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 األحد األول من شهر توت
 

 العَشيه

 (12ــ  11:  11) تىمَ 
 

البَشير،  ار متينا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ اإلنجِ  عَ نسمَ لِ َخافة هللا قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13،  4: 03 مز

يِسيِه، وَ  بِّ يَا َجِميَع قِدِّ بُّ فََرِحَمنِيإَرتِّلُوا لِلرَّ بُّ  ،ْعتَِرفُوا لِِذْكِر قُْدِسِه. َسِمَع الرَّ الرَّ

 .هَلِّلُويَاَصاَر لِي َعْونَاً. 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وإلهنا وُمخلصنا ومَ م الَرب، ربُنا ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

، اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إنهُ لَْم يَقُْم أََحٌد بَْيَن اْلَمْولُوِديَن ِمَن النَِّساِء أَْعظَُم ِمْن يُوَحنَّا اْلَمْعَمَدانِ 

َمَواِت أَْعظَُم ِمْنهُ. َوِمْن أياِم يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن إلى  َولِكنَّ األَْصَغَر في َملَُكوِت السَّ

مَ  َواِت يُْغَصُب، َواْلَغاِصبُوَن يَْختَِطفُونَهُ؛ ألنَّ َجِميَع األنبِيَاِء اآلَن َملَُكوُت السَّ

َوالنَّاُموَس تَنَبَّأُوا إلى يُوَحنَّا. َوإْن أََرْدتُْم أْن تَْقبَلُوهُ، فَهَُو إيلِيَّا اآلتِي. َمْن لَهُ أُُذنَاِن 

ْمعِ فَْليَْسَمْع. َوبَِمْن أَُشبِّهُ هََذا اْلِجيَل؟ يُ ْشبِهُ أَْوالَداً َجالِِسيَن في األَْسَواِق يُنَاُدوَن لِلسَّ

ْرنَا لَُكْم فَلَْم تَْرقُُصوا! نُْحنَا لَُكْم فَلَْم تَْبُكوا! ألنهُ َجاَء  بَْعُضهُْم بَْعضاً َويَقُولُوَن: َزمَّ

َرُب، َساِن يَأُْكُل َويَشْ يُوَحنَّا ال يَأُْكُل َوال يَْشَرُب، فَقَالُوا: إنَّ بِِه َشْيطَاناً. َجاَء اْبُن اإلنْ 

اِريَن َواْلُخطَاِة. َواْلِحْكَمةُ  يُب َخْمٍر، ُمِحبٌّ لِْلَعشَّ فَقَالُوا: هَُوَذا إْنَساٌن أَُكوٌل َوِشرِّ

َرْت ِمْن أْعَمالِهَا.  ِ َدائِماً  تَبَرَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (92ــ  90:  91) تىمَ 
 

لبَشير، ايل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار متي اإلنجِ نسمَع مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12،  1: 01 مز

ْلُت. فََلَ تُْخِزنِي إلى األَبدِ  نِي. َما أَْعظََم َكْثَرةَ َصَلِحَك  ،َعلَْيَك يَاَربُّ تََوكَّ َوبَِعْدلَِك نَجِّ

َخْرتَهُ للَِّذيَن يََخافُونََك. ، الَِّذي ادَّ  .هَلِّلُويَا يَاَربُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْعِب بِْينََما هَُو يَُعلُِّم، قَائِلِيَن:  ا َدَخَل اْلهَْيَكَل َجاَء إلَْيِه ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة َوُشيُوُخ الشَّ َولَمَّ

ْلطَاَن؟". فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل  "بِأَيِّ ُسْلطَاٍن تَْفَعُل هََذا؟ َوَمْن الَِّذي أَْعطَاَك هََذا السُّ

أَْسأَلُُكم َعْن َكلَِمٍة َواِحَدٍة، فَإْن أَْعلَْمتُُمونِي َعْنهَا فَأَنا أْيضاً أُْعلُِمُكْم لَهُْم: "َوأَنا أَْيضاً 

َماِء ِهَي أَْم ِمَن  بِأَيِّ ُسْلطَاٍن فََعْلُت هََذا: َمْعُموِديَّةُ يُوَحنَّا ِمْن أْيَن َكانَْت؟ ِمَن السَّ

ُروا في أَْنفُِسهِ  ا هُْم فَفَكَّ َماِء، يَقُوُل لَنَا: فَلَِماَذاالنَّاِس؟ ". فَأَمَّ  ْم قَائِلِيَن: "إْن قُْلنَا: ِمَن السَّ

 ." لَْم تُْؤِمنُوا بِِه؟ َوإْن قُْلنَا: ِمَن النَّاِس، نََخاُف ِمَن اْلَجْمعِ، ألنَّ يُوَحنَّا ِعْنَدهُْم ِمْثُل نَبِيٍّ

"َوالَ أَنا أْيضاً أُْعلُِمُكْم بِأَيِّ ُسْلطَاٍن  فَأََجابُوا َوقَالُوا لِيَُسوَع: "ال نَْعلَُم". فَقَاَل لَهُْم:

ِ َدائِماً   فََعْلُت هََذا".  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12ــ  19:  1) سالبُول
 

سول األولى إلى تِلميِذِه تيموثاوس، البُ ولس: فصٌل ِمْن ِرَسالة ُمعلِِّمنا بُولس الرَّ

 َمعنا، آمين.بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن 
 

انِي، ألنهُ َحِسبَني أَِميناً، إْذ َجَعلَنِي لِْلِخْدَمِة،  َوأَنا أَْشُكُر اْلَمِسيَح يَُسوَع َربَّنَا الَِّذي قَوَّ

فاً َوُمْضطَِهداً َوَشتَّاماً. َولِكنَّني ُرِحْمُت، ألني فََعْلُت ذلَِك بَِجْهٍل  َوقَْد ُكْنُت قَْبَلً ُمَجدِّ

إيَماٍن. َوقَْد اْزَداَدْت فيَّ نِْعَمةُ َربِّنَا َواإليَماُن َواْلَمَحبَّةُ الَّتي في اْلَمِسيحِ في َعَدِم 

يَُسوَع. َصاِدقَةٌ ِهَي اْلَكلَِمةُ َوُمْستَِحقَّةٌ أْن نَْقبَلَهَا ُكلَّ قَبُوٍل: أَنَّ اْلَمِسيَح يَُسوَع َجاَء 

الً إلى اْلَعالَِم لِيَُخلَِّص اْلُخطَاةَ الَّذِ  لُهُْم أَنا. لِكنَّني لِهََذا ُرِحْمُت: لَِكْي يُْظِهَر فيَّ أَوَّ يَن أَوَّ

هُوِر الَِّذي ال  يَُسوُع اْلَمِسيُح ُكلَّ أَناتِِه، ِمثَاالً لِْلُمْؤِمنِيَن بِِه لِْلَحيَاِة األَبِديَِّة. َوَملُِك الدُّ

هُوِر. آِميَن. هَِذِه  يَْفنَى َوالَ يَُرى، َوْحَدهُ اإللهُ، لَهُ اْلَكَراَمةُ  َواْلَمْجُد إلى َدْهِر الدُّ

اِت الَّتي َسبَقَْت َعلَْيَك،  اْلَوِصيَّةُ أَيهَا االْبُن تِيُموثَاُوُس أَْستَْوِدُعَك إيَّاهَا َحَسَب النُّبُوَّ

 .لَِكْي تَُمْنِطَق َذاتََك بِهَا لِْلُمَحاَربَِة اْلَحَسنَِة، َولََك إيَماٌن َوَضِميٌر َصالِحٌ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    .آمين ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (92ــ  99:  1) ولِيُكونالَكاث
 

سول، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  سالة ُمعلِّمنا يعقوب الرَّ

 آمين.
 

ُكونُوا َعاِملِيَن بِاْلَكلَِمِة، الَ َساِمِعيَن فَقَْط َخاِدِعيَن نُفُوَسُكْم َوْحَدُكْم. ألنَّ َمْن يَْسَمُع 

اْلَكلَِمةَ َوال يَْعَمُل بِهَا، فَهََذا يُْشبِهُ َرُجَلً نَاِظراً َوْجهَ ِوالَدتِِه في ِمْرآٍة، فَإنَّهُ نَظََر َذاتَهُ 

يَِّة َوَمَضى، َولِْلَوْقِت نَ  ا َمْن تَطَّلََع في نَاُموِس اْلُحرِّ ِسَي اْلهَْيئَةَ الَّتي َكاَن فِيهَا. َوأَمَّ

الَكاِمِل َوثَبََت فِيِه، َوَصاَر لَْيَس َساِمَعاً نَاِسيَاً بَْل ُمَماِرَساً لِْلَعَمِل، فَهََذا يَُكوُن َمْغبُوطاً 

يٌِّن، َوالَ يُْلِجُم لَِسانَهُ، بَْل يَْخَدُع قَْلبَهُ، فَِعبَاَدةُ فِيَما يَْعَملهُ. َوَمْن يَظُنُّ في نَْفِسِه أنهُ دَ 

ِ اآلِب ِهَي هَِذِه:  نَِسِة ِعْنَد هللاَّ يَانَةُ الطَّاِهَرةُ َغْيُر الدَّ ا الدِّ  ْفتِقَاُد اْليَتَاَمىإهََذا بَاِطلَةٌ. َوأَمَّ

 ْفَسهُ ِمَن اْلَعالَِم بَِلَ َدنٍَس.َواألََراِمِل في ِضيقَتِِهْم، َوأَْن يَْحفَظَ اإلْنَساُن نَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (00ــ  92:  10) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا أَْكَمَل يُوَحنَّا َسْعيَهُ َجَعَل يَقُوُل: َمْن تَظُنُّوَن أني أَنا؟ لَْسُت أَنا إياهُ، لِكْن هَُوَذا  َولَمَّ

َجاُل إْخَوتُنَا بَنِي ِجْنِس يَأْتِي بَْعِدي  الَِّذي لَْسُت ُمْستَِحقَّاً أْن أَُحلَّ ِحَذاَء قََدَمْيِه. أيهَا الرِّ

اِكنِيَن  َ، إلَْيُكْم أُْرِسلَْت َكلَِمةُ هََذا اْلَخَلَِص؛ ألنَّ السَّ إْبَراِهيَم، َوالَِّذيَن بَْينَُكْم يَتَّقُوَن هللاَّ

لَْم يَْعِرفُوا هََذا. َوأَْقَواُل األَنبِيَاِء الَّتي تُْقَرأُ ُكلَّ َسْبٍت  في أُوُرَشلِيَم َوُرَؤَساَءهُمْ 
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ا لَْم يَِجُدوا فِيِه ِعلَّةً لِْلَمْوِت طَلَبُوا ِمْن بِيَلَطَُس أْن  ُموهَا، إْذ َحَكُموا َعلَْيِه. َولَمَّ تَمَّ

ا أَْكَملُوا ُكلَّ َما ُكتَِب َعْنهُ، أْنَزلُ  وهُ َعِن اْلَخَشبَِة َوَوَضُعوهُ في قَْبٍر. َولِكنَّ يَْقتُلَهُ. َولَمَّ

َ أَقَاَمهُ ِمْن بَْيِن األَْمَواِت، هََذا الَِّذي ظَهََر أياماً َكثِيَرةً لِلَِّذيَن َصِعُدوا َمَعهُ ِمَن  هللاَّ

رُ اْلَجلِيِل إلى أُوُرَشلِيَم، هَُؤالِء الَِّذيَن هُُم اآلَن ُشهُوٌد لَهُ ِعْنَد ُكلِّ الشَّ  ُكْم ْعِب. َونَْحُن نُبَشِّ

ُ ألْبنَائِِهْم، إْذ أَقَاَم يَُسوَع َكَما هَُو  بِاْلَمْوِعِد الَِّذي َصاَر آلبائِنَا، إنَّ هََذا قَْد أَْكَملَهُ هللاَّ

 َمْكتُوٌب أَْيضاً في اْلَمْزُموِر الثَّانِي: أَْنَت اْبنِي َوأَنا اْليَْوَم َولَْدتَُك.

َسة، آمين.لَْم تََزْل  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02ــ  92:  2) لُوقا
 

 لبَشير،انسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لُوقا مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12،  90:  01مز

يِسيهِ  بَّ يَا َجِميَع قِدِّ بَّ  ،أَِحبُّوا الرَّ ْبتََغى اْلَحقَائَِق. َما أَْعظََم َكْثَرةَ َصَلِحَك إألنَّ الرَّ

، الَِّذي  َخْرتَهُ للَِّذيَن يََخافُونََك. إيَاَربُّ  .هَلِّلُويَادَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

أَقُوُل لَُكْم: "إنَّهُ لَْيَس أََحٌد في َمَوالِيِد النَِّساِء أَْعظََم ِمْن يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن، َولِكنَّ 

ْعِب إْذ َسِمُعوا  َمَواِت أَْعظَُم ِمْنهُ". َوَجِميُع الشَّ األْصَغَر ِمْنهُ في َملَُكوِت السَّ
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َ ُمْعتَِمِديَن بِ  ُروا هللاَّ اُروَن بَرَّ يِسيُّوَن َوالنَّاُموِسيُّوَن َواْلَعشَّ ا اْلفَرِّ َمْعُموِديَِّة يُوَحنَّا. َوأمَّ

ِ ِمْن ِجهَِة أَنفُِسِهْم، َولَْم يَْعتَِمُدوا ِمْنهُ. بَِماَذا أَُشبِّهُ أُنَاَس هََذا  فََرفَُضوا َمُشوَرةَ هللاَّ

وِق يُنَاُدوَن بَْعُضهُْم بَْعضاً اْلِجيِل؟ َوَمْن يُْشبِهُوَن؟ يُْشبِهُوَن أَْوالداً َجالِِسيَن في ال  سُّ

ْرنَا لَُكْم فَلَْم تَْرقُُصوا! نُْحنَا لَُكْم فَلَْم تَْبُكوا! ألنهُ َجاَء يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن ال  قَائِلِيَن: َزمَّ

ُكُل ْبُن اإِلْنَساِن يَأْ إيَأُْكُل ُخْبزاً َوال يَْشَرُب َخْمراً، فَتَقُولُوَن: بِِه َشْيطَاٌن. َجاَء 

اِريَن َواْلُخطَاِة.  يُب َخْمٍر، ُمِحبٌّ لِْلَعشَّ َويَْشَرُب، فَتَقُولُوَن: هَُوَذا إِْنَساٌن أَُكوٌل َوِشرِّ

 َرْت ِمْن َجِميعِ بَنِيهَا. َواْلِحْكَمةُ تَبَرَّ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

   

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر توت لثانياألحد ا
 

 العَشيه

 (41 ــ 02:  4) لُوقا
 

البَشير،  الوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11 ، 13:  2 مز

ُ قَاٍض َعاِدلٌ  ي الُمْستَقِيميَن في قَْلبِِهْم. هللاَّ ِ، اْلُمنَجِّ  ،َصاِدقَةٌ ِهَي َمُعونَتي ِمْن ِعْنِد هللاِّ

وحِ.  .هَلِّلُويَا َوقَِويٌّ َوطَِويُل الرُّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، لهُ المجُد الدائم ي، الذيهللا الحَ 
 

 وهُ فََسأَلُ . َشِديَدةٌ  ُحمَّىب ِسْمَعانَ  َحَماةُ  َوَكانَتْ . ِسْمَعانَ  بَْيتَ  َدَخلَ ، وَ اْلَمْجَمعِ  ِمنَ  قَامَ ثَُم 

 .هُمْ َمتُ دَ خَ وَ  قَاَمتْ  اْلَحالِ  َوفِي .فَتََرَكْتهَا اْلُحمَّى فَْوقَاً ِمنها َوَزَجرَ  فََوقَفَ  .أَْجلِهَا ِمنْ 

ْمِس، ُغُروبِ  َوِعْندَ   َكثِيَرةِ  أَْمَراضٍ َمرضَى بأنَواعِ  ِعْنَدهُمْ  الَِّذينَ  َكاَن ُكلُ  الشَّ

ُموهُمْ يُ  أَْيًضا َوَكانَتْ  .َشفَاهُمْ ف ِمْنهُمْ  َواِحدٍ  ُكلِّ  َعلَى يََدهُ  فََوَضعَ أَما هَُو  إِلَْيِه، قَدَّ

َكاَن فَ  .هللاِ  ْبنُ إ اْلَمِسيحُ هَُو  أَْنتَ  :تَقُولُ اِرَخةُ صَ  َوِهيَ  َكثِيِرينَ  ِمنْ  تَْخُرجُ  َشيَاِطينُ 

 .اْلَمِسيحُ هَُو  أَنَّهُ َعَرفُوهُ َكانُوا قَد  ألَنَّهُمْ  ،نِطقُونَ يَ  يََدْعهُمْ  الوَ  تَهََرهُمْ يَنْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (02ــ  02:  1) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 4،  1:  2 مز

بُّ  أَيُّهَا  َحتَّى اإِلْنَسانُ  هُوَ  َمنْ  ها.ُكلِّ  األَْرضِ َعلَى  ْسَمكَ ِمثَل َعَجٍب َصاَر إ ،َربُنَا الرَّ

 .هَلِّلُويَا تَْفتَقَِدهُ؟ َحتَّىأو إبُن اإلنَساِن  ،تَذُكَرهُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْبحِ  في َوقَامَ   هُنَاَك، يَُصلِّي َوَكانَ  َخَلٍَء، َمَكانٍ  إلى َوَمَضى َوَخَرجَ  ِجّداً  بَاِكَراً  الصُّ

ا. َمَعهُ َوالَِّذينَ  ِسْمَعانُ  يَتبََعهُ َوَكانَ   قَالَ فَ ". يَْطلُبُونَكَ  اْلُكلَّ  إنَّ : "لَهُ قَالُوا َوَجُدوهُ  َولَمَّ

 هََذالِ  ألني أْيضاً؛ هُنَاكَ  لِنْكِرزَ  لَنَا قَِريبَةِ الْ  اْلقَُرى ِمنَ  آَخرَ  َمَكانٍ  إلى لِنَْذهَبْ : "لَهُمْ 

يَاِطينَ  َويُْخِرجُ  اْلَجلِيلِ  ُكلِّ  في َمَجاِمِعِهمْ  في يَْكِرزُ  َوَجاءَ ". َخَرْجتُ  اْلَعَملِ    .الشَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 من شهر توت األحد الثاني
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

9 

 داسراءات القُ قِ 

 (13:  9 ــ 19:  1) البُولس
 

سول بولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  اوس،تيموث تلميِذهِ  إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َوقَْلبِي آَمْنُت، بَِمنْ  َعاِرفٌ  ألننِي أَْخَجُل، لَْستُ  لِكنَّنِي. اآلالمَ  هَِذهِ  أَْحتَِملُ  أَنا لِهََذا

كْ . اْليَْومِ  ذلِكَ  إلى َوِديَعتِي يَْحفَظَ  أنْ  قَاِدرٌ  أنهُ َواثِقٌ   ِحيَحةِ الصَّ  األَْقَوالِ  بُِصوَرةِ  تََمسَّ

 َوِديَعةَ الْ  اِْحفَظِ . يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في الَّتي َواْلَمَحبَّةِ  اإليَمانِ  في ِمنِّي، َسِمْعتَهَا الَّتي

الَِحةَ  وحِ  الصَّ اِكنِ  القُُدسِ  بِالرُّ اِكنِينَ  َجِميعَ  أنَّ  هََذا تَْعِرفُ  أَنتَ . فِينَا السَّ  أِسيَّا يف السَّ

واإ قَدْ  بُّ . َوِهْرُموِجنِيسُ  فِيِجلُّسُ  ِمْنهُمْ  الَِّذينَ  َعنِّي، ْرتَدُّ  لِبَْيتِ  َرْحَمةً  يُْعِطي الرَّ

ا بَلْ  بِِسْلِسلَتِي، يَْخَجلْ  َولَمْ  َكثِيَرةً  ِمَراراً  أََراَحنِي ألنهُ أُنِيِسفُوُرَس،  لىإ أَتَى لَمَّ

بُّ  لِيُْعِطهِ . فََوَجَدنِي طَلَبِي في أَْسَرعَ  ُروِميَةَ، بِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َرْحَمةً  يَِجدَ  أنْ  الرَّ  يف الرَّ

 ْبنِيإ ايَ  أْيضاً  َوأَنتَ . ِجيَِّداً  تَْعِرفُهَا أَنتَ  أَفَُسسَ  في بِهَا َخَدَمنِي ِخْدَمةٍ  َوُكلُّ . اْليَْومِ  ذلِكَ 

 أُنَاساً  ْوِدْعهُأَ  هََذا َكثِيِريَن، بُِشهُودٍ  ِمنِّي َسِمْعتَهُ َوَما. ُسوعَ يَ  بِاْلَمِسيحِ  التي بِالنِّْعَمةِ  تَقَوَّ 

 َكُجْنِديٍّ  اآلالمِ  اْحتَِمالِ  في أَْنتَ  ْشتَِركْ إفَ . آَخِرينَ  يَُعلُِّموا أنْ  أَْهَلً  يَُكونُونَ  أَُمنَاَء،

 َكيْ لِ  اْلَحيَاةِ  هَِذهِ  بِأَْعَمالِ  يَْرتَبِكُ  يَتََجنَّدُ  َوهُوَ  أََحدٌ  لَْيسَ  ألنهُ. يَُسوعَ  لِْلَمِسيحِ  َصالِحٍ 

ا. َجنََّدهُ  َمنْ  يُْرِضيَ   لَمْ  إنْ  اإلْكلِيلَ  يَنَالَ  فَلَنْ  اْلِجهَاِد، َمْوِضعِ  إلى أََحدٌ  َمَضى إَذا أَمَّ

الً  يَنَالَ  أنْ  يَْتَعُب، الَِّذي لِْلفََلَّحِ  َوالبُدَّ . قَانُونِيَّاً  يَُجاِهدْ  . قُولُهُأَ  َما اْفهَمْ . األَْثَمارِ  ِمنَ  أَوَّ

بُّ  فَْليُْعِطكَ   ْمَواِت،األ بَْينِ  ِمنْ  قَامَ  الَِّذي اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  اُْذُكرْ . َشْيءٍ  ُكلِّ  في ِعْلَماً  الرَّ

 اِعلِ َكفَ  اْلقُيُودَ  َحتَّى الَمَشقَّاتِ  فِيهِ  أَْحتَِملُ  أَنا الَِّذي إْنِجيلِي، بَِحَسبِ  َداُودَ  نَْسلِ  ِمنْ 

ِ  َكلَِمةَ  لِكنَّ . َشرٍّ   يَن؛اْلُمْختَارِ  ألَْجلِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى أَْصبِرُ  أَنا ذلِكَ  ألَْجلِ . تُقَيَّدُ  ال هللاَّ

  .األبِديِّ  اْلَمْجدِ  َمعَ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  في الَِّذي اْلَخَلَصَ  يَنَالُوا لَِكيْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ     .آمين ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (10 ــ 2:  9) الَكاثولِيُكون
 

سول، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  سالة ُمعلِّمنا يعقوب الرَّ

 آمين.
 

ُ  ْختَارَ إ أََما: األَِحبَّاءَ  إْخَوتِي يَا ْسَمُعواإ  َوَرثَةَ وَ  اإليَماِن، في أَْغنِيَاءَ  اْلَعالَمِ  فُقََراءَ  هللاَّ

ا يُِحبُّونَهُ؟ الَِّذينَ  بِهِ  َوَعدَ  الَِّذي اْلَملَُكوتِ   األَْغنِيَاءُ  أَلَْيسَ . اْلِمْسِكينَ  فَاْحتَقَْرتُمُ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

فُونَ  هُمْ  أََما اْلَمَحاِكِم؟ إلى يَُسوقُونَُكمْ  َوهُمْ  َعلَْيُكمْ  يَتََسلَّطُونَ   َحَسنِ لْ ا االْسمِ  َعلَى يَُجدِّ

لُونَ  ُكْنتُمْ  فَإنْ  َعلَْيُكْم؟ بِهِ  ُدِعيَ  الَِّذي  تُِحبُّ : "اْلِكتَابِ  َحَسبَ  اْلُملُوِكيَّ  النَّاُموسَ  تَُكمِّ

 ُمَوبَِّخينَ  يَّةً،َخطِ  تَْفَعلُونَ  تَُحابُوَن، ُكْنتُمْ  إنْ  َولِكنْ . تَْفَعلُونَ  فََحَسناً ". َكنَْفِسكَ  قَِريبَكَ 

 فَقَدْ  َواِحَدٍة، في َعثَرَ  َوإنََّما النَّاُموِس، ُكلَّ  َحفِظَ  َمنْ  ألنَّ . َكُمَخالِفِينَ  النَّاُموسِ  ِمنَ 

 مْ لَ  فَإنْ ". تَْقتُلْ  ال: "أْيضاً  قَالَ  ،"تَْزنِ  ال: "قَالَ  الَِّذي ألنَّ . الُكلِّ  في ُمْجِرماً  َصارَ 

 َعتِِدينَ كَ  اْفَعلُوا َوهََكَذا تََكلَُّموا هََكَذا. لِلنَّاُموسِ  ُمَخالِفَاً  ِصْرتَ  فَقَدْ  قَتَْلَت، َولِكنْ  تَْزنِ 

يَّةِ  بِنَاُموسِ  تَُحاَكُموا أَنْ   ألنَّ  َرْحَمةً، يَْعَملْ  لَمْ  لَِمنْ  َرْحَمةٍ  بَِلَ  هُوَ  اْلُحْكمَ  ألنَّ . اْلُحرِّ

ْحَمةَ   .اْلُحْكمِ  َعلَى تَْفتَِخرُ  الرَّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في  الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 (96 ــ 12:  11) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا يقِ  ِمنَ  تََشتَّتُوا الَِّذينَ  أَمَّ  َوقُْبُرسَ  ةَ فِينِيقِيَ  إلى فَأَتْوا ْستِفَانُوسَ إ َعلَى َحلَّ  الَِّذي الضِّ

 ونَ قُْبُرِسيُّ قَْومٌ  ِمْنهُمْ  َوَكانَ . فَقَطْ  اْليَهُودَ  إالَّ  بِاْلَكلَِمةِ  أََحداً  يَُكلُِّمونَ  ال َوهُمْ  َوأْنطَاِكيَةَ،
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ا الَِّذينَ  هُؤالءِ  َوقَْيَرَوانِيُّوَن،  اِرزينَ كَ  اْليُونَانِيِّينَ  َمعَ  يَتََكلَُّمونَ  َكانُوا أَْنطَاِكيَةَ  َدَخلُوا لَمَّ

بِّ  بِّ  يَدُ  َوَكانَتْ . يَُسوعَ  بِالرَّ بِّ  إلى َوَرَجُعوا َكثِيرٌ  َجْمعٌ  فَآَمنَ  َمَعهُْم، الرَّ ََ فَبَ . الرَّ  لَ

 فَهََذا. اِكيَةَ أَْنطَ  إلى بَْرنَابَا فَأَْرَسلُوا أُوُرَشلِيَم، في الَّتي اْلَكنِيَسةِ  آَذانِ  إلى َعْنهُمْ  اْلقَْولُ 

ا ِ  نِْعَمةَ  َوَرأى أَتَى لَمَّ ي َوَكانَ  فَِرَح، هللاَّ بِّ  في يَْثبُتُوا أنْ  اْلَجِميعَ  يَُعزِّ  اْلقَْلِب؛ مِ بَِعزْ  الرَّ

وحِ  ِمنَ  َوُمْمتَلِئاً  َصالَِحاً  َرُجَلً  َكانَ  ألنهُ بِّ  إلى ْنَضمَّ إفَ . َواإليَمانِ  القُُدسِ  الرُّ  ْمعٌ جَ  الرَّ

ا. َشاُولَ  لِيَْطلُبَ  طَْرُسوسَ  إلى َخَرجَ  ثُمَّ . َعِظيمٌ  . أَْنطَاِكيَةَ  إلى بِهِ  َجاءَ  َوَجَدهُ  َولَمَّ

 يذُ التََّلمِ  َوُسمِّيَ . َكبِيراً  َجْمعاً  َوَعلََّما َكاِملَةً  َسنَةً  اْلَكنِيَسةِ  في اْجتََمَعا أَنهَُما فََحَدثَ 

الً  أَْنطَاِكيَةَ  في الَِّذينَ   ".َمِسيِحيِّينَ " أَوَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 الُمقَدساإلنجيل 
 (92ــ  91:  13) لُوقا

 

 لبَشير،انسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لُوقا مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  91 مز

، تِكَ  يَاَربُّ  ُسؤالَ وَ  أَْعطَْيتَهُ، قَْلبِهِ  َشْهَوةَ . ِجّداً  يَتَهَلَّلُ  َوبَِخَلِصكَ  اْلَملُِك، يَْفَرحُ  بِقُوَّ

 .هَلِّلُويَا .تَْمنَْعهُ لَمْ  َشفَتَْيهِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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اَعةِ  تِْلكَ  َوفي وحِ  يَُسوعُ  تَهَلَّلَ  السَّ  َربُّ  اآلُب، أيهَا أَْشُكُركَ : "َوقَالَ  اْلقُُدسِ  بِالرُّ

َماءِ   لِألَْطفَالِ  َوأَْعلَْنتَهَا َواْلفُهََماءِ  اْلُحَكَماءِ  َعنِ  هَِذهِ  أَْخفَْيتَ  ألنكَ  َواألَْرِض؛ السَّ

َغارِ  ةُ  َصاَرتِ  هََكَذا ألنْ  اآلُب، أيهَا نََعمْ . الصِّ  إليَّ  ُدفِعَ  قَدْ  َشْيءٍ  ُكلُّ . أََماَمكَ  اْلَمَسرَّ

 َوَمنْ  االبُن، إالَّ  اآلبُ  هُوَ  َوَمنْ  اآلُب، إالَّ  االْبنُ  هُوَ  َمنْ  يَْعِرفُ  أََحدٌ  َولَْيسَ . أبِي ِمنْ 

 وبَىطُ : "لَهُمْ  َوقَالَ  َوْحَدهُمْ  اْنفََرادٍ  َعلَى تََلَِميِذهِ  إلى َعادَ  ثُمَّ ". لَهُ يُْعلِنَ  أنْ  االْبنُ  يُِريدُ 

 أََراُدوا اً َوُملُوكَ  َكثِيِرينَ  أنبِيَاءَ  إنَّ : لَُكمْ  أَقولُ  ألني! تَْنظُُرونَهُ َما تَْنظُرُ  الَّتي لِْلُعيُونِ 

 ولَمْ  َمُعونَ تَسْ  أَنتُمْ  َما يَْسَمُعوا َوأنْ  يَْنظُُروا، ولَمْ  تَْنظُُرونَ  أَنتُمْ  َما يَْنظُُروا أنْ 

بُهُ قَامَ  نَاُموِسيٌّ  َوإَذا". يَْسَمُعوا  اْلَحيَاةَ  ألَِرثَ  أَْعَملُ  َماَذا ُمَعلُِّم، يَا: "قَائَِلً  يَُجرِّ

ا". األَبِديَّةَ؟ ا". تَْقَرأُ؟ َوَكْيفَ  النَّاُموِس؟ في اْلَمْكتُوبُ  َما: "لَهُ فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ  هُوَ  أَمَّ

بَّ  تُِحبُّ : "َوقَالَ  فَأََجابَ   قُْدَرتَِك، ُكلِّ  َوِمنْ  نَْفِسَك، ُكلِّ  َوِمنْ  قَْلبَِك، ُكلِّ  ِمنْ  إلهَكَ  الرَّ

َوابِ : "لَهُ فَقَالَ ". َكنَْفِسكَ  َوقَِريبَكَ  فِْكِرَك، ُكلِّ  َوِمنْ   ".تَْحيَافَ  هََذا اِْفَعلْ . أََجْبتَ  بِالصَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
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 من شهر توت لثالثد ااألحَ 
 

 العَشيه

 (04 ــ 92:  1) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9،  1:  2 مز

ثُ  ،قَْلبي ُكلِّ  ِمنْ  يَاَربُّ  لَكَ  أَْعتَِرفُ   َرتِّلُ أُ  ،بِكَ  َوأَتَهَلَّلُ  أَْفَرحُ . َعَجائِبِكَ  بَِجِميعِ  َوأَُحدِّ

 .هَلِّلُويَا. اْلَعلِيُّ  أَيهَا اِلْسِمكَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .األبد آمينإلي ، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا َولِْلَوْقتِ   يَْعقُوبُ  َوَمَعهُمْ  َوأَنَدَراوَس، ِسْمَعانَ  بَْيتَ  َدَخلُوا اْلَمْجَمعِ  ِمنَ  َخَرُجوا لَمَّ

مَ . َعْنهَا أَْخبَُروهُ  فَلِْلَوْقتِ  َمْحُموَمةً، ُمْضطَِجَعةً  ِسْمَعانَ  َحَماةُ  َوَكانَتْ  َويُوَحنَّا،  فَتَقَدَّ

ا. تَْخُدُمهُمْ  َوَصاَرتْ  اْلُحمَّى فَتََرَكْتهَا بِيَِدهَا، َماِسَكاً  َوأَقَاَمهَا  إذْ  اْلَمَساُء، َصارَ  َولَمَّ

ْمُس، َغَربَتِ  ُموا اْلشَّ بِينَ  َجِميعَ  إلَْيهِ  قَدَّ  ينَةُ اْلَمدِ  َوَكانَتِ . َشيَاِطينُ  بِِهمْ  والَّذينَ  اْلُمَعذَّ

بِينَ  َكانُوا َكثِيِرينَ  فََشفَى. اْلبَابِ  ِعنَدَ  ُمْجتَِمَعةً  ُكلُّهَا  ْختَلِفٍَة،مُ  َكثِيَرةٍ  بِأَْمَراضٍ  ُمَعذَّ

يَاِطينَ  يََدعِ  َولَمْ  َكثِيَرةً، َشيَاِطينَ  َوأَْخَرجَ   هُوَ  نهُأ يَْعِرفُونَهُ َكانُوا ألنهُمْ  يَتََكلَُّمونَ  الشَّ

ِ َدائِماً  . اْلَمِسيحُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (10 ــ 2:  2) متى
 

لبَشير، ايل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار متي نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 11 ،13:  2 مز

اِكنِ  بِّ لِلرَّ  َرتِّلُوا. يَاَربُّ  طَالِبِيكَ  تَْتُركْ  فََلَ  ْسَمَك،إ يَْعِرفُونَ  الَِّذينَ  َعلَْيكَ  َويَتَِّكلُ   السَّ

 .هَلِّلُويَا. بِأْعَمالِهِ  األَُممِ  في َوأَْخبُِروا ِصْهيَْوَن، في
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمينإلي ، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  ُغَلَِمي َسيِّدي، يَا: "قَائَِلً  إلَْيهِ  يَْطلُبُ  ِمئَةٍ  قَائِدُ  إلَْيهِ  َجاءَ  َكْفَرنَاُحوَم، َدَخلَ  َولَمَّ

باً  ُمَخلَّعاً  بَْيتِي في َمْطُروحٌ   أََجابَ فَ ". َوأَْشفِيهِ  آتِي أَنا: "يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ ". ِجّداً  ُمَعذَّ

،: "َوقَالَ  اْلِمئَةِ  قَائِدُ   َكلَِمةً  لْ قُ  لِكنْ  بَْيتِي، َسْقفِ  تَْحتَ  تَْدُخلَ  أنْ  ُمْستَِحقّاً  لَْستُ  يَاَربُّ

 أَقُولُ  .يَِدي تَْحتَ  ُجْندٌ  لِي. ُسْلطَانٍ  تَْحتَ  إْنَسانٌ  أْيضاً  أَنا ألني. ُغَلَِمي فَيَْبَرأَ  فَقَطْ 

ا". فَيَْفَعلُ  هََذا اْفَعلْ : َولَِعْبِدي فَيَأْتِي، تََعالَ : َوآلَخرَ  فَيَْذهَُب، اْذهَبْ : لِهََذا  ِمعَ سَ  فَلَمَّ

َب، يَُسوعُ   هََذا ْقَدارِ بِمِ  إيَمانَاً  أَِجدْ  لَمْ  إني: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "يَْتبَُعونَهُ لِلَِّذينَ  َوقَالَ  تََعجَّ

 َواْلَمَغاِربِ  اْلَمَشاِرقِ  ِمنَ  َسيَأْتُونَ  َكثِيرينَ  إنَّ : لَُكمْ  َوأَقُولُ . إْسَرائِيلَ  في أَحدٍ  في

َمَواِت، َملَُكوتِ  في َويَْعقُوبَ  َوإْسَحقَ  إْبَراِهيمَ  َمعَ  َويَتَِّكئُونَ  ا السَّ  تِ اْلَملَُكو بَنُو َوأمَّ

 الَ قَ  ثُمَّ ". األَْسنَانِ  َوَصِريرُ  اْلبَُكاءُ  يَُكونُ  َحْيثُ . اْلَخاِرِجيَّةِ  الظُّْلَمةِ  إلى فَيُْطَرُحونَ 

  .اَعةِ السَّ  تِْلكَ  في اْلُغَلمُ  فَبََرأَ ". لَكَ  لِيَُكنْ  آَمْنتَ  َوَكَما اْذهَْب،: "اْلِمئَةِ  لِقَائِدِ  يَُسوعُ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (16 ــ 1:  9) البُولس
 

سول بولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا أْيضاً  َوأَنا  يَّاُكمْ إ ُمعلَِماً  اْلِحْكَمةِ  أَوْ  اْلَكَلَمِ  بُِسُموِّ  أَتَْيتُ  َما إْخَوتِي، يَا إلَْيُكمْ  أَتَْيتُ  لَمَّ

ِ  بِِسرِّ   أَنا. وباً َمْصلُ  َوإيَّاهُ  اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  إالَّ  بَْينَُكمْ  َشْيئاً  أَْعِرفَ  أنْ  أَْحُكمْ  لَمْ  ألني هللاَّ

 يَُكونَا لَمْ  َوِكَراَزتِي َوَكَلَِمي َكثِيَرٍة، َوِرْعَدةٍ  َوَخْوٍف، َضْعٍف، في ِعْنَدُكمْ  أَتَْيتُ 

وحِ  بِبُْرهَانِ  بَلْ  بََشريٍَّة، ِحْكَمةٍ  بَِكَلَمِ  بِإْقنَاعٍ  ِة، الرُّ  بِِحْكَمةِ  مْ إيَمانُكُ  يَُكونَ  ال لَِكيْ  َواْلقوَّ

ةِ  بَلْ  النَّاسِ  ِ  بِقُوَّ ْهِر، هََذا نْ مِ  لَْيَستْ  بِِحْكَمةٍ  اْلَكاِملِيَن، بَْينَ  بِِحْكَمةٍ  نَتََكلَّمُ  لِكنَّنَا. هللاَّ  الدَّ

ْهِر، هََذا ُرَؤَساءِ  بِِحْكَمةِ  َوالَ  ِ  بِِحْكَمةِ  نَْنطقُ  بَلْ . يُْبطَلُونَ  الَِّذينَ  الدَّ  ْلِحْكَمةِ ا: ِسرٍّ  في هللاَّ

ُ  َسبَقَ  الَّتى اْلَمْكتُوَمِة، هُورِ  قَْبلَ  فََعيَّنَهَا هللاَّ  ُرَؤَساءِ  ِمنْ  دٌ أَحَ  يَْعِرْفهَا لَمْ  الَّتي لَِمْجِدنَا، الدُّ

ْهِر، هََذا  لَمْ  َما: "َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما بَلْ . اْلَمْجدِ  َربَّ  َصلَبُوا لََما َعَرفُوهَا لَوْ  ألنهُمْ  الدَّ

هُ  َما: بََشرٍ  قَْلبِ  َعلَى يَْخطُرْ  َولَمْ  أُُذٌن، بِهِ  تَْسَمعْ  َولَمْ  َعْيٌن، تََرهُ  ُ  أََعدَّ ". ِحبُّونَهُيُ لِلَِّذينَ  هللاَّ

ُ  فَأَْعلَنَهُ وحِ  نَْحنُ  لَنَا هللاَّ وحَ  ألنَّ . بِالرُّ ِ  أَْعَماقَ  َحتَّى َشْيٍء، ُكلَّ  يَْفَحصُ  الرُّ  ألَنْ  .هللاَّ

اِكنُ  اإلْنَسانِ  ُروحُ  إالَّ  اإلْنَسانِ  أُُمورَ  يَْعِرفُ  النَّاسِ  ِمنَ  َمنْ   أْيضاً  هََكَذا فِيِه؟ السَّ

ِ  أُُمورُ  ِ  ُروحُ  إالَّ  أََحدٌ  يَْعِرفُهَا ال هللاَّ وحَ  بَلِ  اْلَعالَِم، ُروحَ  نَأُْخذْ  لَمْ  َونَْحنُ . هللاَّ  يالَّذِ  الرُّ

ِ، ِمنَ  ِ، ِمنَ  لَنَا اْلَمْوهُوبَةَ  األْشيَاءَ  لِنَْعِرفَ  هللاَّ  بِتَْعلِيمِ  ْيسَ لَ  أْيضاً، بِهَا نَتََكلَّمُ  الَّتي هَِذهِ  هللاَّ

وحِ، بِتَْعلِيمِ  بَلْ  بََشِريٍَّة، ِحْكَمةٍ  أَْقَوالِ  وِحيَّاتِ  ُمقَاِرنِينَ  الرُّ وِحيَّاتِ  الرُّ او. بِالرُّ  أمَّ

ِ  وحِ لِرُ  َما يَْقبَلُ  فََلَ  النَّْفَسانِيُّ  اإلْنَسانُ   ألنهُ ِرفَهُيَعْ  أنْ  يَْقِدرُ  َوالَ  َجهَالَةٌ، ِعْنَدهُ  ألنهُ هللاَّ

ا. ُروِحيَّاً  فِيهِ  ُحِكمَ  وَحانِيُّ  َوأَمَّ . َحدٍ أَ  ِمنْ  فِيهِ  يُْحَكمُ  ال َوهُوَ  َشْيٍء، ُكلِّ  في فَيَْحُكمُ  الرُّ

؟ فِْكرَ  َعَرفَ  َمنْ  ألنهُ" بِّ ا ،"يَُعلَِّمهُ؟ أنْ  يُْمِكنُهُ َمنْ  أَوْ  الرَّ  .يحِ اْلَمسِ  فِْكرُ  فَلَنَا نَْحنُ  َوأَمَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    .آمين ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (91 ــ 10:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ   ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرَّ

 َمعنا، آمين.فلتُكن 
 

لُوا بِالتََّماِم، َصاِحينَ  ِذْهنُِكمْ  أَْحقَاءَ  َمْنِطقُوا لِذلِكَ   بِهَا يُْؤتَى الَّتي النِّْعَمةِ  َعلَى َوتََوكَّ

 ثِّلِينَ ُمتَمَ  َوال ُمْشتَِرِكينَ  َغْيرَ  الطَّاَعِة، َكأَْوالَدِ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  ْستِْعَلَنِ إ ِعْندَ  إلَْيُكمْ 

هََواتِ  ابِقَةِ  بِالشَّ  ُكونُوافَ  قُدُّوٌس، هُوَ  َدَعاُكمْ  الَِّذي بَلْ  بَِجْهٍل، تَْصنَُعونَهَا ُكْنتُمْ  الَّتي السَّ

يِسينَ  أْيضاً  أَْنتُمْ  يِسينَ  ُكونُوا: "َمْكتُوبٌ  ألنهُ. ِسيَرةٍ  ُكلِّ  في قِدِّ  أْيضاً  اأَن ألني قِدِّ

 َواِحٍد، ُكلِّ  َعَملِ  َحَسبَ  ُمَحابَاةٍ  بَِغْيرِ  يَْحُكمُ  الَِّذي أَباً  تَْدُعونَ  ُكْنتُمْ  َوإنْ ". قُدُّوسٌ 

ةٍ بِ  تَْفنَى، بِأَْشيَاءَ  ال اْفتُِديتُمْ  أَنُكمِ  َعالِِمينَ  بَِخْوٍف، ُغْربَتُِكمْ  َزَمانَ  فَِسيُروا  أَوْ  فِضَّ

 َكَما َكِريٍم، َدمٍ بِ  ْفتُِديتُمْ إ بَلِ  آبائُِكْم، ِمنْ  تََسلَّْمتُُموهَا قَدْ  الَّتي اْلبَاِطلَةِ  ِسيَرتُِكمُ  ِمنْ  َذهٍَب،

 قَدْ وَ  اْلَعالَِم، تَأِْسيسِ  قَْبلَ  َسابِقاً  َمْعُروفاً  اْلَمِسيحِ، َدمِ  َدنٍَس، َوال َعْيبٍ  بَِلَ  َحَملٍ  ِمنْ 

ِ  اْلُمْؤِمنُونَ  أَيهَا أَْجلُِكْم، ِمنْ  األَِخيَرةِ  األَْزِمنَةِ  في أُْظِهرَ   ِمنْ  أَقَاَمهُ الَِّذي بَِواِسطَةِ  بِاّلِلَّ

ِ  في يَُكونانَ  َوَرَجاَءُكمْ  إيَمانَُكمْ  إنَّ  َحتَّى َمْجداً، َوأَْعطَاهُ  األَْمَواتِ  بَْين  .هللاَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،ِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل مَ 
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 (01 ــ 99:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ةً، يَْزَدادُ  فََكانَ  َشاُولُ  َوأمَّ اِكنِينَ  اْليَهُودَ  يُْزِعجُ  َوَكانَ  قُوَّ  أنَّ " هُمْ لَ  ُمبَيِّنَاً  ِدَمْشقَ  في السَّ

ا". اْلَمِسيحُ  هُوَ  هََذا تْ  َولَمَّ  لَ َشاوُ  فَأَْعلَُموا لِيَْقتُلُوهُ، اْليَهُودُ  تََشاَورَ  َكثِيَرةٌ  أيامٌ  تَمَّ

 ْيَلً لَ  التََّلَِميذُ  فَأََخَذهُ . لِيَْقتُلُوهُ  َولَْيَلً  نَهَاَراً  َوابَ األَب يَْحُرُسونَ  َوَكانُوا. بَِمُشوَرتِِهمْ 

ا. َسلٍّ  في السُّورِ  ِمنَ  َوأَْنَزلُوهُ   يَْلتَِصقَ  أنْ  َحاَولَ  أُوُرَشلِيمَ  إلى َشاُولُ  َجاءَ  َولَمَّ

قِينَ  َغْيرَ  ِمْنهُ يََخافُونَ  َجِميَعاً  َوَكانُوا بِالتََّلَِميِذ،  ابَابَْرنَ  فَأََخَذهُ . تِْلِميذٌ  أنهُ ُمَصدِّ

ُسِل، إلى َوأَْحَضَرهُ  ثَهُمْ  الرُّ بَّ  أَْبَصرَ  َكْيفَ  َوَحدَّ  َوَكْيفَ  َكلََّمهُ، َوأنهُ الطَِّريقِ  في الرَّ

 اْسمِ بِ  َويَُجاِهرُ  َويَْخُرجُ  أُوُرَشلِيمَ  في يَْدُخلُ  َمَعهُمْ  فََكانَ . يَُسوعَ  بِاْسمِ  ِدَمْشقَ  في َجاهَرَ 

بِّ  ا اْليُونَانِيِّيَن، َويُبَاِحثُ  يَُخاِطبُ  َوَكانَ . يَُسوعَ  الرَّ  ْرفَُعوايَ  أنْ  يُِريُدونَ  فََكانُوا هُمْ  أمَّ

ا. لِيَْقتُلُوهُ  َعلَْيهِ  أَْيِديَهُمْ   إلى َوأَْرَسلُوهُ  قَْيَصِريَّةَ  إلى أَْحَضُروهُ  اإلْخَوةُ  َعلِمَ  فَلَمَّ

ا. طَْرُسوسَ  اِمَرةِ  َوالَجلِيلِ  اليَهُوِديَّةِ  ُكلِّ  يف الَكنِيَسةُ  وأمَّ  ْبنِيَّةً مَ  َسَلٌَم، لَهَا فََكانَ  َوالسَّ

، بَِخْوفِ  َوَسائَِرةً  بِّ وحِ  بِتَْعِزيةِ  َكْثَرةً  يَْزَداُدونَ  َوَكانُوا الرَّ  .القُُدسِ  الرُّ

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في  َسة، آمينلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   .بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (13 ــ 1:  12) لُوقا
 

 لبَشير،انسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لُوقا مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  42 ، 46:  12 مز

بُّ  هُوَ  َحيٌّ   لَكَ  أْعتَِرفُ  هََذا أَْجلِ  ِمنْ . َخَلَِصي إلَهُ َويَتََعالَى إلِهي، هُوَ  َوُمبَاَركٌ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .اِلْسِمكَ  َوأَُرتِّلُ  األَُمِم، في يَاَربُّ 
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا ا، ْسُمهُإ يُْدَعى َرُجلٌ  َوإَذا. أَِريَحا في يَْمِشي َكانَ  َدَخلَ  َولَمَّ  َرئِيَساً  َكانَ  َوهََذا َزكَّ

اِرينَ   ِمنْ  يَْقِدرْ  َولَمْ  هَُو، َمنْ  يَُسوعَ  يََرى أنْ  ُمِريداً  يَْطلُبُ  َوَكانَ  َغنِيَّاً، َوَكانَ  لِلَعشَّ

امٍ  إلى فَأَْسَرعَ . قَاَمتِهِ  في قَِصيراً  َكانَ  ألنهُ اْلَجْمعِ، أْجلِ  ْيَزةٍ  إلى َوَصِعدَ  قُدَّ  َكيْ لِ  ُجمَّ

ا. ِجهَتِهَا ِمنْ  ُمْجتَاَزاً  َكانَ  ألنهُ يََراهُ،  َوقَالَ  إلَْيهِ  نَظَرَ  اْلَمْوِضعِ، إلى يَُسوعُ  َجاءَ  فَلَمَّ

ا، يَا: "لَهُ  َونََزلَ  عَ فَأَْسرَ ". بَْيتِكَ  في أَُكونَ  أنْ  اليَْومَ  لِيَ  يَْنبَِغي ألنهُ واْنِزْل، أَْسِرعْ  َزكَّ

ا. فَِرَحاً  َوقَبِلَهُ إلَْيهِ  ُروا( ذلِكَ ) اْلَجِميعُ  َرأَى فَلَمَّ  َرُجلٍ  تِ بَيْ  إلى َدَخلَ  إنَّهُ: "قَائِلينَ  تََذمَّ

ا فََوقَفَ ". لِيَْستَريحَ  َخاِطئٍ  بِّ  َوقَالَ  َزكَّ  أْمَوالِي نِْصفَ  أُْعِطي هَأنَذا يَاَربُّ : "للرَّ

ْضهُ َشيئاً  ظَلَْمتُهُ َوَمنْ  لِلفُقََراِء،  ارَ صَ  اليَْومَ : "يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ ". أْضَعافٍ  أَْربََعةَ  أُعوِّ

 لِيَْطلُبَ  َجاءَ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ  إْبَراِهيَم، اْبنُ  أْيضاً  هُوَ  فَإنَّهُ البَْيِت، لِهََذا اْلَخَلَصُ 

ِ َدائِماً   ".هَلَكَ  قَدْ  الَِّذي َويَُخلِّصَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر توت لَرابعاألحد ا
 

 العَشيه

 (96 ــ 12:  2) متى
 

البَشير،  متىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 4:  00 مز

بِّ  َكلَِمةَ  ألَنَّ  ْحَمةَ  يُِحبُّ . بِاألََمانَةِ  أَْعَمالِهِ  َوُكلَّ  ُمْستَقِيَمةٌ، الرَّ  ْمتَألَتِ إ َواْلُحْكَم، اْلرَّ

بِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  األَْرضُ   .هَلِّلُويَا. الرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 ْت،َماتَ  اآلنَ  اْبنَتِي إنَّ : "قَائَِلً  لَهُ فََسَجدَ  َجاءَ  قَدْ  َرئِيسٌ  إَذا بِهََذا، يَُكلُِّمهُمْ  هُوَ  َوفِيَما

 بِهَا ْمَرأَةٌ ا َوإَذا. َوتََلَِميُذهُ  هُوَ  َوتَبَِعهُ يَُسوعُ  فَقَامَ ". فَتَْحيَا َعلَْيهَا يََدكَ  َوَضعْ  تََعالَ  لِكنْ 

تْ  َوَرائِهِ  ِمنْ  َجاَءتْ  قَدْ  َسنَةً  َعْشَرةَ  اْثنَتَيْ  ُمْنذُ  َدمٍ  نَْزفُ   َكانَتْ  ألنها ثَْوبِِه، هُْدبَ  َوَمسَّ

 أَْبَصَرهَا،وَ  يَُسوعُ  ْلتَفَتَ إفَ ". ُشفِيتُ  فَقَطْ  ثَْوبِهِ  طََرفَ  لََمْستُ  إنْ " :نَْفِسهَا في تَقُولُ 

اَعةِ  تِلكَ  ِمنْ  اْلَمْرأَةُ  فَبََرأَتِ ". َخلََّصكِ  قَدْ  إيَمانُكِ . اْبنَتِي يَا ثِقِي: "فَقَالَ  ا .السَّ  َجاءَ  َولَمَّ

ئِيِس، بَْيتِ  إلى يَُسوعُ  ِرينَ  َوَرأَى الرَّ وَن، َواْلَجْمعَ  اْلُمَزمِّ ْوا: "لَهُمْ  قَالَ  يَِضجُّ  ،تَنَحَّ

بِيَّةَ  فَإنَّ  ا. َعلَْيهِ  يَْضَحُكونَ  فََكانُوا". نَائَِمةٌ  لِكنَّهَا تَُمتْ  لَمْ  الصَّ  َدَخلَ  ْمعُ اْلجَ  أُْخِرجَ  فَلَمَّ

بِيَّةُ  فَقَاَمتْ  بِيَِدهَا، َوأَْمَسكَ   .لِّهَاكُ  األَْرضِ  تِْلكَ  في َخبَُرهَا َوَشاعَ . الصَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (92 ــ 91:  12) متى
 

لبَشير، ايل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار متي نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 91 ، 93:  00 مز

بَّ  تَْنتَِظرُ  نَْفُسنَا  ألننَا ،ْلبُنَاقَ  يَْفَرحُ  َوبِهِ . َونَاِصُرنَا ُمِعيِنُنَا هُوَ  ألنهُ ،ِحينٍ  ُكلِّ  في الرَّ

 .هَلِّلُويَا. إتََّكْلنَا اْلقُدُّوسِ  ْسِمهِ إ َعلَى
 

بُن يُسوع الَمسيح إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َكْنَعانِيَّةٌ  اْمَرأةٌ  َوإَذا. َوَصْيَداءَ  ُصورَ  نََواِحي إلى ْنَصَرفَ إوَ  هُنَاكَ  ِمنْ  يَُسوعُ  َخَرجَ  ثُمَّ 

 ْبنَتِيإ َداُوَد، ْبنَ إ يَا َربي، يَا ْرَحْمنِيإ: "قَائِلَةً  تَْصُرخُ  َكانَتْ  التُُّخوِم، تِْلكَ  ِمنْ  َخَرَجتْ 

بَةٌ؛ ا". َشْيطَانٌ  بِهَا إذْ  ُمَعذَّ مَ . بَِكلَِمةٍ  يُِجْبهَا فَلَمْ  هُوَ  أمَّ : قَائِلِينَ  هِ إلَيْ  َوطَلَبُوا تََلَِميُذهُ  فَتَقَدَّ

ا!" َوَراَءنَا تَِصيحُ  ألنهَا اْلَمْرأَةَ؛ هَِذهِ  ْصِرفْ إ"  إلى أُْرَسلْ  لَمْ : "َوقَالَ  فَأََجابَ  هُوَ  أَمَّ

الَّةِ  إْسَرائِيلَ  بَْيتِ  ِخَرافِ  إلى إالَّ  أََحدٍ  ا". الضَّ  ايَ : "قَائِلَةً  لَهُ َوَسَجَدتْ  فَأَتتْ  ِهيَ  أَمَّ

". بِ لِْلِكَلَ  َويُْعطَى اْلبَنِينَ  ُخْبزُ  يُْؤَخذَ  أنْ  َحَسنَاً  لَْيسَ : "َوقَالَ  فَأََجابَ ". أَِعنِّي َربي،

 ائَِدةِ مَ  ِمنْ  يَْسقُطُ  الَِّذي اْلفُتَاتِ  ِمنَ  تَأُْكلُ  أْيضاً  اْلِكَلَبَ  فَإنَّ  َربي، يَا نََعمْ : "فَقَالَتْ 

 اَكمَ  لَكِ  لِيَُكنْ  إيَمانُِك، َعِظيمٌ  ْمَرأَةُ،إ يَا: "لَهَا َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  ِحينَئِذٍ ". أَْربَابِهَا

اَعةِ  تِْلكَ  ِمنْ  ْبنَتُهَاإ فَُشفِيَتِ ". تُِريِدينَ  ِ َدائِماً    .السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (14 ــ 1:  1) البُولس

 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ، بَِمِشيئَةِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َرُسولُ  بُولُُس، ِ  َكنِيَسةِ  إلى األَُخ، َوتِيُموثَاُوسُ  هللاَّ  الَّتي هللاَّ

يِسينَ  َجِميعِ  َمعَ  ُكوِرْنثُوَس، في َلمُ وَ  لَُكمْ  النِّْعَمةُ : أََخائِيَةَ  َجِميعِ  في الَِّذينَ  اْلقِدِّ  ِمنَ  السَّ

 ِ ُ  ُمبَاَركٌ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَربِّنَا أبِينَا هللاَّ ْأفَةِ  أَبو ْلَمِسيحِ،ا يَُسوعَ  َربِّنَا أَبو هللاَّ  َوإلَهُ الرَّ

انَا الَِّذي تَْعِزيٍَة، ُكلِّ  يَ  أنْ  أْيضاً  نَْحنُ  لِنَْستَِطيعَ  ِضيقَتِنَا، ُكلِّ  في َعزَّ  هُمْ  لَِّذينَ ا نَُعزِّ

انَا الَّتي بِالتَّْعِزيَةِ  ِضيقَةٍ  ُكلِّ  في ُ  َعزَّ  َكذلِكَ  ينَا،فِ  اْلَمِسيحِ  آالمُ  تَْكثُرُ  َكَما ألنهُ. بِهَا هللاَّ

 فَإنْ  َلِصُكُم،َوخَ  تَْعِزيَتُِكمْ  فَألَْجلِ  نَتََضايَقُ  ُكنَّا فَإنْ . أْيضاً  تَْعِزيَتُنَا تَْكثُرُ  بِاْلَمِسيحِ 

تْ   بِهَا تَأَلَّمُ نَ  الَّتي نَْفِسهَا اآلالَمِ  هَِذهِ  اْحتَِمالِ  في اْلَعاِملةِ  تَْعِزيَتُِكمْ  فَألَْجلِ  قُلُوبُنَا تَْعزَّ

 في ذلِكَ كَ  اآلالِم، في ُشَرَكاءُ  أَنتُمْ  َكَما أنُكمْ  َعالِِمينَ . فِيُكمْ  ثَابِتٌ  فََرَجاُؤنَا. أْيضاً  نَْحنُ 

يقِ  ِجهَةِ  ِمنْ  اإلْخَوةُ  أيهَا تَْجهَلُوا أنْ  أُِريدُ  ال فَإنِّي. أْيضاً  التَّْعِزيَةِ   بَنَاأَصا الَِّذي الضِّ

. أْيضاً  َحيَاةِ الْ  ِمنَ  أَيِْسنَا َحتَّى طَاقَتِنَا، فَوقَ  َزائِدٍ  بِإِْفَراطٍ  َعلَْينَا ثَقَّلُوا ألنهُمْ  أَِسيَّا، في

 بَلْ  ْحَدنَاوَ  أَْنفُِسنَا َعلَى ُمتَِّكلِينَ  نَُكونَ  ال لَِكيْ  اْلَمْوِت، ُحْكمُ  أَْنفُِسنَا في لَنَا َكانَ  لِكنْ 

ِ  َعلَى انَا ِذيالَّ  هََذا األَْمَواَت، يُقِيمُ  الَِّذي هللاَّ ينَا َوهُوَ  هََذا، ِمْثلِ  َمْوتٍ  ِمنْ  نَجَّ  الَِّذي. يُنَجِّ

َلَةِ بِ  َعاِملُونَ  ُشَرَكاءُ  أْيضاً  َوأَْنتُمْ . بَْعدُ  فِيَما أْيضاً  َسيَُخلُِّصنَا أنهُ فِيهِ  َرَجاءٌ  لَنَا  الصَّ

. يِرينَ َكثِ  بَِواِسطَةِ  لَنَا ُوِهبَ  َما َعلَى َكثِيَرٍة، ُوُجوهٍ  ِمنْ  ألَْجلِنَا ُشْكرٌ  يَُؤدَّى لَِكيْ  ألَْجلِنَا،

ِ، َوَحقِّ  نَقَاَوةٍ  في أَننَا َضِميِرنَا َشهَاَدةُ : هََذا هُوَ  فَْخَرنَا ألنَّ   ِديٍّ َجسَ  تَْعلِيمٍ  في ال هللاَّ

ِ، نِْعَمةِ  في بَلْ   آَخرَ  بَِشْيءٍ  ُكمْ إلَيْ  نَْكتُبُ  ال فَإنَّنَا. ِعْندُكمْ  ِسيََّما َوالَ  العالِم، في َسَعْينَا هللاَّ

 َماكَ  أْيضاً، النِّهَايَةِ  إلى َستَْعِرفُونَ  أَنُكمْ  أَْرُجو َوأَنا. َوتَْعِرفُونَهُ تَْقَرأُونَهُ َما ِسَوى
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 يَُسوعَ  اَربِّنَ  يَْومِ  في فَْخُرنَا أْيضاً  أَنتُمْ  َكَما فَْخُرُكْم، أننَا اْلَمْعِرفَةِ  بَْعضَ  َعَرْفتُُمونَا

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ  .اْلَمِسيحِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
 

 

 (19 ــ 2:  0) الَكاثولِيُكون
 

سول ناوحَ يُسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ِ  ْبنُ إ ظَهَرَ  هََذا ألَْجلِ  ِ  ِمنَ  ُولِدَ  َمنْ  ُكلُّ . إِْبلِيسَ  أَْعَمالَ  يَْنقُضَ  لَِكيْ  هللاَّ  يَْفَعلُ  ال هللاَّ

ِ  ِمنَ  َمْولُودٌ  ألنهُ يُْخِطئَ  أنْ  يَْستَِطيعُ  َوالَ  فِيِه، ثَابِتٌ  نَْسلَهُ ألنَّ  َخِطيَّةً؛  أَْوالَدُ  َذابِهَ . هللاَّ

 ِ ِ، ِمنَ  هُوَ  فَلَْيسَ  اْلبِرَّ  يَْفَعلُ  الَ  َمنْ  ُكلُّ : إِْبلِيسَ  َوأَْوالَدُ  ظَاِهُرونَ  هللاَّ  ال َمنْ  َوَكَذا هللاَّ

. اً بَْعض بَْعُضُكمْ  تُِحبُّوا أنْ : اْلبَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  الَِّذي اْلَوْعدُ  هُوَ  هََذا ألنَّ . أََخاهُ  يُِحبُّ 

يرِ  ِمنَ  َكانَ  الَِّذي قَايِينَ  ِمْثلُ  لَْيسَ  رِّ  نَتْ َكا أَْعَمالَهُ ألنَّ  قَتَلَهُ؟ َولَِماَذا. أََخاهُ  َوقَتَلَ  الشِّ

يَرةً، ةً  َكانَتْ  أَِخيهِ  َوأَْعَمالَ  ِشرِّ  .بَارَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (49 ــ 06:  2) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 َكانَتْ  َوهَِذهِ  .َغَزالَةٌ  وتَْسِميَتُها تَْفِسيُرهَا التي طَابِيثَا، اْسُمهَا تِْلِميَذةٌ  اْمَرأةٌ  بِيَافَا َوَكانَ 

 هاأن األيامِ  تِْلكَ  في َوَحَدثَ . تَْعَملُهَا َكانَتْ  الَّتي َوَصَدقَاتٍ  َصالَِحةً  أْعَماالً  ُمْمتَلِئَةً 
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لُوهَا َوَماتَْت، َمِرَضتْ  ا َكانَتْ  وإذْ . ِعلِّيَّةٍ  في َوَوَضُعوهَا فََغسَّ  يَافَا، ِمنْ  قَِريبَةً  لِدَّ

 َعنِ  نَ تتوا ال: "إِلَْيهِ  يَْطلُبانِ  َرُجلَْينِ  إِلَْيهِ  أَْرَسلُوا هُنَاَك، بُْطُرسَ  أنَّ  التََّلِميذُ  َوَسِمعَ 

ا. َمَعهَُما َوَجاءَ  بُْطُرسُ  فَقَامَ ". إلينا الَمِجيءِ   الِعلِّيَِّة، َمْوِضعِ  إلى أَْصَعُدوهُ  َجاءَ  فَلَمَّ

 ْعَملُهَاتَ  َكانَتْ  الَّتي َوالثِّيَابَ  األْقِمَصةَ  َويُِرينَهُ يَْبِكينَ  األَراِملِ  َجِميعُ  أَماَمهُ فََوقَفَتْ 

 ْيهِ ُرْكبَتَ  َعلَى َوَجثَا َخاِرَجاً، َجِميعاً  بُْطُرسُ  فَأَْخَرَجهُمْ . َغَزالَةُ  َمَعهُنَّ  َكانَتْ  بَْينََما لَهُنَّ 

افَ . َعْينَْيهَا فَفَتََحتْ ". قُوِمي طَابِيثَا، يَا: "َوقَالَ  الَجَسدِ  إلى لتَفَتَ إوَ  َوَصلَّى،  نَظََرتْ  لَمَّ

يِسينَ  َوَدَعا. َوأَقَاَمهَا يََدهُ  فَنَاَولَهَا َجلََسْت، بُْطُرسَ  . َحيَّةً  لَهُمْ  َوأَْوقَفَهَا واألَراِملَ  القِدِّ

بِّ  َكثِيُرونَ  َوآَمنَ  ُكلِّهَا، يَافَا في األْمرُ  هََذا فََذاعَ   .بِالرَّ

َسة، آمين. لَمْ  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (23 ــ 06:  2) لُوقا
 

 لبَشير،انسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لُوقا مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  92 مز

بُّ   ،ِميَراثَكَ  بَاِركْ  َشْعبََك، َخلِّصْ . َمِسيِحهِ  َخَلَصِ  ُمؤاِزرُ  َوهُوَ  ،لَِشْعبِهِ  ِعزٌّ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .األَبدِ  إلى ْرفَْعهُمْ إوَ  ْرَعهُْم،إ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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يِسيِّينَ  ِمنَ  َواِحدٌ  َوَسأَلَهُ ا َمَعهُ، يَأُْكلَ  أنْ  اْلفَرِّ يِسيِّ  بَْيتَ  َدَخلَ  فَلَمَّ  اْمَرأَةٌ  إَذاوَ . اتََّكأَ  الفَرِّ

، بَْيتِ  في ُمتَِّكئٌ  أنهُ َعلَِمتْ  إذْ  َخاِطئَةً، َكانَتْ  اْلَمِدينَةِ  في يِسيِّ  وَرةَ قَارُ  أََخَذتْ  اْلفَرِّ

 َسُحهَُماَوتَمْ  بُِدُموِعهَا، قََدَمْيهِ  تَبُلُّ  َواْبتََدأَتْ  بَاِكيَةً، َوَرائِهِ  ِمنْ  قََدَمْيهِ  ِعْندَ  َوَوقَفَتْ  ِطيبٍ 

ا. بِالطِّيبِ  َوتَْدهَنُهَُما قََدِمْيهِ  تُقَبِّلُ  َوَكانَتْ  َرْأِسهَا، بَِشْعرِ  يِسيُّ  َرأَى فَلَمَّ  َدَعاهُ  لَِّذيا اْلفَرِّ

 وما َمَسْتهُلَ  التي اْلَمْرأَةُ  ِهيَ  َمنْ  لََعلِمَ  نَبِيَّاً، هََذا َكانَ  لَوْ : "قَائَِلً  نَْفِسهِ  في تََكلَّمَ  ،(َذلِكَ )

". لَكَ  أَقُولُهَا كلمةٌ  ِعْنِدي ِسْمَعاُن، يَا: "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ ".  َخاِطئَةٌ لَ  إنَّهَا! َحالُها

ا  انَ كَ . َمْديُونَانِ  لُِمَدايِنٍ  َكانَ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ ". اْلُمَعلِّمُ  أيهَا قُلْ : "فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

 يُوفِيَانِ  َما لَهَُما يَُكنْ  لَمْ  وإذْ . َخْمُسونَ  اآلَخرِ  َوَعلَى ِدينَارٍ  ِمئَةِ  َخْمسُ  اْلَواِحدِ  َعلَى

 الَِّذي أنَّ  أَظُنُّ : "َوقَالَ  ِسْمَعانُ  فَأََجابَ ". أَْكثََر؟ يُحبُّهُ ِمْنهُما فََمنْ . كلْيِهما َساَمَحهَُما

ا". بِاألَْكثَرِ  َساَمَحهُ َوابِ : "لَهُ فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ  قَالَ وَ  اْلَمْرأَةِ  إلى اْلتَفَتَ  ثُمَّ ". َحَكْمتَ  بِالصَّ

ا. تُْعطِ  لَمْ  ِرْجلَيَّ  ألَْجلِ  َوَماءً  بَْيتََك، َدَخْلتُ  إنِّي اْلَمْرأَةَ؟ هَِذهِ  أَتََرى: لِِسْمَعانَ   هَِذهِ  أَمَّ

ا فَِمي، تُقَبِّلْ  لَمْ  أَْنتَ . بَِشْعِرهَا َوَمَسَحْتهَُما بُِدُموِعهَا ِرْجلَيَّ  بَلَّتْ  فَقَدْ   ْنذُ فَمُ  هَِذهِ  َوأَمَّ

ا َرْأِسي، تَْدهُنْ  لَمْ  بَِزْيتٍ . ِرْجلَيَّ  تَْقبِيلِ  َعنْ  تَُكفَّ  لَمْ  بَْيتَكَ  َدَخلَتْ   َدهَنَتْ  دْ فَقَ  هَِذهِ  َوأَمَّ

 ألَنهَا لَهَا َمْغفُوَرةٌ  اْلَكثِيَرةَ  َخطَايَاهَا إنَّ : لَكَ  أَقُولُ  ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ . ِرْجلَيَّ  بِالطِّيبِ 

". طَايَاكِ خَ  لَكِ  َمْغفُوَرةٌ : "لَهَا قَالَ  ثُمَّ . قَلِيَلً  يُِحبُّ  قَلِيلٌ  لَهُ يُْغفَرُ  َوالَِّذي. َكثِيراً  أََحبَّتْ 

 فَقَالَ ". أْيضاً؟ َخطَايَا يَْغفِرُ  الَِّذي هََذا هُوَ  َمنْ : "أَْنفُِسِهمْ  في يَقُولُونَ  اْلُمتَِّكئُونَ  فَاْبتََدأَ 

 ".بَِسَلَمٍ  اِْذهَبِي َخلََّصِك، قَدْ  إيَمانُكِ : "لِْلَمْرأَةِ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 هابَ بَ من شهر  ألولاألحد ا
 

 العَشيه

 (91 ــ 12:  14) متى
 

البَشير،  متىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9،  1:  62 مز

ُ  لِيَتََرأَفِ   ألَْرضِ ا في لِيُْعَرفَ . َويَْرَحْمنَا َعلَْينَا َوْجهَهُ َولِيُْظِهرْ  ،َويُبَاِرْكنَا َعلَْينَا هللاَّ

 .هَلِّلُويَا .َخَلَُصكَ  األَُممِ  َجِميعِ  َوفي طَِريقَُك،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ اآلتي بإسِ ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا . رَ َعبَ  قَدْ  َواْلَوْقتَ  قَْفرٌ  اْلَمْوِضعَ  إنَّ : "قَائِلِينَ  تََلَِميُذهُ  إلَْيهِ  َجاءَ  اْلَمَساءُ  َكانَ  َولَمَّ

ا". طََعاماً  لَهُمْ  َويَْبتَاُعوا القَُرى إلى يَْذهَبُوا لَِكيْ  إذاً  الْجَمعَ  ْصِرفِ إفَ  : هُمْ لَ  فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

ا". لِيَأُْكلُوا أَنتُمْ  أَْعطُوهُمْ . يَْمُضوا أنْ  لَهُمْ  َحاَجةَ  ال"  ِعْنَدنَا لَْيسَ : "لَهُ فَقَالُوا هُمْ  أَمَّ

 عَ اْلُجُمو فَأََمرَ ". هُنَا إلى بِهَا ْئتُونيإ: "لَهُمْ  فَقَالَ ". َوَسَمَكتَانِ  أَْرِغفَةٍ  َخْمَسةُ  إالَّ  هَهُنَا

َمَكتَْيِن، اْلَخْمَسةَ  األَْرِغفَةَ  أََخذَ  ثُمَّ . اْلُعْشبِ  َعلَى يَتَِّكئُوا أنْ   ْحوَ نَ  نَظََرهُ  َوَرفَعَ  َوالسَّ

َماءِ  َمهَا َوبَاَرَكهَا السَّ . اْلُجُموعَ  أَْعطَُوا َوالتََّلَِميذُ  لتََّلَِميِذ،لِ  األَْرِغفَةَ  َوأَْعطَى َوقَسَّ

. وءةً َمْملُ  قُفَّةً  َعْشَرةَ  اْثنَتَيْ  اْلِكَسرِ  ِمنَ  فََضلَ  َما َرفَُعوا ثُمَّ . َوَشبُِعوا اْلَجِميعُ  فَأََكلَ 

 . َوالنَِّساءَ  األَْوالَدَ  َعَدا َما َرُجٍل، آالَفِ  َخْمَسةِ  نَْحوَ  َكانُوا َواآلِكلُونَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (93 ــ 1:  92) متى
 

لبَشير، ايل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار متي نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  60 مز

ُ  يَا رُ  إلَْيكَ  إلِهي هللاَّ  ألََرى القُْدِس، في لَكَ  ظَهَْرتُ  هََكَذا. إلَْيكَ  َعِطَشتْ  نَْفِسي ألنَّ  ،أُبكِّ

تَكَ   .هَلِّلُويَا. َوَمْجَدكَ  قُوَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، المجُد الدائم هللا الحي، الذي لهُ
 

ْبِت، َوبَْعدَ  لِ ) األََحدِ  فَْجرِ  ِعْندَ  السَّ  َوَمْريَمُ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ ( األُْسبُوعِ  أوَّ

بِّ  َمَلَكَ  ألَنَّ  َحَدثَْت، قَدْ  َعِظيَمةٌ  َزْلَزلَةٌ  َوإَذا. اْلقَْبرَ  لِتَْنظَُرا األُْخَرى  ِمنَ  نََزلَ  الرَّ

َماءِ   اُسهَُولِبَ  َكاْلبَْرِق، َمْنظَُرهُ  َوَكانَ . َعلَْيهِ  َوَجلَسَ  اْلقَْبِر، بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  َوَدْحَرجَ  السَّ

اسُ  اْضطََربَ  َرْهبَتِهِ  َوِمنْ . َكالثَّْلجِ  أَْبيَضَ   اْلَمَلَكُ  فَأََجابَ . َكأَْمَواتٍ  َوَصاُروا اْلُحرَّ

 لَْيسَ . لِبَ صُ  الَِّذي يَُسوعَ  تَْطلُبَانِ  أنُكَما أَْعلَمُ  فَإنِّي أَْنتَُما، تََخافَا ال: "لِْلَمْرأَتَْينِ  َوقَالَ 

 هَبَاذْ إوَ . فِيهِ  َمْوُضوعاً  َكانَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  اْنظَُرا تََعالَيَا. قَالَ  َكَما قَامَ  قَدْ  بَلْ  هَهُنَا، هُوَ 

. لِ اْلَجلِي إلى يَْسبِقُُكمْ  هُوَ  َوهَا. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  قَامَ  قَدْ  إنَّهُ: لِتََلَِميِذهِ  قُوالَ  َسِريعاً 

 ِظيٍم،عَ  َوفََرحٍ  بَِخْوفٍ  اْلقَْبرِ  ِمنَ  َسِريعاً  فََخَرَجتَا". لَُكَما قُْلتُ  قَدْ  أَنا هَا. تََرْونَهُ هُنَاكَ 

ا". لَُكَما َسَلَمٌ ": قَائَِلً  القَاهَُما يَُسوعُ  َوإَذا. تََلَِميَذهُ  لِتُْخبَِرا ُمْسَرَعتَْينِ   أَْمَسَكتَافَ  هَُما أمَّ

 يَْذهَبُوا أنْ  إْخَوتي أْعلَِما اِْذهَبَا. تََخافَا ال: "يَُسوعُ  لَهَُما قَالَ  ِحينَئِذٍ . لَهُ َوَسَجَدتَا بِقََدَمْيهِ 

اسِ  ِمنَ  قَْومٌ  إَذا َذاِهبَتَانِ  هَُما َوفِيَما". يََرْونَنِي َوهُنَاكَ  اْلَجلِيِل، إلى  إلى َجاُءوا اْلُحرَّ
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يُوخِ، َمعَ  فَاْجتََمُعوا. َكانَ  َما بُِكلِّ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءَ  َوأَْخبَُروا اْلَمِدينَةِ   َوتََشاَوُروا، الشُّ

ةً  َوأََخُذوا  لَْيَلً  أَتْوا تََلَِميَذهُ  إنَّ  قُولُوا: "قَائِلِينَ  لِْلُجْندِ  َوأَْعطَْوهَا قِيَمةٍ  َذاتَ  فِضَّ

". مٍّ هَ  بَِلَ  َونَُصيُِّرُكمْ  نَْحُن، نُْقنُِعهُ اْلقَْولَ  هََذا اْلَواليْ  َسِمعَ  َوإَذا. نِيَامٌ  َونَْحنُ  َوَسَرقُوهُ 

ا ةَ  فَأََخُذوا هُمْ  أَمَّ  هََذا إلى اْليَهُودِ  ِعْندَ  اْلقَْولُ  هََذا فََشاعَ  َعلَُّموهُْم، َكَما َوفََعلُوا اْلفِضَّ

ا. اْليَْومِ   هِ بِ  َوَعَدهُمْ  الَِّذي اْلَجبَِل، إلى اْلَجلِيلِ  إلى فََمَضْوا تِْلِميذاً  َعَشرَ  األََحدَ  َوأَمَّ

ا. يَُسوعُ  مَ . َشكَّ  بَْعَضهُمْ  َولِكنَّ  لَهُ، َسَجُدوا َرأَْوهُ  َولَمَّ  إنِّي:"قَائَِلً  َوَخاطَبَهُمْ  يَُسوعُ  فَتَقَدَّ

ماءِ  في ُسْلطَانٍ  ُكلَّ  أُْعِطيتُ  قَدْ   َجِميعَ  َوَعلُِّموا اآلنَ  ْمُضواإفَ  األَْرِض، َعلَىوَ  السَّ

ُدوهُمْ  األَُممِ  وحِ  َواالْبنِ  اآلبِ  ْسمِ إبِ  َوَعمِّ  َجِميعَ  يَْحفَظُوا أنْ  َوَعلُِّموهُمْ . اْلقُُدسِ  َوالرُّ

هورِ  اْنقَِضاءِ  إلى األيامِ  ُكلَّ  َمَعُكمْ  أَنا َوهَا. بِهَا أَْوَصْيتُُكمْ  الَّتي األُُمورِ    .آِمينَ ". الدُّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (6:  0 ــ 19:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا ، في بَابٌ  لي ْنفَتَحَ إوَ  اْلَمِسيحِ، إْنِجيلِ  ألَْجلِ  تُرَواَس، إلى أَتَْيتُ  َولَمَّ بِّ  تَْستَِرحْ  مْ لَ  الرَّ

ْعتُهُمْ  لِكنْ . أَِخي تِيطُسَ  أَِجدْ  لَمْ  ألني ُروِحي، . َمِكُدونِيَّةَ  إلى هُنَاكَ  ِمنْ  َوَخَرْجتُ  َودَّ

ِ  فَاْلنِّْعَمةُ   ُكلِّ  يف َمْعِرفَتِهِ  َرائَِحةَ  بِنَا َويُْظِهرُ  ِحيٍن، ُكلَّ  اْلَمِسيحِ  في يُْظِهُرنَا الَِّذي ّلِِلَّ

ِكيَّةُ  اْلَمِسيحِ  َرائَِحةُ  ألننَا. َمَكانٍ  ِ، الذَّ  لِقَْومٍ . ُكونَ يَْهلِ  الَِّذينَ  َوفي يَْخلُُصونَ  الَِّذينَ  في ّلِِلَّ

 لَْسنَا ألننَا لِهَِذِه؟ أَْهَلً  هُمْ  َوَمنْ . لَِحيَاةٍ  َحيَاةٍ  َرائَِحةُ  َولِقَْومٍ  لَِمْوٍت، َمْوتٍ  َرائَِحةُ 

ِ، بَكلَِمةِ  يَتَّجُرونَ  الَِّذينَ  َكاْلَكثِيِرينَ  ِ  ِمنَ  َكَما بَلْ  نَقَاوٍة، ِمنْ  َكَما لِكنْ  هللاَّ  أََمامَ  تََكلَّمُ نَ  هللاَّ
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 ِ  إلَْيُكْم، ْدحٍ مَ  ائِلَ َرسَ  َكقَْومٍ  نَْحتَاجُ  لََعلَّنَا أَمْ  أَْنفَُسنَا؟ نَْمَدحُ  أْيضاً  أَفَنَْبتَِدئُ . اْلَمِسيحِ  في هللاَّ

 ِميعِ جَ  ِمنْ  َوَمْقُروَءةً  َمْعُروفَةً  قُلُوبِنَا، في َمْكتُوبَةً  أَْنتُْم، ِهيَ  ِرَسالَتَنَا ألَنَّ  ِمْنُكْم؟ أَوْ 

ِ  بُِروحِ  بَلْ  بِِمَدادٍ  ال َمْكتُوبَةً  ِمنَّا، َمْخُدوَمةً  اْلَمِسيحِ، ِرَسالَةُ  أَنُكمْ  ظَاِهِرينَ . النَّاسِ   هللاَّ

،  اْلَمِسيحِ بِ  هَِذهِ  ِمْثلُ  ثِقَةٌ  لَنَا َولِكنْ . لَْحِميَّةٍ  قَْلبٍ  أَْلَواحِ  في بَلْ  َحَجِريَّةٍ  أَْلَواحٍ  في الَ  اْلَحيِّ

ِ  لََدى  ِكفَايَتُنَا لْ بَ  أَْنفُِسنَا، ِمنْ  َكأَنهُ َشْيئَاً  نَْفتَِكرَ  أنْ  َوْحَدنَا أَْنفُِسنَا ِمنْ  أَْهلٌ  أَننَا لَْيسَ . هللاَّ

ِ، ِمنَ  امَ  نَُكونَ  ألَنْ  أَْهَلً  َجَعلَنَا الَِّذي هََذا هللاَّ و بَلْ  بِاْلَحْرفِ  الَ . الَجِديدِ  اْلَعْهدِ  ُخدَّ  حِ؛بِالرُّ

وحَ  َولِكنَّ  يَْقتُلُ  اْلَحْرفَ  ألَنَّ    .يُْحيِي الرُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 

 (2:  9 ــ 99:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول بُطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ   ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يَاءِ  َعِديَمةِ  أََخِويَّةٍ  بَِمَحبَّةٍ  اْلَحقِّ  طَاَعةِ  في نُفُوَسُكمْ  طَهَّْرتُمْ  قَدْ  فَإذْ   ِهٍر،طَا بِقَْلبٍ  الرِّ

َوامِ  َعلَى بَْعضاً  بَْعُضُكمْ  أَِحبُّوا  ال اِممَّ  بَلْ  يَْفنَى، َزْرعٍ  ِمنْ  ال ثَانِيَةً، َمْولُوِدينَ . الدَّ

ِ  بَِكلَِمةِ  يَْفنَى، ائَِمِة؛ اْلَحيِّةِ  هللاَّ . بٍ ُعشْ  َكَزْهرِ  َمْجِدهِ  َوُكلَّ  َكُعْشٍب، َجَسدٍ  ُكلَّ : "ألنَّ  اْلدَّ

ا َسقَطَ، َوَزْهُرهُ  يَبِسَ  اْلُعْشبُ  بِّ  َكلَِمةُ  َوأمَّ  ةُ اْلَكلِمَ  ِهيَ  َوهَِذهِ ". األَبدِ  إلى فَتَْثبُتُ  الرَّ

ْرتُمْ  الَّتي  لَّ َوكُ  َحَسدٍ  َوُكلَّ  ِريَاءٍ  َوُكلَّ  ِغشٍّ  َوُكلَّ  َشرٍّ  ُكلَّ  إذاً  َعْنُكمْ  فَاْطَرُحوا. بِهَا بُشِّ

 بِهِ  واتَْنمُ  لَِكيْ  اْلِغشِّ  اْلَعِديمَ  الَعْقلِيَّ  اللَّبَنَ  ْشتَهُواإ اآلَن، َمْولُوِدينَ  َكأَْطفَالٍ  نَِميَمٍة،

بَّ  أنَّ  ُذْقتُمْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  إنْ  لِلَخَلِص،  الَحيِّ  الَحَجرِ  إلَْيِه، تَأتونَ  إذْ  الَِّذي. َصالِحٌ  الرَّ

ِ  ِمنَ  ُمْختَارٌ  َولَِكنْ  النَّاِس، ِمنَ  الَمْرُذولِ   ةٍ َحيَّ  َكِحَجاَرةٍ  أْيضاً  أنتمْ  ُكونُوا وَكِريٌم، هللاَّ
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ِ  ِعْندَ  َمْقبُولَةٍ  ُروِحيَّةٍ  َذبَائِحَ  لِتَْقِديمِ  طَاِهَراً، َكهَنُوتاً  ُروَحانِيَّاً، بَْيتاً  َمْبنِيِّينَ   بِيَُسوعَ  هللاَّ

 .اْلَمِسيحِ 

ا  َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ،ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي  وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 (40 ــ 06:  10) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن   َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ِ  َمُشوَرةَ  َخَدمَ  فَقَدْ  َداُودُ  َوأمَّ ا .اْلفََسادَ  َوَرأَى آبائِِه، إلى َوُضمَّ  َوَرقَدَ  ِجيلِِه، في هللاَّ  َوأمَّ

ُ  أَقَاَمهُ الَِّذي َجالُ  أيهَا ِعْنَدُكمْ  َمْعلُوماً  األَْمرُ  هََذا فَْليَُكنْ . اْلفََسادَ  يَرَ  فَلَمْ  هللاَّ  ْخَوةُ،اإل الرِّ

رُ  بِهََذا َخطَايَاُكْم، بُِغْفَرانِ  لَُكمْ  يُنَاَدى بِهََذا أنهُ  ْقِدُرواتَ  لَمْ  َما ُكلِّ  ِمنْ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  يَتَبَرَّ

ُروا أنْ  : ْنبِيَاءِ األ في قِيلَ  َما َعلَْيُكمْ  يَأتِيَ  لِئََلَّ  فَاْنظُُروا. ُموَسى بِنَاُموسِ  ِمْنهُ تَتَبَرَّ

بُوا اْلُمتَهَاِونُوَن، أيهَا اُْنظُُروا"  َعَمَلً . أياِمُكمْ  في أَْعَملُ  َعَمَلً  ألننِي! َواْهلُِكوا َوتََعجَّ

قُونَهَ  ال  أنْ  إلَْيِهَما يَْطلُبُونَ  َجَعلُوا َخاِرُجونَ  هُمْ  َوفِيَما". بِهِ  أََحدٌ  أَْخبََرُكمْ  إنْ  تَُصدِّ

ْبتِ ا في الَكَلَمِ  بِهََذا يَُكلَِّماهُمْ  ا. اْلقَاِدمِ  لسَّ  اْليَهُودِ  نَ مِ  َكثِيرٌ  تَبِعَ  اْلَمْجَمُع، اْنَصَرفَ  فَلَمَّ

 في ْثبُتُوايَ  أنْ  َويُْقنَِعانِِهمْ  يَُكلَِّمانِِهمْ  َكانَا اللََّذْينِ  َوبَْرنَابَا، بُولُسَ  الدَُّخَلَءِ  َواْلُمتََعبِِّدينَ 

ِ  نِْعَمةِ   .هللاَّ

َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ  الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (19 ــ 1:  9) َمرقُس
 

 سَمرقُ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ــ 1:  04 مز

بَّ في ُكلِّ َوْقتٍ  بِّ تَْفتَِخُر نَْفِسي ،أُباِرُك الرَّ  ،َوفي ُكلِّ ِحيٍن تَْسبَِحتُهُ في فَِمي. بِالرَّ

 .هَلِّلُويَا فَْليَْسَمعِ اْلُوَدَعاُء َويَْفَرُحوا.
 

اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ُرونَ َكثِي ْجتََمعَ فإبَْيٍت.  فِيَموُجوٌد  أَنَّهُ فَُسِمعَ  أَيَّاٍم، بَْعدَ  أَْيًضا َكْفَرنَاُحومَ  َدَخلَ  ثُمَّ 

 إِلَْيهِ ُموا فَقَدَ بِاْلَكلَِمِة.  يَُخاِطبُهُمْ  فََكانَ . اْلبَابِ قُُداَم  َما َوالَ  هُميََسعُ البَيُت  يَُعدْ  لَمْ  َحتَّى

 اْلَجْمعِ، أَْجلِ  ِمنْ  دُخلوا بِِه،يَ  أَنْ  يَْقِدُروا لَمْ  . َوإِذْ أَْربََعةُ ِرَجالٍ  يَْحِملُهُ َمْفلُوًجا َواِحَداً 

ْقفَ  َكَشفُواَصِعُدوا إلى الَسطحِ وَ   لَُّوادَ  نَقَبُوهُ  َما َوبَْعدَ . َموُجوَداً  َكانَ  َحْيثُ البَيِت  سَّ

ِريرَ  ا ُمْضطَِجًعا اْلَمْفلُوجُ  َكانَ  الَِّذي السَّ : ْفلُوجِ لِْلمَ  قَالَ  إِيَمانَهُْم، يَُسوعُ  َرأَى َعلَْيِه. فَلَمَّ

، يَا ُرونَ  َجالِِسينَ  هُنَاكَ  اْلَكتَبَةِ  ِمنَ  قَْومٌ  َخطَايَاَك. َوَكانَ  لَكَ  َمْغفُوَرةٌ  بُنَيَّ  ِهمْ بقَلِ  يفِ  يُفَكِّ

الَواِحُد  هللاُ  إِالَّ  َخطَايَا يَْغفِرَ  أَنْ  يَْقِدرُ  َمنْ ألَن  بِتََجاِديَف؟ هَكَذا هَذا يَتََكلَّمُ  : لَِماَذاقَائِلينَ 

ُرونَ  أَنَّهُمْ  بُِروِحهِ  يَُسوعُ َعلَِم  َوْحَدهُ؟ فَلِْلَوْقتِ   لَِماَذا :لَهُمْ  فَقَالَ  أَْنفُِسِهْم، فِي هَكَذا يُفَكِّ

ُرونَ   أَنْ  أَمْ  اَك،َخطَايَ  لَكَ  َمْغفُوَرةٌ : لِْلَمْفلُوجِ  يُقَالَ  أَنْ  أَْيَسُر، قُلُوبُِكْم؟ أَيَُّما فِي بِهَذا تُفَكِّ

 َعلَى ُسْلطَانًا اإِلْنَسانِ  ْبنِ إل أَنَّ  تَْعلَُموا لَِكيْ فَ ؟ إمضِ وَ  َسِريَركَ  ْحِملْ إوَ  قُمْ : يُقَالَ 

 ىإِلَ  ْذهَبْ إوَ  َسِريَركَ  ْحِملْ إوَ  قُمْ : أَقُولُ  لِْلَمْفلُوجِ: لَكَ  قَالَ . اْلَخطَايَا يَْغفِرَ  أَنْ  األَْرضِ 
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ِريرَ  َوَحَملَ  لِْلَوْقتِ  فَقَامَ  !بَْيتِكَ  امَ  َوَخَرجَ  هُ سَّ ، قُدَّ ُدوا اْلَجِميعُ  بُِهتَ  َحتَّى اْلُكلِّ  هللاَ  َوَمجَّ

ِ َدائِماً   !.قَطُّ  هَذا ِمْثلَ َواِحداً  َرأَْينَا َما :قَائِلِينَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
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 بَابَهمن شهر  لثانياألحد ا
 

 العَشيه

 (92 ــ 94:  12) متى
 

البَشير،  متىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4 ، 0:  62 مز

ُعوبُ  لَكَ  فَْلتَْعتَِرفْ  ُ، يَا الشُّ ُعوبُ  لَكَ  فَْلتَْعتَِرفْ  هللاَّ ُعوبِ  يف تَْحُكمُ  ألنكَ . ُكلُّها الشُّ  الشُّ

 .هَلِّلُويَا. األَْرضِ  في األَُممَ  َوتَْهِدي بِاالْستِقَاَمِة،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا مَ  َكْفَرنَاُحومَ  إلى َجاُءوا َولَمَّ  أََما: "لَهُ َوقَالُوا بُْطُرسَ  إلى اْلِجْزيَةَ  يَأُْخُذونَ  الَِّذينَ  تَقَدَّ

ا". بَلَى: "قَالَ ". اْلِجْزيَةَ؟ ُمَعلُِّمُكمُ  يُوفِي  َماَذا" :قَائَِلً  يَُسوعُ  َسبَقَهُ اْلبَْيتَ  َدَخلَ  فَلَمَّ

 ِمنَ  أَمْ  اْلبَنِينَ  أَِمنَ  اْلِجْزيَةَ، أَوِ  اْلِجبَايَةَ  األَْرضِ  ُملُوكُ  يَأُْخذُ  ِممَّنْ  ِسْمَعاُن؟ يَا تَظُنُّ 

ا". األََجانِبِ  ِمنَ : "فَقَالَ ". األََجانِِب؟  إذاً : "يَُسوعُ  أََجابَهُ. األََجانِبِ  ِمنَ : قَالَ  َولَمَّ

َمَكةُ  ِصنَّاَرتََك، َوأَْلقِ  اْلبَْحرِ  إلى اْمضِ  نُْعثَِرهُُم، لِئََلَّ  َولِكنْ . أَْحَرارٌ  اْلبَنُونَ   لَّتيا َوالسَّ

الً  تَْطلُعُ   ". َوَعْنكَ  َعنِّي َوأَْعِطِهمْ  فَُخْذهُ  إْستَاراً، تَِجدْ  فَاهَا فَتَْحتَ  َوَمتَى ُخْذهَا، أَوَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (2 ــ 9:  16) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُهِمن 
 

 4، 0 ، 6:  60 مز

 َحانَِك،تَُسبِّ َشفَتَايَ . لَكَ  أَُرتِّلُ  ُكْنتُ  األَْسَحارِ  أَْوقَاتِ  َوفي فَِراِشي، َعلَى أَْذُكُركَ  ُكْنتُ 

 .هَلِّلُويَا. َحيَاتِي في أُباِرُككَ  لِذلِكَ 
 

ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  فَْجرِ  َوِعْندَ  ْمسُ  طَلََعتِ  إذْ  اْلقَْبِر، إلى أَتَْينَ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ  نَ يَقُلْ  َوُكنَّ . الشَّ

ا". اْلقَْبِر؟ بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  لَنَا يَُدْحِرجُ  َمنْ : "لِبَْعِضِهنَّ   أَنَّ  نَ َرأَيْ  ُعيُونَهُنَّ  َرفَْعنَ  فَلَمَّ

ا. ِجّداً  َعِظيَماً  َكانَ  ألَنهُ ُدْحِرَج، قَدْ  اْلَحَجرَ   َعنِ  َجالِساً  َشابّاً  َرأَْينَ  اْلقَْبرَ  َدَخْلنَ  َولَمَّ

ا. فَِخْفنَ  بَْيَضاَء، ُحلَّةً  الَبِساً  اْليَِمينِ   يَُسوعَ  ْبنَ تَْطلُ  أَْنتُنَّ  تََخْفَن، الَ : "لَهُنَّ  فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

. فِيهِ  َوَضُعوهُ  الَِّذي اْلَمْوِضعُ  هَُوَذا. هَهُنَا هُوَ  لَْيسَ ! قَامَ  قَدْ . اْلَمْصلُوبَ  النَّاِصِريَّ 

 قَالَ  َماكَ  تََرْونَهُ هُنَاكَ . اْلَجلِيلِ  إلى يَْسبِقُُكمْ  إنَّهُ: َولِبُْطُرسَ  لِتََلَِميِذهِ  َوقُْلنَ  اْذهَْبنَ  لِكنِ 

ْعَدةَ  ألنَّ  اْلقَْبِر؛ ِمنَ  َوهََرْبنَ  فََخَرْجنَ ". لَُكمْ  ْهَشةَ  الرِّ  ألََحدٍ  يَقُْلنَ  َولَمْ . أََخَذتَاهُنَّ  َوالدَّ

ِ َدائِماً   .َخائِفَاتٍ  ُكنَّ  ألَنهُنَّ  َشْيئاً؛  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 2:  4) البُولس

 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 قِبَلِ  ِمنْ  لَُكمْ  َعبِيدٌ  أْيضاً  َونَْحنُ  َربِّنَا، يَُسوعَ  بِاْلَمِسيحِ  بَلْ  بِأَْنفُِسنَا، نَْكِرزُ  لَْسنَا فَإنَّنَا

َ  ألنَّ  يَُسوَع؛  ا،قُلُوبِنَ  في أََضاءَ  الَِّذي هُوَ  ،"ظُْلَمةٍ  ِمنْ  نُورٌ  يُْشِرقَ  أنْ : "قَالَ  الَِّذي هللاَّ

ِ  َمْجدِ  َمْعِرفَةِ  نُورَ   َكيْ لِ  َخَزفِيٍَّة؛ أََوانٍ  في اْلَكْنزُ  هََذا َولَنَا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بَِوْجهِ  هللاَّ

ةِ  فَْضلُ  يَُكونَ  ِ  اْلقُوَّ  .ُمتََضايِقِينَ  َغْيرَ  لِكنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  في َمْحُزونِينَ . ِمنَّا ال ّلِِلَّ

 ِكنْ ل َمْطُروِحيَن،. َمْتُروِكينَ  َغْيرَ  لِكنْ  ُمْضطَهَِديَن،. َساقِِطينَ  َغْيرَ  لِكنْ  َمْطُروِديَن،

 وعَ يَسُ  َحيَاةُ  تَْظهَرَ  َكيْ لِ  يَُسوَع، إَماتَةَ  ِحينٍ  ُكلّ  أَْجَساِدنَا في َحاِملِينَ . هَالِِكينَ  َغْيرَ 

 وَع؛يَسُ  أَْجلِ  ِمنْ  لِْلَمْوتِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في نَُسلَّمُ  األْحيَاءَ  نَْحنُ  ألننَا. أَْجَساِدنَا في أْيَضاً 

 نَا،فِي يَْعَملُ  إذاً  فَاْلَمْوتُ . َسيَُموتُ  الَِّذي َجَسِدنَا في أْيضاً  يَُسوعَ  َحيَاةُ  تَْظهَرَ  لَِكيْ 

وحُ  هََذا َوفِينَا. فِيُكمْ  اْلَحيَاةَ  َولِكنَّ   ذلِكَ لِ  آَمْنتُ : "اْلَمْكتُوبِ  َحَسبَ  لِإليَماِن، الَِّذي الرَّ

بَّ  أَقَامَ  الَِّذي أنَّ  َعالِِمينَ . نَتََكلَّمُ  َولِذلِكَ  نُْؤِمنُ  أْيضاً  نَْحنُ  ،"تََكلَّْمتُ   يُقِيُمنَاسَ  يَُسوعَ  الرَّ

 يْ لِكَ  أَْجلُِكْم، ِمنْ  َكانَتْ  األْشيَاءِ  َجِميعَ  ألنَّ . َمَعُكمْ  َويُوقِفُنَا يَُسوَع، َمعَ  أْيضاً  نَْحنُ 

ْكرُ  َويَْزَدادَ  النِّْعَمةُ، تَْكثُرَ  ِ  لَِمْجدِ  اْلَكثِيِرينَ  ِمنَ  الشُّ  .هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (6:  4 ــ 10:  0) الَكاثولِيُكون

 

سول يعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرَّ

 آمين.
 

فِهِ  أَْعَمالَهُ فَْليُِرنَا فِيُكْم، َوالفَِهيمُ  اْلَحِكيمُ  هُوَ  َمنْ  . ِحْكَمةِ الْ  َوَداَعةِ  في اْلَحَسنِ  بِتََصرُّ

ةٌ  َغْيَرةٌ  فِيُكمْ  َكانَ  َوإنْ  بٌ  ُمرَّ . اْلَحقِّ  لَىعَ  تَْكِذبُوا َوالَ  تَْفتَِخُروا فََلَ  قُلُوبُِكْم، في َوتََحزُّ

 بِهَْيئَةٍ  نَْفَسانِيَّةٌ  أَْرِضيَّةٌ  ِهيَ  بَلْ  فَْوُق، ِمنْ  نَاِزلَةً  إْخَوتِي يَا اْلِحْكَمةُ  هَِذهِ  لَْيَستْ 

ُب، اْلَغْيَرةُ  َحْيثُ  ألَنهُ. َشْيطَانِيَّةٍ  ا. َرِديءٍ  أَْمرٍ  َوُكلُّ  االْضطَرابُ  هُنَاكَ  َوالتََّحزُّ  أَمَّ

الً  فَِهيَ  فَْوقُ  ِمنْ  الَّتي اْلِحْكَمةُ   َوثََمَراً  َرْحَمةً  َمْملُوَءةٌ  ُمتََرفِّقَةٌ، ُمَسالَِمةٌ، ثُمَّ  طَاِهَرةٌ، أَوَّ

ْينُونَةِ  َعِديَمةُ  َصالَِحاً، يَاءِ  َوَعِديَمةُ  الدَّ َلَمِ  في يُْزَرعُ  اْلبِرِّ  رُ َوثَمَ . الرِّ  يلَِصانِعِ  السَّ

َلَمِ  : هَِذهِ  ِمنْ  أَلَْيَستْ  بَْينَُكْم؟ اْلُخُصوَماتُ  تَأْتِي أَْينَ  َوِمنْ  اْلُحُروبُ  تَأْتِي أَْينَ  ِمنْ . السَّ

اتُِكمُ  ِمنْ   تَْحِسُدونَ وَ  تَْقتُلُونَ . تَْمتَلُِكونَ  َولَْستُمْ  تَْشتَهُونَ  أَْعَضائُِكْم؟ في اْلُمَحاِربَةِ  لَذَّ

. تَْطلُبُونَ  الَ  ألَنُكمْ  تَْمتَلُِكوَن؛ َولَْستُمْ  َوتَُحاِربُونَ  تَُخاِصُمونَ . تَنَالُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  َولَْستُمْ 

اتُِكمْ  في تُْنفِقُوا لَِكيْ  َرِديّاً  تَْطلُبُونَ  ألنُكمْ  تَأُْخُذوَن؛ َولَْستُمْ  تَْطلُبُونَ   أََما نَاةُ،الزُّ  يهَاأَ . لَذَّ

ِ؟ َعَداَوةٌ  اْلَعالَمِ  َشِرَكةَ  أَنَّ  تَْعلَُمونَ   ارَ صَ  فَقَدْ  لِْلَعالَِم، َشِريكاً  يَُكونَ  أنْ  أََرادَ  فََمنْ  ّلِِلَّ

اً  ِ  َعُدوَّ وحُ : اْلِكتَابُ  يَقُولُ  بَِحَسدٍ  أو بَاِطَلً  أَنَّ  تَظُنُّونَ  أَمْ . ّلِِلَّ اِكنُ  الرُّ  ْشتَاقُ يَ  فِينَا السَّ

ُ  يُقَاِومُ : "يَقُولُ  لِذلِكَ . َعِظيَمةً  نِْعَمةً  َويُْعِطي ا اْلُمْستَْكبِِريَن، هللاَّ  اْلُمتََواِضُعونَ  َوأَمَّ

 ".نِْعَمةً  فَيُْعِطيِهمْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن 
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 (0:  12 ــ 94:  14) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  إلى نََزالَ  مَّ ثُ  بَْرَجةَ، في بِاْلَكلَِمةِ  َوتََكلََّما. بَْمفِيلِيَّةَ  إلى أَتَيَا بِيِسيِديَّةَ  في ْجتَاَزاإ َولَمَّ

ِ  بِنِْعَمةِ  أُْسلَِما قَدْ  َكانَا َحْيثُ  أَْنطَاِكيَةَ، إلى أَْقلََعا هُنَاكَ  َوِمنْ . أَتالِيَا  الَِّذي لِ اْلَعمَ  إلى هللاَّ

ا. أَْكَمَلَهُ  ُ  َصنَعَ  َما بُِكلِّ  أَْخبََرا اْلَكنِيَسةَ، َوَجَمَعا قَِدَما َولَمَّ  ألَُممِ لِ  فَتَحَ  َوأَنهُ َمَعهَُما، هللاَّ

 هُوِديَِّة،اْليَ  ِمنَ  قَْومٌ  َواْنَحَدرَ . التََّلَِميذِ  َمعَ  بِقَلِيلٍ  لَْيسَ  َزَماناً  هُنَاكَ  َوَمَكثَا. اإليَمانِ  بَابَ 

 أَنْ  يُْمِكنُُكمْ  ال ُموَسى، َعاَدةِ  َحَسبَ  تَْختَتِنُوا لَمْ  إنْ  إنَّهُ: "اإلْخَوةَ  يَُعلُِّمونَ  َوَكانُوا

ا". تَْخلُُصوا  يَْصَعدَ  أَنْ  واَرتَّبُ َمَعهُْم، بِقَلِيلَةٍ  لَْيَستْ  ُمَشاَحنَةٌ  َوبَْرنَابَا لِبُولُسَ  َحَصلَ  فَلَمَّ

ُسلِ  إلى ِمْنهُمْ  آَخُرونَ  َوأُناسٌ  َوبَْرنَابَا بُولُسُ   ْنظُُروالِيَ  بِأُوُرَشلِيمَ  الَِّذينَ  َواألْحبَارِ  الرُّ

اِمَرةِ وَ  فِينِيقِيَةَ  في اْجتَاُزوا اْلَكنِيَسةُ  َشيََّعْتهُمُ  َما بَْعدَ  فَهَُؤالَءِ . اْلُمنَاَزَعةِ  هَِذهِ  في  السَّ

 .اإلْخَوةِ  لَِجِميعِ  َعِظيَماً  ُسُروراً  يَْعَملُونَ  َوَكانُوا األَُمِم، بُِرُجوعِ  يُْخبُِرونَهُمْ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (11 ــ 1:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4،  9 ، 1:  66 مز

ِ  هَلِّلُوا  كَ لَ  فَْلتَْسُجدْ  ،لِتَْسبِيِحهِ  َمْجَداً  َوأَْعطُوا اِلْسِمِه، َوَرتِّلُوا األَْرِض، ُكلَّ  يَا ّلِِلَّ

 .هَلِّلُويَا .ُكلُّهَا األَْرضُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا َوَحَدثَ  ِ، َكَلَمَ  لِيَْسَمُعوا الُجُموعُ  إِلَْيهِ  ْجتََمَعتْ إ لَمَّ  بَُحْيَرةِ  ِعْندَ  َواقِفَاً  هُوَ  َكانَ  هللاَّ

يَّاُدونَ  اْلبَُحْيَرِة، ِعْندَ  َواقِفَتَْينِ  َسفِينَتَْينِ  فََرأَى. َجنِّيَساِرتَ   ِمْنهَُما واَخَرجُ  قَدْ  َوالصَّ

فِينَتَْينِ  إْحَدى إلى فََصِعدَ . ِشبَاَكهُمْ  َوَغَسلُوا  أَنْ  هُلَ  َوقَالَ  لِِسْمَعاَن، َكانَتْ  الَّتي السَّ

اِطئِ  َعنِ  قَلِيَلً  يُْبِعَدهَا فِينَةِ  ِمنَ  اْلُجُموعَ  يَُعلِّمُ  َوَجلَسَ . الشَّ ا. السَّ  ْلَكَلَمِ ا ِمنَ  فََرغَ  َولَمَّ

مْ : "لِِسْمَعانَ  قَالَ  ْيدِ  ِشبَاَكُكمْ  َوأَْلقُوا اْلُعْمقِ  إلى تَقَدَّ  أيهَا: "َوقَالَ  ِسْمَعانُ  فَأََجابَ ". لِلصَّ

بَ  نَْطَرحُ  بَِكلَِمتِكَ  َولِكنْ . َشْيئاً  نَْصطَدْ  َولَمْ  ُكلَّهُ ْيلَ اللَّ  تَِعْبنَا قَدْ  اْلُمَعلُِّم، ا". اكَ الشِّ  َولَمَّ

قُ  ِشبَاُكهُمْ  َوَكاَدتْ  ِجّداً، َكثِيَراً  َسَمَكاً  َجَمُعوا ذلِكَ  فََعلُوا  َرَكائِِهمُ شُ  إلى فَأََشاُروا. تَتََخرَّ

فِينَةِ  في الَِّذينَ  فِينَتَْينِ  َوَمألُوا فَأَتْوا. َويَُساِعُدوهُمْ  يَأْتوا أنْ  األُْخَرى السَّ  َكاَدتَا تَّىحَ  السَّ

ا. تَْغَرقَانِ   يَعنِّ  ْمضِ إ: "قَائَِلً  يَُسوعَ  قََدَميْ  ِعْندَ  َخرَّ ( ذلِكَ ) بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  َرأَى فَلَمَّ

َمكِ  َصْيدِ  َعلَى َمَعهُ َمنْ  َوُكلَّ  هُوَ  َخوفٌ  اْعتََراهُ  إذِ  ،"َخاِطئٌ  َرُجلٌ  فَإنِّي َربِّي يَا  السَّ

 َشِريَكيْ  َكانَا اللََّذانِ  َزبَِدي اْبنَا َويُوَحنَّا يَْعقُوبُ  أْيضاً  َوَكذلِكَ . اْصطَاُدوهُ  الَِّذي
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 تَْصطَادُ  َصيَّاَداً  تَُكونُ  اآلنَ  ِمنَ  فَإنَّكَ ! تََخفْ  الَ : "لِِسْمَعانَ  يَُسوعُ  فَقَالَ . ِسْمَعانَ 

ا!". النَّاسَ  فِينَتِْينِ  َجَذبُوا َولَمَّ اِطئِ  إلى السَّ  .َوتَبُِعوهُ  َشيءٍ  ُكلَّ  تََرُكوا الشَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 بَابَهمن شهر  لثالثاألحد ا
 

 العَشيه

 (41 ــ 02:  4) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2،  6،  2:  21 مز

بُّ  ،َصْبِري هُوَ  يَاَربُّ  أَْنتَ  ألَنكَ   ،ينٍ حِ  ُكلَّ  تَْسبِيِحي بِكَ . ِصبَايَ  ُمْنذُ  َرَجائِي هُوَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. لِْلَكثِيِرينَ  آيةٍ  ِمْثلَ  ِصْرتُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ بإسِ ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا اْليَْومِ  ذلِكَ  في لَهُمْ  َوقَالَ   َوأََخُذوهُ  اْلَجْمعَ  فَتََرُكوا". اْلَعْبرِ  إلى لِنَْعبُرْ : "اْلَمَساءُ  َكانَ  لَمَّ

فِينَةِ  في َمَعهُمْ   فََكانَتِ  َعِظيٌم، ِريحٌ  فََحَدثَ . أُْخَرى ُسفُنٌ  أْيضاً  َمَعهُ َوَكانَتْ . السَّ

فِينَةَ  تَْضِربُ  األَْمَواجُ  فِينَةُ  َكاَدتِ  َحتَّى السَّ رِ ا في نَائَِماً  هُوَ  َوَكانَ . تَْمتَلِئُ  السَّ  ْلُمَؤخَّ

يَح، َوَزَجرَ  فَقَامَ ". نَْهلُِك؟ أَننَا تُبَالِي أََما ُمَعلُِّم، يَا: "لَهُ َوقَالُوا فَأَْيقَظُوهُ . ِوَساَدةٍ  َعلَى  الرِّ

يحُ  فََسَكنَتِ ". ْصُمتْ إوَ ! ْسُكتْ إ: "لِْلبَْحرِ  َوقَالَ  : هُمْ لَ  قَالَ  ثُمَّ . َعِظيمٌ  هُُدوءٌ  َوَصارَ  الرِّ

 بَْعُضهُمْ  َوقَالُوا ِظيَماً،عَ  َخْوفَاً  فََخافُوا". بَْعُد؟ إيَمانٌ  لَُكمْ  أَلَْيسَ  تََخافُوَن؟ لَِماَذا"

يحَ  فَإنَّ  هََذا؟ تُرى َمنْ : لِبَْعضٍ   ! يُِطيَعانِهِ  َواْلبَْحرَ  الرِّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (19 ــ 1:  94) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 13،  2 ، 2: 22 مز

ُعوبِ  في لَكَ  أَْعتَِرفُ  ،َسَحراً  َسأَقُومُ   َرْحَمتَكَ  ألنَّ  ،األَُممِ  في لَكَ  َوأَُرتِّلُ . يَاَربُّ  الشُّ

 .هَلِّلُويَا. َعظَُمتْ  قَدْ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  َوفي ْمنَ  اْلقَْبرِ  إلى أَتَْينَ  ِجّداً، بَاِكراً ( األُْسبُوعِ  أَوَّ  َدْدنَهُ،أَعْ  الَِّذي اْلَحنُوطَ  َوقَدَّ

 دَ َجسَ  يَِجْدنَ  َولَمْ  فََدَخْلنَ  اْلقَْبِر، َعنِ  ُمَدْحَرَجاً  اْلَحَجرَ  فََوَجْدنَ . أُْخريَاتٌ  نِْسوةٌ  َوَمعهُنَّ 

بِّ   فَْوقَهُنَّ  َوقَفَا َرُجَلَنِ  إَذا هََذا، أَْجلِ  ِمنْ  ُمتََحيَِّراتٌ  هُنَّ  بينََما َوَحَدثَ . يَُسوعَ  الرَّ

اقَةٍ  بِثِيَابٍ  ْسنَ  َخائِفَاتٍ  ُكنَّ  َوإذْ . بَرَّ  لَِماَذا: "لَهُنَّ  قَاالَ  األَْرِض، إلى ُوُجوهَهُنَّ  َونَكَّ

 دُ بَعْ  َوهُوَ  َكلََّمُكنَّ  َكْيفَ  اُْذُكْرنَ . قَامَ  لَِكنَّهُ هَهُنَا، هُوَ  لَْيسَ  األَْمَواِت؟ َمعَ  اْلَحيَّ  تَْطلُْبنَ 

 يُْصلََب،وَ  ُخطَاٍة، أُناسٍ  أَْيِدي في اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَُسلَّمَ  أنْ  يَْنبَِغي إنَّهُ: قَائَِلً  اْلَجلِيلِ  في

ْرنَ ". يَقُومُ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفي  َشرَ عَ  األََحدَ  َوأَْخبَْرنَ  اْلقَْبِر، ِمنَ  َوَرَجْعنَ  َكَلََمهُ، فَتََذكَّ

 بَاقِيَاتُ َوالْ  يَْعقُوبَ  أُمُّ  َوَمْريَمُ  َويوأنا اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َوَكانَتْ . ُكلِّهِ  بِهََذا اْلبَاقِينَ  َوَجِميعَ 

، ُسلِ  هََذا قُْلنَ  اللََّواتِي َمَعهُنَّ قُوهُنَّ  َولَمْ  َكاْلهََذيَانِ  لَهُمْ  اْلَكَلَمُ  هََذا فَتََراَءى. لِلرُّ . يَُصدِّ

 لىإ َمَضىفَ  َوْحَدهَا، الثِّيابَ  َوَرأى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ  اْلقَْبِر، إلى َوَرَكضَ  بُْطُرسُ  فَقَامَ 

بَاً  بَْيتِهِ  ا ُمتََعجِّ ِ َدائِماً    .َكانَ  ِممَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (94 ــ 19:  16) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا خِ، أَبلُّوسَ  ِجهَةِ  ِمنْ  َوأمَّ
 ُكنْ تَ  َولَمْ  اإلْخَوِة، َمعَ  إلَْيُكمْ  يَأَتِيَ  أَنْ  َكثِيراً  إلَْيهِ  فَطَلَْبتُ  األَ

بِّ  َمِشيئَةُ   َواْثبُتُوا .اِْسهَُروا. اْلَوْقتُ  تََوفَّقَ  َمتَى َسيَأْتِيَ  َولِكنْ . اآلنَ  يَأْتِيَ  أنْ  اْلبَتَّةَ  الرَّ

عُ  تََجلَُّدوا. اإليَمانِ  في : ْخَوتِيإ يَا إلَْيُكمْ  َوأَْطلُبُ . بِاْلَمَحبَّةِ  أُُموِرُكمْ  ُكلُّ  لِتَُكنْ . واَوتََشجَّ

 نُفُوَسهُمْ  بُواَرتَّ  َوقَدْ  أََخائِيَةَ، بَاُكوَرةُ  أَنهُمْ  َوفُْرتُونَاتُوس اْستِفَانَاسَ  بَْيتَ  تَْعِرفُونَ  أَنتُمْ 

يِسيَن، لِِخْدَمةِ   في ِركُ يَْشتَ  َمنْ  َوُكلِّ  اْلقَْوِم، هَُؤالَءِ  لِِمْثلِ  أْيضاً  أَنتُمْ  تَْخَضُعوا َكيْ  اْلقِدِّ

 نَّ أل َوأََخائِيُكوَس، َوفُْرتُونَاتُوسَ  اْستِفَانَاسَ  بَِمِجيءِ  أَْفَرحُ  إنِّي ثُمَّ . َويَْتَعبُ  اْلَعَملِ 

ْوهُ، قَدْ  هَُؤالَءِ  نُْقَصانَُكْم،  .اْلقَْومِ  هَُؤالَءِ  ِمْثلَ  فَاْعِرفُوا. َوُروَحُكمْ  ُروِحي أََراُحوا إذْ  أَتَمُّ

بِّ  في َعلَْيُكمْ  يَُسلِّمُ . أَِسيَّا َكنَائِسُ  َعلَْيُكمْ  تَُسلِّمُ   اْلَكنِيَسةِ  َمعَ  َوبِِريْسِكَلَّ  أَِكيَلَ  َكثِيراً  الرَّ

 بَْعضٍ  لَىعَ  ْعُضُكمْ بَ  َسلُِّموا. َمِعي الَِّذينَ  اإلْخَوةِ  َجِميعُ  َعلَْيُكمْ  يَُسلِّمُ . بَْيتِِهَما في الَّتي

بَّ  يُِحبَّ  ال َمنْ . بُولُسَ  أَنا بِيَِدي َسَلِمي. طَاِهَرةٍ  بِقُْبلَةٍ   ُكنْ فَْليَ  اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  الرَّ

بِّ  َمِجيءِ  إلى َمْحُروَماً   َجِميِعُكمْ  َمعَ  َمَحبَّتِي. َمَعُكمْ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا نِْعَمةُ . الرَّ

 .آِمينَ . يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 ــ 2:  4) الَكاثولِيُكون
 

سول يعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرَّ

 آمين.
 

ِ  ْخَضُعواإفَ  ِ  إلى ْقتَِربُواإ. ِمْنُكمْ  فَيَْهُربَ  إْبلِيسَ  قَاِوُموا. ّلِِلَّ  نَقُّوا. ْيُكمْ إلَ  فَيَْقتَِربَ  هللاَّ

ْأيْينِ  َذِوي يَا قُلُوبَُكمْ  َوطَهُِّروا اْلُخطَاةُ، أَيهَا أَْيِديَُكمْ  . ْبُكواإوَ  َونُوُحوا ْشقُواإ. الرَّ

لْ  امَ  تَِّضُعواإ. َغمٍّ  إلى َوفََرُحُكمْ  نَْوحٍ، إلى َضِحُكُكمْ  لِيَتََحوَّ بِّ  قُدَّ  يَُذمَّ  ال .فَيَْرفََعُكمْ  الرَّ

 لنَّاُموسَ ا يَُذمُّ  أََخاهُ  يَِدينُ  أَوْ  أََخاهُ  يَُذمُّ  الَِّذي ألنَّ  تَُدانُوا؛ لئََلَّ  اإلْخَوةُ  أَيهَا بَْعضاً  بَْعُضُكمْ 

. هُلَ  َدياناً  بَلْ  بِالنَّاُموِس، َعاِمَلً  فَلَْستَ  النَّاُموَس، تَِدينُ  ُكْنتَ  َوإنْ . النَّاُموسَ  َويَِدينُ 

ياُن، النَّاُموسِ  َواِضعُ  هُوَ  َواِحدٌ   نُ تَِدي َمنْ  يَا أَنتَ  فََمنْ . َويُْهلِكَ  يَُخلِّصَ  أَنْ  اْلقَاِدرُ  َوالدَّ

 َوهُنَاكَ  اْلَمِدينَِة، هَِذهِ  إلى َغداً  أَوْ  اْليَْومَ  نَْذهَبُ : "اْلقَائِلُونَ  أَيهَا اآلنَ  هَلُمَّ  َغْيَرَك؟

 ِهيَ  امَ  ألَنهُ اْلَغِد؟ أَْمرَ  تَْعِرفُونَ  ال الَِّذينَ  أَنتُمُ ". َونَْربَحُ  َونَتَِّجرُ  َواِحَدةً  َسنَةً  نَْصِرفُ 

بُّ ا َشاءَ  إنْ : "تَقُولُوا أنْ  ِعَوضَ . يَْضَمِحلُّ  ثُمَّ  قَلِيَلً  يَْظهَرُ  ُغبَارٍ  ِمْثلُ  إنهَا َحيَاتُُكْم؟  لرَّ

ا". َذاكَ  أَوْ  هََذا نَْفَعلُ  َوِعْشنَا  ِمْثلُ  اْفتَِخارٍ  ُكلُّ . تََعظُِّمُكمْ  في تَْفتَِخُرونَ  فَإنُكمْ  اآلنَ  َوأَمَّ

 .لَهُ َخِطيَّةٌ  فََذلِكَ  يَْعَملُ  َوالَ  َحَسنَاً  يَْعَملَ  أنْ  يَْعِرفُ  فََمنْ . َرِديءٌ  هََذا

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في  الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

  



 من شهر بابه لثاألحد الثا
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

43 

 (19 ــ 4:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ُسلُ  الَكنِيَسةِ  أَْهلُ  قَبِلَهُمْ  أَوُرَشلِيمَ  إلى قَِدُموا َولَمَّ  َما ُكلِّ بِ  فَأَْخبَُروهُمْ  واألْحبَاُر، َوالرُّ

ُ  َصنَعَ  يِسيِّينَ  ِشيَعةِ  ِمنْ  آَمنُوا قَدْ  َكانُوا الَِّذينَ  ِمنَ  أُنَاسٌ  قَامَ  َولِكنْ . َمَعهُمْ  هللاَّ  ،اْلفَرِّ

 ْجتََمعَ إفَ ". ُموَسى نَاُموسَ  يَْحفَظُوا بِأَنْ  َويُوَصْوا يَْختَتِنُوا، أنْ  يَْنبَِغي إنَّهُ: "َوقَالُوا

ُسلُ   ْطُرسُ بُ قَامَ  َكثِيَرةٌ  ُمنَاظََرةٌ  َحَصلَتْ  فَبَْعَدَما. األَْمرِ  هََذا في لِيَْنظُُروا واألَْحبَارُ  الرُّ

َجالُ  أيهَا: "لَهُمْ  َوقَالَ  ُ  اْختَارَ  قَِديَمةٍ  أيامٍ  ُمْنذُ  أنهُ تَْعلَُمونَ  أَنتُمْ  اإلْخَوةُ، الرِّ  نَُكمْ بَيْ  هللاَّ

ُ . َويُْؤِمنُونَ  اإلْنِجيلِ  َكلَِمةَ  األَُممُ  يَْسَمعُ  بِفَِمي أنهُ  لَهُمْ  َشِهدَ  قَدْ  اْلقُلُوَب، اْلَعاِرفُ  َوهللاَّ

وحَ  لَهُمُ  ُمْعِطياً   طَهَّرَ  دْ قَ  إذْ  بَِشْيٍء، َوبَْينَهُمْ  بَْينَنَا يَُميِّزْ  َولَمْ . أْيضاً  لَنَا َكَما اْلقُُدسَ  الرُّ

بُونَ  لَِماذا فَاآلنَ . قُلُوبَهُمْ  بِاإليَمانِ  َ  تَُجرِّ  لَمْ  لَِّذيا التََّلِميِذ، ُعنُقِ  َعلَى نِيرٍ  بَِوْضعِ  هللاَّ

 نَْخلُصَ  أنْ  نُْؤِمنُ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا بِنِْعَمةِ  لِكنْ  نَْحِملَهُ؟ أنْ  نَْحنُ  َوال آبَاُؤنَا يَْستَِطعْ 

ثَانِ يُحَ  َوبُولُسَ  بَْرنَابَا يَْسَمُعونَ  َوَكانُوا. ُكلُّهُ اْلُجْمهُورُ  فََسَكتَ ". أْيضاً  أُولئِكَ  َكَما  دِّ

ُ  َصنَعَ  َما بَِجِميعِ   .بَِواِسطَتِِهَما األَُممِ  في َواْلَعَجائِبِ  اآلياتِ  ِمنَ  هللاَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 ــ 99:  19) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  21 مز

 ْليَْومَ ا َجَلَلِكَ  وِعظَمَ  َمْجَدَك، أَُسبِّحَ  لَِكْيَما ُسْبَحاً، فَِمي فَْليَْمتَلِئْ  ،َعِزيزٌ  ُمِعينٌ  أَْنتَ 

 .هَلِّلُويَا .ُكلَّهُ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 مَ تََكلَّ  األَْخَرسَ  إنَّ  َحتَّى فََشفَاهُ، أَْخَرسُ  َوهُوَ  َشْيطَاٌن، بِهِ  أَْعَمى إلَْيهِ  أُْحِضرَ  ِحينَئِذٍ 

ا". َداُوَد؟ اْبنَ  هُوَ  هََذا أَلَْيسَ : "َوقَالُوا اْلَجْمعِ  ُكلُّ  فَبُِهتَ . َوأَْبَصرَ  يِسيُّونَ  أَمَّ افَ  اْلفَرِّ  لَمَّ

يَاِطينَ  يُْخِرجُ  ال هََذا: "قَالُوا َسِمُعوا يَاِطينِ  َرئِيسِ  بِبَْعلََزبُولَ  إالَّ  الشَّ افَ ". الشَّ  َرأَى لَمَّ

 َمِدينَةٍ  َوُكلُّ  تَْخَرُب، َذاتِهَا َعلَى اْنقََسَمتْ  إَذا َمْملََكةٍ  ُكلُّ : "لَهُمْ  قَالَ  اَرهُْم،أَْفكَ  يَُسوعُ 

ْيطَانُ  َكانَ  فَإنْ . يَْثبُتُ  ال َذاتِهِ  َعلَى اْنقََسمَ  إَذا بَْيتٍ  ُكلُّ  أَوْ  ْيطَانَ  يُْخِرجُ  الشَّ  فَقَدِ  الشَّ

يَاِطيَن،ا أُْخِرجُ  بِبَْعلََزبُولَ  أَنَا ُكْنتُ  َوإنْ  َمْملََكتُهُ؟ تَْثبُتُ  إذاً  فََكْيفَ . َذاتِهِ  َعلَى اْنقََسمَ   لشَّ

ِ  بُِروحِ  أَنَا ُكْنتُ  َوإنْ ! قَُضاتَُكمْ  يَِصيُرونَ  هُمْ  لِذلِكَ  يُْخِرُجوَن؟ بَِمنْ  فَأَْبنَاُؤُكمْ   أُْخِرجُ  هللاَّ

يَاِطيَن، ِ  َملَُكوتُ  َعلَْيُكمْ  أَْقبَلَ  فَقَدْ  الشَّ ِ َدائِماً    ."!هللاَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَابَهمن شهر  لرابعاألحد ا
 

 العَشيه

 (06 ــ 99:  14) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ،2:  112 مز

، لَكَ  أَْعتَِرفُ   .أَْحفَظُهَا َوُحقُوقُكَ  ،َعْدلِكَ  أَْحَكامَ  َعَرْفتُ  إذْ  ،قَْلبِي ْستِقَاَمةِ إبِ  يَاَربُّ

 .هَلِّلُويَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .األبد آمينإلي ، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

فِينَةَ  يَْرَكبُوا أَنْ  تََلَِميَذهُ  أَْلَزمَ  َولِْلَوْقتِ  . اْلُجُموعَ  ِرفَ يَصْ  َحتَّى اْلَعْبرِ  إلى َويَْسبِقُوهُ  اْلسَّ

ا. لِيَُصلِّيَ  اْنفَِرادٍ  َعلَى اْلَجبَلِ  إلى َصِعدَ  اْلُجُموعَ  َصَرفَ  َوبَْعَدَما  اءُ اْلَمسَ  َصارَ  َولَمَّ

ا. َوْحَدهُ  هُنَاكَ  َكانَ  فِينَةُ  َوأَمَّ  ْلَوةً غَ  َوِعْشِرينَ  َخْمسٍ  بِنَْحوِ  اْلبَرِّ  َعنِ  بَِعيَدةً  فََكانَتْ  السَّ

بَةً  يحَ  ألَنَّ  األَْمَواجِ؛ ِمنَ  ُمَعذَّ ةً  َكانَتْ  الرِّ ابِعِ  اْلهَِزيعِ  َوفي. ُمَضادَّ  َجاءَ  اللَّْيلِ  ِمنَ  الرَّ

افَلَ . اْلبَْحرِ  َعلَى َماِشياً  إلَْيِهمْ   إنَّهُ: "ينَ قَائِلِ  اْضطََربُوا اْلبَْحرِ  َعلَى َماِشياً  تََلَِميُذهُ  َرآهُ  مَّ

ُعوا: "قَائَِلً  َكلََّمهُمْ  فَلِْلَوْقتِ ! َصَرُخوا اْلَخْوفِ  َوِمنَ ". َخيَالٌ  ". واتََخافُ  ال. هُوَ  أَنا! تََشجَّ

،: "لَهُ َوقَالَ  بُْطُرسُ  فَأََجابَ   َعلَى إلَْيكَ  آتِيَ  أَنْ  فَُمْرنِي هَُو، أَنتَ  ُكْنتَ  إنْ  يَاَربُّ

فِينَةِ  ِمنَ  بُْطُرسُ  فَنََزلَ ". تََعالَ : "لَهُ فَقَالَ ". اْلَماءِ   إلى لِيَأْتِيَ  اْلَماءِ  َعلَى َوَمَشى السَّ

ا. يَُسوعَ  يحَ  َرأَى َولَمَّ ،: "قَائَِلً  َصَرخَ  يَْغَرُق، اْبتََدأَ  َوإذِ . َخافَ  الرِّ نِي يَاَربُّ  !".نَجِّ
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افَ ". َشَكْكَت؟ لَِماَذا اإليَماِن، قَلِيلَ  يَا: "لَهُ َوقَالَ  َوأَْمَسَكهُ يََدهُ  يَُسوعُ  َمدَّ  فَلِْلَوْقتِ   لَمَّ

فِينَةَ  َرِكبَ  يحُ  َسَكنَتِ  السَّ فِينَةِ  في َكانُوا َوالَِّذينَ . الرِّ  بِاْلَحقِيقَةِ : "قَائِلِينَ  لَهُ َسَجُدوا السَّ

ِ  ْبنُ إ أَنتَ  ا!". هللاَّ . َمَكانِ الْ  َذلِكَ  ِرَجالُ  فََعَرفَهُ َجنِّيَساِرَت، أَْرضِ  إلى َدَخلُوا َعبَُروا فَلَمَّ

ُموا اْلُمِحيطَِة، اْلُكوَرةِ  تِْلكَ  َجِميعِ  إلى َوأَْرَسلُوا قََماءِ  َجِميعَ  إلَْيهِ  َوقَدَّ  لَْيهِ إ َوطَلَبُوا. السُّ

 .َخلَُصوا لََمُسوهُ  الَِّذينَ  فََجِميعُ . فَقَطْ  ثَْوبِهِ  هُْدبَ  يَْلِمُسوا أنْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (12 ــ 1:  93) يُوحنا
 

 نايُوحيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،َداُود النبي، بركاتُهِمن َمزاميرأبينا 
 

 92 ، 12:  02 مز

 ْلهَجُ يَ  لَِسانِي. أَُسبُِّحكَ  َجِزيلٍ  َشْعبٍ  َوفي الَكثِيَرِة، اْلَجَماَعةِ  في يَاَربُّ  لَكَ  أَْعتَِرفُ 

 .هَلِّلُويَا. ُكلَّهُ اْليَْومَ  َوبَِحْمِدكَ  بَِعْدلَِك،
 

وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  َوفي . اقٍ بَ  َوالظََّلَمُ  بَاِكراً، اْلقَْبرِ  إلى اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ

 ىَوإل بُْطُرسَ  ِسْمَعانَ  إلى َوَجاَءتْ  فَأَْسَرَعتْ . اْلقَْبرِ  بَابِ  َعن َمْرفُوعاً  اْلَحَجرَ  فََرأَتِ 

 ،اْلقَْبرِ  ِمنَ  َسيِّدي أََخُذوا قَدْ : "لَهَُما َوقَالَتْ  يُِحبُّهُ، يَُسوعُ  َكانَ  الَِّذي اآلَخرِ  التِّْلِميذِ 

 َوَكانَا .اْلقَْبرِ  إلى َوأَتَيَا اآلَخرُ  َوالتِّْلِميذُ  بُْطُرسُ  فََخَرجَ !". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ 
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مَ  بُْطُرسَ  َوَسبَقَ  اآلَخرُ  التِّْلِميذُ  فََرَكضَ . َمعاً  ِكَلَهَُما يُْسِرَعانِ  الً  َوتَقَدَّ  قَْبِر،الْ  إلى أَوَّ

 ،هُيَْتبَعُ  بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  َجاءَ  ثُمَّ . يَْدُخلْ  َولَمْ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َوَرأَى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ 

 لَْيسَ  َرْأِسهِ  َعلَى َكانَ  الَِّذي َواْلِمْنِديلَ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َونَظَرَ  اْلقَْبرَ  َوَدَخلَ 

 ضاً أيْ  َدَخلَ  فَِحينَئِذٍ . َوْحَدهُ  نَاِحيَةٍ  في َوَمْوُضوعاً  َمْلفُوفاً  بَلْ  الثِّيَاِب، َمعَ  َمْوُضوعاً 

الً  َجاءَ  الَِّذي اآلَخرُ  التِّْلِميذُ   ْعِرفُونَ يَ  بَْعدُ  يَُكونُوا لَمْ  ألنهُمْ  فَآَمَن، َوَرأَى اْلقَْبِر، إلى أَوَّ

 لىإ أْيضاً  التِّْلِميَذانِ  فََمَضى. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  يَقُومَ  أنْ  لَهُ يَْنبَِغي أنهُ: اْلِكتَابَ 

ا. َمْوِضِعِهَما  طَلََّعتْ تَ  تَْبِكي ِهيَ  َوفِيَما. تَْبِكي َخاِرجاً  اْلقَْبرِ  ِعْندَ  َواقِفَةً  فََكانَتْ  َمْريَمُ  أَمَّ

 ْندَ عِ  َواآلَخرَ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  َواِحداً  َجالَِسْينِ  بِيضٍ  بِثِيَابٍ  َمَلََكْينِ  فََرأَتْ  اْلقَْبِر، َداِخلَ 

". تَْبِكيَن؟ بَالُكِ  َما اْمَرأةُ، يَا: "لَها فَقَاالَ . َمْوُضوعاً  يَُسوعَ  َجَسدُ  َكانَ  َحْيثُ  ِرْجليِه،

ا". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ  َسيِِّدي، أََخُذوا إنَّهُمْ : "لَهَُما فَقَالَتْ   تَتْ اْلتَفَ  هََذا قَالَتْ  َولَمَّ

 اْمَرأَةُ، ايَ : "يَُسوعُ  لَهَا فَقَالَ . يَُسوعُ  أَنهُ تَْعلَمْ  َولَمْ  َواقِفاً، يَُسوعَ  فَنَظََرتْ  اْلَوَراِء، إلى

، أَنهُ فَظَنَّتْ ". تَْطلُبِيَن؟ َمنْ  تَْبِكيَن؟ لَِماَذا  ُكْنتَ  إنْ  ،َسيِِّدي يَا: "لَهُ فَقَالَتَ  اْلبُْستَانِيُّ

 ْلتَفَتَتْ إفَ " َمْريَمُ  يَا: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ ". آُخُذهُ  َوأَنا َوَضْعتَهُ، أَْينَ  فَأَْعلِْمنِي َحَمْلتَهُ قَدْ  أَنتَ 

 ال:"يَُسوعُ  لَهَا قَالَ . ُمَعلِّمُ  يَا: تَْفِسيُرهُ  الَِّذي!" َربُّوني: "بِاْلعْبَرانِيةِ  لَهُ َوقَالَتْ  ِهيَ 

 َصاِعدٌ  إنِّي: لَهُمْ  َوقُولِي إْخَوتِي إلى فَاْمِضيْ . أَبِي إلى بَْعدُ  أَْصَعدْ  لَمْ  ألَني تَْلِمِسينِي

 َوأَْخبََرتِ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  فََجاَءتْ ". إلهُُكمْ  هُوَ  الَِّذي وإلِهي أَبوُكْم، هُوَ  الَِّذي أَبِي إلى

، َرأْيتُ  إني: "التََّلَِميذَ  بَّ   ".هََذا لي قَالَ  َوأَنهُ الرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (91 ــ 0:  6) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  وس،تيموثا تِلميِذهِ  إلى األولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ِحيَحِة،الصَّ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا َكلَِماتِ  إلى يُْقبِلُ  َوال آَخَر، تَْعلِيماً  يَُعلِّمُ  أََحدٌ  َكانَ  إنْ 

 الِجَداِل،بِ  مريضٌ  هُوَ  بَلْ  َشْيئاً، يَْعرفُ  ال َوهُوَ  تََصلََّف، فَقَدْ  للتَّْقَوى، الَِّذي َوالتَّْعلِيمِ 

قَاِق، َوَكَلمِ  ِديَّةُ، َواألَْفَكارُ  َوالتََّجاِديفُ  َواْلِخَصامُ  اْلَحَسدُ  يَُكونُ  ِمْنهُ الَِّذي الشِّ  الرَّ

، َوَعاِدمو اْلقَْلبِ  فَاِسدو أُنَاسٌ . َواْلُمنَاَزَعاتُ  ا. تَِجاَرةٌ  التَّْقَوى أَنَّ  يَظُنُّونَ  اْلَحقِّ  َوأَمَّ

 أنْ  رُ نَْقدِ  َوال بَِشْيٍء، اْلَعالَمَ  نَْدُخلِ  لَمْ  ألَننا. َعِظيَمةٌ  تَِجاَرةٌ  فَِهيَ  اْلقَنَاَعةِ  َمعَ  التَّْقَوى

ا. بِِهَما فَْلنَْكتَفِ  َوِكْسَوةٌ، طََعامٌ  لَنَا َكانَ  َوإنْ . بَِشْيءٍ  ِمْنهُ نَْخُرجَ   نَ يُِريُدو الَِّذينَ  َوأَمَّ

قُ  ْنفَُع،تَ  ال َغبِيَّةٍ  َكثِيَرةٍ  َوَشهََواتٍ  َوفَخٍّ  تَْجِربَةٍ  في فَيَْسقُطُونَ  أَْغنِيَاَء، يَِصيُروا أَنْ   تَُغرِّ

ُروِر، لُِكلِّ  أَْصلٌ  اْلَمالِ  َمَحبَّةَ  ألَنَّ . َواْلهََلَكِ  اْلفََسادِ  في النَّاسَ   قَْومٌ  اْبتََغاهُ  إذِ  الَِّذي الشُّ

ا. َكثِيَرةٍ  أَْوَجاعٍ  في هُمْ أَْنفُسَ  َوأَْدَخلُوا اإليَماِن، َعنِ  َضلُّوا ِ  َرُجلَ  يَا أَْنتَ  َوأَمَّ  اْهُربْ فَ  هللاَّ

ْبرِ  َواْلَمَحبَّةِ  َواإليَمانِ  َوالتَّْقَوى اْلبِرَّ  طَلَبِ  في َواْسعَ  هََذا، ِمنْ   مِ اآلال َوقَبُولِ  َوالصَّ

كْ  اْلَحَسَن، اإليَمانِ  ِجهَادَ  َجاِهدْ . بَِوَداَعةٍ   ُدِعيَت، إلَْيهَا الَّتي األَبِديَّةِ  بِاْلَحيَاةِ  َوتََمسَّ

ِ  أََمامَ  أُوِصيكَ . َكثِيِرينَ  ُشهُودٍ  أََمامَ  اْلَحَسنَ  االْعتَِرافَ  َواْعتََرْفتَ   يُْحيي الَِّذي هللاَّ

، امَ  َشِهدَ  الَِّذي هََذا اْلَمِسيحِ، َويَُسوعَ  اْلُكلَّ : نِ اْلَحسَ  بِااِلْعتَِرافِ  اْلبُْنِطيِّ  بِيَلَطُسَ  قُدَّ

 اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا ظُهُورِ  إلى لَْومٍ  َوالَ  َدنَسٍ  بَِلَ  َوأَْنتَ  اْلَوِصيَّةَ، هَِذهِ  تَْحفَظَ  أنْ 

 لواِحدُ ا األَْربَاِب، َوَربُّ  اْلُملُوكِ  َملِكُ : َوْحَدهُ  اْلقَاِدرُ  الطُّوبَاويُّ  َوْقتِِه، في َسيُبَيِّنُهُ الَِّذي

اِكنُ  اْلَموِت، َعَدمُ  لَهُ الَِّذي َوْحَدهُ   دٌ أَحَ  يََرهُ  لَمْ  الَِّذي ِمْنهُ، يُْدنَى ال الَِّذي النُّورِ  في السَّ

ةُ  اْلَكَراَمةُ  لَهُ الَِّذي يََراهُ، أنْ  يَْقِدرُ  َوال النَّاسِ  ِمنَ   اءَ أَْغنِيَ  أَْوصِ . آِمينَ . األَبدِ  إلى َوالِعزَّ

ْهرِ  هََذا  بَلْ  الثَّابِِت، َغْيرِ  اْلِغنَى هََذا َعلَى يَتَِّكلُوا َوال يَْستَْكبُِروا، ال أَنْ  اِضرِ اْلحَ  الدَّ
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ِ  َعلَى يَتَِّكلُوا مِ  بِِغنًى َشْيءٍ  ُكلَّ  يَْمنَُحنَا الَِّذي اْلَحيِّ  هللاَّ  َوأنْ  َلَحاً،صَ  يَْعَملُوا َوأَنْ . لِلتَّنَعُّ

ِخِرينَ  ُمْستَقِيِميَن، ُشَرَكاءَ  لِيَُكونوا َصالَِحٍة، أَْعَمالٍ  في أْغنِيَاءَ  يَُكونُوا  فُِسِهمْ ألَن ُمدَّ

 اْلَوِديَعةَ  ْحفَظِ ا تِيُموثَاُوُس، يَا. اْلَحقِيقِيَّةِ  بِاْلَحيَاةِ  يُْمِسُكوا لَِكيْ  لِْلُمْستَْقبَِل، َحَسناً  أََساَساً 

نِسِ  اْلَكَلَمِ  َعنِ  ُمْعِرضاً  لََك، أَْوَدْعتهَا الَّتي  َِلْسمِ لِ  الَّتي اْلَمْعِرفَةِ  وُمقاوَمةِ  اْلبَاِطِل، الدَّ

 .آِمينَ . َمَعُكمْ  النِّْعَمةُ . اإليَمانِ  في يَْثبُتُوا لَمْ  قَْومٌ  قََرأَهَا إذْ  الَّتي اْلَكاِذِب،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 

 (11:  2 ــ 12:  4) الَكاثولِيُكون
 

سول يعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرَّ

 آمين.
 

 وااْبكُ  األَْغنِيَاُء، أيهَا اآلنَ  هَلُمَّ . لَهُ َخِطيَّةٌ  فََذلِكَ  يَْعَملُ  َوالَ  َحَسنَاً  يَْعَملَ  أنْ  يَْعِرفُ  َمنْ 

 َذهَبُُكمْ . ْلُعثُّ ا أََكلَهَا قَدْ  َوثِيَابُُكمْ  فََسَد، قَدْ  ِغنَاُكمْ . َعلَْيُكمْ  اآلتِيَةِ  َشقَاَوتُِكمُ  َعلَى ُمَوْلِولِينَ 

تُُكمْ   نَْزتُمكَ  قَدْ ! كنَارٍ  لُُحوَمُكمْ  َويَأُْكلُ  َعلَْيُكْم، َشهَاَدةً  يَُكونُ  َوَصَدأُهَُما َصِدئَا، قَدْ  َوفِضَّ

 ِمْنُكمْ  اْلَمْبُخوَسةُ  ُحقُولَُكمُ  َحَصُدوا الَِّذينَ  اْلفََعلَةِ  أُْجَرةُ  هَُوَذا. األَِخيَرةِ  األَيامِ  في

اِدينَ  َوأَْصَواتُ  تَْصُرُخ، بَاُؤوتِ  َربِّ  َمَساِمعِ  إلى َدَخلَتْ  قَدْ  اْلَحصَّ ْمتُمْ  قَدْ . الصَّ  تَنَعَّ

ْذتُمْ  األَْرِض، َعلَى ْبحِ  لِيَْومِ  قُلُوبَُكمْ  َوَربَّْيتُمْ  َوتَلَذَّ ! يُقَاِوْمُكمْ  َولَمْ . اْلبَارَ  َوقَتَْلتُمُ  َحَكْمتُمْ . الذَّ

بِّ  ظُهُورِ  إلى إْخَوتِي يَا فَاْصبُِروا  ،اْلَكِريمَ  األَْرضِ  ثََمرَ  يَْنتَِظرُ  اْلفََلَّحُ  هَُوَذا. الرَّ

لَ  يَنَالَ  َحتَّى َعلَْيهِ  َصابَِراً   ظُهُورَ  نَّ أل قُلُوبَُكْم؛ َوثَبِّتُوا أَْنتُمْ  فَاْصبُِروا. َوآِخَرهِ  الثََّمرِ  أَوَّ

بِّ  يَّانُ ال هَُوذا. تَُدانُوا لِئََلَّ  إْخَوتي يا بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  يَئِنَّ  ال. اْقتََربَ  قَدِ  الرَّ  دَّ

 يَاءِ األنبِ  أناةِ  َوطُولِ  الَمَشقَّاتِ  اْحتَِمالِ  ِمثَالَ  إْخَوتي يا لَُكمْ  ُخُذوا. األْبَوابِ  َعلَى َواقِفٌ 
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بِّ  ْسمِ إبِ  تََكلَُّموا الَِّذينَ  بُ  نَْحنُ  هَا. الرَّ ابِِرينَ  نُطَوِّ  َوَرأَْيتُمْ  بَ أيو بَِصْبرِ  َسِمْعتُمْ  قَدْ . الصَّ

بِّ  َعاقِبَةَ  بَّ  ألنَّ . الرَّ أفَةِ  َعِظيمُ  هُوَ  الرَّ  .األناةِ  طَويلُ  َوهُوَ  ِجّداً  الرَّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال  األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (2:  16 ــ 06:  12) اإلبَركِسيس
 

ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ  الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 فِيهَا ْرنَابَشَّ  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في اإلْخَوةَ  َونَتَفَقَّدِ  لِنَْرِجعْ : "لِبَْرنَابَا بُولُسُ  قَالَ  أيامٍ  بَْعدِ  ِمنْ 

، بَِكلَِمةِ  بِّ  دَعىيُ الَِّذي يُوَحنَّا َمَعهَُما يَأُْخَذا أَنْ  يُِريدُ  بَْرنَابَا َوَكانَ ". َحالُهُْم؟ َوَكْيفَ  الرَّ

ا َمْرقَُس،  ْلَعَملِ لِ  َمَعهَُما يَأتِ  َولَمْ  بَْمفِيلِيَّةَ  ِمنْ  فَاَرقَهَُما الَِّذي أَنَّ  يُِريدُ  فََكانَ  بُولُسُ  َوأمَّ

 َخذَ أَ  َوبَْرنَابَا. اآلَخرَ  أَْحُدهَُما فَاَرقَ  َحتَّى ُمَغاَضبَةٌ  بَْينَهَُما فََحَصلَ . َمَعهَُما يَأُْخَذانِهِ  ال

ا. قُْبُرصَ  إلى َوأَْقلَعَ  َمْرقُسَ   َوةِ اإلخْ  ِمنَ  اْستُوِدعَ  َوقَد َوَخَرجَ  ِسيَلَ  فَاْختَارَ  بُولُسُ  أمَّ

ِ  نِْعَمةِ  إلى امِ  في فَاْجتَازَ . هللاَّ  ِدْربَةَ  ىإل َوَصلَ  ثُمَّ . الَكنَائِسَ  يُثَبِّتُ  َوكيلِيِكيَّةَ  الشَّ

 َوَكانَ  ُمْؤِمنَةٍ  يَهُوِديَّةٍ  اْمَرأَةٍ  ْبنُ إ تِيُموثَاُوُس، اْسُمهُ هُنَاكَ  َكانَ  تِْلِميذٌ  َوإَذا َولِْستََرةَ،

 ولُسُ بُ فَأََرادَ . َوإيقُونِيَةَ  لِْستََرةَ  في الَِّذينَ  اإلْخَوةِ  ِمنَ  لَهُ َمْشهُوداً  َوَكانَ  يُونَانِيَّاً، أَبوهُ 

 اْلَمْوِضعِ، ذلِكَ  في َكانُوا الَِّذينَ  اْليَهُودِ  أَْجلِ  ِمنْ  َوَختَنَهُ فَأََخَذهُ  َمَعهُ، هََذا يَْخُرجَ  أنْ 

 انَاكَ  اْلُمُدنِ  في يَطُوفَانِ  َكانَا َوإذْ . يُونَانِيَّاً  َكانَ  أَباهُ  أَنَّ  يَْعِرفُونَ  َكانُوا اْلَجِميعَ  ألنَّ 

َرهَا الَّتي األََواِمرَ  يَْحفَظُوا بِأنْ  نَاُموَساً  لَهُمْ  يَْشتَِرَعانِ  ُسلُ  قَرَّ  نَ الَِّذي َواْلقُُسوسُ  الرُّ

دُ  اْلَكنَائِسُ  فََكانَتِ . بِأُوُرَشلِيمَ   .يَْومٍ  ُكلَّ  اْلَعَددِ  في َوتَْزَدادُ  اإليَمانِ  في تَتََشدَّ

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في  َسة، آمينلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ    .بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 11:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 10: 22 مز

ْهِر، إلى لَكَ  َشاِكِرينَ   .لِّلُويَاهَ  .َرِعيَّتِكَ  َوَغنَمُ  َشْعبَُك، نَْحنُ  ألننا .ِجيلٍ  إلى ِجيلٍ  ِمنْ  الدَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  َوَجْمعٌ  تََلَِميُذهُ  َمَعهُ َوَذهَبَ  نَايِيَن، تُْدَعى َمِدينَةٍ  إلى يَُسوعُ  َمَضى اْلَغدُ  َصارَ  َولَمَّ

ا. َكثِيرٌ   َوِحيدٌ  اْبنٌ  َوهُوَ  َماَت، قَدْ  َمْحُمولٌ  َواِحدٌ  إَذا اْلَمِدينَِة، بَابِ  ِمنْ  ْقتََربَ إ فَلَمَّ

ِه، ا. اْلَمِدينَةِ  ِمنَ  َكثِيرٌ  َجْمعٌ  َمَعهَا َوَكانَ  أَْرَملَةً  َوَكانَتْ  ألُمِّ  تَراَءفَ  يَُسوعُ  َرآهَا فَلَمَّ

مَ  ثُمَّ ". تَْبِكي ال: "لَهَا َوقَالَ  َعلَْيهَا،  أيهَا" :َوقَالَ . اْلَحاِملُونَ  فََوقَفَ  النَّْعَش، َولََمسَ  تَقَدَّ

، ابُّ هِ  إلى فََدفََعهُ يَتََكلَُّم، َواْبتََدأَ  اْلَمْيتُ  فََجلَسَ ". قُمْ : أَقُولُ  أَْنتَ  لَكَ  الشَّ  ْعتََرىإفَ . أُمِّ

ُدوا َخْوٌف، اْلَجِميعَ  َ  َوَمجَّ ُ  َوتَفَقَّدَ  َعِظيٌم، نَبِيٌّ  فِينَا قَامَ  قَدْ : "قَائِلِينَ  هللاَّ  َوَشاعَ ". ْعبَهُشَ  هللاَّ

ِ َدائِماً   .اْلُكوَرةِ  َوُكلِّ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  في َعْنهُ اْلَكَلَمُ  هََذا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 هاتورمن شهر حد األول األ
 

 العَشيه

 (93ــ  13:  4) سرقُ مَ 
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6،  12: 18 مز

بَّ َوإلى إلِهي إظَهََرْت ُعيُوُن اْلِميَاِه، وَ  ْنَكَشفَْت أََساَساُت اْلَمْسُكونَِة. َدَعْوُت الرَّ

 .هَلِّلُويَاَصَرْخُت، فََسِمَع َصْوتي. 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ م الَرب، ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا َكاَن َوْحَدهُ، َسأَلَهُ الَِّذيَن َحْولَهُ َمَع االْثنَْي َعَشَر َعِن األَْمثَاِل، فَقَاَل لَهُْم: "أَْنتُْم  َولَمَّ

ا الَِّذيَن هُْم ِمْن َخاِرجٍ فَبِاألَْمثَاِل قَْد أُْعِطَي لَُكْم أَْن  ِ، َوأمَّ تَْعلَُموا أَْسَراَر َملَُكوِت هللاَّ

يَُكوُن لَهُْم ُكلُّ َشْيٍء، لَِكْي يَْنظُُروا نَْظراً وال يُْبِصُروا، َويَْسَمُعوا َسْمعاً َوال يَْفهَُموا، 

 ْم: "أََما تَْعلَُموَن هََذا اْلَمثََل؟ فََكْيَف تَْعِرفُوَن َجِميعَ لِئََلَّ يَْرِجُعوا فَيُْغفََر لَهُْم". ثُمَّ قَاَل لَهُ

اِرُع قَْد َزَرَع اْلَكلَِمةَ. َوهَُؤالَِء هُُم الَِّذيَن َعلَى الطَِّريِق: َحْيُث ُزِرَعِت  األَْمثَاِل؟ الزَّ

ْيطَاُن لِْلَوْقِت َويَْنِزُع اْلكَ   لَِمةَ الَّتي ُزِرَعْت في قَْلبِِهْم.اْلَكلَِمةُ، َوإَذا َسِمُعوا يَأْتِي الشَّ

وهََكَذا أْيضاً الَِّذيَن ُزِرُعوا َعلَى األََماِكِن اْلُمْحِجَرِة: الَِّذيَن َمتَى َسِمُعوا اْلَكلَِمةَ 

يَْقبَلُونَهَا بِفََرحٍ، َولَْيَس أَْصٌل فِيِهْم، بَْل هُْم إلى ِحيٍن. فَبَْعَد ذلَِك إَذا َحَدَث ِضيٌق أَِو 

ْوِك: اضْ  ِطهَاٌد ِمْن أَْجِل اْلَكلَِمِة، فَلِْلَوْقِت يَْعثُُروَن. َوَغْيُرهُْم الَِّذيَن ُزِرُعوا بَْيَن الشَّ
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ْهِر َوُغُروُر اْلِغنَى َوَشهََواُت َسائِِر  هَُؤالَِء هُُم الَِّذيَن يَْسَمُعوَن اْلَكلَِمةَ، َوهُُموُم هََذا الدَّ

اْلَكلَِمةَ فَتَِصيُر بَِلَ ثََمٍر. َوالَِّذيَن ُزِرُعوا َعلَى األَْرِض اْلَجيَِّدِة: األَْشيَاِء تَْدُخُل َوتَْخنُُق 

هُُم الَِّذيَن يَْسَمُعوَن اْلَكلَِمةَ َويَْقبَلُونَهَا، َويُْثِمُروَن: َواِحٌد ثََلَثِيَن َوآَخُر ِستِّيَن َوآَخُر 

ِ َدائِماً   ِمئَةً".  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (93ــ  1:  92) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 ، 2:  62 مز

 طََعاَمهُمْ  هَيَّأَتَ  ِميَاهَاً، هللاِ  نَْهرُ  ْمتَألَ إوَ  بِِغنًى، َوأَْكثَْرتهَا َوَرَوْيتهَا، األَْرضَ  تََعهَّْدتَ 

 .هَلِّلُويَا. ْستِْعَداُدهُمْ إ هُوَ  هََذا ألَنَّ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمينإلي ، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْبِت، َوبَْعدَ  لِ ) األََحدِ  فَْجرِ  ِعْندَ  السَّ  َوَمْريَمُ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ ( األُْسبُوعِ  أوَّ

بِّ  َمَلَكَ  ألَنَّ  َحَدثَْت، قَدْ  َعِظيَمةٌ  َزْلَزلَةٌ  َوإَذا. اْلقَْبرَ  لِتَْنظَُرا األُْخَرى  ِمنَ  نََزلَ  الرَّ

َماءِ   اُسهَُولِبَ  َكاْلبَْرِق، َمْنظَُرهُ  َوَكانَ . َعلَْيهِ  َوَجلَسَ  اْلقَْبِر، بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  َوَدْحَرجَ  السَّ

اسُ  اْضطََربَ  َرْهبَتِهِ  َوِمنْ . َكالثَّْلجِ  أَْبيَضَ   اْلَمَلَكُ  فَأََجابَ . َكأَْمَواتٍ  َوَصاُروا اْلُحرَّ

 لَْيسَ . لِبَ صُ  الَِّذي يَُسوعَ  تَْطلُبَانِ  أنُكَما أَْعلَمُ  فَإنِّي أَْنتَُما، تََخافَا ال: "لِْلَمْرأَتَْينِ  َوقَالَ 

 هَبَاَواذْ . فِيهِ  َمْوُضوعاً  َكانَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  اْنظَُرا تََعالَيَا. قَالَ  َكَما قَامَ  قَدْ  بَلْ  هَهُنَا، هُوَ 



 هاتور من شهر ولاألحد األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

54 

. لِ اْلَجلِي إلى يَْسبِقُُكمْ  هُوَ  َوهَا. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  قَامَ  قَدْ  إنَّهُ: لِتََلَِميِذهِ  قُوالَ  َسِريعاً 

 ِظيٍم،عَ  َوفََرحٍ  بَِخْوفٍ  اْلقَْبرِ  ِمنَ  َسِريعاً  فََخَرَجتَا". لَُكَما قُْلتُ  قَدْ  أَنا هَا. تََرْونَهُ هُنَاكَ 

ا". َمالَكُ  َسَلَمٌ : "قَائَِلً  القَاهَُما يَُسوعُ  َوإَذا. تََلَِميَذهُ  لِتُْخبَِرا ُمْسَرَعتَْينِ   أَْمَسَكتَافَ  هَُما أمَّ

 يَْذهَبُوا أنْ  إْخَوتي أْعلَِما اِْذهَبَا. تََخافَا ال: "يَُسوعُ  لَهَُما قَالَ  ِحينَئِذٍ . لَهُ َوَسَجَدتَا بِقََدَمْيهِ 

اسِ  ِمنَ  قَْومٌ  إَذا َذاِهبَتَانِ  هَُما َوفِيَما". يََرْونَنِي َوهُنَاكَ  اْلَجلِيِل، إلى  إلى َجاُءوا اْلُحرَّ

يُوخِ، َمعَ  فَاْجتََمُعوا. َكانَ  َما بُِكلِّ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءَ  َوأَْخبَُروا اْلَمِدينَةِ   َوتََشاَوُروا، الشُّ

ةً  َوأََخُذوا  لَْيَلً  أَتْوا تََلَِميَذهُ  إنَّ  قُولُوا: "قَائِلِينَ  لِْلُجْندِ  َوأَْعطَْوهَا قِيَمةٍ  َذاتَ  فِضَّ

". مٍّ هَ  بَِلَ  َونَُصيُِّرُكمْ  نَْحُن، نُْقنُِعهُ اْلقَْولَ  هََذا اْلَواليْ  َسِمعَ  َوإَذا. نِيَامٌ  َونَْحنُ  َوَسَرقُوهُ 

ا ةَ  فَأََخُذوا هُمْ  أَمَّ  هََذا إلى اْليَهُودِ  ِعْندَ  اْلقَْولُ  هََذا فََشاعَ  َعلَُّموهُْم، َكَما َوفََعلُوا اْلفِضَّ

ا. اْليَْومِ   هِ بِ  َوَعَدهُمْ  الَِّذي اْلَجبَِل، إلى اْلَجلِيلِ  إلى فََمَضْوا تِْلِميذاً  َعَشرَ  األََحدَ  َوأَمَّ

ا. يَُسوعُ  مَ . َشكَّ  بَْعَضهُمْ  َولِكنَّ  لَهُ، َسَجُدوا َرأَْوهُ  َولَمَّ  إنِّي:"قَائَِلً  َوَخاطَبَهُمْ  يَُسوعُ  فَتَقَدَّ

ماءِ  في ُسْلطَانٍ  ُكلَّ  أُْعِطيتُ  قَدْ   َجِميعَ  َوَعلُِّموا اآلنَ  فَاْمُضوا ْرِض،األَ  َوَعلَى السَّ

ُدوهُمْ  األَُممِ  وحِ  َواالْبنِ  اآلبِ  بِاْسمِ  َوَعمِّ  َجِميعَ  يَْحفَظُوا أنْ  َوَعلُِّموهُمْ . اْلقُُدسِ  َوالرُّ

هورِ  ْنقَِضاءِ إ إلى األيامِ  ُكلَّ  َمَعُكمْ  أَنا َوهَا. بِهَا أَْوَصْيتُُكمْ  الَّتي األُُمورِ    .آِمينَ ". الدُّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 هاتور من شهر ولاألحد األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

55 

 داسراءات القُ قِ 

 (2 ــ 1:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يِسيَن، تُْصنَعُ  الَّتي اْلِخْدَمةِ  ِجهَةِ  ِمنْ  فَإنَّهُ . َعْنهَا ْيُكمْ إلَ  أَْكتُبَ  أَنْ  ِمنِّي، فُُضولٌ  فَهُوَ  لِْلقِدِّ

 ةَ أََخائِيَ  أَْهلَ  أَنَّ  اْلَمِكُدونِيِّيَن، لََدى ِجهَتُِكمْ  ِمنْ  بِهِ  أَْفتَِخرُ  الَِّذي نََشاطَُكم أَْعِرفُ  ألني

َضتِ  قَدْ  َوَغْيَرتُُكمْ . اْلَماِضي اْلَعامِ  ُمْنذُ  ُمْستَِعدُّونَ   نَاأَْرَسلْ  قَدْ  َولِكنْ . األَْكثَِرينَ  َحرَّ

 يْ كَ  اْلقَبِيِل، هََذا ِمنْ  بَاِطَلً  بُِكمْ  اْفتََخْرنَاهُ  الَِّذي فَْخُرنَا يَُكونَ  ال لَِكيْ  إلَْيُكمْ  اإلْخَوةَ 

ينَ  تَُكونُوا يَن،ُمْستَعِ  َغْيرَ  َوَوَجُدوُكمْ  َمِكُدونِيُّونَ  َمِعي َجاءَ  إَذا َحتَّى. قُْلتُ  َكَما ُمْستَِعدِّ  دِّ

 َوةَ اإلخْ  أُْقنِعَ  أَنْ  لَِزاِماً  فََرأَْيتُ . اْلمقَدارِ  بِهََذا أَْنتُمْ  إنَُّكمْ : نَقُولَ  الَ  َكيْ  نَْحُن، نَْخَجلُ  الَ 

ِل، ِمنَ  بِهَا َوَعْدتُمْ  الَّتي بََرَكتَُكمُ  قَْبَلً  َويُهَيِّئُوا إِلَْيُكْم، يَْسبِقُوا أَنْ  ةً  ِهيَ  نَ لِتَُكو األَوَّ  ُمَعدَّ

حِّ  يَْزَرعُ  َمنْ  َوإنَّ  هََذا. اْغتَِصابٌ  َكأَنهَا الَ  بََرَكةٌ، َكأَنهَا هََكَذا حِّ  بِالشُّ  أْيضاً  فَبِالشُّ

 قَْلبِِه،بِ  يَْنِوي َكَما َواِحدٍ  ُكلُّ . يَْحُصدُ  أْيضاً  فَبِاْلبََرَكةِ  بِاْلبََرَكةِ  يَْزَرعُ  َوَمنْ  يَْحُصُد،

ُ  يُِحبُّهُ اْلَمْسُرورَ  اْلُمْعِطيَ  ألَنَّ  اْضِطَراٍر؛ أَوْ  ُحْزنٍ  َعنْ  لَْيسَ  ُ . هللاَّ  َدُكمْ يَِزي أَنْ  قَاِدرٌ  َوهللاَّ

 لٍ َعمَ  ُكلِّ  في لِتَْزَداُدوا ِحيٍن، ُكلَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في اْكتِفَاءٌ  لَُكمْ  يَُكونَ  َكيْ  نِْعَمٍة، ُكلَّ 

قَ : "َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما. َصالِحٍ  هُ . اْلَمَساِكينَ  أَْعطَى. فَرَّ  ".األَبدِ  إِلى يَْبقَى بِرُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (19 ــ 1:  0) الَكاثولِيُكون
 

سول يعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرَّ

 آمين.
 

 في نناألَ ! أَْعظَمَ  َدْينُونَةً  تَأُْخُذونَ  أَنُكمْ  َعالِِمينَ  إْخَوتِي، يَا َكثِيِرينَ  ُمَعلِِّمينَ  تَُكونُوا الَ 

 قَاِدرٌ  ،َكاِملٌ  َرُجلٌ  فََذاكَ  اْلَكَلَمِ  في يَْعثُرُ  ال أََحدٌ  َكانَ  إنْ . َجِميُعنَا نَْعثُرُ  َكثِيَرةٍ  أَْشيَاءَ 

 تُطَاِوَعنَا، لَِكيْ  أَْفَواِههَا في اللُُّجمَ  نََضعُ  اْلَخْيُل، هَُوَذا. أْيضاً  اْلَجَسدِ  ُكلَّ  يُْلِجمَ  أَنْ 

فُنُ  هَُوَذا. ُكلَّهُ ِجْسَمهَا فَنُِديرَ   احٌ ِريَ  َوتَُسوقُهَا اْلِمْقَداِر، بِهََذا َعِظيَمةٌ  َوِهيَ  أَْيضاً، السُّ

 وَ هُ  اللَِّساُن، هََكَذا. اْلُمِديرِ  قَْصدُ  َشاءَ  َحْيثَُما إلى ِجّداً  َصِغيرةٌ  َدفَّةٌ  تُِديُرهَا َعاِصفَةٌ،

! ارٌ نَ  فَاللَِّسانُ  تُْحِرُق؟ ُوقُودٍ  أَيَّ  قَلِيلَةٌ، نَارٌ  هَُوَذا. بِاْلَعظَائِمِ  َويَتََكلَّمُ  َصِغيرٌ  ُعضوٌ 

 ائَِرةَ دَ  َويُْحِرقُ  ُكلَّهُ، اْلَجَسدَ  يَُدنِّسُ  الَِّذي اللَِّساُن، أَْعَضائِنَا في ُجِعلَ  هَكَذا. اإلْثمِ  َعالَمُ 

 في َوالَّتي َواْلهََوامِ  َوالطُّيُورِ  لْلُوُحوشِ  طَْبعٍ  ُكلَّ  ألَنَّ . َجهَنَّمَ  ِمنْ  َويُْضَرمُ  اْلَكْوِن،

ا. اْلبََشِريَّةِ  لِلطَّبِيَعةِ  تََذلَّلَ  َوقَدْ  تَُذلَُّل، اْلبَِحارِ   النَّاسِ  ِمنَ  َحدٌ أَ  يَْستَِطيعُ  َلَ فَ  اللَِّساُن، َوأَمَّ

ُ  أَنْ  َ َ  نُبَاِركُ  بِهِ . اْلَمْوتِ  ُسمَّ  َمْملُوءٌ  يُْضبَطُ، الَ  َشرٌّ  هُوَ . يَُذّلِلِّ  النَّاسَ  نَْلَعنُ  َوبِهِ  اآلَب، هللاَّ

ُ  َخلَقَهُمُ  الَِّذينَ   يَا يَِجبُ  الَ ! َواللَّْعنَةُ  اْلبََرَكةُ  تَْخُرجُ  اْلَواِحدِ  اْلفَمِ  ِمنَ . َشبَِههِ  َعلَى هللاَّ

 هَانَْفسِ  الَواِحَدةِ  الَعْينِ  ِمنَ  يُْنبِعُ  اْليَْنبُوعَ  أَلََعلَّ ! هََكَذا األُُمورُ  هَِذهِ  تَُكونَ  أَنْ  إْخَوتِي

؟ اْلَعْذبَ   ال َكذلِكَ فَ  تِيناً؟ َكْرَمةٌ  أَوْ  َزْيتُوناً، تَْصنَعَ  أَنْ  تِينَةٌ  إْخَوتِي يَا تَْقِدرُ  هَلْ  َواْلُمرَّ

 !.َعْذباً  َماءً  يَِصيرَ  أَنْ  اْلَمالِحُ  يُْمِكنُ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (1:  11 ــ 02:  13) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 َمْعُموِديَّةِ الْ  بَْعدَ  اْلَجلِيِل، ِمنَ  ُمْبتَِدئَاً  اليَهُوِديَّةِ  ُكلِّ  في َكانَ  الَِّذي القَْولَ  تَْعِرفُونَ  أْنتُمْ 

ُ  َمَسَحهُ الَِّذي النَّاِصِريُّ  يَُسوعُ . يُوَحنَّا بِهَا َكَرزَ  الَّتي وحِ  هللاَّ  هََذا ِة،َوالقُوَّ  القُُدسِ  بِالرُّ

َ  ألنَّ  إِْبلِيَس؛ ِمنْ  قُِهُروا الَِّذينَ  ُكلَّ  َويَْشفِي اْلَخْيرَ  يَْصنَعُ  َجاءَ  الَِّذي . هَُمعَ  َكانَ  هللاَّ

 لُوهُ قَتَ  الَِّذي هََذا. أُوُرَشلِيمَ  َوفي اليَهُوِديَّةِ  ُكوَرةِ  في َصنََعهُ َشيءٍ  لُِكلِّ  ُشهُودٌ  َونَْحنُ 

ُ  أقَاَمهُ هََذا. َخَشبَةٍ  َعلَى وَصلَبُوهُ   َجِميعِ لِ  لَْيسَ  يَْظهَرَ  أنْ  َوأْعطَاهُ  الثَّالِِث، اليَْومِ  في هللاَّ

ْعِب، ُ  َسبَقَ  ينَ الَّذِ  لِلُشهُودِ  بَلْ  الشَّ  َشِرْبنَاوَ  أََكْلنَا الَِّذينَ  نَْحنُ  هُمْ  الَِّذينَ . فَاْختَاَرهُمْ  هللاَّ

ْعِب، نَْكِرزَ  أنْ  َوأَمَرنا. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  قِياَمتِهِ  بَْعدِ  ِمنْ  َمَعهُ  هََذا بِأنَّ  َونَْشهَدَ  لِلشَّ

ِ  ِمنَ  اْلُمَعيَّنُ  هُوَ   أنَّ  األنبِياءِ  َجِميعُ  لَهُ َشِهدَ  الَِّذي َوهََذا. َواألْمَواتِ  لِألَْحيَاءِ  َديَّانَاً  هللاَّ

 َحلَّ  ْقَوالِ األَ  بِهَِذهِ  يَتََكلَّمُ  بُْطُرسُ  فَبَْينََما. اْلَخطَايَا ُغْفَرانَ  ْسِمهِ إبِ  يَنَالُ  بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلَّ 

وحُ   نَ الَِّذي اْلُمْؤِمنُونَ  ْنَدهَشَ إفَ . اْلَكلَِمةَ  يَْسَمُعونَ  َكانُوا الَِّذينَ  َجِميعِ  َعلَى اْلقُُدسُ  الرُّ

وحِ  َمْوِهبَةَ  ألنَّ  بُْطُرَس، َمعَ  َجاُءوا الَِّذينَ  اْلِختَاِن، أَْهلِ  ِمنْ   ْنَسَكبَتْ إ قَدِ  اْلقُُدسِ  الرُّ

َ  َويَُعظُِّمونَ  بِأَْلِسنَةٍ  يَتََكلَُّمونَ  يَْسَمُعونَهُمْ  َكانُوا ألَنهُمْ . أْيضاً  األَُممِ  َعلَى  ينَئِذٍ حِ . هللاَّ

 لَِّذينَ ا هَُؤالَءِ  يَْعتَِمدَ  ال َحتَّى اْلَماءَ  يَْمنَعَ  أَنْ  أََحدٌ  يَْستَِطيعُ  أَتَرى: "قَائَِلً  بُْطُرسُ  أََجابَ 

وحَ  قَبِلُوا  ِحينَئِذٍ  .اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  ْسمِ إبِ  يَْعتَِمُدوا أَنْ  َوأََمرَ  ،"أْيضاً؟ نَْحنُ  َكَما اْلقُُدسَ  الرُّ

ُسلُ  فََسِمعَ . ِعْنَدهُمْ  أَياماً  يَْمُكثَ  أَنْ  َسأَلُوهُ   نَّ أَ  اْليَهُوِديَّةِ  في َكانُوا الَِّذينَ  َواإلْخَوةُ  الرُّ

ِ  َكلَِمةَ  قَبِلُوا أْيضاً  األَُممَ   .هللاَّ

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آملَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   ين. اْلُمقَدَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 4:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11 ، 13:  62 مز

نَةِ ا إْكلِيلَ  تبَاِركُ . فَتُْنبتُ  بِقَطََراتِهَا َوتَْفَرحُ  أَْثَماُرهَا، َوْلتَْكثُرْ  َحْرثُهَا لِيُروَ   لسَّ

َسمِ  ِمنَ  تَْمتَلِئُ  َوبِقَاُعكَ  بَِصَلَِحَك،  .هَلِّلُويَا .الدَّ
 

بُن يُسوع الَمسيح إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  َخَرجَ : "بَِمثَلٍ  قَالَ  َمِدينٍَة، ُكلِّ  ِمنْ  إلَْيهِ  َجاُءوا الَِّذينَ  ِمنَ  أْيضاً  َكثِيرٌ  َجْمعٌ  ْجتََمعَ إ فَلَمَّ

اِرعُ   ْتهَُوأََكلَ  فَاْنَداسَ  الطَِّريِق، َعلَى بَْعضٌ  َسقَطَ  يَْزَرعُ  هُوَ  َوفِيَما. َزْرَعهُ لِيَْزَرعَ  الزَّ

َماءِ  طُيُورُ  ا َصْخٍر، َعلَى آَخرُ  َوَسقَطَ . السَّ  .ُرطُوبَةٌ  لَهُ تَُكنْ  لَمْ  ألنهُ َجفَّ  نَبَتَ  فَلَمَّ

ْوِك، َوَسطِ  في آَخرُ  َوَسقَطَ  ْوكُ  َمَعهُ فَنَبَتَ  الشَّ  األَْرضِ  َعلَى آَخرُ  َوَسقَطَ . َوَخنَقَهُ الشَّ

ا اْلَجيَِّدِة، ْمعِ  أُْذنانِ  لَهُ َمنْ : "َونَاَدى هََذا قَالَ ". ِضْعفٍ  ِمئَةَ  ثَمراً  َصنَعَ  نَبَتَ  فَلَمَّ  لِلسَّ

 لَُكمْ  أُْعِطيَ  قَدْ  أَنتُمْ : لَهُمْ  فَقَالَ ". اْلَمثَُل؟ هََذا َما: "يَْسأَلُونَهُ تََلَِميُذهُ  َوَكانَ !". فَْليَْسَمعْ 

ِ، َملَُكوتِ  أَْسَرارَ  تَْعلَُموا أَنْ  ا هللاَّ  ال ُمْبِصِرينَ  إنَّهُمْ  َحتَّى فَبِأَْمثَاٍل، لِْلبَاقِينَ  َوأَمَّ

ْرعُ : اْلَمثَلُ  هُوَ  َوهََذا. يَْفهَُمونَ  َوال يَْسَمُعوَن، ال َوَساِمِعينَ  يُْبِصُروَن،  َكَلَمُ  هُوَ  الزَّ

،ِ  ِمنْ  َمةَ اْلَكلِ  َويَْنِزعُ  إْبلِيسُ  يَأْتِي ثُمَّ  يَْسَمُعوَن، الَِّذينَ  هُمُ  الطَِّريقِ  َعلَى َوالَِّذينَ  هللاَّ

ْخرِ  َعلَى َوالَِّذينَ . فَيَْخلُُصوا يُْؤِمنُوا لِئََلَّ  قَْلبِِهْم،  ْقبَلُونَ يَ  َسِمُعوا َمتَى الَِّذينَ  هُمُ  الصَّ

 ةِ التَّْجِربَ  َوْقتِ  َوفي ِحيٍن، إلى فَيُْؤِمنُونَ  أَْصٌل، لَهُمْ  لَْيسَ  َوهَُؤالَءِ  بِفََرحٍ، اْلَكلَِمةَ 
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ْوكِ  بَْينَ  َسقَطَ  َوالَِّذي. يَْرتَدُّونَ   َحيَاةِ الْ  هُُمومِ  ِمنْ  فَيَْختَنِقُونَ  يَْسَمُعوَن، الَِّذينَ  هُمُ  الشَّ

اتِهَا، َوِغنَاهَا ا. ثََمراً  يُْثِمُرونَ  َوال َولَذَّ  الَِّذينَ  هُمُ  اْلَجيَِّدِة، األَْرضِ  في َسقَطَ  الَِّذي أمَّ

ْبرِ  َويُْثِمُرونَ  َصالِحٍ، َجيِّدٍ  قَْلبٍ  في فَيَْحفَظُونَهَا اْلَكلَِمةَ  يَْسَمُعونَ   .بِالصَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
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 من شهر هاتور ثانياألحد ال
 

 العَشيه

 (01 ــ 92:  19) وقالُ 
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 14 ، 10:  134 مز

 ْشباً عُ  يُْنبِتُ  الَِّذي. األَْرضُ  تَْشبَعُ  أَْعَمالِكَ  ثََمَرةِ  ِمنْ  ،َعَلَلِيهِ  ِمنْ  اْلِجبَالَ  يَْسقِي الَِّذي

 .هَلِّلُويَا. اْلبََشرِ  لِِخْدَمةِ  اْلُخْضَرةِ  َوبُقُولَ  لِْلبَهَائِِم،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

لُوا هُورَ  تَأَمَّ  َوالَ  هُإنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ  ِحْرفٍَة، تَْحتَِرفُ  َوالَ  تَْتَعبُ  الَ : تَْنُمو َكْيفَ  الزُّ

 ْومَ اْليَ  يُوَجدُ  الَِّذي اْلُعْشبُ  َكانَ  فَإنْ . ِمْنهَا َكَواِحَدةٍ  يَْلبَسُ  َكانَ  َمْجِدهِ  ُكلِّ  في ُسلَْيَمانُ 

ُ  يُْلبُِسهُ التَّنُّورِ  في َغداً  َويُْطَرحُ  اْلَحْقلِ  في  لِيلِيقَ  يَا أَنتُمْ  َحِريِّ بِالْ  فََكمْ  هَكَذا، هللاَّ

وا، َوالَ  تَْشَربُونَ  َوَما تَأُْكلُونَ  َما أَنتُمْ  تَْطلُبُوا فََلَ  اإليَماِن؟  تَْطلُبُهَا ُكلَّهَا هَِذهِ  فَإنَّ  تَْهتَمُّ

ا. اْلَعالَمِ  أَُممُ  ِ  َملَُكوتَ  اْطلُبُوا بَلِ  هَِذِه، إلى تَْحتَاُجونَ  أَنُكمْ  يَْعلَمُ  فَأَبوُكمْ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ  ،هللاَّ

ِ َدائِماً   .لَُكمْ  تَُزادُ  َجِميُعهَا َوهَِذهِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (2 ــ 9:  16) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 6 ، 2:  62 مز

ُ  لِيُبَاِركنَا ،ثََمَرتَهَا أَْعطَتْ  األَْرضُ   .لِّلُويَاهَ . األَْرضِ  أَْقطَارِ  َجِميعُ  فَْلتَْخَشهُ،. إلَهُنا هللاَّ
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  فَْجرِ  َوِعْندَ  ْمسُ  طَلََعتِ  إذْ  اْلقَْبِر، إلى أَتَْينَ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ  نَ يَقُلْ  َوُكنَّ . الشَّ

ا". اْلقَْبِر؟ بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  لَنَا يَُدْحِرجُ  َمنْ : "لِبَْعِضِهنَّ   أَنَّ  نَ َرأَيْ  ُعيُونَهُنَّ  َرفَْعنَ  فَلَمَّ

ا. ِجّداً  َعِظيَماً  َكانَ  ألَنهُ ُدْحِرَج، قَدْ  اْلَحَجرَ   َعنِ  َجالِساً  َشابّاً  َرأَْينَ  اْلقَْبرَ  َدَخْلنَ  َولَمَّ

ا. فَِخْفنَ  بَْيَضاَء، ُحلَّةً  الَبِساً  اْليَِمينِ   يَُسوعَ  ْبنَ تَْطلُ  أَْنتُنَّ  تََخْفَن، الَ : "لَهُنَّ  فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

. فِيهِ  َوَضُعوهُ  الَِّذي اْلَمْوِضعُ  هَُوَذا. هَهُنَا هُوَ  لَْيسَ ! قَامَ  قَدْ . اْلَمْصلُوبَ  النَّاِصِريَّ 

 قَالَ  َماكَ  تََرْونَهُ هُنَاكَ . اْلَجلِيلِ  إلى يَْسبِقُُكمْ  إنَّهُ: َولِبُْطُرسَ  لِتََلَِميِذهِ  َوقُْلنَ  ْذهَْبنَ إ لِكنِ 

ْعَدةَ  ألنَّ  اْلقَْبِر؛ ِمنَ  َوهََرْبنَ  فََخَرْجنَ ". لَُكمْ  ْهَشةَ  الرِّ  ألََحدٍ  يَقُْلنَ  َولَمْ . أََخَذتَاهُنَّ  َوالدَّ

ِ َدائِماً   .َخائِفَاتٍ  ُكنَّ  ألَنهُنَّ  َشْيئاً؛  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 2:  6) البُولس

 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 الَِحاً صَ  ُعْشباً  َوتُْنبِتُ  َكثِيَرةً، ِمَراَراً  َعلَْيهَا اْلهَاطلَ  اْلَمطَرَ  تَْشَربُ  الَّتي األَْرضَ  ألَنَّ 

ِ  ِمنَ  بََرَكةً  تَنَالُ  أَْجلِِهْم، ِمنْ  فُلَِحتْ  لِلَِّذينَ   ِهيَ فَ  َوَحَسكاً، َشْوكاً  أَْخَرَجتْ  إنْ  َولِكنْ . هللاَّ

 ِمنْ  يَقَّنَّاتَ  قَدْ  َولِكنَّنَا. لِْلَحِريقِ  تُكونُ  نِهَايَتُهَا الَّتي اللَّْعنَِة، ِمنَ  َوقَِريبَةٌ  ُمْفلََحةٍ  َغْيرُ 

 هَكَذا نَتََكلَّمُ  ُكنَّا َوإنْ  اْلَخَلَِص، ِمنَ  َواْلقَِريبُونَ  اْلُمْختَاُرونَ  األَِحبَّاُء، أَيهَا ِجهَتُِكمْ 

َ  ألَنَّ . أْيضاً   نَْحوَ  ُموهَاأَْظهَْرتُ  الَّتي َمَحبَّتُِكمْ  َوتََعبَ  َعَملَُكمْ  يَْنَسى َحتَّى بِظَالِمٍ  لَْيسَ  هللاَّ

يِسينَ  َخَدْمتُمُ  قَدْ  إذْ  اْسِمِه،  ْظِهرُ يُ ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلَّ  نَّ أَ  نََودُّ  َولِكنَّنَا. أْيضاً  َوتَْخِدُمونَهُمْ  اْلقِدِّ

َجاءِ  لِيَقِينِ  َعْينَهُ االْجتِهَادَ  هََذا  ُكونُواتَ  بَلْ  ُضَعفَاَء، تَُكونُوا ال لَِكيْ  النِّهَايَِة، إلى الرَّ

ا فَإنَّهُ.َواألَناةِ  بِاإليَمانِ  اْلَمَواِعيدَ  َوِرثُوا بِالَِّذينَ  ُمتََمثِّلِينَ  ُ  َوَعدَ  لَمَّ  لَمْ  إذْ  إْبَراِهيَم، هللاَّ

". ْكثِيراً ت َوأَُكثَِّرنكَ  بََرَكةً، ألُباِرَكنَّكَ  إني: "قَائَِلً  بَِذاتِهِ  أَْقَسمَ  بِِه، يُْقِسمُ  أَْعظَمُ  لَهُ يَُكنْ 

 .بِاْلَمْوِعدِ  ظَفَرَ  تَأَنى إذْ  َوهََكَذا

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (92 ــ 14:  1) الَكاثولِيُكون

 

سول يهوذاسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  نا، ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعالرَّ

 آمين.
 

ابِعُ  أَْخنُوخُ  أْيضاً  هَُؤالَءِ  َعنْ  َوتَنَبَّأَ  بُّ  َجاءَ  قَدْ  هَُوَذا: "قَائَِلً  آَدمَ  ِمنْ  السَّ  َواتِ َربَ  في الرَّ

يِسيَن، َمَلئَِكتِهِ   َجِميعِ  َعلَى نَ اْلُمنَافِقِي َجِميعَ  ويُوبِّخَ  اْلَجِميعِ، َعلَى َدْينُونَةً  لِيَْصنَعَ  القِدِّ

 طَاةٌ خُ  َعلَْيهِ  بِهِ  تََكلَّمَ  الَّذي َصْعبٍ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َوَعلَى بِهَا، نَافَقُوا الَّتي نِفَاقِِهمْ  أَْعَمالِ 

ُرونَ  هُمْ  هَُؤالَءِ ". ُمنَافِقُونَ   يَتََكلَّمُ  فَُمهُمْ  َشهََواتِِهْم، بَِحَسبِ  َسالُِكونَ  َملُوُموَن، ُمتََذمِّ

ا. اْلَمْنفََعةِ  أَْجلِ  ِمنْ  اْلُوُجوهَ  يَُحابونَ  بَِعظَائَِم،  الَ األَْقوَ  فَاْذُكُروا أَِحبَّائِي يَا أَنتمْ  َوأَمَّ

َمانِ  في هُإنَّ : "لَُكمْ  يَقُولُونَ  َكانُوا فَإنَّهُمْ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا ُرُسلُ  َسابِقاً  قَالَهَا الَّتي  الزَّ

 نَ اْلُمْعتَِزلُو هُمُ  هَُؤالَءِ ". نِفَاقِِهمْ  َشهََواتِ  بَِحَسبِ  َسالِِكينَ  طَُغاةٌ، قَْومٌ  َسيَأْتِي األَِخيرِ 

ا. لَهُمْ  ُروحَ  ال نَْفَسانِيُّونَ  بِأَْنفُِسِهْم،  إيَمانُِكمُ  ىَعلَ  أَْنفَُسُكمْ  فَاْبنُوا أَِحبَّائِي يَا أَنتمْ  َوأَمَّ

وحِ  في ُمَصلِّينَ  األَْقَدِس، ِ، َمَحبَّةِ  في أَْنفَُسنَا َولنَْحفَظْ  اْلقُُدِس، الرُّ  َرْحَمةَ  ينَ ُمْنتَِظرِ  هللاَّ

تُوا. األَبِديَّةِ  لِْلَحيَاةِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا  َوَخلُِّصوا ،ُمَدانِينَ  يَُكونُونَ  اِعْنَدمَ  اْلبَْعضَ  َوبَكِّ

 لثَّوبَ ا َحتَّى ُمْبِغِضينَ  بِالتَّْقَوى اْلبَْعضَ  َواْرَحُموا النَّاِر، ِمنَ  َواْختَِطفُوهُمْ  اْلبَْعَض،

 َعْيبٍ  بَِلَ  َمْجِدهِ  أََمامَ  َويُقِيَمُكمْ  َعاثِِريَن، َغْيرَ  يَْحفَظَُكمْ  أَنْ  َواْلقَاِدرُ . اْلَجَسدِ  ِمنَ  اْلُمَدنَّسَ 

ُ  االْبتِهَاجِ، في  اْلِعزُّ وَ  َواْلَعظََمةُ  اْلَمْجدُ  لَهُ َربِّنَا، اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  ُمَخلُِّصنَا، َوْحَدهُ  هللاَّ

ْلطَاُن، هُورِ  ُكلِّ  قَْبلَ  َوالسُّ هُورِ  ُكلِّ  َوإلى َواآلنَ  الدُّ  .آِمينَ . الدُّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي  في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (92 ــ 12:  2) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا بِّ  َمَلَكُ  أمَّ  َوَكلُِّموا ْذهَبُواإ: "َوقَالَ  َوأَْخَرَجهُمْ  اللَّْيلِ  في السِّْجنِ  أَْبَوابَ  فَفَتَحَ  الرَّ

ْعبَ  ا". اْلَحيَاةِ  هَِذهِ  َكَلَمِ  بَِجِميعِ  اْلهَْيَكلِ  في الشَّ ُروا َسِمُعوا فَلَمَّ  َكلَ اْلهَيْ  َوَدَخلُوا بَكَّ

 عَ مَ  اْلَمْجَمعِ  في ْجتََمُعواإوَ  َمَعهُ، الَِّذينَ  َوُكلُّ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسُ  َجاءَ  ثُمَّ . يَُعلُِّمونَ  َوَكانوا

امَ  َولِكنَّ . بِِهمْ  لِيُْؤتَى اْلَحْبسِ  إلى فَأَْرَسلُوا إْسَرائِيَل، بَنِي شيوخِ  ُكلِّ  الَ  اْلُخدَّ  َجاُءوا مَّ

ْجِن، في يَِجُدوهُمْ  لَمْ   بُِكلِّ  اً ُمْغلَق اْلَحْبسَ  َوَجْدنَا إنَّنَا: "قَائِلِينَ  َوأَْخبَُروهُمْ  فََرَجُعوا السِّ

اسَ  ِحْرٍص، ا َولِكنْ  األَْبَواِب، َعلَى َواقِفِينَ  َواْلُحرَّ ". اِخلِ الدَّ  في أََحداً  نَِجدْ  لَمْ  فَتَْحنَا لَمَّ

ا ادُ  َسِمعَ  فَلَمَّ : لِينَ قَائِ  ِجهَتِِهمْ  ِمنْ  ْرتَابُواإ األَْقَواَل، هَِذهِ  اْلَكهَنَةِ  َوُرَؤَساءُ  اْلهَْيَكلِ  ُجْندِ  قُوَّ

َجالُ  هَُوَذا": قَائَِلً  َوأْخبََرهُمْ  َواِحدٌ  َجاءَ  ثُمَّ  هََذا؟ يَُكونَ  أنْ  َعَسى َما  الَِّذينَ  الرِّ

ْعبَ  يَُعلُِّمونَ  َواقِفِينَ  اْلهَْيَكلِ  في هُمْ  السِّْجنِ  في َوَضْعتُُموهُمْ   َضىمَ  ِحينَئِذٍ . " !الشَّ

ادُ  اِم، َمعَ  اْلُجْندِ  قُوَّ ْعبَ  يََخافُونَ  َكانُوا ألَنهُمْ  ُعْنٍف؛ بَِغْيرِ  فَأَْحَضُروهُمْ  اْلُخدَّ  ئََلَّ لِ  الشَّ

ا. يَْرجُموهُمْ   أََما" :قَائَِلً  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسُ  فََسأَلَهُمْ . اْلَمْجَمعِ  في أَْوقَفُوهُمْ  أَْحَضُروهُْم، فَلَمَّ

 يِمُكْم،بِتَْعلِ  أُوُرَشلِيمَ  َمأْلتمْ  قَدْ  أَْنتُمْ  َوهَا ااِلْسِم؟ بِهََذا تَُعلُِّموا ال أَنْ  َوِصيَّةً  أَْوَصْينَاُكمْ 

ُسلُ  بُْطُرسُ  فَأََجابَ  ."اإلْنَسانِ  هََذا َدمَ  َعلَْينَا تَْجلِبُوا أَنْ  َوتُِريُدونَ   يَْنبَِغي: "َوقَالُوا َوالرُّ

ُ  يُطَاعَ  أَنْ   ".النَّاسِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  هللاَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (2 ــ 1:  10) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13 ، 16:  134 مز

 يف اْلُعيُونَ  يُْرِسلُ  الَِّذي. َغَرْستَهُ الَِّذي لُْبنَانَ  َوأَْرزُ  ،اْلَحْقلِ  َشَجرِ  َجِميعُ  تَْشبَعُ 

 .هَلِّلُويَا. اْلِميَاهُ  تَْعبُرُ  اْلِجبَالِ  َوسطِ  َوفي ،األَْوِديَةِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا اْليَْومِ  ذلِكَ  في  تََمعَ اجْ  اْلبَْحِر، َجانِبِ  َعلَى يَْجلِسُ  َوَكانَ  اْلبَْيِت، ِمنَ  يَُسوعُ  َخَرجَ  لمَّ

فِينَةِ  إلى َصِعدَ  إنَّهُ َحتَّى َكثِيَرةٌ، ُجُموعٌ  إلَْيهِ   ىَعلَ  َوقَفَ  ُكلُّهُ َواْلَجْمعُ . َوَجلَسَ  السَّ

اِرعُ  هَُوَذا: "ئَِلً قَا بِأَْمثَالٍ  َكثِيَراً  فََكلََّمهُمْ . اْلبَْحرِ  َشاِطئِ   يَماَوفِ  لِيَْزَرَع، َخَرجَ  قَدْ  الزَّ

 رُ آخَ  َوَسقَطَ . َوأََكلَْتهُ الطُّيُورُ  فََجاَءتِ  الطَِّريِق، َجانِبِ  َعلَى بَْعضٌ  َسقَطَ  يَْزَرعُ  هُوَ 

 لَهُ يَُكنْ  لَمْ  إذْ  َحاالً  فَنَبَتَ  أَْرٍض، ُعْمقُ  لَهَا يَُكنْ  لَمْ  َحْيثُ  اْلُمْحِجَرِة، األََماِكنِ  َعلَى

ا َولِكنْ . أَْرضٍ  ُعْمقُ  ْمسُ  أَْشَرقَتِ  لَمَّ  َوَسقَطَ . َجفَّ  أَْصلٌ  لَهُ يَُكنْ  لَمْ  َوإذْ  اْحتََرَق، الشَّ

ْوِك، َعلَى آَخرُ  ْوكُ  فَطَلَعَ  الشَّ  فَأَْعطَى اْلَجيَِّدةِ  األَْرضِ  َعلَى آَخرُ  َوَسقَطَ . َوَخنَقَهُ الشَّ

ْمعِ، أُُذنَانِ  لَهُ َمنْ . ثََلَثِينَ  َوآَخرُ  ِستِّينَ  َوآَخرُ  ِمئَةً  بَْعضٌ  ثََمراً،  ."فَْليَْسَمعْ  لِلسَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر هاتور لثاألحد الثا
 

 العَشيه

 (03 ــ 92:  11) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4 ، 0 ، 9:  26 مز

 رَ النّهَا إِلَْيكَ  َصَرْختُ  فَإِني يَاَربُّ  ْرَحْمنِيإ. َعلَْيكَ  اْلُمتِكلَ  إلِهي، يَا َعْبَدكَ  َخلِّصْ 

حْ  ُكلَّهُ،  .هَلِّلُويَا. َعْبِدكَ  نَْفسَ  فَرِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ اآلتي بإسِ ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

َماءِ  َربُّ  اآلبُ  أيهَا أَْشُكُركَ : "َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  في  َواألَْرِض، السَّ

 ِذهِ هَ  ألنَّ  اآلُب، أيهَا نََعمْ . لِألَْطفَالِ  َوأَْعلَْنتَهَا َواْلفُهََماءِ  اْلُحَكَماءِ  َعنِ  هَِذهِ  أَْخفَْيتَ  ألنكَ 

ةُ  ِهيَ   يَْعِرفُ  أََحدٌ  َولَْيسَ  أبِي، ِمنْ  إلَيَّ  ُدفِعَ  قَدْ  َشْيءٍ  ُكلُّ . أََماَمكَ  َصاَرتْ  التي اْلَمَسرَّ

 اتََعالَوْ . لَهُ يُْعلِنَ  أَنْ  االْبنُ  أََرادَ  َوَمنْ  االْبنُ  إالَّ  اآلبَ  يَْعِرفُ  أََحدٌ  َوال اآلُب، إالَّ  االْبنَ 

 َوتََعلَُّموا مْ َعلَْيكُ  نِيِري اِْحِملُوا. أُِريُحُكمْ  َوأَنا األَْحَماِل، َوالثَّقِيلِي اْلُمْتَعبِينَ  َجِميعَ  يَا إلَيَّ 

 ِحْملِيوَ  هَيِّنٌ  نِيِري ألنَّ . وِسُكمْ لِنُفُ  َراَحةً  فَتَِجُدوا اْلقَْلِب، َوُمتََواِضعُ  َوِديعٌ  ألني ِمنِّي؛

ِ َدائِماً   ".َخفِيفٌ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (19 ــ 1:  94) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُهِمن 
 

 4 ،0:  110 مز

ْمسِ  َمَشاِرقِ  ِمنْ  بِّ  ْسمَ إ بَاِرُكوا َمَغاِربِهَا، إلى الشَّ بُّ . الرَّ  األَُمِم، ُكلِّ  َعلَى َعالٍ  الرَّ

َمَواتِ  َوَعلَى  .هَلِّلُويَا .َمْجُدهُ  السَّ
 

وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  َوفي ْمنَ  اْلقَْبرِ  إلى أَتَْينَ  ِجّداً، بَاِكراً ( األُْسبُوعِ  أَوَّ  َدْدنَهُ،أَعْ  الَِّذي اْلَحنُوطَ  َوقَدَّ

 دَ َجسَ  يَِجْدنَ  َولَمْ  فََدَخْلنَ  اْلقَْبِر، َعنِ  ُمَدْحَرَجاً  اْلَحَجرَ  فََوَجْدنَ . أُْخريَاتٌ  نِْسوةٌ  َوَمعهُنَّ 

بِّ   فَْوقَهُنَّ  َوقَفَا َرُجَلَنِ  إَذا هََذا، أَْجلِ  ِمنْ  ُمتََحيَِّراتٌ  هُنَّ  بينََما َوَحَدثَ . يَُسوعَ  الرَّ

اقَةٍ  بِثِيَابٍ  ْسنَ  َخائِفَاتٍ  ُكنَّ  َوإذْ . بَرَّ  لَِماَذا: "لَهُنَّ  قَاالَ  األَْرِض، إلى ُوُجوهَهُنَّ  َونَكَّ

 دُ بَعْ  َوهُوَ  َكلََّمُكنَّ  َكْيفَ  اُْذُكْرنَ . قَامَ  لَِكنَّهُ هَهُنَا، هُوَ  لَْيسَ  األَْمَواِت؟ َمعَ  اْلَحيَّ  تَْطلُْبنَ 

 يُْصلََب،وَ  ُخطَاٍة، أُناسٍ  أَْيِدي في اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَُسلَّمَ  أنْ  يَْنبَِغي إنَّهُ: قَائَِلً  اْلَجلِيلِ  في

ْرنَ ". يَقُومُ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفي  َشرَ عَ  األََحدَ  َوأَْخبَْرنَ  اْلقَْبِر، ِمنَ  َوَرَجْعنَ  َكَلََمهُ، فَتََذكَّ

 بَاقِيَاتُ َوالْ  يَْعقُوبَ  أُمُّ  َوَمْريَمُ  َويوأنا اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َوَكانَتْ . ُكلِّهِ  بِهََذا اْلبَاقِينَ  َوَجِميعَ 

، ُسلِ  هََذا قُْلنَ  اللََّواتِي َمَعهُنَّ قُوهُنَّ  َولَمْ  َكاْلهََذيَانِ  لَهُمْ  اْلَكَلَمُ  هََذا فَتََراَءى. لِلرُّ . يَُصدِّ

 لىإ فََمَضى َوْحَدهَا، الثِّيابَ  َوَرأى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ  اْلقَْبِر، إلى َوَرَكضَ  بُْطُرسُ  فَقَامَ 

ا بَاً ُمتََعجِّ  بَْيتِهِ  ِ َدائِماً    .َكانَ  ِممَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (19 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ بََرَكتُهُ  ،تَِسالُونيكي أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ  في التََّسالُونِيِكيِّيَن، َكنِيَسةِ  إلى َوتِيُموثَاُوُس، َوِسْلَوانُسُ  بُولُسُ   يَُسوعَ  َوَربِّنَا نَاأَبِي هللاَّ

َلَمُ  لَُكمْ  النِّْعَمةُ : اْلَمِسيحِ  ِ  ِمنَ  َوالسَّ  نَْشُكرَ  أَنْ  نَالَ  يَْنبَِغي. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَربِّنَا أَبِينَا هللاَّ

 َ ، اَكمَ  اإلْخَوةُ  أَيهَا ِجهَتُِكمْ  ِمنْ  ِحينٍ  ُكلَّ  هللاَّ  ُكلِّ  َوَمَحبَّةُ  َكثِيَراً، يَْنُمو إيَمانَُكمْ  ألَنَّ  يَِحقُّ

ِ، نَائِسِ كَ  في بُِكمْ  نَْفَخرُ  أَْنفَُسنَا نَْحنُ  إنَّنَا َحتَّى تَْزَداُد، لِبَْعضٍ  بَْعِضُكمْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٍ   هللاَّ

 بَيِّنةً  .تَْحتَِملُونَهَا الَّتي َوَشَدائِِدُكمْ  اْضِطهَاَداتُِكمْ  َجِميعِ  في َوإيَمانُِكمْ  َصْبِرُكمْ  أَْجلِ  ِمنْ 

ِ  قََضاءِ  َعلَى ِ  لَِملَُكوتِ  تَُؤهَّلُونَ  أَنُكمْ  اْلَعاِدِل، هللاَّ  ُحْكمُ  وَ هُ  إذْ . تَْتَعبُونَ  ألَْجلِهِ  الَِّذي هللاَّ

ِ  ِعْندَ  َعْدلٍ   ِريُحُكمْ يُ اْلُمتََضايِقُونَ  أَيهَا َوأَْنتُمْ  ِضيقاً، يَُجاِزيِهمْ  يَُضايقُونَُكمْ  الَِّذينَ  أَنَّ  هللاَّ

َماءِ  ِمنَ  يَُسوعَ  َربِّنَا اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َمَعنَا، تِِه، َمَلَئَِكةِ  َمعَ  السَّ  ْعِطياً مُ  لَِهيٍب، نَارِ  في قُوَّ

َ، يَْعِرفُونَ  الَ  لِلَِّذينَ  نَْقَمةً   ْلَمِسيحِ،ا يَُسوعَ  َربِّنَا إْنِجيلِ  َكَلَمَ  يُِطيُعونَ  الَ  َوالَِّذينَ  هللاَّ

بِّ  َوْجهِ  ِمنْ  أَبِديٍّ  بِهََلَكٍ  َسيَُعاقَبُونَ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ  تِِه، َمْجدِ  َوِمنْ  الرَّ  َجاءَ  َمتَى قُوَّ

دَ  يِِسيِهِ  في لِيَتََمجَّ بَ  قِدِّ قَ  ِعْنَدُكمْ  َشهَاَدتَنَا ألَنَّ  اْلُمْؤِمنِيَن؛ َجِميعِ  في ِمْنهُ َويُتََعجَّ  تْ ُصدِّ

 لَهُنَاإ يَُؤهِّلَنَا أَنْ : ِجهَتُِكمْ  ِمنْ  ِحينٍ  ُكلَّ  أْيضاً  نَُصلِّي ألَْجلِهِ  الَِّذي األَْمرُ . اْليَْومِ  ذلِكَ  في

ْعَوِة، لَ  لِلدَّ ةِ  ُكلَّ  َويَُكمِّ َلَحِ  َمَسرَّ ٍة، اإليَمانِ  َوَعَملَ  الصَّ دَ  لَِكيْ  بِقُوَّ  َربِّنَا اْسمُ  يَتََمجَّ

 .اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَربِّنَا إلِهنا نِْعَمةِ  َحَسبِ  َعلَى فِيِه، أْيضاً  َوأَْنتُمْ  فِيُكْم، اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (11 ــ 0:  4) الَكاثولِيُكون
 

سول بُطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ   ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َمانُ  يَْكفِيُكمُ  ألنهُ  في َوتَْسلُُكونَ  األَُمِم، إَراَدةَ  فِيهِ  تَْصنَُعونَ  ُكْنتُمْ  إذْ  َمَضى الَِّذي الزَّ

هََواِت، النََّجاَساتِ  َعِة، اْلُمْسِكَراتِ  َوإْدَمانِ  َوالشَّ نَِس، َواْلَخَلَعِة، اْلُمتَنَوِّ  َوِعبَاَدةِ  َوالدَّ

 فَْيضِ  ىإل َمَعهُمْ  تَْرُكُضونَ  لَْستُمْ  أنُكمْ  يَْستَْغِربُونَ  فِيهِ  الَِّذي األَْمرُ  اْلَمْرُذولَِة، األَْوثَانِ 

ةِ  َعَدمِ  حَّ فِينَ  َعْينِهَا، الصِّ  ْستِْعَدادٍ ا َعلَى هُوَ  لِلَِّذي َجَوابَاً  يُْعطُونَ  َسْوفَ  الَِّذينَ . ُمَجدِّ

رَ  هََذا ألَْجلِ  فَإنَّهُ. َواألَْمَواتَ  األَْحيَاءَ  يَِدينَ  أنْ   بَ َحسَ  يَُدانُوا لَِكيْ  أْيضاً، اْلَمْوتَى بُشِّ

ِ  َحَسبَ  لِيَْحيَْوا َولِكنْ  بِاْلَجَسِد، النَّاسِ  وحِ  هللاَّ  تََربَْت،اقْ  قَدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  نِهَايَةُ  َوإنََّما. بِالرُّ

لََواتِ  في َواْسهَُروا إذاً  فَتََعقَّلُوا  فِيُكمْ  ائَِمةً دَ  اْلَمَحبَّةُ  فَْلتَُكنِ  َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  َولِكنْ . الصَّ

بَاءِ  ةِ ِضيافَ  ُمِحبِّينَ  ُكونُوا. اْلَخطَايَا ِمنَ  َكْثَرةً  تَْستُرُ  اْلَمَحبَّةَ  ألنَّ  لِبَْعٍض؛ بَْعِضُكمْ   اْلُغرَّ

رٍ  بَِلَ  لِبَْعضٍ  بَْعُضُكمْ   ُكمْ بَْعضُ  اْلَمَواِهبِ  ِمنَ  نَالَ  بَِما اآلَخِرينَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  َولِيَْخُدمْ . تََذمُّ

ِ  نِْعَمةِ  َعلَى َصالِِحينَ  َكُوَكَلَءَ  بَْعَضاً، َعةِ  هللاَّ ِ  فََكأَْقَوالِ  يَتََكلَّمُ  َمنْ . اْلُمتَنَوِّ  َوَمنْ . هللاَّ

ةٍ  ِمنْ  فََكأنهُ يَْخُدمُ  ُ، ئُهَايُهَيِّ قُوَّ دَ  لَِكيْ  هللاَّ ُ  يَتََمجَّ  الَِّذي يحِ،اْلَمس بِيَُسوعَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في هللاَّ

ةُ  اْلَمْجدُ  لَهُ  .آِمينَ . اآلبِِدينَ  أبدِ  إلى َوالِعزَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن 
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 (49 ــ 03:  2) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 هََذا. َشبَةٍ خَ  َعلَى إيَّاهُ  ُمَعلِّقِينَ  َعلَْيِه، أَياِديَُكمْ  أَْلقَيتُمْ  أَنتُمْ  الَِّذي يَُسوعَ  أَقَامَ  آبائِنَا إلَهُ

ُ  َرفََّعهُ  َونَْحنُ . طَايَااْلخَ  َوُغْفَرانَ  التَّْوبَةَ  إْسَرائِيلَ  لِيُْعِطيَ  َوُمَخلِّصاً، َرئِيَساً  بِيَِمينِهِ  هللاَّ

وحُ وَ  األَْقَواِل، لِهَِذهِ  ُشهُودٌ  ُ  أَْعطَاهُ  الَِّذي أْيضاً، اْلقُُدسُ  الرُّ افَ . يُِطيُعونَهُ لِلَِّذينَ  هللاَّ  لَمَّ

وا هََذا َسِمُعوا  ْجَمعِ اْلمَ  في فَقَامَ . يَْقتُلُوهُمْ  أَنْ  يُِريُدونَ  َوَكانُوا َعلَْيِهْم، بِأَْسنَانِِهمْ  َصرُّ

يِسيٌّ  َرُجلٌ  مٌ  لِلنَّاُموِس، ُمَعلِّمٌ  َغَماالَئِيُل، اْسُمهُ فَرِّ ْعِب، َجِميعِ  ِعْندَ  ُمَكرَّ  نْ أ َوأََمرَ  الشَّ

َجالُ  يُْخَرجَ  َجالُ  أَيهَا: "لَهُمْ  قَالَ  ثُمَّ . َخاِرجٍ  إلى قَلِيَلً  الرِّ  ِرُزوااْحتَ  اإلْسَرائِيلِيُّوَن، الرِّ

 ِذهِ هَ  قَْبلَ  ألنهُ. بِهمْ  تَْفَعلُوا أَنْ  ُمْزِمُعونَ  أَْنتُمْ  فِيَما النَّاسِ  هَُؤالءِ  ِجهَةِ  ِمنْ  ألَنفُِسُكمْ 

َجالِ  ِمنَ  َعَددٌ  اتَّبََعهُ الَِّذي َشْيٌء، إنَّهُ نَْفِسهِ  َعنْ  قَائَِلً  ثُوَداسُ  قَامَ  األيامِ   ْربَعِ أَ  نَْحوُ  الرِّ

ُدوا لَهُ اْنقَاُدوا الَِّذينَ  َوَجِميعُ  قُتَِل، الَِّذي ِمئٍَة،  امَ قَ  هََذا بَْعدَ . َشْيءٍ  َكَلَ  َوَصاُروا تَبَدَّ

 لَكَ هَ  اآلَخرُ  فَهََذا. َكثِيراً  َشْعباً  َوَراَءهُ  َواْجتََذبَ  االْكتِتَاِب، أيامِ  في اْلَجلِيلِيُّ  يَهُوَذا

ُدوا لَهُ َمائِلَةً  قُلُوبُهُمْ  َكانَتْ  الَِّذينَ  َوَجِميعُ  أْيضاً،  نْ عَ  اْبتَِعُدوا: لَُكمْ  أَقُولُ  َواآلنَ . تَبَدَّ

َجالِ ال هَُؤالءِ  ْأيُ  هََذا َكانَ  إنْ  ألنهُ َواْتُرُكوهُْم؛ رِّ  فََسْوفَ  النَّاسِ  ِمنَ  اْلَعَملُ  هََذا أَوْ  الرَّ

ِ  ِمنَ  َكانَ  َوإنْ  يَْنتَقُِض،  ُمَحاِربِينَ  اً أْيض أَْنتُم تُوَجُدوا لِئََلَّ  تَْنقُُضوهُ، أنْ  يُْمِكنُُكمْ  فََلَ  هللاَّ

 ِ ُسلَ  َوَدَعُوا. فَأَطَاُعوهُ ".  ّلِِلَّ  مَّ ثُ  يَُسوَع، بِاْسمِ  يَُعلُِّموا ال أنْ  َوأَْوَصْوهُمْ  َوَجلَُدوهُْم، الرُّ

ا. أَْطلَقُوهُمْ   أنْ  ُمْستَأِْهلِينَ  ُحِسبُوا ألنهُمْ  اْلَمْجَمعِ؛ َوْجهِ  أََمامِ  ِمنْ  فَِرِحينَ  فََذهَبُوا هُمْ  أَمَّ

 بَْيتٍ  ُكلِّ  وفي اْلهَْيَكلِ  في يَْومٍ  ُكلَّ  يََزالُونَ  ال َوَكانُوا. االْسمِ  هََذا أَْجلِ  ِمنْ  يُهَانُوا

 .اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  ويَْكِرُزونَ  يَُعلُِّمونَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 92:  14) لُوقا
 

 لبَشير،ا لُوقانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 16 ، 12:  26 مز

بُّ  أيهَا َوأَْنتَ  وحِ  طَِويلُ  أَْنتَ  َوَرُؤوٌف، َرُحومٌ  أَْنتَ  اإللَهُ الرَّ ْحَمةِ  َوَكثِيرُ  الرُّ  الرَّ

ةً  أَْعطِ  ْرَحْمنِي،إوَ  إليَّ  اُْنظُرْ . َوَصاِدقٌ   .هَلِّلُويَا. أََمتِكَ  إْبنَ  َوَخلِّصِ  لَِعْبِدكَ  ِعزَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحي، 
 

 أباهُ  يُْبِغضُ  َوال إلَيَّ  يَأتِي َمنْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  فَاْلتَفَتَ  َمَعهُ، َسائِِرينَ  َكثِيَرةٌ  ُجُموعٌ  َوَكانَ 

هُ  لِي يَُكونَ  أنْ  يَْقِدرُ  فََلَ  أْيضاً، نَْفَسهُ َحتَّى َوأََخَواتِِه، َوإْخَوتَهُ َوأَْوالََدهُ  َواْمَرأتهُ َوأُمَّ

 ِمْنُكمْ  َمنْ  إنَّهُفَ . تِْلِميذاً  لِي يَِصيرَ  أنْ  يُْمِكنُهُ فََلَ  َويَْتبَُعنِي َصلِيبَهُ يَْحِملُ  ال َوَمنْ . تِْلِميذاً 

الً  يَْجلِسُ  أَفََل بُْرجاً  يَْبنِيَ  أنْ  يُِريدُ  لُهُ؟ َما ِعْنَدهُ  َوهَلْ  النَّفَقَةَ، َويَْحُسبُ  أوَّ  يََضعَ  َلَّ لِئَ  يَُكمِّ

لَهُ، أنْ  يَْقِدرَ  َوال األَساسَ   هََذا نَّ إ: قَائِلِينَ  بِِه، يَْهَزأُونَ  النَّاِظِرينَ  َجِميعُ  فَيَْبتَِدئَ  يَُكمِّ

ُجلَ  لَهُ أنْ  يَْقِدرْ  َولَمْ  يَْبنِي اْبتََدأَ  الرَّ  أَفََلَ  ،آَخرَ  َملِكٍ  ُمَحاَربَةِ  إلى يَْمِضي َملِكٍ  أَيُّ  أوْ . يَُكمِّ

الً  يَْجلِسُ   أَْلفاً؟ ينَ بِِعْشرِ  َعلَْيهِ  يَأْتِي الَِّذي آالفٍ  بَِعَشَرةِ  يَُلقِيَ  أنْ  يَْقِدرُ  هَلْ : َويَتََشاَورُ  أوَّ

 ْتُركْ يَ  لَمْ  إنْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  فَهَكَذا. ِسْلَماً  طَالِبَاً  َشفَاَعةً  يُْرِسلُ  َعْنهُ، بَِعيداً  َدامَ  فََما َوإالَّ 

 يَُملَُّح؟ بَِماذافَ  اْلِمْلُح، فََسدَ  فَإنْ . َجيِّدٌ  اْلِمْلحُ . تِْلِميذاً  لِي يَِصيرَ  أنْ  يَْقِدرُ  فََلَ  أْمَوالِِه، َجِميعَ 

ْمعِ، أُُذنَانِ  لَهُ َمنْ . َخاِرجاً  يُْلقَى بَلْ  لَِمْزبَلٍَة، َوال يَْصلُحُ  ألْرضٍ  فََلَ   ."فَْليَْسَمعْ  لِلسَّ

 ِ  .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد $$$
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 من شهر هاتور ابعرَ األحد ال
 

 العَشيه

 (91 ــ 14:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13 ، 1 9: 26 مز

بُّ  أَيهَا لَكَ  أَْعتَِرفُ  دُ  قَْلبِي، ُكلِّ  ِمنْ  إلَِهي الرَّ  يمٌ َعظِ  أَنتَ  ألنكَ . األَبدِ  إلى اْسَمكَ  َوأَُمجِّ

 .هَلِّلُويَا. اْلَعِظيمُ  اإللَهُ َوْحَدكَ  أَنتَ  ،اْلَعَجائِبِ  َوَصانِعُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا مَ  اْلَجْمعِ  إلى َجاُءوا َولَمَّ ،: "قَائَِلً . ُرْكبَتِيهِ  َعلَى َجاثِياً  َرُجلٌ  إلَْيهِ  تَقَدَّ  َحمِ رْ إ يَاربُّ

 َوأَْحَضْرتُهُ. َماءِ الْ  في َوَكثِيراً  النَّارِ  في َكثِيراً  َويَقَعُ  َشِديداً، َويَتَأَلَّمُ  يُْصَرعُ  فَإِنَّهُ اْبنِي،

 َغْيرُ  اْلِجيلُ  أَيهَا: "َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  ِحينَئِذٍ ". يَْشفُوهُ  أَنْ  يَْقِدُروا فَلَمْ  تََلَِميِذكَ  إلى

ُموهُ  أَْحتَِملُُكْم؟ َمتَى َوَحتَّى َمَعُكْم؟ أَُكونُ  َمتَى إلى َواْلُمْلتَِوي، اْلُمْؤِمنِ  ". !هَهُنَا إليَّ  قَدِّ

ْيطَانُ  ِمْنهُ فََخَرجَ  يَُسوُع، ْنتَهََرهُ إفَ  اَعةِ  تِْلكَ  ِمنْ  اْلُغَلَمُ  َوُشفِيَ . الشَّ  تىأَ  ِحينَئِذٍ . السَّ

 قَالَ فَ ". نُْخِرَجهُ؟ أَنْ  نَْحنُ  نَْقِدرْ  لَمْ  لَِماَذا: "لَهُ َوقَالُوا ْنفَِرادٍ إ َعلَى يَُسوعَ  إلى التََّلَِميذُ 

 مْ لَُكْنتُ  َخْرَدلٍ  َحبَّةِ  ِمْثلُ  إيَمانٌ  لَُكمْ  َكانَ  لَوْ : لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ . إيَمانُِكمْ  لِقِلَّةِ : "لَهُمْ 

 ْمِكنٍ مُ  َغْيرَ  َشْيءٌ  يَُكونُ  َوالَ  فَيَْنتَقُِل، هُنَاكَ  إلى هُنَا ِمنْ  ْنتَقِلْ إ: اْلَجبَلِ  لِهََذا تَقُولُونَ 

ا. لََدْيُكمْ  َلَةِ  إالَّ  يَْخُرجُ  فََلَ  اْلِجْنسُ  هََذا َوأَمَّ ْومِ  بِالصَّ ِ َدائِماً  ". َوالصَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (12 ــ 1:  93) يُوحنا
 

 نايُوحيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،النبي، بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود 
 

 2:  140 مز

ْلتُ  َعلَْيكَ  فَإني َرْحَمتََك، األْسَحارِ  في فَألَْسَمعْ  ْفنِي. تََوكَّ  لَّتيا الطَِّريقَ  يَاَربُّ  َعرِّ

 .هَلِّلُويَا .نَْفِسي َرفَْعتُ  إلَْيكَ  ألني فِيهَا، أَْسلُكُ 
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  َوفي . اقٍ بَ  َوالظََّلَمُ  بَاِكراً، اْلقَْبرِ  إلى اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ

 ىَوإل بُْطُرسَ  ِسْمَعانَ  إلى َوَجاَءتْ  فَأَْسَرَعتْ . اْلقَْبرِ  بَابِ  َعن َمْرفُوعاً  اْلَحَجرَ  فََرأَتِ 

 ،اْلقَْبرِ  ِمنَ  َسيِّدي أََخُذوا قَدْ : "لَهَُما َوقَالَتْ  يُِحبُّهُ، يَُسوعُ  َكانَ  الَِّذي اآلَخرِ  التِّْلِميذِ 

 َوَكانَا .اْلقَْبرِ  إلى َوأَتَيَا اآلَخرُ  َوالتِّْلِميذُ  بُْطُرسُ  فََخَرجَ !". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ 

مَ  بُْطُرسَ  َوَسبَقَ  اآلَخرُ  التِّْلِميذُ  فََرَكضَ . َمعاً  ِكَلَهَُما يُْسِرَعانِ  الً  َوتَقَدَّ  قَْبِر،الْ  إلى أَوَّ

 ،يَْتبَُعهُ بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  َجاءَ  ثُمَّ . يَْدُخلْ  َولَمْ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َوَرأَى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ 

 لَْيسَ  َرْأِسهِ  َعلَى َكانَ  الَِّذي َواْلِمْنِديلَ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َونَظَرَ  اْلقَْبرَ  َوَدَخلَ 

 ضاً أيْ  َدَخلَ  فَِحينَئِذٍ . َوْحَدهُ  نَاِحيَةٍ  في َوَمْوُضوعاً  َمْلفُوفاً  بَلْ  الثِّيَاِب، َمعَ  َمْوُضوعاً 

الً  َجاءَ  الَِّذي اآلَخرُ  التِّْلِميذُ   ْعِرفُونَ يَ  بَْعدُ  يَُكونُوا لَمْ  ألنهُمْ  فَآَمَن، َوَرأَى اْلقَْبِر، إلى أَوَّ

 لىإ أْيضاً  التِّْلِميَذانِ  فََمَضى. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  يَقُومَ  أنْ  لَهُ يَْنبَِغي أنهُ: اْلِكتَابَ 

ا. َمْوِضِعِهَما  طَلََّعتْ تَ  تَْبِكي ِهيَ  َوفِيَما. تَْبِكي اِرجاً خَ  اْلقَْبرِ  ِعْندَ  َواقِفَةً  فََكانَتْ  َمْريَمُ  أَمَّ
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 ْندَ عِ  َواآلَخرَ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  َواِحداً  َجالَِسْينِ  بِيضٍ  بِثِيَابٍ  َمَلََكْينِ  فََرأَتْ  اْلقَْبِر، َداِخلَ 

". تَْبِكيَن؟ بَالُكِ  َما اْمَرأةُ، يَا: "لَها فَقَاالَ . َمْوُضوعاً  يَُسوعَ  َجَسدُ  َكانَ  َحْيثُ  ِرْجليِه،

ا". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ  َسيِِّدي، أََخُذوا إنَّهُمْ : "لَهَُما فَقَالَتْ   تَتْ اْلتَفَ  هََذا قَالَتْ  َولَمَّ

 اْمَرأَةُ، يَا: يَُسوعُ  لَهَا فَقَالَ . يَُسوعُ  أَنهُ تَْعلَمْ  َولَمْ  َواقِفاً، يَُسوعَ  فَنَظََرتْ  اْلَوَراِء، إلى

، أَنهُ فَظَنَّتْ . تَْطلُبِيَن؟ َمنْ  تَْبِكيَن؟ لَِماَذا  أَنتَ  ُكْنتَ  نْ إ َسيِِّدي، يَا: "لَهُ فَقَالَتَ  اْلبُْستَانِيُّ

 فَتَتْ ْلتَ إفَ " َمْريَمُ  يَا: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ ". آُخُذهُ  َوأَنا َوَضْعتَهُ، أَْينَ  فَأَْعلِْمنِي َحَمْلتَهُ قَدْ 

 ال: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ . ُمَعلِّمُ  يَا: تَْفِسيُرهُ  الَِّذي!" َربُّوني: "بِاْلعْبَرانِيةِ  لَهُ َوقَالَتْ  ِهيَ 

 َصاِعدٌ  إنِّي: لَهُمْ  َوقُولِي إْخَوتِي إلى فَاْمِضيْ . أَبِي إلى بَْعدُ  أَْصَعدْ  لَمْ  ألَني تَْلِمِسينِي

 َوأَْخبََرتِ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  فََجاَءتْ ". إلهُُكمْ  هُوَ  الَِّذي وإلِهي أَبوُكْم، هُوَ  الَِّذي أَبِي إلى

، َرأْيتُ  إني: "التََّلَِميذَ  بَّ ِ َدائِماً    ".هََذا لي قَالَ  َوأَنهُ الرَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (16 ــ 1:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

امِ  النَّاسُ  فَْليَْحِسْبنَا هََكَذا ِ، أَْسَرارِ  َوُوَكَلَءِ  اْلَمِسيحِ، َكُخدَّ  لَِكيْ  ُوَكَلَءِ الْ  في يُْسأَلُ  ثُمَّ  هللاَّ

ا. أَِميناً  اإلْنَسانُ  يُوَجدَ   يومٍ  ِمنْ  أَوْ  ِمْنُكْم، فيَّ  يُْحَكمَ  أَنْ  ِعْنِدي َشْيءٍ  فَأَقَلُّ  أَنا َوأَمَّ

 لِكنِّي. يَذاتِ  في َشْيئاً  أَْعِرفُ  لَْستُ  فَإنِّي. أْيضاً  نَْفِسي في أَْحُكمُ  لَْستُ  بَلْ . بََشِريٍّ 

راً  بِذلِكَ  لَْستُ  بُّ  هُوَ  فيَّ  يَْحُكمُ  الَِّذي ِولِكنَّ . ُمبَرَّ  ْبلَ قَ  َشْيءٍ  في تَْحُكُموا ال إذاً . الرَّ

بُّ  يَأْتِيَ  َحتَّى اْلَوْقِت،  ِحينَئِذٍ فَ . اْلقُلُوبِ  آَراءَ  ِويُْظِهرُ  الظََّلَِم، َخفَايَا َسيُنِيرُ  الَِّذي الرَّ

ِ  ِمنَ  َواِحدٍ  لُِكلِّ  اْلَكَراَمةُ  تَُكونُ  ْلتُهُ فَهََذا. هللاَّ  إلىوَ  نَْفِسي إلى تَْشبِيهاً  إْخَوتِي يَا َحوَّ
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 ال َكيْ  ،"َمْكتُوبٌ  هُوَ  َما فَْوقَ  تَْفتَِكُروا ال أَنْ : "فِينَا تَتََعلَُّموا لَِكيْ  أَْجلُِكْم؛ ِمنْ  أَبلُّوسَ 

 ؟تَأُْخْذهُ  لَمْ  لَكَ  َشْيءٍ  َوأَيُّ  يَُميُِّزَك؟ َمنْ  ألَنهُ. َصاِحبِهِ  َعلَى اْلَواِحدِ  ألَْجلِ  أََحدٌ  يَْنتَفِخَ 

! ْستَْغنَْيتُمْ ا قَدِ ! َشبِْعتُمْ  قَدْ  إنَُّكمْ  يَأُْخْذ؟ لَمْ  َواِحدٌ  أَنكَ كَ  تَْفتَِخرُ  فَلَِماَذا أََخْذَت، قَدْ  ُكْنتَ  َوإنْ 

َ  أَنَّ  أَظُنُّ  فَإني! َمَعُكمْ  أْيضاً  نَْحنُ  لِنَْملِكَ  َملَْكتُمْ  َولَْيتَُكمْ ! بُِدونِنَا َوَملَْكتُمْ   ْظهََرنَاأَ  هللاَّ

ُسلِ  َمْعَشرَ  نَْحنُ   ْلَعالَِم،لِ  َمْنظَراً  ِصْرنا ألننَا بِاْلَمْوِت؛ َعلَْينَا َمْحُكومٌ  َكأَننَا آِخِريَن، الرُّ

ا اْلَمِسيحِ، أَْجلِ  ِمنْ  ُجهَّالٌ  نَْحنُ . َوالنَّاسِ  لِْلَمَلَئَِكةِ   نَْحنُ  !اْلَمِسيحِ  في فَُحَكَماءُ  أَنتُمْ  َوأَمَّ

ا ُضَعفَاُء، ُموَن، أَنتُمْ ! فَأَْقِويَاءُ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ ا ُمَكرَّ  اَعةِ السَّ  هَِذهِ  إلى! َكَراَمةٍ  فَبَِلَ  نَْحنُ  َوأَمَّ

 مُ نُْشتَ . بِأَْيِدينَا َعاِملِينَ  َونَْتَعبُ  إقَاَمةٌ، لَنَا َولَْيسَ  َونُْلَكمُ  َونَْعَرى َونَْعطَشُ  نَُجوعُ 

 ُكلِّ  َوَسخِ وَ  مِ اْلَعالَ  َكأَْقَذارِ  ِصْرنَا. فَنَْطلُبُ  َعلَْينَا يُْفتََرى. فَنَْحتَِملُ  نُْضطَهَدُ . فَنُبَاِركُ 

لَُكمْ  لَِكيْ  لَْيسَ . اآلنَ  إلى َشْيءٍ  بُُكْم؛ األَِحبَّاءِ  َكأَْوالَِدي بَلْ  بِهََذا، أَْكتُبُ  أَُخجِّ  نهُألَ  أُؤدِّ

 أَنا يألَن. َكثِيُرونَ  آباءٌ  لَْيسَ  لِكنْ  اْلَمِسيحِ، في اْلُمْرِشِدينَ  ِمنَ  َربََواتٌ  لَُكمْ  َكانَ  َوإنْ 

 .يبِ  ُمتََمثِّلِينَ  تَُكونُوا أَنْ  إلَْيُكمْ  فَأَْطلُبُ . بِاإلْنِجيلِ  يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في َولَْدتُُكمْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (2 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول بُطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َماً ُمَكرَّ  إيَماناً  َمَعنَا نَالُوا الَِّذينَ  إلى َوَرُسولُهُ، اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َعْبدُ  بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ 

َلَ  النِّْعَمةُ  لَُكمُ  لِتَْكثُرْ : اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  وُمَخلِِّصنَا إلَِهنَا بِبِرِّ  لَنَا، ُمَساِوياً   بَِمْعِرفَةِ  مُ َوالسَّ

 ِ ةِ  لَنَا َصارَ  قَدْ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أنَّ  َكَما. َربِّنَا اْلَمِسيحِ  َويَُسوعَ  هللاَّ  التَّْقَوى،وَ  لِْلَحيَاةِ  الهُوتِهِ  بِقُوَّ

اناً  لَنَا أُْعِطيَتْ  الَّتي  ألَْمَجادِ ا هَِذهِ  َوبَِواِسطَةِ  َواْلفَِضيلَِة، بَِمْجِدهِ  َدَعانَا الَِّذي بَِمْعِرفَةِ  َمجَّ

 ِهيَِّة،اإللَ  الطَّبِيَعةِ  ُشَرَكاءَ  بِهَا تَِصيُروا لَِكيْ  لِلَكَراَمةِ  لَنَا أُْعِطيَتْ  الَّتي اْلَجلِيلِِة،
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ُموا ادٍ اْجتِهَ  ُكلَّ  بَاِذلُونَ  َوأَْنتُمْ  َعْينِهِ  َولِهََذا. اْلَعالَمِ  في الَّتي اْلفََسادِ  َشْهَوةِ  ِمنْ  هَاِربِينَ   قَدِّ

 َصْبراً، التََّعفُّفِ  َوفي تََعفُّفاً، اْلَمْعِرفَةِ  َوفي َمْعِرفَةً، اْلفَِضيلَةِ  َوفي فَِضيلَةً، إيَمانُِكمْ  في

ْبرِ  َوفي ةً  التَّْقَوى َوفي تَْقَوى، الصَّ ةِ  َوفي أََخِويَّةً، َمَودَّ  هَِذهِ  نَّ أل َمَحبَّةً؛ األََخِويَّةِ  اْلَمَودَّ

 يَُسوعَ  بِّنَارَ  لَِمْعِرفَةِ  ُمْثِمِرينَ  َغْيرَ  َوال ُمتََكاِسلِينَ  ال تَُصيُِّرُكمْ  َوَكثَُرْت، فِيُكمْ  َكانَتْ  إَذا

 .اْلَمِسيحِ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ 

 

 

 (2:  12 ــ 43:  16) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ْجِن، ِمنَ  َخَرَجا فَلمَّ يَاهُمْ  اإلْخَوةَ  فَأَْبَصَرا لِيِديّا، بَْيتَ  َدَخَلَ  السِّ افَ . َخَرَجا ثُمَّ  َوَعزَّ  لمَّ

. اْليَهُودِ  َمْجَمعُ  َكانَ  َحْيثُ  تََسالُونيِكي، إلى أَتَيَا َوأَبولُونيَّةَ، أَْمفِيبُولِيسَ  في اْجتَاَزا

 حاً ُمَوضِّ  اْلُكتُِب، ِمنَ  ُسبُوتٍ  ثََلَثَةَ  َمَعهُمْ  َوتََكلَّمَ  َعاَدتِِه، َحَسبَ  إلَْيِهمْ  بُولُسُ  فََدَخلَ 

 يَُسوعُ  هُوَ  هََذا: َوأَنَّ  األَْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  َويَقُومُ  يَتَأَلَّمُ  اْلَمِسيحَ  أَنَّ  يَْنبَِغي َكانَ  أَنهُ َوُمبَيِّناً 

ُرُكمْ  أَنا الَِّذي اْلَمِسيحُ   َوَجْمعٌ  َوِسيَلَ، بُولُسَ  َمعَ  واَوأُْحصُ  ِمْنهُمْ  قَْومٌ  فَآَمنَ . بِهِ  أُبشِّ

ِريفَاتِ  النَِّساءِ  َوِمنَ  َواْليُونَانِيِّيَن، اْلُمتََعبِِّدينَ  ِمنَ  َكثِيرٌ   فََغارَ . يلٍ بِقَلِ  لَْيسَ  َعَددٌ  الشَّ

ُعوا السُّوِق، أَْهلِ  ِمنْ  أَْشَراَراً  ِرَجاالً  َواتََّخُذوا اْليَهُودُ   اْلَمِدينَةَ، َوأَْقلَقُوا َجْمَعاً  َوتََجمَّ

ا. اْلَجْمعِ  إلى يُْخِرُجوهَُما أنْ  طَالِبِينَ  يَاُسوَن، بَْيتِ  إلى َوَجاُءوا  يَِجُدوهَُما، لَمْ  َولَمَّ

وا  الَِّذينَ  هَُؤالَءِ  إنَّ : "َصاِرِخينَ  اْلَمِدينَةِ  ُرَؤَساءِ  إلى اإلْخَوةِ  ِمنَ  َوآَخِرينَ  يَاُسونَ  َجرُّ



 من شهر هاتور رابعاألحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

77 

 نَ يُقَاِوُمو ُكلُّهُمْ  َوهَُؤالَءِ . يَاُسونُ  قَبِلَهُمْ  أْيضاً، هَهُنَا َحاِضُرونَ  َوهُمْ  اْلَمْسُكونَةَ، أَْقلَقُوا

 ".يَُسوعُ : آَخرُ  َملِكٌ  يُوَجدُ  إنَّهُ: قَائِلِينَ  اْلَملِكِ  أََواِمرَ 

ِ اْلُمقَ  بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة،لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   آمين. دَّ

 
 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (01 ــ 12:  13) َمرقُس
 

 سَمرقُ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9:  133 مز

بَّ  أنَّ  اِْعلَُموا . َرِعيَّتهِ  َوَغنَمُ  َشْعبُهُ، َونَْحنُ . نَْحنُ  َولَْيسَ  َخلَقَنا هُوَ  إلَهُنا، هُوَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .آمينإلي األبد  ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لِّمُ اْلُمعَ  أيهَا: "َوَسأَلَهُ ُرْكبَتَْيهِ  َعلَى َوَجثَا َواِحدٌ  أَْسَرعَ  الطَِّريِق، إلى َخارجٌ  هُوَ  َوفِيَما

الُِح،  تَْدُعوني لَِماَذا: "يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ ". األَبِديَّةَ؟ اْلَحيَاةَ  ألَِرثَ  أَْعَملُ  َماَذا الصَّ

الَِح؟ ُ  إِالَّ  َصالِحاً  أََحدٌ  لَْيسَ  الصَّ  ال. ْزنِ تَ  ال. تَْقتُلْ  ال: اْلَوَصايَا تَْعِرفُ  أَْنتَ . َوْحَدهُ  هللاَّ

ورِ  تَْشهَدْ  ال. تَْسِرقْ  كَ  أَباكَ  أَْكِرمْ . تَْسلُبْ  ال. بِالزُّ  لُّهَاكُ  هَِذهِ  ُمَعلِّمُ  يَا: "لَهُ فَقَالَ ". َوأُمَّ

 اِمَلً كَ  تَُكونَ  أنْ  أَتِريدُ : "لَهُ َوقَالَ  َوأََحبَّهُ، يَُسوعُ  إلَْيهِ  فَنَظَرَ ". َحَداثَتِي ُمْنذُ  َحفِْظتُهَا

 يف َكْنَزاً  لَكَ  فَتَْربَحَ  لِْلَمَساِكيِن، َوأَْعِطهِ  لَكَ  َما ُكلَّ  بِعْ  اِْذهَبْ : َواِحدٌ  َشْيءٌ  يُْعِوُزكَ 

َماِء، لِيبَ  َحاِمَلً  اْتبَْعنِي َوتََعالَ  السَّ ا". الصَّ  ناً،َحِزي َوَمَضى اْلقَْولِ  ِمنَ  تَمَّ فَاغْ  هُوَ  أَمَّ
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 َذِوي ُدُخولَ  أَْعَسرَ  َما: "لِتََلِميِذهِ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَنَظَرَ . َكثِيَرةٍ  أَْمَوالٍ  َذا َكانَ  ألنهُ

ِ  َملَُكوتِ  إلى األَْمَوالِ  : قَالَ وَ  أَْيضاً  يَُسوعُ  فَأََجابَهُمْ . الَكَلَمِ  ِمنَ  التََّلَِميذُ  فََخافَ  !"هللاَّ

، يَا" ِ  َملَُكوتِ  إلى األَْمَوالِ  َعلَى اْلُمتَِّكلِينَ  ُدُخولَ  أَْعَسرَ  َما بَنِيَّ  يف َجَملٍ  ُمُرورُ ! هللاَّ

ِ  َملَُكوتِ  إلى َغنِيٌّ  يَْدُخلَ  أنْ  ِمنْ  أَْيَسرُ  إْبَرةٍ  ثَْقبِ  : لَهُ لِينَ قَائِ  اْلَغايَةِ  إلى فَبُِهتُوا. "هللاَّ

 طَاعٍ،ُمْستَ  َغْيرُ  النَّاسِ  ِعْندَ : "َوقَالَ  يَُسوعُ  إلَْيِهمْ  فَنَظَرَ ". يَْخلَُص؟ أنْ  يَْستَِطيعُ  َمنْ "

ِ؛ ِعْندَ  لَْيسَ  َولَِكنْ  ِ  ِعْندَ  ُمْستَطَاعٌ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ألنَّ  هللاَّ  هَا: "هُلَ  يَقُولُ  بُْطُرسُ  ْبتََدأَ إوَ ". هللاَّ

 ْيسَ لَ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ ". َوتَبِْعنَاكَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  تََرْكنَا قَدْ  نَْحنُ 

اً  أَوْ  أََخَواتٍ  أَوْ  إْخَوةً  أَوْ  بَْيتاً  تََركَ  أََحدٌ   َوألَْجلِ  ألَْجلِي ُحقُوالً، أَوْ  ْبناً إ أَوِ  أَباً  أَوْ  أُمَّ

َماِن، هََذا في اآلنَ  ِضْعفٍ  ِمئَةَ  َويَأُْخذُ  إالَّ  اإلْنِجيِل، هَاتٍ  َوأََخَواتٍ  َوإْخَوةً  بُيُوتَاً  الزَّ  َوأُمَّ

ْهرِ  َوفي ْضِطهَاَداٍت،إ َمعَ  َوُحقُوالً، َوأَْبناءً   نَ َكثِيُرو َولِكنْ . األَبِديَّةَ  اْلَحيَاةَ  اآلتِي الدَّ

لُونَ  لِينَ  َوآِخُرونَ  آِخِريَن، يَُكونُونَ  أَوَّ  ". أَوَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
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 ِكيهكمن شهر  ولاألحد األ
 

 العَشيه

 (2 ــ 0:  14) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0 ، 1:  10 مز

 اُْنظُرْ  َعنِّي؟ َوْجهَكَ  تَْصِرفُ  َمتَى َحتَّى ْنقَِضاِء؟اإل إلى تَْنسانِي يَاَربُّ  َمتَى إلى

 .هَلِّلُويَا. َعْينَيَّ  أَنِرْ  ،َوإلَِهي َربي يَا لِي ْستَِجبْ إوَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .األبد آمينإلي ، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 قَاُروَرةُ  اَمَعهَ  اْمَرأةٌ  َجاَءتِ  ُمتَِّكئاً، األْبَرصِ  ِسْمَعانَ  بَْيتِ  في َعْنيَا بَْيتِ  في َكانَ  َوفِيَما

 َكانَ وَ . َرأِسهِ  َعلَى َوَسَكبَْتهَا القَاُروَرةَ  فََكَسَرتِ  الثََّمنِ  َكثِيرِ  َخالِصٍ  نَاِرِدينٍ  ِطيبِ 

ِرينَ  قَْومٌ   ْمِكنُ يُ َكانَ  فَإنَّهُ الطِّيِب؟ هََذا إْتَلفُ  َكانَ  لَِماذا: "قَائِلينَ  أْنفُِسِهْم، في ُمتََذمِّ

ا. ايَُؤنِّبُونَه َوَكانُوا". لِلَمَساِكينِ  َوتُْعطَى ِدينَارٍ  ِمئَةِ  ثََلثِ  ِمنْ  بِأْكثَرَ  هََذا يُبَاعَ  أنْ   أمَّ

 ألنَّ !. َحَسناً  َعَمَلً  بِي َعِملَتْ  قَدْ  تُْزِعُجونَهَا؟ لَِماذا! اْتُرُكوهَا: "لَهُمْ  فَقَالَ  يَُسوعُ 

. ينٍ حِ  ُكلَّ  َخْيراً  َمَعهُمْ  تَْصنَُعوا أنْ  تَْقِدُرونَ  أَرْدتُمْ  َوَمتَى ِحينٍ  ُكلِّ  في َمَعُكمْ  اْلفُقََراءَ 

ا  بِالطِّيبِ  فََدهَنَتْ  َسبَقَتْ  ألنهَا فََعلَْتهُ قَدْ  لَهَا َكانَ  فََما. ِحينٍ  ُكلِّ  في َمَعُكمْ  فَلَْستُ  أنَا َوأمَّ

 يُْخبَرْ  اْلَعالَِم، ُكلِّ  في اإلْنِجيلِ  بِهََذا يُْكَرزْ  َحْيثَُما إنَّهُ: لَُكمْ  أقُولُ  اْلَحقَّ . لَِدْفنِي َجَسِدي

ِ َدائِماً   ". لَهَا تَْذَكاراً  هَِذِه، َصنََعْتهُ بَِما أْيضاً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (44 ــ 41:  19) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 91،  93، 12:  139 مز

بُّ  َماءِ  ِمنَ  نَظَرَ  الرَّ  ْهيَْونَ صِ  في لِيُْخبُِروا. اْلَمْغلُولينَ  تَنَهُّدَ  لِيَْسَمعَ  األْرِض، َعلَى السَّ

، ْسمِ إبِ  بِّ  .هَلِّلُويَا .أُوُرَشلِيمَ  في َوبِتَْسبَِحتِهِ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، لهُ المجُد الدائمهللا الحي، الذي 
 

امَ  يَُسوعُ  َجلَسَ  ثُمَّ  . انَةِ اْلِخزَ  في نَُحاساً  اْلَجْمعُ  يُْلقِي َكْيفَ  يَْنظُرُ  َوَكانَ  اْلِخَزانَِة، قُدَّ

 قِيَمتُهَُما ،فَْلَسْينِ  فَأَْلقَتْ  ِمْسِكينَةٌ  أَْرَملَةٌ  فََجاَءتْ . َكثِيراً  يُْلقُونَ  َكثِيُرونَ  أَْغنِيَاءُ  َوَكانَ 

 تْ أَْلقَ  قَدْ  اْلفَقِيَرةَ  األْرَملَةَ  هَِذهِ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "لَهُمُ  َوقَالَ  تََلِميَذهُ  فََدَعا. ُرْبعٌ 

ا. أَْلقَْوا فَْضلَتِِهمْ  ِمنْ  اْلَجِميعَ  ألنَّ  اْلِخَزانَِة؛ في أَْلقَْوا الَِّذينَ  َجِميعِ  ِمنْ  أَْكثَرَ   ِذهِ هَ  َوأمَّ

 ". َمِعيَشتِهَا ُكلَّ  ِعْنَدهَا، َما ُكلَّ  أَْلقَتْ  إْعَواِزهَا فَِمنْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس ُرومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ، إلْنِجيلِ  اْلُمْفَرزُ  َرُسوالً، اْلَمْدُعوُّ  اْلَمِسيحِ، لِيَُسوعَ  َعْبدٌ  بُولُُس،  فََوَعدَ  قَ َسبَ  الَِّذي هللاَّ

َسِة، اْلُكتُبِ  في أْنبِيَائِهِ  قِبَلِ  ِمنْ  بِهِ   َحَسبِ بِ  َداُودَ  نَْسلِ  ِمنْ  َصارَ  الَِّذي. اْبنِهِ  َعنِ  اْلُمقَدَّ

ِ  اْبنِ  الَمْرُسومِ  اْلَجَسِد، ةٍ  هللاَّ وحِ  َحَسبَ  بِقُوَّ  ْلَمِسيحَ ا يَُسوعَ : األْمَواتِ  بِقِيَاَمةِ  القُُدِس، الرُّ

َسالَةَ  النِّْعَمةَ  نِْلنَا بِهِ  الَِّذي. َربَّنَا  ،اْسِمهِ  َعلَى األَُممِ  َجِميعِ  في اإليَمانِ  إلطَاَعةِ  َوالرِّ

و أْيضاً  أَْنتُمْ  بَْينَهُمْ  الَِّذينَ  اِكنينَ  َجِميعِ  إلى. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َمْدُعوُّ  أِحبَّاءَ  ةَ،بُِروِميَ  السَّ

،ِ ينَ  هللاَّ َلمُ  لَُكمْ  النِّْعَمةُ : األْطهَارَ  الَمْدُعوِّ ِ  ِمنَ  َوالسَّ . يحِ الَمسِ  يَُسوعَ  َوَربِّنا أبِينَا هللاَّ

الً،  ُكلِّ  يف بِهِ  يُنَاَدى إيَمانَُكمْ  ألنَّ  َجِميِعُكْم، ِجهَةِ  ِمنْ  اْلَمِسيحَ  بِيَُسوعَ  إلِهي أَْشُكرُ  فَأوَّ

ُ  هُوَ  َشاِهِدي ألنَّ . اْلَعالَمِ   قِطَاعٍ انْ  بَِل َكْيفَ  اْبنِِه، إْنِجيلِ  في بُِروِحي، أَْعبُُدهُ  الَِّذي هللاَّ

عاً  أَْذُكُرُكْم، ِ  بَِمِشيئَةِ  يَُسهَّلُ  طَريقِي لَعلَّ  َصلََواتِي، في ِحينٍ  ُكلَّ  ُمتََضرِّ  آتِيَ  نْ أ هللاَّ

 ْشتَِركَ نَ  أنْ  أَْعنِي لِثَبَاتُِكْم، ُروِحيَّةً  نِْعَمةً  أُْعِطيَُكمْ  لَِكيْ  أَراُكْم، أنْ  ُمْشتَاقٌ  ألني. إلَْيُكمْ 

 لَْستُ  ثُمَّ . َمانِيَوإي إيَمانُِكمْ  بَْعٍض، َمعَ  بَْعِضنَا فِينا اْلَكائِنِ  بِاإليَمانِ  قُلُوبُِكمْ  تَْقويَةِ  في

 لىإ َوُمنِْعتُ  إلَْيُكْم، آتِيَ  أنْ  أَْستَِعدُّ  َكثِيَرةً  ِمَراراً  هَا أَننِي إْخَوتِي يا تَْجهَلُوا أنْ  أُِريدُ 

 يِّينَ لِْليُونَانِ  َمْديونٌ  إنِّي. األَُممِ  َسائِرِ  في َكَما ثََمَرةً  أْيضاً  أْنتُمْ  ِمْنُكمْ  أَنالَ  لَِكيْ  اآلَن،

َرُكمْ  أنْ  لََديَّ  اْلَموُجودُ  اجتهَاِدي هُوَ  فَهَكَذا. َواْلُجهََلءِ  لِْلُحَكَماءِ  َواْلبََرابَِرِة،  مْ أْنتُ  أُْبشِّ

اِكنُونَ  أيهَا ةُ  ألنهُ بِاإلْنِجيِل، أَْستَِحي ال ألني. ُروِميَةَ  في السَّ ِ  قُوَّ  ُكلِّ لِ  لِلَخَلصِ  هللاَّ

الً  لِْليَهُوِديِّ : يُْؤِمنُ  َمنْ  ِ  بِرُّ  فِيهِ  ألنْ . لِْليُونَانِيِّ  ثُمَّ  أوَّ  َكَما ،إليَمانٍ  بِإيَماٍن، يَْظهَرُ  هللاَّ

ا: "َمْكتُوبٌ  هُوَ   ".يَْحيَا فَبِاإليَمانِ  اْلبَارُّ  أمَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ     ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول يَعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرَّ

 آمين.
 

ِ  َعْبدُ  يَْعقُوُب، َلمَ  يُْهِدي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َوَربِّنَا هللاَّ  الَِّذينَ  طاً ِسبْ  َعَشرَ  االْثنَيْ  إلَى السَّ

تَاتِ  في َعٍة، تََجاِربَ  في َوقَْعتُمْ  إَذا إْخَوتِي يَا فََرحٍ  ُكلِّ  في ُكونُوا. الشَّ  الِِمينَ عَ  ُمتَنَوِّ

ا. َصْبراً  تُْنِشئُ  إيَمانُِكمْ  تَْجِربَةَ  أنَّ  ْبرُ  َوأمَّ ، َعَملٌ  فِيهِ  فَْليَُكنْ  الصَّ  ُكونُواتَ  لَِكيْ  تَامٌّ

اءَ  َكاِملِينَ   بْ فَْليَْطلُ  ِحْكَمةٌ، تُْعِوُزهُ  أََحُدُكمْ  َكانَ  َوإنْ . َشْيءٍ  في نَاقِِصينَ  َغْيرَ  َوأِصحَّ

ِ  ِمنَ   َغْيرَ  بِإيَمانٍ  َوْليَْسألْ . لَهُ فََسيُْعطَى يَُعيُِّر، َوال بَِسَخاءٍ  اْلَجِميعَ  يُْعِطي الَِّذي هللاَّ

يحُ  يَْخبِطُهَا التي اْلبَْحرِ  أَْمَواجَ  يُْشبِهُ اْلُمْرتَابَ  ألنَّ  ُمْرتَاٍب، هَا الرِّ  ظُنَّ يَ  فََل. َويَُردُّ

بِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َشْيئاً  يَنَالُ  أنهُ اإلْنَسانُ  ذلِكَ  ُجلَ  ألنَّ . الرَّ ْأيَْينِ  َذا الرَّ  يف ُمتَقَْلقِلٌ  هُوَ  الرَّ

ا ْرتِفَاِعِه،إبِ  اْلُمتَواِضعُ  األخُ  َوْليَْفتَِخرِ . طُُرقِهِ  َجِميعِ   نهُأل تَِّضاِعِه،إفَبِ  اْلَغنِيُّ  َوأمَّ

ْمسَ  ألنَّ . يَُزولُ  اْلُعْشبِ  َكَزْهرِ  ، َمعَ  أَْشَرقَتْ  الشَّ  ْهُرهُ زَ  َواْنتَثَرَ  اْلُعْشَب، فَيَبََّست اْلَحرِّ

ُجلِ  طُوبَى. طُُرقِهِ  ُكلِّ  في أْيضاً  اْلَغنِيُّ  يَْذبُلُ  هَكَذا. َمْنظَِرهِ  َجَمالُ  َوفََسدَ   الَِّذي لِلرَّ

بُّ  بِهِ  َعدَ وَ  الَِّذي اْلَحيَاِة، إْكلِيلَ  يَنَالُ  ُمْختَاَراً  َصارَ  إَذا ألنهُ التَّْجِربَِة، في يَْصبِرُ   الرَّ

بَ  إَذا أََحدٌ  يَقُلْ  ال. يُِحبُّونَهُ لِلَِّذينَ  َ  إنَّ : "ُجرِّ بَنِي قَدْ  هللاَّ َ  ألنَّ  ؛"َجرَّ بُ  ال هللاَّ  يَُجرِّ

ُروِر، بُ  ال َوهُوَ  بِالشُّ بُ  َواِحدٍ  ُكلَّ  َولِكنَّ . أََحداً  يَُجرِّ  ِمنْ  َواْنَخَدعَ  اْنَجَذبَ  إَذا يَُجرَّ

ْهَوةَ  إنَّ  ثُمَّ . نَْفِسهِ  َشْهَوةِ  ا َخِطيَّةً، تَلِدُ  فَإنَّهَا َحبِلَتْ  إَذا الشَّ  إنَّهَافَ  َكَملَتْ  إَذا اْلَخِطيَّةُ  َوأمَّ

ةٍ  َمْوِهبَةٍ  َوُكلُّ  َصالَِحةٍ  َعِطيَّةٍ  ُكلُّ . َوأَِحبَّائِي إْخَوتِي يَا تَِضلُّوا ال. اْلَمْوتَ  تَلِدُ   ِهيَ فَ  تَامَّ

. ولُ يَزُ  ِظلٍّ  ِشْبهُ َوال تَْغيِيرٌ  ِعْنَدهُ  لَْيسَ  الَِّذي األَنَواِر، أبِي ِعْندِ  ِمنْ  نَاِزلَةٌ  فَْوُق، ِمنْ 

 .َخَلئِقِهِ  بَاُكوَرةَ  نَُكونَ  لَِكيْ  اْلَحقِّ  بَِكلَِمةِ  فََولََدنَا َشاءَ  قَدْ 

ا يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم  مَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (14 ــ 1:  1) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن   َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

لُ  اْلَكَلَمُ   اْليَْومِ  إلى ِه،بِ  َويَُعلِّمُ  يَْفَعلُهُ يَُسوعُ  اْبتََدأَ  َما َجِميعِ  َعنْ  ثَاؤفِيلُُس، يَا أَْنَشأْتُهُ األوَّ

َماِء، إلى َصِعدَ  فِيهِ  الَِّذي وحِ  أَْوَصى َما بَْعدَ  السَّ ُسلَ  اْلقُُدسِ  بِالرُّ . اْختَاَرهُمْ  الَِّذينَ  الرُّ

 تََكلَّمُ َويَ  يَْوَماً، أَْربَِعينَ  لَهُمْ  يَْظهَرُ  َوهُوَ  َكثِيَرٍة، بِآيَاتٍ  تَألَّمَ  َما بَْعدَ  َحيّاً  لَهُمْ  ظَهَرَ  الَِّذينَ 

ِ  َملَُكوتِ  َعنِ   ُروايَْنتَظِ  بَلْ  أُوُرَشلِيَم، يُفَاِرقُوا ال أنْ  أَْوَصاهُمْ  َمَعهُمْ  يَأُكلُ  هُوَ  َوفِيَما. هللاَّ

دَ  يُوَحنَّا ألنَّ  ِمنِّي، َسِمْعتُُموهُ  الَِّذي اآلبِ  َمْوِعدَ " ا بِاْلَماِء، َعمَّ ُدونَ  أَْنتُمْ  َوأمَّ  فََستَتََعمَّ

وحِ  ا". َكثِيَرةٍ  أيامٍ  بَْعدَ  لَْيسَ  هََذا َويُكونُ  اْلقُُدِس، بِالرُّ ا هُمُ  أمَّ  ْسألُونَهَ يَ  َكانُوا اْجتََمُعوا فَلَمَّ

،:"قَائِلِينَ  َمنِ  هََذا في هَلْ  يَاَربُّ  ُكمْ لَ  لَْيسَ : "لَهُمْ  فَقَالَ ". إْسَرائِيَل؟ إلى اْلُمْلكَ  تَُردُّ  الزَّ

ةً  َستَنَالُونَ  َولَِكنَُّكمْ  ُسْلطَانِِه، تَْحتَ  اآلبُ  َجَعلَهَا الَّتي َواألَْوقَاتَ  األَْزِمنَةَ  تَْعِرفُوا أنْ   قُوَّ

وحُ  َحلَّ  َمتَى  وِديةِ اليَهُ ُكلِّ  َوفي أُوُرَشلِيمَ  في ُشهُوداً  لِي َوتَُكونُونَ  ْيُكْم،َعلَ  القُُدسُ  الرُّ

اِمَرةِ  ا". األْرضِ  أَْقَصى َوإلى َوالسَّ  َسَحابَةٌ  َوأَخَذْتهُ. يَْنظُُرونَ  َوهُمْ  اْرتَفَعَ  هََذا قَالَ  َولَمَّ

َماِء، إلى َصاِعدٌ  َوهُوَ  يَْشَخُصونَ  هُمْ  َوفِيَما. أْعيُنِِهمْ  َعنْ   بِِهمْ  َوقَفَا قَدْ  َرُجَلنِ  إَذا السَّ

َجالُ  أيهَا: "َوقَاال أْبيََض، بِلِبَاسٍ  َماِء؟ لىإ تَْنظُُرونَ  َواقِفِينَ  بَالُُكمْ  َما اْلَجلِيلِيُّوَن، الرِّ  السَّ

َماءِ  إلى َصِعدَ  الَِّذي هََذا يَُسوعَ  إنَّ   إلى ُمْنطَلِقاً  َرأَْيتُُموهُ  َكَما يَأتِي هََكَذا َعْنُكْم، السَّ

َماءِ  ْيتُوِن، َجبَلَ  يُْدَعى الَِّذي اْلَجبَلِ  ِمنَ  أُوُرَشلِيمَ  إلى َرَجُعوا ِحينَئِذٍ ". السَّ  هُوَ  يالَّذِ  الزَّ

ا. َسْبتٍ  َسفَرِ  َعلَى أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  بِالقُْربِ   انُواكَ  الَّتي اْلِعلِّيَّةِ  إلى َصِعُدوا َدَخلُوا َولَمَّ

 َومَتَّى َوبَْرثُولَُماُوسُ  َوتُوَما َوفِيلِبُّسُ  َوأَْنَدَراُوسُ  َويَْعقُوبُ  َويُوَحنَّا بُْطُرسُ : فِيهَا يُقِيُمونَ 

 بُونَ يُواظِ  َكانُوا ُكلُّهُمْ  هُؤالءِ . يَْعقُوبَ  أَُخو َويَهُوَذا اْلَغيُورُ  َوِسْمَعانُ  َحْلفَى ْبنُ  َويَْعقُوبُ 

َلَةِ  َعلَى َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ   .َوإْخَوتِهِ  يَُسوَع، أُمِّ  َوَمْريَمَ  نَِساٍء، َمعَ  ،الصَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 ــ 1:  1) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  16 ، 10:  139 مز

 بَّ الرَّ  ألنَّ  َعليهَا، التَّراؤفِ  َوْقتُ  ألنهُ ِصْهيَْوَن، َعلَى َوتَتََرأَّفُ  تَْرِجعُ  ياَربُّ  َوأْنتَ 

 .هَلِّلُويَا. بَِمْجِدهِ  َويَْظهَرُ  ِصْهيَْوَن، يَْبنِي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َماكَ  فِينَا، أُْكِملَتْ  الَّتي األَْعَمالِ  أَْجلِ  ِمنْ  أَْقَوالٍ  ِكتَابَةِ  في أََخُذوا َكثِيِرينَ  أنَّ  أَْجلِ  ِمنْ 

لُونَ  إلَْينَا َسلََّمهَا اماً  َوَكانُوا َعايَنُوا الَِّذينَ  األَوَّ  دْ قَ  إذْ  أْيضاً  أَنا اْختَْرتُ  لِْلَكلَِمِة، ُخدَّ

لِ  ِمنَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  تَتَبَّْعتُ  ةَ  تَْعِرفَ لِ  ثَاُوفِيلُُس، اْلَعِزيزُ  أيهَا لَكَ  أَْكتُبَ  أنْ  بِتَْدقِيٍق، األوَّ  قُوَّ

 زَكِريَّا اْسُمهُ َكاِهنٌ  اْليَهُوِديَّةِ  َملِكِ  ِهيُروِدسَ  أيامِ  في َكانَ  .بِهِ  ُوِعْظتَ  الَِّذي الَكَلمِ 

 َوَكانَا. أَلِيَصابَاتُ  َواْسُمهَا هَُرونَ  بَنَاتِ  ِمنْ  َكانَتْ  َواْمَرأَتهُ أبِيَّا، ِخْدَمةِ  أيامِ  ِمنْ 

ْينِ  ِكَلهَُما ِ، أَمامَ  بَارَّ بِّ  َوُحقُوقِ  َوَصايَا َجِميعِ  في َسالَِكْينِ  هللاَّ  يَُكنْ  َولَمْ . لَْومٍ  بَِل الرَّ

َمْينِ  ااِلْثنانِ  َوَكانَا. َعاقِراً  أَلِيَصابَاتُ  َكانَتْ  إذْ  َولٌَد، لَهَُما  بَينََما فََكانَ . أياِمِهَما في ُمتَقَدِّ

ِ، أَمامَ  ِخْدَمتِهِ  أيامِ  ُرْتبَةِ  في يَْكهَنُ  هُوَ   نْ أ اْلقُْرَعةُ  أَصابَْتهُ اْلَكهَنُوِت، َعاَدةِ  َحَسبَ  هللاَّ

بِّ  هَْيَكلِ  إلى فََدَخلَ  بَُخوراً  يَْرفَعَ  ْعبِ  ُجْمهُورِ  ُكلُّ  َوَكانَ . الرَّ  َخاِرجاً  يَُصلُّونَ  الشَّ

بِّ  َمَلكُ  لَهُ فَظَهَرَ . ْلبَُخورِ ا َوْقتَ  ا. اْلبَُخورِ  َمْذبَحِ  يَِمينِ  َعنْ  َواقِفَاً  الرَّ  ِريَّاَزكَ  َرآهُ  فَلَمَّ

 دْ قَ  ِطْلبَتَكَ  ألنَّ  َزَكِريَّا، يَا تََخفْ  ال: "اْلَمَلكُ  لَهُ فَقَالَ . َخْوفٌ  َعلَْيهِ  َوَوقَعَ  اْضطََربَ 
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يهِ  اْبناً  لَكَ  َوتَلِدُ  َستَْحبَلُ  أَلِيَصابَاتُ  ْمَرأَتكَ إوَ  ُسِمَعْت،  فََرحٌ  كَ لَ  َويَُكونُ . يُوَحنَّا َوتَُسمِّ

، أَمامَ  َعِظيماً  يَُكونُ  ألنهُ بِِوالَدتِِه، َسيَْفَرُحونَ  َوَكثِيُرونَ  َواْبتِهَاٌج، بِّ  َوَخْمراً  الرَّ

هِ  بَْطنِ  َوِمنْ  يَْشَرُب، ال َوُمْسِكراً  وحِ  ِمنَ  يَْمتَلِئُ  أُمِّ  نِيبَ  ِمنْ  َكثِيِرينَ  َويَُردُّ . القُُدسِ  الرُّ

بِّ  إلى إْسَرائِيلَ  مُ  َوهُوَ . إلِهِهمْ  الرَّ تِِه، إيلِيَّا بُِروحِ  أَماَمهُ يَتَقَدَّ  باءِ اآل قُلُوبَ  لِيَُردَّ  َوقُوَّ

بِّ  يُهَيِّئَ  لَِكيْ  األبَراِر، فِْكرِ  إلى َوالُعَصاةَ  األبنَاِء، إلى راً  َشْعبَاً  لِلرَّ  َزَكِريَّا قَالَ فَ ". ُمبَرَّ

َمةٌ  َواْمَرأَتِي َشْيخٌ  أَنا ألني هََذا، أَْعلَمُ  َكْيفَ : "لِْلَمَلكِ   فَأََجابَ ". أياِمهَا؟ في ُمتَقَدِّ

امَ  اْلَواقِفُ  ِجْبَرائِيلُ  أَنا: "لَهُ َوقَالَ  اْلَمَلكُ  ِ، قُدَّ َركَ  ألَُكلَِّمكَ  َوأُْرِسْلتُ  هللاَّ . هََذابِ  َوأُبشِّ

 ألنكَ  ،هََذا فِيهِ  يَُكونُ  الَِّذي اْليَْومِ  إلى اْلَكَلَم، تَْستَِطيعُ  َوال َصاِمتاً  تَِصيرُ  أْنتَ  َوهَا

ْعبِ  َجِميعُ  َوَكانَ ". َوْقتِهِ  في َسيَتِمُّ  الَِّذي َكَلِمي تَُصدِّقْ  لَمْ   َكانُواوَ  َزَكِريَّا يَْنتَِظرُ  الشَّ

بِينَ  ا. لِ اْلهَْيكَ  في إْبطَائِهِ  ِمنْ  ُمتََعجِّ  قَدْ  نهُأ فََعلُِموا يَُكلَِّمهُْم، أنْ  يَْستَِطعْ  لَمْ  َخَرجَ  فَلَمَّ

ا. َصاِمتاً  َوبَقِيَ  بِيَِدهِ  إلَْيِهمْ  يُِشيرُ  فََكانَ . اْلهَْيَكلِ  في ُرْؤيَا َرأى  ِخْدَمتِهِ  امُ أي َكُملَتْ  َولَمَّ

 َخْمَسةَ  نَْفَسهَا َوأَْخفَتْ  اْمَرأتُهُ، أَلِيَصابَاتُ  َحبِلَتْ  األيامِ  تِْلكَ  َوبَْعدَ . بَْيتِهِ  إلى َمَضى

بُّ  بِيَ  َصنَعَ  قَدْ  هَكَذا إنَّهُ: "قَائِلَةً  أَْشهُرٍ  ، نَظَرَ  فِيهَا التي األيامِ  في الرَّ  ْنِزعَ لِيَ  إلَيَّ

ِ َدائِماً   ". النَّاسِ  بَْينِ  ِمنْ  َعاِري  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 كيهكاألحد الثاني من شهر 
 

 العَشيه

 (23 ــ 06:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  144 مز

َمَواتِ  طَأِْطئِ  يَاَربُّ  نَ  اْلِجبَالَ  إْلِمسِ  َوإْنِزْل، السَّ  اْلَعَلِء، ِمنَ  يََدكَ  أَْرِسلْ . فَتَُدخِّ

نِي أَْنقِْذنِي  .هَلِّلُويَا. َونَجِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

يِسيِّينَ  ِمنَ  َواِحدٌ  َوَسأَلَهُ ا َمَعهُ، يَأُْكلَ  أنْ  اْلفَرِّ يِسيِّ  بَْيتَ  َدَخلَ  فَلَمَّ  اْمَرأَةٌ  إَذاوَ . اتََّكأَ  الفَرِّ

، بَْيتِ  في ُمتَِّكئٌ  أنهُ َعلَِمتْ  إذْ  َخاِطئَةً، َكانَتْ  اْلَمِدينَةِ  في يِسيِّ  وَرةَ قَارُ  أََخَذتْ  اْلفَرِّ

 َسُحهَُماَوتَمْ  بُِدُموِعهَا، قََدَمْيهِ  تَبُلُّ  َواْبتََدأَتْ  بَاِكيَةً، َوَرائِهِ  ِمنْ  قََدَمْيهِ  ِعْندَ  َوَوقَفَتْ  ِطيبٍ 

ا. بِالطِّيبِ  َوتَْدهَنُهَُما قََدِمْيهِ  تُقَبِّلُ  َوَكانَتْ  َرْأِسهَا، بَِشْعرِ  يِسيُّ  َرأَى فَلَمَّ  َدَعاهُ  لَِّذيا اْلفَرِّ

 وما َمَسْتهُلَ  الَّتي اْلَمْرأَةُ  ِهيَ  َمنْ  لََعلِمَ  نَبِيَّاً، هََذا َكانَ  لَوْ : "قَائَِلً  نَْفِسهِ  في تََكلَّمَ  ،(َذلِكَ )

. "لَكَ  أَقُولُهَا كلمةٌ  ِعْنِدي ِسْمَعاُن، يَا: "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ ". لََخاِطئَةٌ  إنَّهَا! َحالُها

ا  انَ كَ . َمْديُونَانِ  لُِمَدايِنٍ  َكانَ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ ". اْلُمَعلِّمُ  أيهَا قُلْ : "فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

 يُوفِيَانِ  َما لَهَُما يَُكنْ  لَمْ  وإذْ . َخْمُسونَ  اآلَخرِ  َوَعلَى ِدينَارٍ  ِمئَةِ  َخْمسُ  اْلَواِحدِ  َعلَى

 الَِّذي أنَّ  أَظُنُّ : "َوقَالَ  ِسْمَعانُ  فَأََجابَ ". أَْكثََر؟ يُحبُّهُ ِمْنهُما فََمنْ . كلْيِهما َساَمَحهَُما
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ا". بِاألَْكثَرِ  َساَمَحهُ َوابِ : "لَهُ فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ  قَالَ وَ  اْلَمْرأَةِ  إلى اْلتَفَتَ  ثُمَّ ". َحَكْمتَ  بِالصَّ

ا. تُْعطِ  لَمْ  ِرْجلَيَّ  ألَْجلِ  َوَماءً  بَْيتََك، َدَخْلتُ  إنِّي اْلَمْرأَةَ؟ هَِذهِ  أَتََرى: لِِسْمَعانَ   هَِذهِ  أَمَّ

ا فَِمي، تُقَبِّلْ  لَمْ  أَْنتَ . بَِشْعِرهَا َوَمَسَحْتهَُما بُِدُموِعهَا ِرْجلَيَّ  بَلَّتْ  فَقَدْ   ْنذُ فَمُ  هَِذهِ  َوأَمَّ

ا َرْأِسي، تَْدهُنْ  لَمْ  بَِزْيتٍ . ِرْجلَيَّ  تَْقبِيلِ  َعنْ  تَُكفَّ  لَمْ  بَْيتَكَ  َدَخلَتْ   َدهَنَتْ  دْ فَقَ  هَِذهِ  َوأَمَّ

 ألَنهَا لَهَا َمْغفُوَرةٌ  اْلَكثِيَرةَ  َخطَايَاهَا إنَّ ": لَكَ  أَقُولُ  ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ . ِرْجلَيَّ  بِالطِّيبِ 

". َخطَايَاكِ  لَكِ  َمْغفُوَرةٌ : "لَهَا قَالَ  ثُمَّ ". قَلِيَلً  يُِحبُّ  قَلِيلٌ  لَهُ يُْغفَرُ  َوالَِّذي. َكثِيراً  أََحبَّتْ 

 فَقَالَ ". أْيضاً؟ َخطَايَا يَْغفِرُ  الَِّذي هََذا هُوَ  َمنْ : "أَْنفُِسِهمْ  في يَقُولُونَ  اْلُمتَِّكئُونَ  فَاْبتََدأَ 

 ".بَِسَلَمٍ  اِْذهَبِي َخلََّصِك، قَدْ  إيَمانُكِ : "لِْلَمْرأَةِ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (92 ــ 93:  11) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 6: 29 مز

ِة، َعلَى اْلَمطَرِ  ِمْثلَ  يَْنِزلُ   اِمهِ أَي في يُْشِرقُ . األَْرضِ  َعلَى تَْقطُرُ  قَطََراتٍ  َوِمْثلَ  اْلَجزَّ

َلَمِ  َوَكْثَرةُ  اْلَعْدُل،  .هَلِّلُويَا. السَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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ِ  بِإِْصبَعِ  أَنَا ُكْنتُ  إنْ  يَاِطيَن، أُْخرجُ  هللاَّ ِ  َملَُكوتُ  َعلَْيُكمْ  أَْقبَلَ  فَقَدْ  الشَّ  تََسلَّحَ  َذاإ. هللاَّ

 لِبُهُ،يَغْ  فَإنَّهُ ِمْنهُ أَْقَوى هُوَ  َمنْ  َجاَءهُ  َوإَذا. أََمانٍ  في تَُكونُ  فَأَْمَوالُهُ َداَرهُ، لِيَْحفَظَ  اْلقَِويُّ 

عُ  َعلَْيِه، ُمتَِّكَلً  َكانَ  الَِّذي ِسَلََحهُ َويَأُْخذُ  ، فَهُوَ  َمِعي لَْيسَ  َمنْ . َغنَائَِمهُ َويَُوزِّ  َعلَيَّ

دُ  فَهُوَ  َمِعي يَْجَمعُ  ال َوَمنْ  وحُ  َخَرجَ  َوإَذا. يُبَدِّ  في يَْجتَازُ  اإلْنَساِن، ِمنَ  النَِّجسُ  الرُّ

 لَِّذيا بَْيتِي إلى أَْرِجعُ : ِحينَئِذٍ  يَقُولُ  يَِجدُ  ال َوإذْ  َراَحةً، يَْطلُبُ  َماءٌ  فِيها لَْيسَ  أََماِكنَ 

 َسْبَعةَ  َويَأُْخذُ  يَْذهَبُ  ِحينَئِذٍ . ُمَزيَّنَاً  َمْكنُوَساً  فَاِرَغاً  يَِجُدهُ  َجاءَ  َوَمتَى. ِمْنهُ َخَرْجتُ 

 رَّ أَشَ  اإلْنَسانِ  ذلِكَ  آَواِخرُ  فَتَِصيرُ  هُنَاَك، َوتَْسُكنُ  فَتَْدُخلُ  ِمْنهُ، أََشرَّ  آَخِرينَ  أَْرَواحٍ 

: لَهُ َوقَالَتْ  اْلَجْمعِ  ِمنَ  َصْوتَهَا اْمَرأَةٌ  َرفََعتِ  بِهََذا، يَتََكلَّمُ  هُوَ  َوفِيَما!. أََوائِلِهِ  ِمنْ 

ا". َرِضْعتَهَُما اللََّذْينِ  َوالثَّْديَْينِ  َحَملَكَ  الَِّذي لِْلبَْطنِ  طُوبَى"  لْ بَ : "لَهَا فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

ِ  َكَلمَ  يَْسَمُعونَ  لِلَِّذينَ  طُوبَى  ". َويَْحفَظُونَهُ هللاَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (0:  4 ــ 1:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس ُرومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

، فَْضلُ  هُوَ  َما إَذاً  ا! َوْجهٍ  ُكلِّ  َعلَى َعِظيمٌ  اْلِختَاِن؟ َمْنفََعةُ  ِهيَ  َما أَوْ  اْليَهُوِديِّ الً  أَمَّ  أَوَّ

ِ  أَْقَوالِ  َعلَى اْستُْؤِمنُوا فَألَنهُمُ   تِِهمْ أََمانَ  َعَدمَ  أَفَلََعلَّ  يُْؤِمنُوا؟ لَمْ  قَْومٌ  َكانَ  إنْ  فََماَذا. هللاَّ

ِ؟ أََمانَةَ  يُْبِطلُ  ُ  لِيَُكنِ  بَلْ ! َحاَشا هللاَّ : َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما. َكاِذباً  إْنَسانٍ  َوُكلُّ  َصاِدقاً  هللاَّ

رَ  لَِكيْ " ِ، رَّ بِ  يُْثبِتُ  ظُْلُمنَا َكانَ  إنْ  َولِكنْ ". ُحوِكْمتَ  َمتَى َوتَْغلِبَ  َكَلَِمَك، في تَتَبَرَّ  هللاَّ

َ  أَلََعلَّ  نَقُوُل؟ فََماَذا ! اَشاحَ . اإلْنَسانِ  بَِحَسبِ  هََذا قُْلتُ  ظَالٌِم؟ اْلَغَضبَ  يَْجلِبُ  الَِّذي هللاَّ
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ُ  يَِدينُ  فََكْيفَ  ِ  ِصْدقُ  َكانَ  إنْ  فَإنَّهُ اْلَعالََم؟ هللاَّ  أَُدانُ  َماَذافَلِ  لَِمْجِدِه، بَِكِذبِي اْزَدادَ  قَدِ  هللاَّ

يِّآتِ  َعلِ لِنَفْ : "نَقُولُ  أننَا قَْومٌ  يَْزُعمُ  َوَكَما َعلَْينَا، يُْفتََرى َكَما َولَْيسَ  َكَخاِطٍئ؟ بَْعدُ  أَنا  السَّ

 َكَلَّ ! ُل؟أَْفضَ  أَنَْحنُ  إذاً؟ لَنَا فََماَذا. َعاِدلَةٌ  َدْينَونَتُهُمْ  الَِّذينَ  أُولئِكَ  ،"اْلَخْيَراُت؟ لِتَأْتِيَنَا

 هُوَ  َكَما يَِّة،اْلَخطِ  تَْحتَ  أَْجَمِعينَ  َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودَ  أنَّ  َوَشَكْونَا َسبَْقنَا قَدْ  ألننَا اْلبَتَّةَ؛

َ  يَْطلُبُ  َمنْ  لَْيسَ . يَْفهَمُ  َمنْ  لَْيسَ . َواِحدٌ  َوال بَارٌّ  لَْيسَ  أَنهُ: "َمْكتُوبٌ   اُغوازَ  اْلَجِميعُ . هللاَّ

 دْ قَ . َمْفتُوحٌ  قَْبرٌ  َحْنَجَرتُهُمْ . َواِحدٌ  َوال لَْيسَ  َصَلََحاً  يَْعَملُ  َمنْ  لَْيسَ . َمَعاً  َوفََسُدوا

 لَْعنَةً  َمْملُوءةٌ  أَْفَواهُهُمْ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ . ِشفَاِهِهمْ  تَْحتَ  األَفَاِعي ُسمُّ . بِلَِسانِِهمْ  َمَكُروا

مِ  َسْفكِ  إلى َسِريَعةٌ  أَْرُجلُهُمْ . َوَمَراَرةً  قَاَوةُ  االْنِكَسارُ  طُُرقِِهمِ  في. الدَّ  َوطَِريقُ . َوالشَّ

َلَمِ  ِ  َخْوفُ  لَْيسَ . يَْعِرفُوهُ  لَمْ  السَّ  يَقُولُهُ َما ُكلَّ  أنَّ  نَْعلَمُ  َونَْحنُ ". ُعيُونِهمْ  أَمامَ  هللاَّ

 ُكلُّ  َويَِصيرَ  َواِحٍد، ُكلِّ  فَمُ  يَْستَدَّ  لَِكيْ  النَّاُموِس، في الَِّذينَ  بِهِ  يَُكلِّمُ  فَهُوَ  النَّاُموسُ 

ِ  ُحْكمِ  تَْحتَ  اْلَعالَمِ  رُ  ال َجَسدٍ  ِذي ُكلُّ  النَّاُموسِ  بِأَْعَمالِ  ألنهُ. هللاَّ ِ؛ أَمامَ  يَتَبَرَّ  نَّ أل هللاَّ

ا. اْلَخِطيَّةِ  َمْعِرفَةَ  بِالنَّاُموسِ  ِ  بِرُّ  ظَهَرَ  فَقَدْ  اآلنَ  َوأمَّ  هُلَ  َمْشهُوداً  النَّاُموِس، بُِدونِ  هللاَّ

ِ  بِرُّ  َواألَْنبِيَاِء، النَّاُموسِ  قِبَلِ  ِمنْ   الَِّذينَ  ِميعِ جَ  في اْلَمِسيحِ، بِيَُسوعَ  نِ بِاإليَما الَِّذي هللاَّ

ِ، َمْجدُ  َوأَْعَوَزهُمْ  أَْخطَأُوا اْلَجِميعُ  إذِ . فَْرقٌ  يُوَجدُ  ال ألنهُ يُْؤِمنُوَن؛ ِرينَ  هللاَّ  انَاً َمجَّ  ُمتَبَرِّ

ُ  َسبَقَ  الَِّذي يَُسوَع، باْلَمِسيحِ  الَِّذي بِاْلَخَلَصِ  بِنِْعَمتِهِ   اإليَمانِ بِ  َكفَّاَرةً  َوَوَضَعهُ هللاَّ

ِه، إلْظهَارِ  بَِدِمِه، الِفَةِ  اْلَخطَايَا َمْغفَِرةِ  أَْجلِ  ِمنْ  بِرِّ ِ؛ بِإْمهَالِ . السَّ هُ بِ  يَْظهَرَ  لَِكيْ  هللاَّ  رُّ

َمانِ  هََذا في رَ  بَاّراً  لِيَُكونَ  اْلَحاِضِر، الزَّ . اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  اإليَمانِ  ِمنَ  هُوَ  َمنْ  َويُبَرِّ

 بِنَاُموسِ  بَلْ . َكَلَّ  األَْعَماِل؟ أَبِنَاُموسِ  نَاُموٍس؟ بِأَيِّ . بَطَلَ  قَدْ  إذاً؟ االْفتَِخارُ  فَأَْينَ 

رُ  اإلْنَسانَ  أنَّ  نَْحِسبُ  إذاً . اإليَمانِ  ُ  أَمِ . النَّاُموسِ  أَْعَمالِ  بُِدونِ  بِاإليَمانِ  يَتَبَرَّ  ْليَهُودِ لِ  هللاَّ

ُ  َكانَ  إنْ  فَإذاً  أْيضاً، لِألَُممِ  بَلَى أْيضاً؟ لألَُممِ  َولَْيسَ  فَقَطْ  رُ سَ  الَِّذي َوهُوَ  َواِحداً، هللاَّ  يُبَرِّ

 ثَبِّتُ نُ  بَلْ ! َحاَشا بِاإليَماِن؟ النَّاُموسَ  أَفَنُبِِطلُ  بِاإليَماِن، َواْلُغْرلَةَ  بِاإليَمانِ  اْلِختَانَ 

لَ  ِجدَ وُ  إذْ  إْبَراِهيمَ  َعن نَقُولُ  فََماَذا. النَّاُموسَ   َكانَ  إنْ  ألَنهُ اْلَجَسِد؟ َحَسبَ  أَبٍ  أَوَّ
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رَ  قَدْ  إْبَراِهيمُ  ِ  لََدى لَْيسَ  َولِكنْ  فَْخٌر، فَلَهُ بِاألَْعَمالِ  تَبَرَّ : ْلِكتَاُب؟ا يَقُولُ  َماَذا ألنهُ. هللاَّ

ِ  إْبَراِهيمُ  آَمنَ " اً  لَهُ فَُحِسبَ  بِاّلِلَّ  ". بِرَّ

ِ اآلِب نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيفَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ هللاَّ

 

 (9:  9 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول يُوحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 هَُولََمَستْ  َشاهَْدنَاهُ، الَِّذي بُِعيُوننَا، َرأْينَاهُ  الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي اْلبَْدِء، ِمنَ  َكانَ  الَِّذي

 اْلَحيَاةِ بِ  َونُْعلُِمُكمْ  َونَْشهَدُ  َرأْينَا َوقَدْ  أُْظِهَرْت، اْلَحيَاةَ  فَإنَّ . اْلَحيَاةِ  َكلَِمةِ  ِجهَةِ  ِمنْ  أْيِدينَا،

ُرُكمْ  َوَسِمْعنَاهُ  َرأْينَاهُ  الَِّذي. لَنَا َوأُْظِهَرتْ  اآلبِ  ِعْندَ  َكانَتْ  التِي األَبِديَّةِ   لَِكيْ  ،بِهِ  نُبَشِّ

ا. َمَعنَا َشِرَكةٌ  أْيضاً  لَُكمْ  يَكُونَ  . َمِسيحِ الْ  يَُسوعَ  َواْبنهِ  اآلبِ  َمعَ  فَِهيَ  نَْحنُ  َشِرَكتُنَا َوأمَّ

 ِمْنهُ َسِمْعنَاهُ  الَِّذي اْلَوْعدُ  هُوَ  َوهََذا. َكاِمَلً  فََرُحُكمْ  يَُكونَ  لَِكيْ  إلَْيُكمْ  نَْكتُبُهُ َما َوهََذا

ُرُكمْ  َ  إنَّ : بِهِ  َونُبَشِّ  َونَْسلُكُ  َعهُمَ  َشِرَكةً  لَنَا إنَّ : قُْلنَا فَإنْ . اْلبَتَّةَ  ظُْلَمةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  نُورٌ  هللاَّ

 في َساِكنٌ  هُوَ  َكَما النُّورِ  في َسلَْكنَا إنْ  َولِكنْ . اْلَحقَّ  نَْعَملُ  َولَْسنَا نَْكِذبْ  الظُّْلَمِة، في

. َخِطيَّةٍ  لِّ كُ  ِمنْ  يُطَهُِّرنَا اْبنِهِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَدمُ  بَْعٍض، َمعَ  بَْعِضنَا َشِرَكةٌ  فَلَنَا النُّوِر،

 َرْفنَااْعتَ  إنِ . فِينَا اْلَحقُّ  َولَْيسَ  َوْحَدنَا أَْنفَُسنَا نُِضلَّ  َخِطيَّةٌ، لَنَا لَْيسَ  إنَّهُ: قُْلنَا إنْ 

: ْلنَاقُ  وإنْ . إْثمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َويُطَهَِّرنَا َخطَايَانَا لَنَا يَْغفِرَ  َحتَّى َوَعاِدٌل، أِمينٌ  فَهُوَ  بَِخطَايَانَا

 ال لَِكيْ  َذاهَ  إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  أَْوالَِدي، يَا. فِينَا لَْيَستْ  َوَكلَِمتُهُ َكاِذباً، نَْجَعْلهُ نُْخِطئْ  لَمْ  إنَّنَا

 اَرةٌ َكفَّ  َوهُوَ . اْلبَارُّ  اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  اآلِب، ِعْندَ  َشفِيعٌ  فَلَنَا أََحدٌ  أَْخطَأَ  َوإنْ . تُْخِطئُوا

 . لَِخطَايَانَا

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،يَْثبُُت إلى األبدِ  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه
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 (04 ــ 03:  2) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا يَّةِ  في َمَلكٌ  لَهُ ظَهَرَ  َسنَةً، أَْربَُعونَ  َكُملَتْ  َولَمَّ  ىَعلَ  نَارٍ  لَِهيبِ  في ِسينا طُورِ  بَرِّ

ا. ُعلَّْيقَةٍ  بَ  الُرؤيَةَ  ُموَسى َرأَى فَلَمَّ مُ  هُوَ  َوفِيَما. تََعجَّ َل، يَتَقَدَّ بِّ  َصْوتُ  َصارَ  لِيَتَأمَّ  الرَّ

 لَمْ وَ  ُموَسى ْرتََعدَ إفَ . يَْعقُوبَ  َوإلَهُ إْسَحقَ  َوإلَهُ إْبَراِهيمَ  إلَهُ آبائَِك، إلَهُ هُوَ  أَنَا: قَائَِلً 

لَ  أنْ  يَْجُسرْ  بُّ  لَهُ فَقَالَ . يَتَأَمَّ  اقِفٌ وَ  أَْنتَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  ألنَّ  ِرْجلَْيَك؛ نَْعلَ  ْخلَعْ إ: الرَّ

َسةٌ  أَْرضٌ  هُوَ  َعلَْيهِ   َوَسِمْعتُ  ِمْصَر، في الَِّذينَ  َشْعبِي َمَشقَّةَ  ِعيَانَاً  َرأَْيتُ  قَدْ . ُمقَدَّ

 .ِمْصرَ  إلى ألُْرِسلَكَ  اآلنَ  فَهَلُمَّ . ألَُخلَِّصهُمْ  َونََزْلتُ  أَنِينَهُمْ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 96:  1) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار هللا لِ  مَخافةقِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11،  13:  42 مز

 قَدْ  ْلَملِكَ ا فَإنَّ  أَبِيِك، َوبَْيتَ  َشْعبَكِ  ْنَسيْ إوَ  َسْمَعِك، َوأَِميلِي َواْنظُِري اْبنَتِي يَا اِْسَمِعي

 .هَلِّلُويَا. َربُّكِ  هُوَ  ألنهُ ُحْسنَِك، ْشتَهَىإ
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْهرِ  َوفي اِدسِ  الشَّ ِ  قِبَلِ  ِمنْ  اْلَمَلَكُ  ِجْبَرائِيلُ  أُْرِسلَ  السَّ  لِ اْلَجلِي ِمنَ  َمِدينَةٍ  إلى هللاَّ

 َواْسمُ . يُوُسفُ  اْسُمهُ َداُودَ  بَْيتِ  ِمنْ  لَِرُجلٍ  َمْخطُوبَةٍ  َعْذَراءَ  إلى نَاِصَرةُ، اْسُمهَا

بُّ ال! نِْعَمةً  اْلُمْمتَلِئَةُ  أيتُهَا لَكِ  َسَلمٌ : "هَالَ  َوقَالَ  اْلَمَلَكُ  إلَْيهَا فََدَخلَ . َمْريَمُ  اْلَعْذَراءِ   رَّ

ا". النَِّساءِ  في أَْنتِ  ُمبَاَرَكةٌ . َمَعكِ  َرتْ  اْلَكَلَِم، ِمنَ  اْضطََربَتْ  َرأَْتهُ فَلَمَّ  َما: "َوفَكَّ

َلُم؟ هََذا يَُكونَ  أنْ  َعَسى  َجْدتِ وَ  قَدْ  ألنكِ  َمْريَُم؛ يَا تََخافِي ال: "اْلَمَلَكُ  لَهَا فَقَالَ " السَّ

ِ  ِعْندَ  نِْعَمةً   ُكونُ يَ  َوهََذا. يَُسوعَ  اْسَمهُ َوتَْدِعينَ  اْبناً  َوتَلِِدينَ  َستَْحبَلِينَ  أَْنتِ  َوهَا. هللاَّ

بُّ  َويُْعِطيهِ  يُْدَعى اْلَعلِيِّ  َواْبنَ  َعِظيماً،  ْيتِ بَ  َعلَى َويَْملِكُ  أَبِيِه، َداُودَ  ُكْرِسيَّ  اإللَهُ الرَّ

 لِي ُكونُ يَ  َكْيفَ : "لِْلَمَلَكِ  َمْريَمُ  فَقَالَتْ ". اْنقَِضاءٌ  لُِمْلِكهِ  يَُكونُ  َوال األبِد، إلى يَْعقُوبَ 

وحُ : "لَهَا َوقَالَ  اْلَمَلَكُ  فَأََجابَ ". َرُجَلً؟ أَْعِرفُ  لَْستُ  َوأَنا هََذا  يَِحلُّ  اْلقُُدسُ  الرُّ

ةُ  َعلَْيِك، ِ  اْبنَ  َويُْدَعى قُدُّوسٌ  ِمْنكِ  اْلَمْولُودُ  أْيضاً  فَلِذلِكَ  تُظَلِّلُِك، اْلَعلِيِّ  َوقُوَّ  َوهَُوَذا. هللاَّ

ْهرُ  هُوَ  َوهََذا َشْيُخوَختِهَا، في بِاْبنٍ  ُحْبلَى أْيضاً  ِهيَ  نَِسيبَتُكِ  ألِيَصابَاتُ  اِدسُ ا الشَّ  لسَّ

ةِ  لِتِْلكَ  ِ  ِعْندَ  ُمْمِكنٍ  ْيرَ غَ  َشْيءٌ  لَْيسَ  ألنهُ َعاقِراً، اْلَمْدُعوَّ : كِ لِْلَمَل َمْريَمُ  فَقَالَتْ ". هللاَّ

بِّ  أََمةُ  أَنا هَُوَذا"  . اْلَمَلَكُ  َعْنهَا ْنَصَرفَ إفَ ". َكقَْولِكَ  لِي لِيَُكنْ . الرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من شهر كيهك لثاألحد الثا
 

 العَشيه

 (01 ــ 90:  1) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ الُمقدَ يل َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 - 10:  109 مز

بَّ  ألَنَّ   لَِصْيِدهَا ،أََرْدتهُ ألَني أَْسُكنُ  هَهُنَا. لَهُ َمْسَكناً  َوَرِضيَهَا ،ِصْهيَْونَ  ْختَارَ إ الرَّ

 .هَلِّلُويَا. بََرَكةً  أُباِركُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 ايَ  َولَكَ  لَنَا َما! آهِ : "قَائَِلً  فََصَرخَ  نَِجٌس، ُروحٌ  بِهِ  َرُجلٌ  َمْجَمِعِهمْ  في َكانَ  َولِْلَوْقتِ 

؟ يَُسوعُ  ِ  قُدُّوسُ : أَْنتَ  َمنْ  نَْعِرفُكَ  إنَّنَا! لِتُْهلَِكنَا أَتَْيتَ  النَّاِصِريُّ  يَُسوعُ  هُ فَاْنتَهَرَ !" هللاَّ

وحُ  فََصَرَعهُ!" ِمْنهُ ْخُرجْ إوَ ! إْخَرسْ : "قَائَِلً   َعِظيمٍ  تٍ بَِصوْ  َوَصاحَ  النَِّجسُ  الرُّ

 ْلَجِديُد؟ا التَّْعلِيمُ  هََذا َما: "قَائِلِينَ  بَْعضاً  بَْعُضهُمْ  َسأَلَ  َحتَّى ُكلُّهُْم، فََخافُوا. ِمْنهُ َوَخَرجَ 

 ْوِضعٍ مَ  ُكلِّ  في لِْلَوْقتِ  َخبَُرهُ  فََخَرجَ !" فَتُِطيُعهُ النَِّجَسةَ  األَْرَواحَ  يَأُْمرُ  بُِسْلطَانٍ  ألَنهُ

ا َولِْلَوْقتِ . بِاْلَجلِيلِ  اْلُمِحيطَةِ  اْلُكوَرةِ  في  َعانَ ِسمْ  بَْيتَ  َدَخلُوا اْلَمْجَمعِ  ِمنَ  َخَرُجوا لَمَّ

 َمْحُموَمةً، ُمْضطَِجَعةً  ِسْمَعانَ  َحَماةُ  َوَكانَتْ  َويُوَحنَّا، يَْعقُوبُ  َوَمَعهُمْ  َوأَنَدَراوَس،

مَ . َعْنهَا أَْخبَُروهُ  فَلِْلَوْقتِ   َوَصاَرتْ  اْلُحمَّى فَتََرَكْتهَا بِيَِدهَا، َماِسَكاً  َوأَقَاَمهَا فَتَقَدَّ

ِ َدائِماً   .تَْخُدُمهُمْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (01 ــ 91:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالطاهِ التلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ،2:  22 مز

بُّ  بِهِ  يَتََكلَّمُ  َما َسأَْسَمعُ  ،َخَلََصكَ  َوأَْعِطنَا َرْحَمتَكَ  يَاَربُّ  أَِرنَا ؛ اإللَهُ الرَّ  ألَنهُ فيَّ

َلَمِ  يَتََكلَّمُ  يِسيهِ  َوَعلَى َشْعبِِه، َعلَى بِالسَّ  .هَلِّلُويَا. قِدِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َكْنَعانِيَّةٌ  اْمَرأةٌ  َوإَذا. َوَصْيَداءَ  ُصورَ  نََواِحي إلى َواْنَصَرفَ  هُنَاكَ  ِمنْ  يَُسوعُ  َخَرجَ  ثُمَّ 

 ْبنَتِيإ َداُوَد، اْبنَ  يَا َربي، يَا إْرَحْمنِي: "قَائِلَةً  تَْصُرخُ  َكانَتْ  التُُّخوِم، تِْلكَ  ِمنْ  َخَرَجتْ 

بَةٌ؛ ا". َشْيطَانٌ  بِهَا إذْ  ُمَعذَّ مَ . بَِكلَِمةٍ  يُِجْبهَا فَلَمْ  هُوَ  أمَّ : قَائِلِينَ  هِ لَيْ إ َوطَلَبُوا تََلَِميُذهُ  فَتَقَدَّ

ا!" َوَراَءنَا تَِصيحُ  ألنهَا اْلَمْرأَةَ؛ هَِذهِ  إْصِرفْ "  إلى أُْرَسلْ  لَمْ : "َوقَالَ  فَأََجابَ  هُوَ  أَمَّ

الَّةِ  إْسَرائِيلَ  بَْيتِ  ِخَرافِ  إلى إالَّ  أََحدٍ  ا". الضَّ  ايَ : "قَائِلَةً  لَهُ َوَسَجَدتْ  فَأَتتْ  ِهيَ  أَمَّ

". بِ لِْلِكَلَ  َويُْعطَى اْلبَنِينَ  ُخْبزُ  يُْؤَخذَ  أنْ  َحَسنَاً  لَْيسَ : "َوقَالَ  فَأََجابَ ". أَِعنِّي َربي،

 ائَِدةِ مَ  ِمنْ  يَْسقُطُ  الَِّذي اْلفُتَاتِ  ِمنَ  تَأُْكلُ  أْيضاً  اْلِكَلَبَ  فَإنَّ  َربي، يَا نََعمْ : "فَقَالَتْ 

 اَكمَ  لَكِ  لِيَُكنْ  إيَمانُِك، َعِظيمٌ  اْمَرأَةُ، يَا: "لَهَا َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  ِحينَئِذٍ ". أَْربَابِهَا

اَعةِ  تِْلكَ  ِمنْ  اْبنَتُهَا فَُشفِيَتِ ". تُِريِدينَ   َجانِبِ  إلى َوَجاءَ  هُنَاَك، ِمنْ  يَُسوعُ  اْنتَقَلَ  ثُمَّ . السَّ

 َمَعهُمْ  َكثِيَرةٌ، ُجُموعٌ  إلَْيهِ  فََجاَءتْ . هُنَاكَ  َوَجلَسَ  اْلَجبَلِ  إلى َوَصِعدَ  اْلَجلِيِل، بَْحرِ 

 َحتَّى فََشفَاهُمْ  قََدِمْيهِ  ِعْندَ  َوطََرُحوهُمْ  َكثِيُروَن، َوآَخُرونَ  َوُشلٌّ  َوُصمٌّ  َوُعْميٌ  ُعْرجٌ 
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بَتِ   يُْبِصُروَن، َواْلُعْميَ  يَْمُشوَن، َواْلُعْرجَ  يَتََكلَُّموَن، اْلُخْرسَ  َرأَُوا إذْ  اْلُجُموعُ  تََعجَّ

مَّ  ُدوا. ْسَمُعونَ يَ  َوالصُّ ِ َدائِماً   .إْسَرائِيلَ  إلَهَ  َوَمجَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (94 ــ 4:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس ُرومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا. َدْينٌ  َكأَنهَا بَلْ  نِْعَمٍة، َسبِيلِ  َعلَى األُْجَرةُ  لَهُ تُْحَسبُ  فََلَ  يَْعَملُ  الَِّذي  ال الَِّذي َوأَمَّ

رُ  بِالَِّذي يُْؤِمنُ  َولِكنْ  يَْعَمُل، اً  لَهُ يُْحَسبُ  فَإيَمانُهُ اْلُمنَافَِق، يُبَرِّ  اُودُ دَ  يَقُولُ  َكَما. بِرَّ

ُ  لَهُ يَْحُسبُ  الَِّذي اإلْنَسانِ  تَْطِويبِ  في أْيضاً  اً  هللاَّ  ِذينَ لِلَّ  طُوبَى: "أَْعَمالٍ  بُِدونِ  بِرَّ

ُجلِ  طُوبَى. َخطَايَاهُمْ  ُستَِرتْ  َوالَِّذينَ  آثَاُمهُمْ  لَهُمْ  ُغفَِرتْ  بُّ ال لَهُ يَْحُسبُ  ال الَِّذي لِلرَّ  رَّ

 إنَّهُ: ولُ نَقُ  ننَاألَ  أْيضاً؟ اْلُغْرلَةِ  َعلَى أَمْ  فَقَطْ  اْلِختَانِ  َعلَى هُوَ  التَّْطِويبُ  أَفَهََذا". َخِطيَّةً 

اً  اإليَمانُ  إلْبَراِهيمَ  ُحِسبَ   يَُكنْ  مْ لَ  اْلُغْرلَِة؟ في أَمْ  اْلِختَانِ  في أََوهُوَ  ُحِسَب؟ فََكْيفَ . بِرَّ

 يف َكانَ  الَِّذي اإليَمانِ  لِبِرِّ  َخْتَماً  اْلِختَانِ  َعَلََمةَ  َوأََخذَ ! اْلُغْرلَةِ  في بَلْ  اْلِختَاِن، في

 اً أْيض لَهُمْ  يُْحَسبَ  َكيْ  اْلُغْرلَِة، أَْهلِ  ِمنْ  يُْؤِمنُونَ  الَِّذينَ  لَِجِميعِ  أَباً  لِيَُكونَ  اْلُغْرلَِة،

 إيَمانِ  ُخطَُواتِ  في يَْسلُُكونَ  الَِّذينَ  بَلِ  فَقَْط، اْلِختَانِ  ِمنَ  لَْيُسوا للَِّذينَ  لِْلِختَانِ  َوأَباً . اْلبِرُّ 

 ْبَراِهيمَ إل اْلَوْعدُ  أُْعِطيَ  بِالنَّاُموسِ  لَْيسَ  فَإنَّهُ. اْلُغْرلَةِ  في َوهُوَ  َكانَ  الَِّذي إْبَراِهيمَ  أبِينَا

 سِ النَّاُمو أَْصَحابُ  َكانَ  إنْ  ألنهُ. اإليَمانِ  بِبِرِّ  بَلْ  لِْلَعالَِم، َواِرثاً  يَُكونَ  أنْ  لِنَْسلِهِ  أوْ 

 ال َحْيثُ  إذْ  َغَضبَاً، يُْنِشئُ  النَّاُموسَ  ألنَّ : اْلَوْعدُ  َونُقِضَ  اإليَمانُ  ألُْبِطلَ  اْلَوَرثَةَ  هُمُ 

 َسبِيلِ  َعلَى يَُكونَ  َكيْ  اإليَماِن، ِمنَ  هُوَ  هََذا أْجلِ  ِمنْ . تََعدٍّ  يَُكونُ  ال نَاُموسٌ  يَُكونُ 

يةِ  لَِجِميعِ  ثَابِتَاً  اْلَوْعدُ  لِيَُكونَ  النِّْعَمِة، رِّ  َكانَ  َمنْ لِ  بَلْ  فَقَْط، النَّاُموسِ  ألْصَحابِ  ال. الذُّ
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 َجَعْلتُكَ  قَدْ  إني: "َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما. لَِجِميِعنَا أَبٌ  هُوَ  الَِّذي إْبَراِهيَم، إيَمانِ  أْهلِ  ِمنْ 

ِ  أَمامَ ". َكثِيَرةٍ  ألَُممٍ  أَباً   ودٍ َمْوجُ  َغْيرَ  َما َويَْدُعو األَْمَواتَ  يُْحيِي الَِّذي بِِه، آَمنَ  الَِّذي هللاَّ

َجاِء، ِخَلفِ  َعلَى الَِّذي. َمْوُجودٌ  نهَُكأ َجاِء، َعلَى آَمنَ  قَدْ  الرَّ  ألَُممٍ  أَباً  يَِصيرَ  لَِكيْ  الرَّ

 َسَدهُ جَ  نَاِظراً  اإليَمانِ  في يَْضُعفْ  لَمْ  َوإذْ ". نَْسلُكَ  َسيَُكونُ  هََكَذا: "لَهُ قِيلَ  َكَما َكثِيَرةٍ 

ِ  َوْعدِ  في يَُشكَّ  َولَمْ . َساَرةَ  ُمْستَْوَدعِ  َمْوتِ  مع َسنَةٍ  ِمئَةِ  نَْحوِ  اْبنُ  َوهُوَ  َماتَ  قَدْ   هللاَّ

ى بَلْ  اإليَماِن، في بِنَْقصٍ  ِ  َمْجداً  ُمْعِطياً  بِاإليَمانِ  تَقَوَّ  يُْنِجزَ  نْ أ قَاِدرٌ  بِأنهُ َوتَيَقَّنَ . ّلِِلَّ

اً  لَهُ ُحِسبَ : َولَِذلِكَ . بِهِ  َوَعَدهُ  َما  ِمنْ  بَلْ  لَهُ، ُحِسبَ  أنهُ َوْحَدهُ  أَْجلِهِ  ِمنْ  يُْكتَبْ  َولَمْ . بِرَّ

 َربَّنَا يحَ اْلمسِ  يَُسوعَ  أَقَامَ  بِالَِّذي اْلُمْؤِمنينَ  نَْحنُ  لَنَا، َسيُْحَسبُ  الَِّذينَ  أْيضاً، نَْحنُ  أَْجلِنَا

 . األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،وإْخَوتياِحنا يا آبائي عمةُ هللاَّ

 

 

 (12 ــ 2:  9) الَكاثولِيُكون
 

سول يُوحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 ِمنَ  ْنَدُكمْ عِ  َكانَتْ  الَّتي قَِديَمةً  َوِصيَّةً  بَلْ  َجِديَدةً، َوِصيَّةً  إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  لَْستُ  أَِحبَّائِي، يَا

 أَْكتُبُها ةٌ َجِديدَ  َوِصيَّةٌ  أْيضاً . َسِمْعتُُموهَا الَّتي الَكلَِمةُ  ِهيَ  الَعتِيقَةَ  الَوِصيَّةَ  فإنَّ . البَْدءِ 

 اآلنَ  اْلَحقِيقِيَّ  َوالنُّورَ  َجاَزْت، قَدْ  الظُّْلَمةَ  ألنَّ : َوفِيُكمْ  فيها َكائنٌ  اْلَحقُّ  الَّتي إلَْيُكْم،

 نْ مَ . الظُّْلَمةِ  في اآلنَ  إلى فَهُوَ  أَخاهُ، يُْبِغضُ  وهُوَ  النُّورِ  في أنهُ: يَقُولُ  َمنْ . ِضيءُ يُ

ا. َعْثَرةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  النُّورِ  في يَْثبُتُ  أَخاهُ  يُِحبُّ   لظََّلِم،ا في فَهُوَ  أَخاهُ  يُْبِغضُ  َمنْ  َوأمَّ

 تُبُ أَكْ . َعْينَْيهِ  أَْطَمَستْ  قَدْ  الظُّْلَمةَ  ألنَّ  يَْمِضي؛ أْينَ  يَْعلَمُ  وال يَْسلُُك، الظََّلمِ  وفي

 اأيهَ  إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ . إْسِمهِ  أْجلِ  ِمنْ  َخطَايَاُكمْ  لَُكمُ  ُغفَِرتْ  قَدْ  ألنهُ األْوالَُد، أيهَا إلَْيُكمْ 

بَّاُن، أيهَا إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ . البَْدءِ  ِمنَ  الَّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  اآلباُء،  َغلَْبتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  الشُّ
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يرَ  رِّ  اآلباُء، اأيهَ  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ . اآلبَ  َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  األْوالَُد، أيهَا إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ . الشِّ

بَّاُن، أيهَا إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ . البَْدءِ  ِمنَ  الَّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  ِ  َكلَِمةُ وَ  أْقِويَاُء، ألنُكمْ  الشُّ  هللاَّ

يرَ  َغلَْبتُمُ  َوقَدْ  فِيُكْم، ثَابِتَةٌ  رِّ  أَحبَّ  إنْ . الَعالَمِ  في الَّتي األْشيَاءَ  وال الَعالَمَ  تُِحبُّوا ال. الشِّ

 ةَ َوَشْهوَ  الَجَسِد، َشْهَوةَ : الَعالَمِ  في َما ُكلَّ  ألنَّ . اآلبِ  َمَحبَّةُ  فِيهِ  فَلَْيَستْ  اْلَعالَمَ  أَحدٌ 

 يَْمِضي واْلَعالَمُ . اْلَعالَمِ  ِمنَ  بَلْ  اآلبِ  ِمنَ  لَْيَستْ  هَِذهِ  اْلَمِعيَشِة، َوتََعظُّمَ  الُعيُوِن،

ا َوَشْهَوتُهُ، ِ  َمِشيئَةَ  يَْصنَعُ  الَِّذي وأمَّ  .األبدِ  إلى فَيَْثبُتُ  هللاَّ

ا يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأ ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالَمَ  مَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (23 ــ 02:  2) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ   فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 هُأَْرَسلَ  هََذا َعلينَا؟ قَاِضياً  أَوْ  َرئِيساً  أَقَاَمكَ  َمنْ : قَائِلِينَ  أَْنَكُروهُ  الَِّذي ُموَسى هُوَ  هََذا

 ُ  انَِعاً صَ  أَْخَرَجهُمْ  الَِّذي هََذا. اْلُعلَّْيقَةِ  في لَهُ ظَهَرَ  الَِّذي اْلَمَلَكِ  بِيَدِ  َوفَاِدياً  َرئِيساً  هللاَّ

يَّةِ  َوفي األَْحَمِر، اْلبَْحرِ  َوفي ِمْصَر، أَْرضِ  في َوآيَاتٍ  َعَجائِبَ  . نَةً سَ  أَْربَِعينَ  اْلبَرِّ

بُّ  لَُكمُ  َسيُقِيمُ  إنهُ: إْسَرائِيلَ  لِبَني قَالَ  الَِّذي ُموَسى هُوَ  هََذا  َوتُِكمْ إخْ  َوَسطِ  ِمنْ  اإللهُ الرَّ

يِة، في اْلَكنِيَسةِ  في َكانَ  الَِّذي هُوَ  هََذا. تَْسَمُعونَ  لَهُ ِمْثلِي، نَبِيّاً   الَِّذي كِ اْلَمَلَ  َمعَ  اْلبَرِّ

. إيِّاهَا يَُكمْ لِيُْعطِ  َحيَّةً  أَْقَواالً  قَبِلَ  الَِّذي هََذا. آبَائِنَا َوَمعَ  ِسينَاَء، َجبَلِ  في َمَعهُ يَتََكلَّمُ  َكانَ 

 ىإل بِقُلُوبِِهمْ  َوَرَجُعوا أَْهَملُوهُ  بَلْ  لَهُ، طَائِِعينَ  يَُكونُوا أَنْ  آبَاُؤنَا يََشأْ  لَمْ  الَِّذي هََذا

 أَْخَرَجنَا الَِّذي هََذا ُموَسى ألَنَّ  أََماَمنَا، تَِسيرُ  آلِهَةً  لَنَا اْصنَعْ : لِهَُرونَ  قَائِلِينَ  ِمْصرَ 

 َوأَْصَعُدوا األَيامِ  تِْلكَ  في ِعْجَلً  لَهُمْ  فََعِملُوا! أََصابَهُ َماَذا نَْعلَمُ  ال ِمْصرَ  أَْرضِ  ِمنْ 
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نَِم، َذبِيَحةً  ُ  فََرَجعَ . أْيِديِهمْ  بِأَْعَمالِ  َوفَِرُحوا لِلصَّ َماِء،ال ُجْندَ  لِيَْعبُُدوا َوأَْسلََمهُمْ  هللاَّ  سَّ

ْبتُمْ  هَلْ : األَْنبِيَاءِ  ِكتَابِ  في َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما  في نَةً سَ  أَْربَِعينَ  َوقََرابِينَ  َذبَائِحَ  لِي قَرَّ

يةِ   الَّتِي ثِيلَ التََّما ِريفَاَن، إلَِهُكمْ  ونَْجمَ  ُمولُوَك، َخْيَمةَ  أََخْذتُمْ  بَلْ  إْسَرائِيَل؟ بَْيتَ  يَا اْلبَرِّ

ا. بَابِلَ  َوَراءَ  َما إلى فََسأَنقُلُُكمْ . لَهَا لِتَْسُجُدوا َصنَْعتُُموهَا هَاَدةِ  َخْيَمةُ  َوأمَّ  انَتْ فَكَ  الشَّ

يِة، في آبَائِنَا َمعَ   الَِّذي اْلِمثَالِ  َحَسبِ  َعلَى يَْصنََعهَا أنْ  ُموَسى َكلَّمَ  الَِّذي أََمرَ  َكَما اْلبَرِّ

 ِذينَ الَّ  األَُممِ  ُمْلكِ  في يَُشوعَ  َمعَ  َوقَبِلُوهَا َمَعهُمْ  آبَاُؤنَا أَْدَخلَهَا قَدْ  الَّتي هَِذهِ  َرآهُ، قَدْ  َكانَ 

ُ  طََرَدهُمُ  ِ، أَمامَ  نِْعَمةً  َوَجدَ  الَِّذي َداُودَ  أَيامِ  إلى آبَائِنَا، َوْجهِ  ِمنْ  هللاَّ  أنْ  َواْلتََمسَ  هللاَّ

 في ْسُكنُ يَ  ال اْلَعلِيَّ  لِكنَّ  بَْيتاً، لَهُ بَنَى ُسلَْيَمانَ  َولِكنَّ . يَْعقُوبَ  إللَهِ  َمْسَكناً  يَْصنَعَ 

َماءُ : النَّبِيُّ  يَقُولُ  َكَما األَيَاِدي، َمْصنُوَعاتِ  . لِقََدَميَّ  َمْوِطئٌ  َواألَْرضُ  لِي، ُكْرِسيٌّ  السَّ

، قَالَ  لِي؟ تَْبنُونَ  بَْيتٍ  أَيَّ  بُّ  هِ هَذِ  َخلَقَتْ  يَِدي أَلَْيَستْ  َراَحتِي؟ َمَكانُ  هُوَ  أيٌّ  أَوْ  الرَّ

 ُكلَّهَا؟ األَْشيَاءَ 

بِّ  َسة، آمين. لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 
 اإلنجيل الُمقَدس

 (26 ــ 02:  1) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11، 13:  22 مز

ْحَمةُ  َلَمُ  اْلَعْدلُ  ،ْلتَقَيَاإ َواْلَحقُّ  الرَّ  نَ مِ  َواْلَعْدلُ  أَْشَرَق، األَْرضِ  ِمنَ  اْلَحقُّ . تََلَثََما َوالسَّ

َماءِ   .هَلِّلُويَا. تَطَلَّعَ  السَّ
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ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن  ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب،

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 يَهُوَذا، ِمنْ  َمِدينَةٍ  إلى اْلِجبَالِ  إلى بُِسْرَعةٍ  َوَذهَبَتْ  األيامِ  تِْلكَ  في َمْريَمُ  فَقَاَمتْ 

ا َوَحَدثَ . أَلِيَصابَاتَ  َعلَى َوَسلََّمتْ  َزَكِريَّا بَْيتَ  َوَدَخلَتْ   َلَمَ سَ  أَلِيَصابَاتُ  َسِمَعتْ  لَمَّ

وحِ  ِمنَ  أَلِيَصابَاتُ  َواْمتَألَتْ  بَْطنِهَا، في اْلَجنِينُ  اْرتََكضَ  أَنْ  َمْريَمَ   اْلقُُدِس، الرُّ

 ثََمَرةُ  ِهيَ  َوُمبَاَرَكةٌ  النَِّساءِ  في أَْنتِ  ُمبَاَرَكةٌ : "َوقَالَتْ  َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  َوَصَرَختْ 

؟ َربِّي أُمُّ  تَأْتِيَ  أنْ  هََذا لي أَْينَ  فَِمنْ ! بَْطنِكِ   يف َسَلَِمكِ  َصْوتُ  َصارَ  ِحينَ  فَهَُوَذا إليَّ

 ِمنْ  لَهَا يلَ قِ  َما يَتِمَّ  أنْ  آَمنَتْ  لِلَّتِي فَطُوبَى. بَْطنِي في بِاْبتِهَاجٍ  اْلَجنِينُ  اْرتََكضَ  أُُذنَيَّ 

بِّ  قِبَلِ  ، نَْفِسي تَُعظِّمُ : "َمْريَمُ  فَقَالَتْ ". الرَّ بَّ ِ  ُروِحي َوتَتَهَلَّلُ  الرَّ  ألنهُ ي،ُمَخلِّصِ  بِاّلِلَّ

بُنِي، األَْجيَالِ  َجِميعُ  اآلنَ  ُمْنذُ  فَهَُوَذا. أََمتِهِ  اتَِّضاعِ  إلى نَظَرَ   نَعَ صَ  اْلقَِديرَ  ألنَّ  تُطَوِّ

ةً عِ  َصنَعَ . يَتَّقُونَهُ لِلَِّذينَ  فَأَْجيَالٍ  أَْجيَالٍ  إلى َوَرْحَمتُهُ قُدُّوٌس، َواْسُمهُ َعظَائَِم، بِي  زَّ

 فَعَ َورَ  اْلَكَراِسيِّ  َعنِ  األَْقِويَاءَ  أَْنَزلَ . قُلُوبِِهمْ  بِفِْكرِ  اْلُمْستَْكبِِرينَ  َشتَّتَ . بِِذَراِعهِ 

دَ . فَاِرِغينَ  األَْغنِيَاءَ  َوَصَرفَ  َخْيَراتٍ  اْلِجيَاعَ  أَْشبَعَ . اْلُمتَِّضِعينَ   فَتَاهُ  إْسَرائِيلَ  َعضَّ

 ْحوَ نَ  ِعْنَدهَا َمْريَمُ  َوأَقَاَمتْ ". األبدِ  إلى َونَْسلَهُ إْبراِهيمَ  آباَءنَا، َكلَّمَ  َكَما َرْحَمتَهُ، لِيَْذُكرَ 

 . بَْيتِهَا إلى َعاَدتْ  ثُمَّ  أَْشهٍُر، ثََلَثَةِ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر كيهك رابعاألحد ال
 

 العَشيه

 (0 ــ 1:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2:  22 مز

، وهُوَ  فيها، َحلَّ  َوإْنَساناً  إْنَساناً  إنَّ : تَقُولُ  ِصهيَونُ  األُمُّ  َسها الَِّذي اْلَعلِيُّ . ألبدِ ا إلى أسَّ

 .هَلِّلُويَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

رُ  يَْكِرزُ  َوقَْريَةٍ  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في يَِسيرُ  َكانَ  أنهُ َذلَِك، بَْعدَ  َوَحَدثَ  ِ  بَِملَُكوتِ  َويُبَشِّ  ،هللاَّ

يَرةٍ  أَْرَواحٍ  ِمنْ  أَْبَرأَهُنَّ  قَدْ  َكانَ  النَِّساءِ  َوبَْعضُ . َعَشرَ  االْثنَا َوَمَعهُ : َوأَْمَراضٍ  ِشرِّ

 يُخوزِ  اْمَرأَةُ  َويوأنا َشيَاِطيَن، َسْبَعةَ  ِمْنهَا أَْخَرجَ  الَّتي اْلَمْجَدلِيَّةَ  تُْدَعى الَّتي َمْريَمُ 

 .أَْمَوالِِهنَّ  ِمنْ  يَْخِدْمنَهُ ُكنَّ  َكثِيَراتٌ  َوأَُخرُ  َوُسوَسنَّةُ، ِهيُروِدَس، َوِكيلِ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (02 ــ 92:  0) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 19 ، 11 ، 13:  22 مز

َمَواتُ  فَلتَْفَرحِ  كِ  األَْرُض، َوْلتَْبتَِهجِ  السَّ  َشَجرِ  لُّ كُ  يَْبتَِهجُ . ِمْلئِهِ  َوُكلُّ  اْلبَْحرُ  َولِيَتََحرَّ

امَ  اْلَغابِ  بِّ  َوْجهِ  قُدَّ ُعوبَ  بِاْلَعْدلِ  اْلَمْسُكونَةَ  لِيَِدينَ  يَأْتِي إنَّهُ. يَأْتِي ألَنهُ الرَّ . بَِحقِّهِ  َوالشُّ

 .هَلِّلُويَا
 

ح إبُن يُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمس

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لَّتيا التََّجاِديفِ  َوَجِميعُ  اْلَخطَايَا البََشِر، لِبَنِي يُْغفَرُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ 

فُونَهَا وحِ  َعلَى يَُجدِّفُ  َمنْ  َولِكنْ . يَُجدِّ  وَ هُ  بَلْ  األبِد، إلى لَهُ يُْغفَرُ  فََلَ  القُُدسِ  الرُّ

 فََجاَءتْ ". نَِجساً  ُروحاً  َمَعهُ إنَّ : "يَقُولُونَ  َكانُوا ألنهُمْ  ؛" أبِديَّةً  َدْينُونَةً  ُمْستَْوِجبٌ 

هُ  وافَقَالُ  َحْولَهُ، َجالِساً  اْلَجْمعُ  َوَكانَ . يَْدُعونَهُ إلَْيهِ  َوأَْرَسلُوا َخاِرجاً  َوَوقَفُوا َوإْخَوتُهُ أُمُّ

كَ  هَُوَذا": لَهُ  ،"َوإْخَوتِي؟ أُمِّي َمنْ : "َوقَالَ  فَأَجابَهُمْ ". يَْطلُبُونَكَ  َخاِرجاً  َوإْخَوتُكَ  أُمُّ

ِ  إَراَدةَ  يَْصنَعُ  َمنْ  ألنَّ  َوإْخَوتِي؛ أُمِّي هَا: "َوقَالَ  َحْولَهُ اْلَجالِِسينَ  إلى نَظَرَ  ثُمَّ   هللاَّ

ِ َدائِماً   ".َوأُمِّي َوأُْختِي أَِخي هُوَ  فَهََذا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (00 ــ 6:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس ُرومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ  َكلَِمةُ  تَْسقُطْ  لَمْ  َوَكذلِكَ   َوالَ . ونَ إْسَرائِيلِيُّ هُمْ  إْسَرائِيلَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َجِميعُ  فَلَْيسَ . قَطْ  هللاَّ

 َذاهَ  َوَمْعنَى". نَْسلٌ  لَكَ  يُْدَعى بِإْسَحقَ " بَلْ . بَنُونَ  َجِميعاً  هُمْ  إْبَراِهيمَ  ُذِريَّةِ  ِمنْ  ألَنهُمْ 

ِ، أَْوالدَ  هُمْ  اْلَجَسدِ  أَْوالَدُ  لَْيسَ  أَنْ   نَّ ألَ  نَْسَلً؛ يُْحَسبُونَ  الَِّذينَ  هُمْ  اْلَمْوِعدِ  أَْوالَدُ  بَلْ  هللاَّ

 ِهيَ  َولَْيسَ ". اْبنٌ  لَِساَرةَ  َويَُكونُ  اْلَوْقتِ  هََذا نَْحوَ  آتِي أَنا: "هَِذهِ  ِهيَ  اْلَمْوِعدِ  َكلَِمةَ 

 ايُولَدَ  لَمْ  َوهَُما ألَنهُ. أَبونَا إْسَحقُ  َوهُوَ  َواِحدٍ  ِمنْ  ُحْبلَى َوِهيَ  أْيضاً، ِرْفقَةُ  بَلْ  فَقَْط،

ِ  قَْصدُ  يَْثبُتَ  لَِكيْ  َشّراً، أَوْ  َخْيراً  فََعَلَ  َوال بَْعُد،  األَْعَمالِ  نَ مِ  لَْيسَ  االْختِيَاِر، َحَسبَ  هللاَّ

ِغيرِ  يُْستَْعبَدُ  اْلَكبِيرَ  إنَّ : "لَهَا قِيلَ  يَْدُعو، الَِّذي ِمنَ  بَلْ  : َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما". لِلصَّ

ِ  ِعْندَ  هَلْ  نَقُوُل؟ فََماَذا". وَ ِعيسُ  َوأَْبَغْضتُ  يَْعقُوبَ  أَْحبَْبتُ "  يَقُولُ  هُألَن َحاَشا؛ ظُْلٌم؟ هللاَّ

 يََشاءُ  لَِمنْ  لَْيسَ  فَإذاً ". أَتََراَءفُ  َمنْ  َعلَى َوأَتََراَءفُ  أَْرَحُم، َمنْ  أَْرَحمُ  إنِّي: "لُِموَسى

ِ  بَلْ  يَْسَعى، لَِمنْ  َوالَ   َعْينِهِ بِ  لِهََذا إنِّي: "لِفِْرَعْونَ  يَقُولُ  اْلِكتَابَ  ألَنَّ  يَْرَحُم؛ الَِّذي ّلِلَّ

تِي، فِيكَ  أُْظِهرَ  لَِكيْ  أَقَْمتَُك،  يَْرَحمُ  وَ هُ  فَإذاً ". األَْرضِ  ُكلِّ  في بِاْسِمي يُنَاَدى َولَِكيْ  قُوَّ

 ،"ِشيئَتَهُ؟مَ  يُقَاِومُ  َمنْ  ألَنْ  بَْعُد؟ يَلُومُ  لَِماَذا: "لِي فََستَقُولُ . يََشاءُ  َمنْ  َويُقَسِّي يََشاُء، َمنْ 

َ؟ تَُجاِوبَ  َحتَّى اإلْنَسانُ  أَيهَا أَْنتَ  َمنْ  بَلْ   َذالَِما: "لَِجابِلِهَا تَقُولُ  اْلِجْبلَةَ  أَلََعلَّ  هللاَّ

افِ  لَْيسَ  أَمْ  ،"هَكَذا؟ َصنَْعتَنِي  ينَةِ اْلَعج هَِذهِ  ِمنْ  يَْصنَعَ  أَنْ  الطِّينِ  َعلَى ُسْلطَانٌ  لِْلَخزَّ

ُ، َكانَ  فَإنْ  لِْلهََواِن؟ َوآَخرَ  لِْلَكَراَمةِ  إنَاءً  اْلَواِحَدةِ   َغَضبَهُ يُْظِهرَ  أَنْ  يُِريدُ  َوهُوَ  هللاَّ

تَهُ، َويُِريَنَا  ْجِدهِ مَ  ِغنَى يُْظِهرَ  َولَِكيْ . لِْلهََلَكِ  ُمهَيَّأَةً  َغَضبٍ  آنِيَةَ  طَِويلَةٍ  بِأَناةٍ  أَتى قُوَّ

هَا َسبَقَ  قَدْ  َرْحَمةٍ  آنِيَةِ  َعلَى  ِمنَ  لَْيسَ  إيَّاهَا، نَْحنُ  َدَعانَا أْيضاً  الَّتي لِْلَمْجِد، فَأََعدَّ

 سَ لَيْ  الَِّذي َسأَْدُعو: "أْيضاً  هُوَشعَ  في يَقُولُ  َكَما. أْيضاً  األَُممِ  ِمنَ  بَلْ  فَقَْط، اْليَهُودِ 
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 لَهُمْ  قِيلَ  ِذيالَّ  اْلَمْوِضعِ  في َويَُكونُ . َمْحبُوبَةً  بَِمْحبُوبَةٍ  لَْيَستْ  َوالَّتِي َشْعبِي، بَِشْعبِي

ِ  أَْبنَاءَ  يُْدَعْونَ  هُنَاكَ  أَنهُ َشْعبِي، لَْستُمْ  أَنتُمْ : فِيهِ   ِجهَةِ  ِمنْ  يَْصُرخُ  َوإَشْعيَاءُ ". اْلَحيِّ  هللاَّ

 ألَنَّ . َستَْخلُصُ  فَاْلبَقِيَّةُ  اْلبَْحِر، َكَرْملِ  إْسَرائِيلَ  بَنِي َعَددُ  َكانَ  َوإنْ : "قَائَِلً  إْسَرائِيلَ 

بَّ  مُ  اإللَهَ  الرَّ  اَوَكمَ ". األَْرضِ  َعلَى بِهِ  َمْقِضيّاً  أَْمراً  يَْصنَعُ  ألَنهُ بِِه، َوقَاضٍ  أَْمرٍ  ُمتَمِّ

 َوَشابَْهنَا َسُدومَ  ِمْثلَ  لَِصْرنَا نَْسَلً، لَنَا أَْبقَى اْلُجنُودِ  َربَّ  أَنَّ  لَْوالَ : "فَقَالَ  إَشْعيَاءُ  َسبَقَ 

، أَْدَرُكوا اْلبِرِّ  طَلَبِ  في يَْسَعْوا لَمْ  الَِّذينَ  األَُممَ  إنَّ  نَقُوُل؟ فََماَذا". َعُموَرةَ   بِرَّ الْ  اْلبِرَّ

، نَاُموسِ  طَلَبِ  في يَْسَعى َوهُوَ  إْسَرائِيَل، َولِكنَّ . اإليَمانِ  ِمنَ  الَِّذي  يُْدِركِ  لَمْ  اْلبِرِّ

 بَِحَجرِ  فََعثَُروا. األَْعَمالِ  ِمنَ  َكأَنهُ بَلْ  اإليَماِن، ِمنَ  يَُكنْ  لَمْ  ألَنهُ لَِماَذا؟ !النَّاُموسَ 

، َوَصْخَرةَ  َعْثَرةٍ  َحَجرَ  ِصْهيَْونَ  في أََضعُ  أَنا هَا: "َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما اْلَعْثَرِة،  َشكٍّ

 ". يُْخَزى ال بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  َوُكلُّ 

ِ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتياآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ هللاَّ

 

 

 (0:  0 ــ 94:  9) الَكاثولِيُكون
 

سول يُوحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ا  ِمنَ  ِمْعتُُموهُ سَ  َما فِيُكمْ  ثَبَتَ  إنْ . فِيُكمْ  فَْليَْثبُتْ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُمُوهُ  فََما أْيضاً  أَْنتُمْ  أَمَّ

: هِ بِ  هُوَ  َوَعَدنَا الَِّذي اْلَوْعدُ  هُوَ  َوهََذا. َواآلبِ  االْبنِ  في تَْثبُتُونَ  أْيضاً  فَأَْنتُمْ  اْلبَْدِء،

ا. يُِضلُّونَُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  هََذا إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ . األَبِديَّةُ  اْلَحيَاةُ   لَّتِيا فَاْلَمْسَحةُ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

 أََحٌد، َمُكمْ يَُعلِّ  أَنْ  أَوْ  إلَْيُكْم، اْلِكتَابَةِ  إلى ُمْحتَاِجينَ  َولَْستُمْ  فِيُكْم، ثَابِتَةٌ  ِمْنهُ أََخْذتُُموهَا

وحُ  هََذا يَُعلُِّمُكمْ  َكَما بَلْ   َعلََّمُكمْ  َوَكَما. َكِذباً  َولَْيسَ  َحقٌّ  َوهُوَ  َشْيٍء، ُكلِّ  َعنْ  َعْينُهُ الرُّ

، يَا َواآلنَ . فِيهِ  فَاْثبُتُوا  ِمْنهُ ْخَجلُونَ تَ  َوال َدالَةً، تَنَالُونَ  أُْظِهرَ  إَذا َحتَّى فِيِه، اْثبُتُوا بَنِيَّ

، أَنهُ َرأَْيتُمْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  فَإنْ . َمِجيئِهِ  في . ِمْنهُ َمْولُودٌ  اْلبِرَّ  يَْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ  أَنَّ  ْعلَُمواإفَ  بَارٌّ
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ِ  أَْوالدَ  نُْدَعى َحتَّى اآلبُ  أَْعطَانَا َمَحبَّةٍ  أَيةَ  اُْنظُُروا  هََذا أَْجلِ  ِمنْ ! ِمْنهُمْ  قَْومٌ  َونَْحنُ  هللاَّ

ِ، أَْوالدُ  نَْحنُ  اآلنَ  أَْحبَّائِي، يَا. يَْعِرفُهُ ال ألَنهُ اْلَعالَُم؛ يَْعِرفُنَا ال  بَْعدُ  يُْظهَرْ  َولَمْ  هللاَّ

 َمنْ  َوُكلُّ . هُوَ  َكَما َسنََراهُ  ألَننَا ِمْثلَهُ، نَُكونُ  أُْظِهرَ  إَذا أَنهُ نَْعلَمُ  َولِكنْ  َسنَُكوُن؟ َماَذا

َجاءُ  هََذا ِعْنَدهُ   .طَاِهرٌ  ذاكَ  أَنَّ  َكَما نَْفَسهُ يُطَهِّرُ  بِِه، الرَّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء  التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (99 ــ 2:  2) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 َولَدَ  َوإْسَحقُ . الثَّاِمنِ  اْليَْومِ  في َوَختَنَهُ إْسَحقَ  َولَدَ  َوهَكَذا اْلِختَاِن، َعْهدَ  َوأَْعطَاهُ 

 فَ يُوسُ  َحَسُدوا اآلبَاءِ  َوُرَؤَساءُ . َعَشرَ  االْثنَيْ  اآلبَاءِ  ُرَؤَساءَ  َولَدَ  َويَْعقُوبُ  يَْعقُوَب،

ُ  َوَكانَ  ِمْصَر، إلى َوبَاُعوهُ   َوِحْكَمةً  نِْعَمةً  َوَمنََحهُ َشَدائِِدِه، َجِميعِ  ِمنْ  َوَخلََّصهُ َمَعهُ، هللاَّ

 ُجوعٌ  أَتَى ثُمَّ . بَْيتِهِ  ُكلِّ  َوَعلَى ِمْصرَ  َعلَى ُمَدبِّراً  فََجَعلَهُ ِمْصَر، َملِكِ  فِْرَعْونَ  أََمامَ 

ا. قَْمَحاً  يَِجُدونَ  ال آبَاُؤنَا فََكانَ  َعِظيٌم، َوِضيقٌ  َوَكْنَعاَن، ِمْصرَ  أَْرضِ  ُكلِّ  َعلَى  َولَمَّ

الً  آبَاَءنَا أَْرَسلَ  يُبَاُع، قَْمحاً  ِمْصرَ  في أنَّ  يَْعقُوبُ  َسِمعَ  ةِ  َوفي. أَوَّ  ْظهَرَ أَ  الثَّانِيةِ  اْلَمرَّ

 ْدَعىَواْستَ  يُوُسفُ  فَأَْرَسلَ . يُوُسفَ  أَْصلُ  لِفِْرَعْونَ  َوتَبيَّنَ  إلْخَوتِِه، نَْفَسهُ يُوُسفُ 

 وَماتَ  رَ ِمصْ  إلى يَْعقُوبُ  فَنََزلَ . نَْفساً  َوَسْبِعينَ  َخْمَسةً  َعِشيَرتِه، َوَجِميعَ  أَبَاهُ  يَْعقُوبَ 

ةِ  نَ مِ  بِثََمنٍ  إْبَراِهيمُ  اْشتََراهُ  الَِّذي اْلقَْبرِ  في َوُوِضعَ  َشِكيمَ  إلى َونُقِلَ  َوآبَاُؤنَا، هُوَ   الفِضَّ

ا. َشِكيمَ  في َحُمورَ  بَنِي ِمنْ  ُ  بِهِ  أَْقَسمَ  الَِّذي اْلَمْوِعدِ  َزَمانُ  اْقتََربَ  َولَمَّ  َم،إلْبَراِهي هللاَّ

ْعبُ  َكانَ   ْعِرفُ يَ  يَُكنْ  لَمْ  ِمْصرَ  َعلَى آَخرُ  َملِكٌ  قَامَ  أنْ  إلى ِمْصَر، في َوَكثُرَ  نََما قَدْ  الشَّ
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 فَالَهُمُ أَطْ  َخاِرَجاً  يَْطَرُحوا َكيْ  آبَائِنَا، إلى َوأََساءَ  ِجْنِسنَا َعلَى ِحيلَةً  بَّرَ دَ  فَهََذا. يُوُسفَ 

َغارَ   ْندَ عِ  َمْرِضياً  َجِميَلً  َوَكانَ  ُموَسى ُولدَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  َوفي. يَِعيُشوا ال لَِكيْ  الصِّ

،ِ ا. أَبِيهِ  بَْيتِ  في أَْشهُرٍ  ثََلثَةَ  ُربِّيَ  هََذا هللاَّ  ْتهَُوَربَّ  فِْرَعْونَ  اْبنَةُ  أََخَذْتهُ طُِرَح، َولَمَّ

بَ . اْبناً  لِنَْفِسهَا  فيوَ  َكَلَِمهِ  في ُمْقتَِدراً  َوَكانَ  اْلِمْصِريِّيَن، ِحْكَمةِ  بُِكلِّ  ُموَسى فَتَهَذَّ

 .أَْعَمالِهِ 

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في  َسة، آمينلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   .بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (23 ــ 22:  1) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0 - 1:  23 مز

اُروبِيمِ  َعلَى اْلَجالِسُ  أيها امَ  ،ْظهَرْ إ الشَّ ُ  ايَ  لَِخَلِصنَا. َوَمنَسَّى َوبِْنيَاِمينَ  ْفَرايمإ قُدَّ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. فَنَْخلُصَ  َعلَْينَا َوْجهُكَ  َولِيُنِرْ  ،اُْرُدْدنَا
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا بَّ  أنَّ  َوأَْقِربَاُؤهَا ِجيرانُهَا َوَسِمعَ . ْبناً إ َولََدتِ  لِتَلَِد، أَلِيَصابَاتَ  َزَمانُ  تَمَّ  َولَمَّ  دْ قَ  الرَّ

 لِيَْختِنُوا َجاُءوا أَنهُمْ  الثَّاِمنِ  اْليَْومِ  في َوَحَدثَ . َمَعهَا فَفَِرُحوا لَهَا، َرْحَمتَهُ َعظَّمَ 

، بِيَّ ْوهُ  الصَّ هُ فَأََجابَتْ . َزَكِريَّا أَبِيهِ  بِاْسمِ  َوَسمَّ ". يُوَحنَّا يُْدَعى بَلْ ! ال: "َوقَالَتْ  أُمُّ
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 بَِماَذا أَبِيِه، إلى أََشاُروا ثُمَّ ". ااِلْسمِ  بِهََذا يُْدَعى َعِشيَرتكِ  في أََحدٌ  لَْيسَ : "لَهَا فَقَالُوا

يَِه؟ أنْ  تُِريدُ  بَ ". يُوَحنَّا إْسُمهُ: "قَائَِلً  َوَكتَبَ  لَْوحاً  فَطَلَبَ  تَُسمِّ  َوبَْغتَةً  .َجِميُعهُمْ  فَتََعجَّ

َ  ُمبَاِرَكاً  يَتََكلَّمُ  وَكانَ  َولَِسانُهُ فَُمهُ إْنفَتَحَ  ثَ . ِجيَرانِِهمْ  َجِميعِ  َعلَى َخْوفٌ  َوَوقَعَ . هللاَّ  َوتُُحدِّ

اِمِعينَ  َجِميعُ  َوَحفَظَهَا اْليَهُوِديَِّة، ِجبَالِ  في َجِميِعهَا األُُمورِ  بِهَِذهِ   قُلُوبِِهمْ  في السَّ

؟ هََذا يَُكونُ  َماَذا تَرى: "قَائِلِينَ  بِيُّ بِّ  يَدُ  َوَكانَتْ ". الصَّ  بوهُ أَ  َزَكِريَّا َواْمتَألَ . َمَعهُ الرَّ

وحِ  ِمنَ  بُّ  ُمبَاَركٌ : "قَائَِلً  َوتَنَبَّأَ  القُُدِس، الرُّ  عَ َوَصنَ  تَفَقَّدَ  الَِّذي إْسَرائِيلَ  إلهُ الرَّ

 اهِ أَْفوَ  َعلَى تََكلَّمَ  َكَما. فَتَاهُ  َداُودَ  بَْيتِ  ِمنْ  َخَلَصٍ  قَْرنَ  لَنَا َوأَقَامَ  لَِشْعبِِه، َخَلََصاً 

يِسينَ  أَنبِيَائِهِ  ْهِر، ُمْنذُ  اْلقِدِّ  لِيَْصنَعَ  .ُمْبِغِضينَا َجِميعِ  أَْيِدي َوِمنْ  أَْعَدائِنَا ِمنْ  َخَلَصٍ  الدَّ

َس، َعْهَدهُ  َويَْذُكرَ  آبائِنَا، َمعَ  َرْحَمةً   نْ أ: أبِينَا إلْبَراِهيمَ  بِهِ  َحلَفَ  الَِّذي اْلقََسمَ  اْلُمقَدَّ

اَمهُ َوبِرٍّ  بِطَهَاَرةٍ  لِنَْعبَُدهُ  أَْعَدائِنَا، أَْيِدي ِمنْ  اْلَخَلَصَ  َخْوٍف، بَِلَ  يُْعِطيَنَا  َجِميعَ  قُدَّ

بِيُّ  أيهَا َوأَْنتَ . أياِمنا مُ  ألنكَ  تُْدَعى، اْلَعلِيِّ  نَبِيَّ  الصَّ  لِتُِعدَّ  بِّ الرَّ  َوْجهِ  أَمامَ  َسائِراً  تَتَقَدَّ

 نَاإلهِ  َرْحَمةِ  تََحنُّنِ  أَْجلِ  ِمنْ  ايَاهُْم،َخطَ  بَِمْغفَِرةِ  لَِشْعبِهِ  اْلَخَلَصِ  ِعْلمَ  لِتُْعِطيَ . طُُرقَهُ

 ِظَلَلِ وَ  الظُّْلَمةِ  في اْلَجالِِسينَ  َعلَى لِيُِضيءَ  الَعَلَِء؛ ِمنَ  اْلُمْشِرقُ  تَفَقََّدنا، بِهَا الَّتي

ا". السََّلمِ  طَِريقِ  في أَْرُجلُنَا تَْستَقِيمَ  لَِكيْ  اْلَمْوِت، بِيُّ  أَمَّ ىوَ  يَْنُمو فََكانَ  الصَّ  يَتَقَوَّ

وحِ،  . إلْسَرائِيلَ  ظُهُوِرهِ  يَْومِ  إلى اْلبََراِريِّ  في ُمقِيماً  َوَكانَ  بِالرُّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 طُوبهمن شهر  ولاألحد األ
 

 العَشيه

 (44 ــ 43:  4) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  42 مز

ِ  هَلِّلُوا ،بِأَيِديُكمْ  َصفِّقُوا األَُممِ  َجِميعَ  يَا بَّ  ألَنَّ  االْبتِهَاجِ؛ بَِصوتِ  ّلِِلَّ  َعلِيٌّ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. األَْرضِ  َكافَةِ  َعلَى َعِظيمٌ  َملِكٌ  ،َوَمْرهُوبٌ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ْمِس، ُغُروبِ  َوِعْندَ   َكثِيَرةٍ  أَْمَراضٍ  بِأَنَواعِ  َمْرَضى ِعْنَدهُمْ  الَِّذينَ  ُكلُّ  َكانَ  الشَّ

ُمونَهُمْ  ا إلَْيِه، يُقَدِّ  أْيضاً  َوَكانَتْ . فََشفَاهُمْ  ِمْنهُمْ  َواِحدٍ  ُكلِّ  َعلَى يََدهُ  فََوَضعَ  هُوَ  أَمَّ

ِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  أَْنتَ : تَقُولُ  َصاِرَخةٌ  َوِهيَ  َكثِيِرينَ  ِمنْ  تَْخُرجُ  َشيَاِطينُ   َكانَ فَ . هللاَّ

ا. اْلَمِسيحُ  هُوَ  أنهُ َعَرفُوهُ  قَدْ  َكانُوا ألنهُمْ  يَْنِطقُوَن؛ هُمْ يََدعُ  َوال يَْنتَِهُرهُمْ   َصارَ  َولَمَّ

 إلَْيهِ  فََجاُءوا. يَْطلُبُونَهُ اْلُجُموعُ  َوَكانَ  َخَلٍَء، َمْوِضعٍ  إلى َوَذهَبَ  َخَرجَ  النَّهَارُ 

رَ  أَنْ  لِي يَْنبَِغي إنَّهُ: "لَهُمْ  فَقَالَ . ِعْنِدِهمْ  ِمنْ  يَْذهَبَ  لِئََلَّ  َوأَْمَسُكوهُ   ألَُخرِ ا اْلُمُدنِ  في أُبشِّ

ِ؛ بَِملَُكوتِ  أْيضاً   .اْلَجلِيلِ  َمَجاِمعِ  في يَْكِرزُ  فََكانَ ". أُْرِسْلتُ  قَدْ  لِهََذا ألَني هللاَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (02 ــ 01:  4) وقالُ 
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  20 مز

بُّ  بُّ  لَبِسَ  ،اْلَجَلَلَ  َولَبِسَ  َملََك، قَدْ  الرَّ ةَ، الرَّ  ُمْنذُ  دٌّ ُمْستَعِ  ُكْرِسيُّكَ . بِهَا َوتََمْنطَقَ  اْلقُوَّ

 .هَلِّلُويَا. األََزلِ  ُمْنذُ  هُوَ  َوأَْنتَ  ،اْلبَْدءِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

بُوتِ  في يَُعلُِّمهُمْ  َوَكانَ  اْلَجلِيِل، ِمنَ  َمِدينَةٍ  َكْفِرنَاُحوَم، إلى َونََزلَ   نْ مِ  فَبُِهتُوا. السُّ

 َشْيطَانٍ  ُروحُ  بِهِ  َرُجلٌ  اْلَمْجَمعِ  في يُوَجدُ  َوَكانَ . بُِسْلطَانٍ  َكانَ  َكَلََمهُ ألنَّ  تَْعلِيِمِه؛

؟ وعُ يَسُ  يَا َولَكَ  لَنَا َما: "قَائَِلً  َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  فََصاحَ  نَِجٍس، ! تُْهلَِكنَالِ  أَتَْيتَ  النَّاِصِريُّ

ِ  قُدُّوسُ : أَْنتَ  َمنْ  أَْعِرفُكَ  أَنا . !"ِمْنهُ َواْخُرجْ ! اْخَرسْ : "قَائَِلً  يَُسوعُ  فَاْنتَهََرهُ !". هللاَّ

ْيطَانُ  فََصَرَعهُ  َعِظيمٌ  َخْوفٌ  فََحَدثَ . َشْيءٌ  يُْؤلِْمهُ َولَمْ  ِمْنهُ َوَخَرجَ  اْلَوَسطِ  في الشَّ

 ُسْلطَانٍ بِ  ألَنهُ اْلَكلَِمةُ؟ هَِذهِ  َما: "قَائِلِينَ  بَْعضاً  بَْعُضهُمْ  يَُكلُِّمونَ  َوَكانُوا َجِميِعِهْم، َعلَى

ةٍ   ُكوَرةِ الْ  في َمْوِضعٍ  ُكلِّ  في َعْنهُ ِصيتٌ  فََذاعَ !". فَتَْخُرجُ  النَِّجَسةَ  األَْرَواحَ  يَأُْمرُ  َوقُوَّ

ِ َدائِماً   .اْلُمِحيطَةِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 4:  12) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ بََرَكتُهُ المقدسة  ُرومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْبرِ  َحتَّى تَْعلِيِمنَا، ألَْجلِ  ُكتِبَ  إنََّما قَْبُل، ِمنْ  ُكتِبَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  فَإنَّ   في بَِما يَةِ َوالتَّْعزِ  بِالصَّ

ْبرِ  َوإلَهُ. َرَجاءٌ  لَنَا يَُكونُ  اْلُكتُبِ   بَْينَُكْم، يَمافِ  ُمتَّفِقاً  َواِحداً  فِْكَراً  يُْعِطيُكمْ  َوالتَّْعِزيَةِ  الصَّ

ُدونَ  َواِحدٍ  َوفَمٍ  َواِحدٍ  بِقَْلبٍ  لَِكيْ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  بَِحَسبِ  َ  تَُمجِّ  وعَ يَسُ  َربِّنَا َوأبا هللاَّ

ِ  دِ لَِمجْ  إلَْيِه، قَبِلَُكمْ  اْلَمِسيحَ  أَنَّ  َكَما بَْعضاً  بَْعُضُكمْ  اْقبَلُوا ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ . اْلَمِسيحِ  . هللاَّ

ِ، ِصْدقِ  أَْجلِ  ِمنْ  لِْلِختَاِن، َخاِدَماً  َصارَ  قَدْ  اْلَمِسيحَ  إنَّ : َوأَقُولُ   دَ َمَواِعي يُثَبِّتَ  لَِكيْ  هللاَّ

ا. اآلباءِ  ُدونَ  األَُممُ  َوأمَّ َ  فَيَُمجِّ ْحَمِة، أَْجلِ  ِمنْ  هللاَّ  ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ : "َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما الرَّ

 عَ مَ  األَُممُ  أَيهَا ْفَرُحواإ: "أْيضاً  َويَقُولُ " الْسِمكَ  َوأُْرتِّلُ  األَُممِ  بَْينَ  يَاَربُّ  بِكَ  َسأَْعتَِرفُ 

بَّ  َسبُِّحوا: "أْيضاً  َويَقُولُ ". َشْعبِهِ  ُعوبِ  َجِميعَ  يا َوبَاِرُكوهُ  األَُمِم، َجِميعَ  يَا الرَّ ". الشُّ

 يَُكونُ سَ  اْسِمهِ  َعلَى األَُمِم، لِيَقُودَ  َواْلقَائِمُ  يَسَّى أَْصلُ  َسيَُكونُ : "إَشْعيَاءُ  يَقُولُ  َوأْيضاً 

َجاءِ  إلَهُ َوْليَْمأْلُكمْ ". األَُممِ  َرَجاءُ   َوتَْزَداُدونَ  تُْؤِمنُونَ  ِعْنَدَما َوَسَلَمٍ  فََرحٍ  ُكلِّ  ِمنْ  الرَّ

َجاءِ  في ةِ  الرَّ وحِ  بِقُوَّ  أَنُكمْ  ،إْخَوتِي يَا ِجهَتُِكْم، ِمنْ  ُمتَيَقِّنٌ  أْيضاً  نَْفِسي َوأَنا. القُُدسِ  الرُّ

 بَْعُضُكمْ  تَُعلُِّموا أَنْ  قَاِدُرونَ  ِعْلٍم، ُكلِّ  ِمنْ  َوَمْملُوُؤونَ  َصالِحٍ، َعَملٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ُمْمتَلِئونَ 

ُرُكْم، َكَمنْ  اإلْخَوةُ، أَيهَا ُجْزئِيّاً  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  َجَساَرةٍ  بِأَْكثَرِ  َولِكن. بَْعضاً   َسبَبِ بِ  يَُذكِّ

ِ، ِمنَ  لِي أُْعِطيَتْ  الَّتي النِّْعَمةِ   اِمَلً عَ  األَُمِم، لََدى اْلَمِسيحِ  لِيَُسوعَ  َخاِدماً  أَُكونَ  َحتَّى هللاَّ

ِ، إلْنِجيلِ  بِاْلَكهَنُوتِ  ساً  َمْقبُوالً  األَُممِ  قُْربَانُ  لِيَُكونَ  هللاَّ وحِ  ُمقَدَّ  اْفتَِخارٌ  لِيَ فَ . اْلقُُدسِ  بِالرُّ

ِ  ِعْندَ  يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في ا َكلَِمةً  أَقُولَ  أَنْ  أَْجُسرُ  الَ  ألَني. هللاَّ  اْلَمِسيحُ  يَْفَعْلهُ لَمْ  ِممَّ

ةِ  َواْلفِْعِل، بِاْلقَْولِ  األَُمِم، إطَاَعةِ  ألَْجلِ  بَِواِسطَتي ةِ  َوَعَجائَِب، آياتٍ  بِقُوَّ و َوبِقُوَّ  حِ الرُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ   .اْلقُُدسِ   ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (11 ــ 1:  0) الَكاثولِيُكون
 

سول يُوحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ِ  أَْوالدَ  نُْدَعى َحتَّى اآلبُ  أَْعطَانَا َمَحبَّةٍ  أَيةَ  اُْنظُُروا  هََذا أَْجلِ  ِمنْ ! ِمْنهُمْ  قَْومٌ  َونَْحنُ  هللاَّ

ِ، أَْوالدُ  نَْحنُ  اآلنَ  أَْحبَّائِي، يَا. يَْعِرفُهُ ال ألَنهُ اْلَعالَُم؛ يَْعِرفُنَا ال  بَْعدُ  يُْظهَرْ  َولَمْ  هللاَّ

 َمنْ  َوُكلُّ . هُوَ  َكَما َسنََراهُ  ألَننَا ِمْثلَهُ، نَُكونُ  أُْظِهرَ  إَذا أَنهُ نَْعلَمُ  َولِكنْ  َسنَُكوُن؟ َماَذا

َجاءُ  هََذا ِعْنَدهُ   يَْفَعلُ  اْلَخِطيَّةَ  يَْفَعلُ  َمنْ  ُكلُّ . طَاِهرٌ  َذاكَ  أَنَّ  َكَما نَْفَسهُ يُطَهِّرُ  بِِه، الرَّ

 ايَانَا،َخطَ  يَْرفَعَ  لَِكيْ  أُْظِهرَ  َذاكَ  أنَّ  َوتَْعلَُمونَ . التََّعدِّي ِهيَ  اْلَخِطيَّةَ  ألَنَّ  أْيضاً؛ التََّعدِّيَ 

 َوال ْنظُْرهُ يَ  لَمْ  اْلَخِطيَّةَ  يَْفَعلُ  َمنْ  َوُكلُّ . ْخِطئُ يُ ال فِيهِ  يَْثبتُ  َمنْ  ُكلُّ . َخِطيَّةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ 

، فَهُوَ  اْلبِرَّ  يَْفَعلُ  َمنْ : أََحدٌ  يُِضلَُّكمْ  ال األَْوالُد، أَيهَا. َعَرفَهُ  نْ مَ . بَارٌّ  َذاكَ  أَنَّ  َكَما بَارٌّ

ِ  نُ ابْ  ظَهَرَ  هََذا ألَْجلِ . يُْخِطئُ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  إِْبلِيسَ  ألَنَّ  إِْبلِيَس؛ ِمنَ  فَهُوَ  اْلَخِطيَّةَ  يَْفَعلُ   هللاَّ

ِ  ِمنَ  ُولِدَ  َمنْ  ُكلُّ . إِْبلِيسَ  أَْعَمالَ  يَْنقُضَ  لَِكيْ   فِيِه، تٌ ثَابِ  نَْسلَهُ ألنَّ  َخِطيَّةً؛ يَْفَعلُ  ال هللاَّ

ِ  ِمنَ  َمْولُودٌ  ألنهُ يُْخِطئَ  أنْ  يَْستَِطيعُ  َوالَ  ِ  أَْوالَدُ  بِهََذا. هللاَّ : سَ إِْبلِي َوأَْوالَدُ  ظَاِهُرونَ  هللاَّ

ِ، ِمنَ  هُوَ  فَلَْيسَ  اْلبِرَّ  يَْفَعلُ  الَ  َمنْ  ُكلُّ   اْلَوْعدُ  هُوَ  هََذا ألنَّ  .أََخاهُ  يُِحبُّ  ال َمنْ  َوَكَذا هللاَّ

 .بَْعضاً  بَْعُضُكمْ  تُِحبُّوا أنْ : اْلبَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  الَِّذي

ا ال تُِحبُّوا  الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (0:  12 ــ 94:  14) اإلبَركِسيس
 

ُسل األْطهَاِر اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  إلى نََزالَ  مَّ ثُ  بَْرَجةَ، في بِاْلَكلَِمةِ  َوتََكلََّما. بَْمفِيلِيَّةَ  إلى أَتَيَا بِيِسيِديَّةَ  في ْجتَاَزاإ َولَمَّ

ِ  بِنِْعَمةِ  أُْسلَِما قَدْ  َكانَا َحْيثُ  أَْنطَاِكيَةَ، إلى أَْقلََعا هُنَاكَ  َوِمنْ . أَتالِيَا  الَِّذي لِ اْلَعمَ  إلى هللاَّ

ا. أَْكَمَلَهُ  ُ  َصنَعَ  َما بُِكلِّ  أَْخبََرا اْلَكنِيَسةَ، َوَجَمَعا قَِدَما َولَمَّ  ألَُممِ لِ  فَتَحَ  َوأَنهُ َمَعهَُما، هللاَّ

 هُوِديَِّة،اْليَ  ِمنَ  قَْومٌ  َواْنَحَدرَ . التََّلَِميذِ  َمعَ  بِقَلِيلٍ  لَْيسَ  َزَماناً  هُنَاكَ  َوَمَكثَا. اإليَمانِ  بَابَ 

 أَنْ  يُْمِكنُُكمْ  ال ُموَسى، َعاَدةِ  َحَسبَ  تَْختَتِنُوا لَمْ  إنْ  إنَّهُ: "اإلْخَوةَ  يَُعلُِّمونَ  َوَكانُوا

ا". تَْخلُُصوا  يَْصَعدَ  أَنْ  واَرتَّبُ َمَعهُْم، بِقَلِيلَةٍ  لَْيَستْ  ُمَشاَحنَةٌ  َوبَْرنَابَا لِبُولُسَ  َحَصلَ  فَلَمَّ

ُسلِ  إلى ِمْنهُمْ  آَخُرونَ  َوأُنَاسٌ  َوبَْرنَابَا بُولُسُ   ْنظُُروالِيَ  بِأُوُرَشلِيمَ  الَِّذينَ  َواألْحبَارِ  الرُّ

اِمَرةِ وَ  فِينِيقِيَةَ  في اْجتَاُزوا اْلَكنِيَسةُ  َشيََّعْتهُمُ  َما بَْعدَ  فَهَُؤالَءِ . اْلُمنَاَزَعةِ  هَِذهِ  في  السَّ

 .اإلْخَوةِ  لَِجِميعِ  َعِظيَماً  ُسُروراً  يَْعَملُونَ  َوَكانُوا األَُمِم، بُِرُجوعِ  يُْخبُِرونَهُمْ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 الُمقَدساإلنجيل 

 (90 ــ 10:  9) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0 ، 9:  22 مز

بُّ  أَْعلَنَ  امَ  َخَلََصهُ الرَّ  َوَحقَّهُ ،لِيَْعقُوبَ  َرْحَمتَهُ َذَكرَ . لَهُمْ  َعْدلَهُ َوَكَشفَ  ،األَُممِ  قُدَّ

 .هَلِّلُويَا. إْسَرائِيلَ  لِبَْيتِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمينإلي  ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا بِّ  َمَلَكُ  إَذا َمَضْوا، َولَمَّ بِيَّ  َوُخذِ  قُمْ : "قَائَِلً  ُحْلمٍ  في لِيُوُسفَ  ظَهَرَ  قَدْ  الرَّ هُوَ  الصَّ  أُمَّ

 يَْطلُبَ  أنْ  ُمْزِمعٌ  ِهيُروِدسَ  ألنَّ . لَكَ  أَقُولَ  َحتَّى هُنَاكَ  َوُكنْ  ِمْصَر، إلى َواْهُربْ 

بِيَّ  بِيَّ  َوأََخذَ  فَقَامَ ". لِيُْهلَِكهُ الصَّ هُ الصَّ  لىإ هُنَاكَ  َوَكانَ . ِمْصرَ  إلى َوَمَضى لَْيَلً  َوأُمَّ

بِّ  ِمنَ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ . ِهيُروِدسَ  َوفَاةِ  ". نِيإبْ  َدَعْوتُ  ِمْصرَ  ِمنْ : "اْلقَائِل بِالنَّبِيِّ  الرَّ

ا ِحينَئِذٍ   َجِميعَ  َوقَتَلَ  فَأَْرَسلَ . ِجّداً  َغِضبَ  بِهِ  َسِخُروا اْلَمُجوسَ  أنَّ  ِهيُروِدسُ  َرأَى لَمَّ

ْبيَانِ   َحَسبِ بِ  ُدوُن، فََما َسنَتَْينِ  إْبنِ  ِمنِ  تُُخوِمهَا، ُكلِّ  َوفي لَْحمٍ  بَْيتِ  في الَِّذينَ  الصِّ

َمانِ   ْوتٌ صَ : "اْلقَائِلِ  النَّبِيِّ  بِإْرِميَا قِيلَ  َما تَمَّ  ِحينَئِذٍ . اْلَمُجوسِ  ِمنَ  تََحقَّقَهُ الَِّذي الزَّ

اَمِة، في ُسِمعَ   أنْ  تُِريدُ  َوال أَْوالِدهَا َعلَى تَْبِكي َراِحيلُ . َكثِيرٌ  َونَِحيبٌ  بَُكاءٌ  الرَّ

ى، ا". بَِمْوُجوِدينَ  لَْيُسوا ألنهُمْ  تَتََعزَّ بِّ  َمَلَكُ  إَذا ِهيُروِدُس، َماتَ  فَلَمَّ  ظَهَرَ  قَدْ  الرَّ

بِيَّ  َوُخذِ  قُمْ : "قَائَِلً  ِمْصرَ  في فَ لِيُوسُ  ُحْلمٍ  في هُ الصَّ  أَْرضِ  إلى َواْذهَبْ  َوأُمَّ

بِيِّ  نَْفسَ  يَْطلُبُونَ  َكانُوا الَِّذينَ  َماتَ  قَدْ  ألنهُ إْسَرائِيَل، هُ بِيَّ الصَّ  َوأََخذَ  فَقَامَ ". الصَّ  َوأُمَّ
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ا. إْسَرائِيلَ  أَْرضِ  إلى َوَجاءَ   ِعَوضاً  اْليَهُوِديَّةِ  َعلَى يَْملِكُ  أَْرِخيَلَُوسَ  أنَّ  َسِمعَ  فَلَمَّ

 إلى َذهَبَ  ُحْلٍم، في إلَْيهِ  أُوِحيَ  َوإذْ . هُنَاكَ  إلى يَْذهَبَ  أنْ  َخافَ  أَبِيِه، ِهيُروِدسَ  َعنْ 

: ْنبِيَاءِ بِاألَ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ  نَاِصَرةَ، تُْدَعى َمِدينَةٍ  في َوَسَكنَ  فَأَتَى. اْلَجلِيلِ  نََواِحي

ِ َدائِماً   ". نَاِصِريّاً  َسيُْدَعى إنَّهُ"  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر طُوبه ثانياألحد ال
 

 العَشيه

 (06 ــ 99:  14) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 0:  22 مز

ُعوبَ  بِاْلَعْدِل، اْلَمْسُكونَةَ  يَِدينُ . َجِميُعها األَْرضِ  أَقَاِصي إلَِهنَا، َخَلَصَ  نَظََرتْ   َوالشُّ

 .هَلِّلُويَا. بِاالْستِقَاَمةِ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وإلهنا وُمخلصنا ومَ م الَرب، ربُنا ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

فِينَةَ  يَْرَكبُوا أَنْ  تََلَِميَذهُ  أَْلَزمَ  َولِْلَوْقتِ  . اْلُجُموعَ  ِرفَ يَصْ  َحتَّى اْلَعْبرِ  إلى َويَْسبِقُوهُ  اْلسَّ

ا. لِيَُصلِّيَ  اْنفَِرادٍ  َعلَى اْلَجبَلِ  إلى َصِعدَ  اْلُجُموعَ  َصَرفَ  َوبَْعَدَما  اءُ اْلَمسَ  َصارَ  َولَمَّ

ا. َوْحَدهُ  هُنَاكَ  َكانَ  فِينَةُ  َوأَمَّ  ْلَوةً غَ  َوِعْشِرينَ  َخْمسٍ  بِنَْحوِ  اْلبَرِّ  َعنِ  بَِعيَدةً  فََكانَتْ  السَّ

بَةً  يحَ  ألَنَّ  األَْمَواجِ؛ ِمنَ  ُمَعذَّ ابِعِ  اْلهَِزيعِ  َوفي. ةً ُمَضادَّ  َكانَتْ  الرِّ  َجاءَ  اللَّْيلِ  ِمنَ  الرَّ

ا. اْلبَْحرِ  َعلَى َماِشياً  إلَْيِهمْ   إنَّهُ: "ينَ قَائِلِ  اْضطََربُوا اْلبَْحرِ  َعلَى َماِشياً  تََلَِميُذهُ  َرآهُ  فَلَمَّ

ُعوا: "قَائَِلً  َكلََّمهُمْ  فَلِْلَوْقتِ ! َصَرُخوا اْلَخْوفِ  َوِمنَ ". َخيَالٌ  ". واتََخافُ  ال. هُوَ  أَنَا! تََشجَّ

،: "لَهُ َوقَالَ  بُْطُرسُ  فَأََجابَ   َعلَى إلَْيكَ  آتِيَ  أَنْ  فَُمْرنِي هَُو، أَْنتَ  ُكْنتَ  إنْ  يَاَربُّ

فِينَةِ  ِمنَ  بُْطُرسُ  فَنََزلَ ". تََعالَ : "لَهُ فَقَالَ ". اْلَماءِ   إلى لِيَأْتِيَ  اْلَماءِ  َعلَى َوَمَشى السَّ

ا. يَُسوعَ  يحَ  َرأَى َولَمَّ ،: "قَائَِلً  َصَرخَ  يَْغَرُق، اْبتََدأَ  َوإذِ . َخافَ  الرِّ نِي يَاَربُّ  !".نَجِّ
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افَ ". َشَكْكَت؟ لَِماَذا اإليَماِن، قَلِيلَ  يَا: "لَهُ َوقَالَ  َوأَْمَسَكهُ يََدهُ  يَُسوعُ  َمدَّ  فَلِْلَوْقتِ   لَمَّ

فِينَةَ  َرِكبَ  يحُ  َسَكنَتِ  السَّ فِينَةِ  في َكانُوا َوالَِّذينَ . الرِّ  بِاْلَحقِيقَةِ : "قَائِلِينَ  لَهُ َسَجُدوا السَّ

ِ  اْبنُ  أَْنتَ  ا!". هللاَّ . َمَكانِ الْ  َذلِكَ  ِرَجالُ  فََعَرفَهُ َجنِّيَساِرَت، أَْرضِ  إلى َدَخلُوا َعبَُروا فَلَمَّ

ُموا ِة،اْلُمِحيطَ  اْلُكوَرةِ  تِْلكَ  َجِميعِ  إلى َوأَْرَسلُوا قََماءِ  َجِميعَ  إلَْيهِ  َوقَدَّ  لَْيهِ إ َوطَلَبُوا. السُّ

 .َخلَُصوا لََمُسوهُ  الَِّذينَ  فََجِميعُ . فَقَطْ  ثَْوبِهِ  هُْدبَ  يَْلِمُسوا أنْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (19 ــ 2:  0) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  22 مز

بُّ   ،ْولَهُحَ  َوَضبَابٌ  َسَحابٌ . اْلَكثِيَرةُ  اْلَجَزائِرُ  َوْلتَْفَرحِ  ،األَْرضُ  فَْلتَتَهَلَّلِ  َملَكَ  قَدْ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. َعْرِشهِ  قََوامُ  َواْلقََضاءُ  اْلَعْدلُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ِمنَ وَ  اْلَجلِيلِ  ِمنَ  َكثِيرٌ  َجْمعٌ  َوتَبَِعهُ اْلبَْحِر، َعْبرِ  إلى تََلِميِذهِ  َمعَ  يَُسوعُ  فَإْنطَلَقَ 

 ُصور ِمنْ  َكثِيرٌ  َوَجْمعٌ . األُْرُدنِّ  َعْبرِ  َوِمنْ  أَُدوِميَّةَ  َوِمنْ  أُوُرَشلِيمَ  َوِمنْ  اْليَهُوِديَّةِ 

 اْلَجْمعِ، َسبَبِ لِ  َسفِينَةٌ  تَُلَِزَمهُ أنْ  لِتََلَِميِذهِ  فَقَالَ . إلَْيهِ  فَأَتْوا َصنَعَ  بَِما َوَسِمُعوا َوَصْيَدا،

. َداءٌ  يهِ فِ  َمنْ  ُكلُّ  لِيَْلِمَسهُ َعلَْيهِ  َوقَعَ  َحتَّى َكثِيِريَن، أَْبَرأَ  قد َكانَ  ألنهُ يَْزَحُموهُ، ال َكيْ 



 من شهر ُطوبه ثانياألحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

116 

تْ  نَظََرْتهُ ِحينََما النَِّجَسةُ  َواألَْرَواحُ  اَمهُ َخرَّ  ْبنُ إ هُوَ  أَْنتَ  إنَّكَ : "قَائِلَةً  َوَصَرَختْ  قُدَّ

 ِ ِ َدائِماً   .يُْظِهُروهُ  ال َكيْ  َكثِيراً  ْنتَهََرهُمْ إو!". هللاَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (13 ــ 9:  2) البُولس

 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ دسة بََرَكتُهُ المق غَلطية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 أْيضاً  أَْشهَدُ  اأَن ولِكنْ ! َشْيئاً  اْلَمِسيحُ  يَْنفَُعُكمُ  ال اْختَتَْنتُمْ  إن إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  بُولُسَ  أَنا هَا

 أَيهَا حِ اْلَمِسي َعنِ  تَبَطَّْلتُمْ  قَدْ . النَّاُموسِ  بُِكلِّ  يَْعَملَ  أَنْ  ُمْلتَِزمٌ  أَنهُ ُمْختَتِنٍ  إْنَسانٍ  لُِكلِّ 

ُرونَ  الَِّذينَ  وحِ  نَْحنُ  ألَننَا. النِّْعَمةِ  ِمنَ  َسقَْطتُمْ . بِالنَّاُموسِ  تَتَبَرَّ  نَْنتَِظرُ  اإليَمانِ  ِمنَ  بِالرُّ

 َمانُ اإلي بَلِ  اْلُغْرلَةُ، َوال ْستِطَاَعةٌ إ لَهُ اْلِختَانُ  ال يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في ألَنهُ. بِرٍّ  َرَجاءَ 

؟ تُْذِعنُوا ال َحتَّى َمنََعُكمْ  فََمنْ . َحَسناً  تَْسَعْونَ  ُكْنتُمْ . بِاْلَمَحبَّةِ  اْلَعاِملُ   هََذا نَّ ألَ  لِْلَحقِّ

رُ  َصِغيَرةٌ  َخِميَرةٌ . "َدَعاُكمْ  الَِّذي ِمنَ  لَْيسَ  اإلْذَعانَ   قُ أَثِ  َولَِكنَّنِي". ُكلَّهُ اْلَعِجينَ  تَُخمِّ

بِّ  في بُِكمْ  ا. آَخرَ  َشْيئاً  تَظُنونَ  ال أَنُكمْ  الرَّ  . َكانَ  أَياً  القََضاءِ  فَسيَْحِملُ  يُْقلِقُُكمْ  الَِّذي أمَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (94 ــ 12:  0) الَكاثولِيُكون
 

سول يُوحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 ِمنَ  نَاأَن نَْعِرفُ  َوبِهََذا! َواْلَحقِّ  بِاْلَعَملِ  بَلْ  بِاللَِّساِن، َوال بِاْلَكَلَمِ  نُِحبَّ  ال أَْوالَِدي، يَا

اَمهُ؛ قَْلبَنَا َونُْقنِعُ  اْلَحقِّ  ُ  قَْلبُنَا الَمنَا إنْ  ألَنهُ قُدَّ  بُِكلِّ  مٌ َعالِ  َوهُوَ  قَْلبِنَا، ِمنْ  أَْعظَمُ  فَاّلِلَّ

ِ  ِعْندَ  َدالَةٌ  فَلَنَا قَْلبُنَا، يَلُْمنَا لَمْ  إنْ  أَِحبَّائِي، يَا. َشْيءٍ   ألَننَا ْنهُ؛مِ  نَنَالُ  َسأَْلنَا َوَمْهَما. هللاَّ

 ْبنِهِ إ ْسمِ إبِ  نُْؤِمنَ  أَنْ : َوِصيَّتُهُ ِهيَ  َوهَِذهِ . يُْرِضيهِ  َما أََماَمهُ َونَْعَملُ  َوَصايَاهُ، نَْحفَظُ 

 ثُبُتْ يَ  َوَصايَاهُ  يَْحفَظْ  َوَمنْ . َوِصيَّةً  أَْعطَانَا َكَما بَْعضاً  بَْعُضنَا َونُِحبَّ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ 

وحِ  ِمنَ : فِينَا يَْثبُتُ  أَنهُ نَْعِرفُ  َوبِهََذا. فِيهِ  يَْثبُتُ  أْيضاً  َوهُوَ  فِيِه،  .لَنَا ْعطَاهُ أَ  الِذي الرُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (92 ــ 99:  12) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ُسلُ  َرأى ِحينَئِذٍ   مْ لِيُْرِسلُوهُ  ِمْنهُْم، ِرَجاالً  يَْختَاُروا أنْ  الَكنِيَسةِ  َوُكلُّ  والقُُسوسُ  الرُّ

 ُجلَْينِ رَ  َوِسيَلَس، بَْرَسبَاَس، يُْدَعى الَِّذي يَهُوَذا: َوبَْرنَابَاسَ  بُولُسَ  َمعَ  أْنطاِكيَةَ  إلى

َمْينِ  سلِ  بِأْيِديِهمْ  َوَكتَبُوا. اإلْخَوةِ  في ُمتَقَدِّ  أْنطَاِكيَةَ  في الَِّذينَ  واإلْخَوةِ  َوالقُُسوسِ  لِلرُّ

امِ  َوِكيلِيِكيَّةَ   ْنُكمْ مِ  قَْوَماً  أنَّ  َسِمْعنَا قَدْ  ألننا اْفَرُحوا األَُممِ  ِمنَ  الَِّذينَ  اإلْخَوةُ  أيهَا: والشَّ

 بَِرْأيٍ  ْعنَاَواْجتَمَ  َرأْينا فَقَدْ . نَقُْلهَا لَمْ  بِأْقَوالٍ  أْنفَُسُكمْ  يُِميلُونَ  إذْ  فَأْقلَقُوُكْم، َخَرُجوا قَدْ 



 من شهر ُطوبه ثانياألحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

118 

 قَدْ  سٌ أُنَا َوبُولَُس، بَْرنَابَاسَ  َحبِيبَْينَا َمعَ  إلَْيُكمْ  َوأْرَسْلنَاهَُما َرُجلَْينِ  َواْختَْرنَا َواِحدٍ 

 َوهَُما َوِسيَلََس، يَهُوذا َمَعهَُما فَأَْرَسْلنَا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا اْسمِ  َعلَى أْنفَُسهُمْ  بََذلُوا

وحَ  ألنَّ . اْلقَْولِ  بِهََذا يُْخبَِرانُِكمْ  أْيضاً   نُِزيدَ  ال أنْ  أْيضاً  َونَْحنُ  اْرتََضى قَدْ  القُُدسَ  الرُّ

 األْوثَاِن، َذبَائِحِ  ِمنْ  نُفُوَسُكمْ  اْحفَظُوا: الَضُروِريَةِ  األْشيَاءِ  هَِذهِ  َغْيرَ  أْكثََر، ثِْقَلً  َعلِيُكمْ 

نَا، َوِمنَ  َواْلَمْخنُوِق، اْلَميِت، َدمِ  َوِمنْ   َما فَنِعمَ  ِمْنهَا نُفُوَسُكمْ  َحفِْظتُمْ  إَذا َوهَِذهِ  الزِّ

 .ُمَعافَْينَ  ُكونُوا. تَْصنَُعونَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (06 ــ 92:  11) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9: 62 ، 2، 11:  24 مز

ةٍ  ِمنْ  يَِسيُرونَ  النَّاُموِس، َواِضعُ  يُْعِطيها اْلبََرَكاتِ  ألَنَّ  ةٍ  إلى قُوَّ ُ  يا ْستَِمعْ إ. قُوَّ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. بََشرٍ  ُكلُّ  يَأتِي إلَْيكَ  ألنهُ َصَلَتِي،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 نِ لِْلبَطْ  طُوبَى: "لَهُ َوقَالَتْ  اْلَجْمعِ  ِمنَ  َصْوتَهَا اْمَرأَةٌ  َرفََعتِ  بِهََذا، يَتََكلَّمُ  هُوَ  َوفِيَما

ا". َرِضْعتَهَُما اللََّذْينِ  َوالثَّْديَْينِ  َحَملَكَ  الَِّذي  لِلَِّذينَ  طُوبَى بَلْ : "لَهَا فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ
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ِ  َكَلمَ  يَْسَمُعونَ   ِجيلٌ  اْلِجيلُ  هََذا: "يَقُولُ  اْبتََدأَ  اْلُجُموُع، اْجتََمَعتِ  َوإذِ ". َويَْحفَظُونَهُ هللاَّ

يرٌ  ؛ يُونَانَ  آيةُ  إالَّ  آيةٌ  لَهُ تُْعطَى َوالَ  آيةً، يَْطلُبُ . ِشرِّ  آيةً  يُونَانُ  َكانَ  َكَما ألَنهُ النَّبِيِّ

 في ومُ َستَقُ  التَّْيَمنِ  َملَِكةُ . اْلِجيلِ  لِهََذا أْيضاً  اإلْنَسانِ  ْبنُ إ يَُكونُ  َكذلِكَ  نِينََوى، ألَْهلِ 

ينُونَةِ   ْكَمةَ حِ  لِتَْسَمعَ  األَْرضِ  أَقَاِصي ِمنْ  أَتَتْ  ألنهَا َوتَِدينُهُْم؛ اْلِجيلِ  هََذا ِرَجالِ  َمعَ  الدِّ

 هََذا َمعَ  اْلُحْكمِ  في يَقُوُمونَ  نِينََوى ِرَجالُ ! هَهُنَا ُسلَْيَمانَ  ِمنْ  أَْعظَمُ  َوهَُوَذا ُسلَْيَماَن،

 لَْيسَ !. هَهُنَا يُونَانَ  ِمنْ  أَْعظَمُ  َوهَُوَذا يُونَاَن، بَِكَراَزةِ  تَابوا ألَنهُمْ  َويَِدينُونَهُ؛ اْلِجيلِ 

 لَِكيْ  ،اْلَمنَاَرةِ  َعلَى يََضُعهُ بَلْ  ِمْكيَاٍل، تَْحتَ  َوال ِخْفيٍَة، في َويََضُعهُ ِسَراجاً  يُوقِدُ  أََحدٌ 

اِخلُونَ  يَْنظُرَ   ُدكَ فََجسَ  بَِسيطَةً  َعْينُكَ  َكانَتْ  فَإنْ  َعْينَُك، هُوَ  َجَسِدكَ  ِسَراجُ . النَّورَ  الدَّ

يَرةً  َكانَتْ  َوإنْ  نَيِّراً، يَُكونُ  ُكلُّهُ  ُكونَ يَ  لِئََلَّ  إذاً  اُْنظُرْ . ُمْظلَِماً  يَُكونُ  ُكلُّهُ فََجَسُدكَ  ِشرِّ

 نَيِّراً  يَُكونُ  ُمْظلٌِم، ُجْزءٌ  فِيهِ  لَْيسَ  نَيِّراً  ُكلُّهُ َجَسُدكَ  َكانَ  إنْ فَ . ظََلَماً  فِيكَ  الَِّذي النُّورُ 

ِ َدائِماً   ". بِلََمَعانِهِ  اْلِمْصبَاحُ  لَكَ  يُِضيءُ  َكَما ُكلُّهُ،  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من شهر طُوبه لثاألحد الثا
 

 العَشيه

 (12 ــ 1:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ ُمعلمِ س، فَصُل ِمن بِشارة يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 ، 12:  22 مز

ُ  يَا. َوإْرتََعَدتْ  األَْرضُ  تََزْلَزلَتِ  اْلَمْسُكونَةَ، بُُروقُكَ  أََضاَءتْ   يقَُك،طَرِ  اْلبَْحرِ  في هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. اْلَكثِيَرةِ  اْلِميَاهِ  في َوَمَسالُِككَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 ابِ بَ  ِعْندَ  أُوُرَشلِيمَ  َوفي. أُوُرَشلِيمَ  إلى يَُسوعُ  فََصِعدَ  اْليَهُوِد، ِعيدُ  َكانَ  هََذا َوبَْعدَ 

أْنِ   َوفي .أَْرِوقَةٍ  َخْمَسةُ  لَهَا" ِحْسَدا بَْيتُ " بِاْلِعْبَرانِيَّةِ  تُسمَّى بِْرَكةٌ  تُوَجدُ  َكانَتْ  الضَّ

 نَ يَتََوقَُّعو يَابُِسوَن، َوقَْومٌ  َوُعْرجٌ  ُعْميٌ : اْلَمْرَضى ِمنَ  َكثِيرٌ  َمْطُروَحاً  َكانَ  هَِذهِ 

كُ  اْلبِْرَكةِ  في ِحينٍ  ُكلِّ  في يَْنِزلُ  َكانَ  َمَلََكاً  ألَنَّ  اْلَماِء؛ تَْحِريكَ   لُّ َوكُ . اْلَماءَ  َويَُحرِّ

الً  يَْنِزلُ  َمنْ   هِ بِ  َرُجلٌ  هُنَاكَ  َوَكانَ . بِهِ  َمَرضٍ  ُكلِّ  ِمنْ  يَْبَرأُ  َكانَ  اْلَماءِ  تَْحِريكِ  بَْعدَ  أَوَّ

 َكثِيراً، َزَمانَاً  لَهُ أَنَّ  َوَعلِمَ  َراقِداً، يَُسوعُ  َرآهُ  هََذا. َسنَةً  َوثََلَثِينَ  ثََمانٍ  ُمْنذُ  َمَرضٌ 

 ْلقِينِييُ إْنَسانٌ  لِي لَْيسَ  َسيُِّد، يَا: "َوقَالَ  اْلَمِريضُ  أََجابَهُ". تَْبَرأَ؟ أَنْ  أَتُِريدُ : "لَهُ فَقَالَ 

كَ  َمتَى اْلبِْرَكةِ  في اِمي يَْنِزلُ  آٍت، أَنَا فبَْينََما. اْلَماءُ  تََحرَّ : عُ يَُسو لَهُ قَالَ ". آَخرُ  قُدَّ

ُجلُ  بَِرئَ  فََحاالً ". َوإْمشِ  َسِريَركَ  اْحِملْ . قُمِ "  ذلِكَ  َوَكانَ . َوَمَشى َسِريَرهُ  َوَحَملَ  الرَّ
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". يَركَ َسرِ  تَْحِملَ  أَنْ  لَكَ  يَِحلُّ  َوال! َسْبتٌ  إنَّهُ: "بَِرئَ  لِلَِّذي اْليَهُودُ  فَقَالَ . َسْبتاً  اْليَْومُ 

 :قَائِلِينَ  فََسأَلُوهُ ". َواْمشِ  َسِريَركَ  اْحِملْ : لِي قَالَ  هُوَ  أَْبَرأَنِي الَِّذي إنَّ : "فَأَجابَهُمْ 

ا". َواْمِش؟ َسِريَركَ  اْحِملْ : لَكَ  قَالَ  الَِّذي اإلْنَسانُ  هُوَ  َمنْ "  يَُكنْ  فَلَمْ  ُشفِيَ  الَِّذي أَمَّ

 ذلِكَ  بَْعدَ . اْلَمْوِضعِ  ذلِكَ  في َجْمعٌ  َكانَ  إذْ  َخَرَج، قَدْ  َكانَ  يَُسوعَ  ألَنَّ  هَُو؛ نْ مَ  يَْعلَمُ 

 ُكونَ يَ  لِئََلَّ  أْيضاً، تُْخِطئْ  فََل بَِرْئَت، قَدْ  أَْنتَ  هَا: "لَهُ َوقَالَ  اْلهَْيَكلِ  في يَُسوعُ  َوَجَدهُ 

ُجلُ  فََمَضى". أََشرُّ  لَكَ   اهَذَ  أَْجلِ  ِمنْ ". أَْبَرأَنِي الَِّذي هُوَ  يَُسوعَ  إنَّ : "لِْليَهُودِ  َوقَالَ  الرَّ

ْبتِ ا في هََذا يَْفَعلُ  َكانَ  ألَنهُ يَْقتُلُوهُ؛ أَنْ  َويُِريُدونَ  يَُسوَع، يَْضطَِهُدونَ  اْليَهُودُ  َكانَ  . لسَّ

 هََذا أَْجلِ  فَِمنْ ". أَْعَملُ  أْيضاً  َوأَنَا اآلنَ  َحتَّى يَْعَملُ  أبي: "لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ 

ْبتَ  يَْنقُضِ  لَمْ  ألَنهُ يَْقتُلُوهُ؛ أَنْ  أَْكثَرَ  يَْطلُبُونَ  اْليَهُودُ  َكانَ  : أْيضاً  يَقُولُ  انَ كَ  بَلْ  فَقَْط، السَّ

َ  إنَّ " ِ  نَْفَسهُ ُمَساِوياً  ،"أبِي هللاَّ ِ َدائِماً   .بِاّلِلَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (91 ــ 1:  0) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 4 ، 6:  22 مز

َمَواتُ  ْخبََرتِ أ ُعوبِ  َجِميعُ  َوَرأَى بَِعْدلِِه، السَّ  اْلَمْسُكونَةَ، بُُروقُهُ أََضاَءتْ . َمْجَدهُ  الشُّ

 .هَلِّلُويَا. فَتََزْلَزلَتْ  األَْرضُ  نَظََرتِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمينإلي ، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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يِسيِّينَ  ِمنَ  إِْنَسانٌ  َكانَ   ُسوعَ يَ  إِلَى َجاءَ  لِْليَهُوِد. هَذا َرئِيسٌ  نِيقُوِديُموُس، اْسُمهُ اْلفَرِّ

 يَْعَملَ  نْ أَ  يَْقِدرُ  أََحدٌ  لَْيسَ  ألَنْ  ُمَعلًِّما، هللاِ  ِمنَ  أَتَْيتَ  قَدْ  أَنَّكَ  نَْعلَمُ  ُمَعلُِّم، يَا :لَهُ َوقَالَ  لَْيَلً 

 قَّ اْلحَ  اْلَحقَّ  :لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  َمَعهُ. أََجابَ  هللاُ  يَُكنِ  لَمْ  إِنْ  تَْعَملُ  أَْنتَ  الَّتِي اآليَاتِ  هِذهِ 

 لَهُ هللاِ. قَالَ  َملَُكوتَ  يََرى أَنْ  يَْقِدرُ  الَ  فَْوقُ  ِمنْ  يُولَدُ  الَ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ : لَكَ  أَقُولُ 

 ْطنَ بَ  يَْدُخلَ  أَنْ  يَْقِدرُ  أَلََعلَّهُ َشْيٌخ؟ َوهُوَ  يُولَدَ  أَنْ  اإِلْنَسانَ  يُْمِكنُ  َكْيفَ  :نِيقُوِديُموسُ 

هِ   ءِ اْلَما ِمنَ  يُولَدُ  الَ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ : لَكَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ  :يَُسوعُ  َويُولََد؟ أََجابَ  ثَانِيَةً  أُمِّ

وحِ   ِمنَ  َواْلَمْولُودُ  هَُو، َجَسدٌ  اْلَجَسدِ  ِمنَ  هللاِ. اَْلَمْولُودُ  َملَُكوتَ  يَْدُخلَ  أَنْ  يَْقِدرُ  الَ  َوالرُّ

وحِ  بْ  ُروٌح. الَ  هُوَ  الرُّ يحُ  ِمنْ  تُولَُدوا أَنْ  يَْنبَِغي: لَكَ  قُْلتُ  أَنِّي تَتََعجَّ  هُبُّ تَ  فَْوُق. اَلرِّ

 هَكَذا. تَْذهَبُ  أَْينَ  إِلَى َوالَ  تَأْتِي أَْينَ  ِمنْ  تَْعلَمُ  الَ  لِكنَّكَ  َصْوتَهَا، َوتَْسَمعُ  تََشاُء، َحْيثُ 

وحِ. أََجابَ  ِمنَ  ُولِدَ  َمنْ  ُكلُّ  هَذا؟  يَُكونَ  أَنْ  يُْمِكنُ  َكْيفَ  :لَهُ َوقَالَ  نِيقُوِديُموسُ  الرُّ

: لَكَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ  !هَذا تَْعلَمُ  َولَْستَ  إِْسَرائِيلَ  ُمَعلِّمُ  أَْنتَ  :لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ 

 لَُكمُ  قُْلتُ  ْنتُ كُ  َشهَاَدتَنَا. إِنْ  تَْقبَلُونَ  َولَْستُمْ  َرأَْينَا، بَِما َونَْشهَدُ  نَْعلَمُ  بَِما نَتََكلَّمُ  إِنََّما إِنَّنَا

َماِويَّاِت؟  لَُكمُ  قُْلتُ  إِنْ  تُْؤِمنُونَ  فََكْيفَ  تُْؤِمنُوَن، َولَْستُمْ  األَْرِضيَّاتِ   أََحدٌ  َولَْيسَ السَّ

َماءِ  إِلَى َصِعدَ  َماِء، ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي إِالَّ  السَّ َماءِ  فِي هُوَ  الَِّذي اإِلْنَسانِ  اْبنُ  السَّ  َماَوكَ  .السَّ

يةِ  في اْلَحيَّةَ  ُموَسى َرفَعَ   َمنْ  ُكلُّ  الَ يَنَ  لَِكيْ  اإلْنَساِن، اْبنُ  يُْرفَعَ  أنْ  يَْنبَِغي هَكَذا البَرِّ

ُ  أَحبَّ  هَكذا ألنهُ. األبِديِّةَ  اْلَحيَاةَ  بِهِ  يُْؤِمنُ   ال َكيْ لِ  اْلَوِحيَد، اْبنَهُ بََذلَ  َحتَّى اْلَعالَمَ  هللاَّ

ُ  يُْرِسلِ  لَمْ  ألنهُ. األبِديِّةَ  اْلَحيَاةَ  يَنَالَ  بَلْ  بِِه، يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  يَْهلِكَ   اْلَعالَمِ  إلى اْبنَهُ هللاَّ

 ِديَن، قَدْ فَ  بِهِ  يُْؤِمنُ  ال َوَمنْ  يَُداُن، ال بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ . اْلَعالَمُ  بِهِ  لِيَْخلُصَ  بَلْ  اْلَعالََم، لِيَِدينَ 

ِ  اْبنِ  بِاْسمِ  يُْؤِمنْ  لَمْ  ألنهُ ْينُونَةُ  هيَ  َوهَِذهِ . اْلِجْنسِ  اْلَوِحيدِ  هللاَّ  اءَ جَ  قَدْ  النُّورَ  إنَّ : الدَّ

يَرةً  َكانَتْ  أَْعَمالَهُمْ  ألنَّ  النُّوِر، ِمنَ  أَْكثَرَ  الظُّْلَمةَ  النَّاسُ  َوأََحبَّ  اْلَعالَِم، إلى  ألنَّ . ِشرِّ

 نهَاأل أْعَمالُهُ تَُوبَّخَ  لِئََلَّ  النُّوِر، إلى يَأْتِي َوال النُّوَر، يُْبِغضُ  الَشرَّ  يَْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ 

ا. ِشِريَرةٌ  ِ  أنهَا أَْعَمالُهُ تَْظهَرَ  لَِكيْ  ِر،النُّو إلى فَيُْقبِلُ  اْلَحقَّ  يَْعَملُ  َمنْ  َوأمَّ   .ْعُمولَةٌ مَ  بِاّلِلَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (02 ــ 12:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال برانيين،العِ  إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َصنََعهُ اً َحيَّ  َجِديَداً  طَِريقاً  يَُسوَع، بَِدمِ " األَْقَداسِ " إلى بِالدُُّخولِ  ثِقَةٌ  إْخَوتِي يَا لَنَا فَإذْ 

ِ، بَْيتِ  َعلَى َعِظيمٌ  َوَكاِهنٌ  َجَسِدِه، أَيْ  بِاْلِحَجاِب، َحِديثاً، لَنَا  َصاِدقٍ  بِقَْلبٍ  فَْلنَْدُخلْ  هللاَّ

يٍر، َضِميرٍ  ِمنْ  قُلُوبُنَا َمْرُشوَشةً  إيَماٍن، َوَكَمالِ  . نَقِيٍّ  بَِماءٍ  أَْجَساُدنَا َوُمْغتَِسلَةً  ِشرِّ

كْ  َجاءِ  بِإْقَرارِ  لِنَتََمسَّ اِسخِ؛ الرَّ  ضاً بَعْ  بَْعُضنَا َوْلنَُلَِحظْ . أَِمينٌ  هُوَ  َوَعدَ  الَِّذي ألَنَّ  الرَّ

. اَدةٌ عَ  لِقَْومٍ  َكَما اْجتَِماَعنَا ِكينَ تَارِ  َغْيرَ  اْلَحَسنَِة، َواألَْعَمالِ  اْلَمَحبَّةِ  َعلَى لِلتَّْحِريضِ 

 فَإِنَّهُ ،يَْقُربُ  اْليَْومَ  أَنَّ  تَْنظُُرونَ  َما قَْدرِ  َعلَى َوبِاألَْكثَرِ  بَْعضاً، بَْعُضُكمْ  َواِعِظينَ  بَلْ 

، َمْعِرفَةَ  أََخْذنَا بَْعَدَما بِاْختِيَاِرنَا أَْخطَأْنا إنْ   طَايَا،اْلخَ  َعنِ  َذبِيَحةٌ  بَْعدُ  تَْبقَى ال اْلَحقِّ

ينَ  تَأُْكلَ  أَنْ  َعتِيَدةٍ  نَارٍ  َوَغْيَرةُ  ُمِخيفٍَة، َدْينُونَةٍ  اْنتِظَارُ  بَلْ   نَ أَهَا إَذا ألَنهُ. اْلُمَضادِّ

 بَاً ِعقَا فََكمْ . َرْأفَةٍ  بُِدونِ  يَُموتُ  ُشهُودٍ  ثََلَثَةِ  أَوْ  َشاِهَدْينِ  فََعلَى ُموَسى، نَاُموسَ  َواِحدٌ 

ِ، اْبنَ  َداسَ  َمنْ  ُمْستَِحقَّاً  يُْحَسبُ  أَنهُ تَظُنُّوَن، أََشرَّ   هِ بِ  قُدِّسَ  الَِّذي اْلَعْهدِ  َدمَ  َوَجَعلَ  هللاَّ

 ،"أَُجاِزي أَنَا االْنتِقَاُم، لِيَ : "قَالَ  الَِّذي نَْعِرفُ  فَإنَّنَا النِّْعَمِة؟ بُِروحِ  َواْزَدَرى َدنَِساً،

بَّ  إنَّ : "يَقُولُ  َوأْيضاً  ِ  يََديِ  في اْلُوقُوعُ  هُوَ  ُمِخيفٌ ". َشْعبَهُ َسيَِدينُ  الرَّ ! اْلَحيِّ  هللاَّ

ُروا َولِكنْ   بِِجهَادٍ  يَرةِ اْلَكثِ  اآلالمِ  َعلَى َوَصبَْرتُمْ  اْستُنِْرتُمْ  فِيهَا الَّتي األُولَى األَيامَ  تََذكَّ

 اءَ ُشَركَ  َصائِِرينَ  َوتَاَرةً  َوِضيقَاٍت، بِتَْعيِيَراتٍ  َمْشهُوِرينَ  ِصْرتُمْ  ِجهَةٍ  ِمنْ . َعِظيمٍ 

فُونَ  الَِّذينَ   َعالِِمينَ  فََرحٍ،بِ  أَْمَوالُِكمْ  َسْلبَ  َوقَبِْلتُمْ  لِْلُمقَيَِّديَن، َرثَْيتُمْ  ألنُكمْ  هَكَذا؛ يَتََصرَّ

 لَهَا الَّتي ثِقَتَُكمُ  تَْطَرُحوا فََلَ  االْنقَِضاِء، إلى بَاقِياً  أَْفَضلَ  ِغنىً  لَُكمْ  أَنَّ  أَْنفُِسُكمْ  في

ْبِر، إلى تَْحتَاُجونَ  ألَنُكمْ  َعِظيَمةٌ؛ ُمَجاَزاةٌ  ِ  إَراَدةَ  َصنَْعتُمْ  إَذا َحتَّى الصَّ  ونَ تَنَالُ  هللاَّ

ا. يُْبِطئُ  َوال اآلتِي َسيَأْتِي" ِجّداً  قَلِيلٍ  بَْعدَ  ألَنهُ اْلَمْوِعَد؛  َوإنِ  ْحيَا،يَ  فَبِاإليَمانِ  اْلبَارُّ  أَمَّ
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ا". نَْفِسي بِهِ  تَُسرُّ  ال اْرتَدَّ   ىإل اْلُمَؤِدي َواْلهُُروبِ  االْرتَِدادِ  أَْهلِ  ِمنْ  فَلَْسنَا نَْحنُ  َوأَمَّ

 . النَّْفسِ  إلْحيَاءِ  اإليَمانِ  أَْهلِ  ِمنْ  بَلْ  اْلهََلَِك،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (91 ــ 11:  4) الَكاثولِيُكون
 

سول يُوحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ُ  َكانَ  إنْ  أَِحبَّائِي، يَا ُ . ْعضاً بَ  بَْعُضنَا نُِحبَّ  أنْ  أْيضاً  لَنَا يَْنبَِغي هَكَذا، أََحبَّنَا قَدْ  هللاَّ  هللاَّ

ُ  بَْعضاً، بَْعُضنَا أَْحبَْبنَا إنْ . قَطُّ  أََحدٌ  يَْنظُْرهُ  لَمْ  لَتْ  دْ قَ  َوَمَحبَّتُهُ فِينَا، يَْثبُتُ  فَاّلِلَّ . فِينَا تََكمَّ

 َرأْينَا دْ قَ  َونَْحنُ . ُروِحهِ  ِمنْ  أَْعطَانَا ألنهُ: فِينَا يَْثبُتُ  َوهُوَ  فِيهِ  نَْثبُتُ  أننَا نَْعِرفُ  بِهََذا

ِ  اْبنُ  هُوَ  يَُسوعَ  أنَّ  يَْعتَِرفْ  َمنْ . اْلَعالَمِ  لَِخَلصِ  اْبنَهُ أَْرَسلَ  قَدْ  اآلبَ  أنَّ  نَْشهَدُ وَ   ،هللاَّ

ِ  في يَْثبُتُ  أْيضاً  َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتُ  فَاّلِلُ  ْقنَا َعلِْمنَا قَدْ  َونَْحنُ . هللاَّ ِ  الَّتِي بَّةَ اْلَمحَ  َوَصدَّ  ّلِِلَّ

ُ . فِينَا ِ  في يَْثبُتْ  اْلَمَحبَِّة، في يَْثبُتْ  َوَمنْ  َمَحبَّةٌ، هللاَّ ُ  هللاَّ لَت بِهََذا. يهِ فِ  يَْثبُتُ  َوهللاَّ  تََكمَّ

ينُونَِة، يَْومِ  في َدالَةً  نَِجدَ  أنْ : فِينَا اْلَمَحبَّةُ   اً أْيض نَْحنُ  فهَكَذا ذاكَ  َكانَ  َكَما ألنهُ الدِّ

 لىإ اْلَخْوفَ  تَْطَرحُ  اْلَكاِملَةُ  اْلَمَحبَّةُ  بَلِ  اْلَمَحبَِّة، في َخْوفَ  ال اْلَعالَِم، هََذا في نَُكونُ 

ا. َعَذابٌ  لَهُ اْلَخْوفَ  ألنَّ  َخاِرجٍ، لْ  فَلَمْ  يََخافُ  َمنْ  َوأمَّ  نُِحبُّ  نَْحنُ . اْلَمَحبَّةِ  في يَتََكمَّ

 َ الً  أََحبَّنَا هُوَ  ألنهُ هللاَّ َ  أُِحبُّ  إنِّي: "أََحدٌ  قَالَ  إنْ . أَوَّ . َكاِذبٌ  فَهُوَ  أَخاهُ، يُْبِغضُ  َوهُوَ " هللاَّ

َ  يُِحبَّ  أنْ  يَْستَِطيعُ  فََكْيفَ  أَْبَصَرهُ، الَِّذي أََخاهُ  يُِحبُّ  ال َمنْ  ألنَّ   ِصْرهُ؟يُبْ  لَمْ  الَِّذي هللاَّ

َ  يُِحبُّ  َمنْ  أنَّ : ِمْنهُ اْلَوِصيَّةُ  هَِذهِ  َولَنَا  .أْيضاً  أََخاهُ  يُِحبُّ  هللاَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (42 ــ 02:  9) اإلبَركِسيس
 

ُسل اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ُغْفَرانِ لِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  اْسمِ  َعلَى ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  َوْليَْعتَِمدْ  تُوبُوا: "بُْطُرسُ  لَهُمْ  فَقَالَ 

وحِ  َمْوِهبةَ  فَتَْقبَلُوا َخطَايَاُكم،  لَِّذينَ ا َولُِكلِّ  َوألَْبنَائُِكمْ  لَُكمْ  هُوَ  اْلَمْوِعدَ  ألَنَّ . اْلقُُدسِ  الرُّ

بُّ  يَْدُعوهُ  َمنْ  ُكلِّ  بُْعٍد، َعلَى  هُمْ َويَِعظُ  لَهُمْ  يَْشهَدُ  َكانَ  َكثِيَرةٍ  أَُخرَ  َوبِأَْقَوالٍ ". إلَهُنَا الرَّ

 في مَّ َوإْنضَ  إْعتََمُدوا، اْلَكَلَمَ  قَبِلُوا فَالَِّذينَ ". تَِوياْلُملْ  اْلِجيلِ  هََذا ِمنْ  إْخلُُصوا: "قَائَِلً 

ُسِل، تَْعلِيمِ  َعلَى يَُواِظبُونَ  َوَكانُوا. نَْفسٍ  آالَفِ  ثََلَثةِ  نَْحوُ  اْليَْومِ  َذلِكَ   َكْسرِ  ِرَكةِ َوشَ  الرُّ

َلَةِ  اْلُخْبِز،  ْجَرىتُ  َوَعَجائِبُ  َكثِيَرةٌ  آيَاتٌ  َوَكانَتْ . نَْفسٍ  ُكلِّ  في َخْوفٌ  َوَصارَ . َوالصَّ

ُسلِ  أَْيِدي َعلَى  الَِّذينَ  َوَجِميعُ  َجِميِعِهْم، َعلَى َعِظيمٌ  َخْوفٌ  َوَحَدثَ . أُوُرَشلِيمَ  في الرُّ

 َكانُوا َوأَْمَوالُهُمْ  َوأََمَلَُكهُمْ . ُمْشتََركاً  َشْيءٍ  ُكلُّ  ِعْنَدهُمْ  َوَكانَ  َمعاً، َكانُوا آَمنُوا

 .ْحتِيَاجٌ إ َواِحدٍ  لُِكلِّ  يَُكونُ  َكَما َجِميَعاً، بَْينَهمْ  َويَْقِسُمونَهَا يَبِيُعونَهَا

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (06 ــ 99:  0) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 11:  66 مز

اَحةِ  إلى َوأَْخَرْجتَنَا َواْلَماِء، النَّارِ  في ُجْزنَا  ْسَمُعواإوَ  إلَهَنَا، األَُممُ  أَيهَا بَاِرُكوا. الرَّ

  .هَلِّلُويَا. تَْسبِيِِحهِ  َصْوتَ 



 من شهر ُطوبه ثالثاألحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

126 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

دُ  هُنَاكَ  َمَعهُمْ  َوَمَكثَ  اْليَهُوِديَِّة، أَْرضِ  إلى َوتََلِميُذهُ  يَُسوعُ  َجاءَ  هََذا َوبَْعدَ   َوقَدْ . يَُعمِّ

دُ  أْيضاً  يُوَحنَّا َكانَ   َكثِيَرةٌ، ِميَاهٌ  هُنَاكَ  َكانَ  ألنهُ َسالِيَم؛ بِقُْربِ  الَّتي نُونٍ  َعْينِ  في يَُعمِّ

 ِجَدالٌ  ثَ َوَحدَ . السِّْجنِ  في بَْعدُ  أُْلقِيَ  قَدْ  يُوَحنَّا يَُكنْ  لَمْ  ألنهُ َويَْعتَِمُدوَن؛ يَأْتونَ  َوَكانُوا

 ُمَعلُِّم، يَا: "لَهُ َوقَالُوا يُوَحنَّا إلى فََجاُءوا. التَّْطِهير أَْجلِ  ِمنْ  َواْليَهُودِ  يُوَحنَّا تََلَِميذِ  بَْينَ 

ُد، هُوَ  هَا لَهُ، َشِهْدتَ  قَدْ  أَْنتَ  الَِّذي األُْرُدنِّ  َعْبرِ  في َمَعكَ  َكانَ  الَِّذي هَُوَذا  يَُعمِّ

 ْفِسهِ نَ  ِمنْ  َشْيئاً  يَأُْخذَ  أنْ  إْنَسانٌ  يَْقِدرُ  ال: "َوقَالَ  يُوَحنَّا أَجابَ ". إلَْيهِ  يَأْتونَ  َواْلَجِميعُ 

َماءِ  ِمنَ  أُْعِطيَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  إنْ  َوْحَدهُ   اأَنَ  لَْستُ : لَُكمْ  قُْلتُ  أَني لِي تَْشهَُدونَ  أَْنتُمْ . السَّ

ا اْلَعِريُس، فَهُوَ  اْلَعُروسُ  لَهُ َمنْ . َذاكَ  أَمامَ  أُْرِسْلتُ  بَلْ  اْلَمِسيحَ   اْلَعِريسِ  َصِديقُ  َوأمَّ

. َملَ كَ  قَدْ  هََذا فََرِحي إَذاً . اْلَعِريسِ  َصْوتِ  أَْجلِ  ِمنْ  فََرحاً  فَيَْفَرحُ  َويَْسَمُعهُ يَقِفُ  الَِّذي

 اْلَجِميعِ، فَْوقَ  هُوَ  فَْوقُ  ِمنْ  يَأْتِي الَِّذي. أَْنقُصُ  أَنا َوأنِّي يَِزيدُ  ذاكَ  أنَّ  إذاً  يَْنبَِغي

، هُوَ  األَْرضِ  ِمنَ  َوالَِّذي َماءِ  ِمنَ  يَأْتِي َوالَِّذي. يَتََكلَّمُ  األَْرضِ  َوِمنَ  أَْرِضيٌّ  هُوَ  السَّ

 لُ يَْقبَ  الَّذي. يَْقبَلُهَا أََحدٌ  لَْيسَ  َوَشهَاَدتُهُ بِِه، يَْشهَدُ  هََذا َوَسِمَعهُ َرآهُ  َما اْلَجِميعِ، فَْوقَ 

َ  أنَّ  َختَمَ  قَدْ  فهََذا َشهَاَدتَهُ ُ  أَْرَسلَهُ الَِّذي ألَنَّ  هَُو؛ َحقٌّ  هللاَّ ِ؛ بَِكَلَمِ  يَتََكلَّمُ  هللاَّ  لَْيسَ  نهُأل هللاَّ

ُ  يُْعِطي بَِكْيلٍ  وحَ  هللاَّ  ْؤِمنُ يُ َوَمنْ . يََديهِ  في َشْيءٍ  ُكلَّ  َدفَعَ  َوقَدْ  االْبنَ  يُِحبُّ  اآلبُ . الرُّ

ِ َدائِماً   ". أبِديَّةٌ  َحيَاةٌ  فَلَهُ بِاالْبنِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من شهر طُوبه َرابعاألحد ال
 

 العَشيه

 (46 ــ 01:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 90 ، 93:  22 مز

ْخَرةَ  َضَربَ  ألَنهُ  نْ مِ  السََّحابَ  فَأََمرَ . ِميَاهاً  األَْوِديَةُ  َوفَاََضتِ  اْلِميَاهُ، فَإْنَحَدَرتِ  الصَّ

َماءِ  أَبَوابَ  َوفَتَحَ  فَْوُق،  .هَلِّلُويَا. السَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 أَنَّ  أَْعلَمُ  َوأَنا آَخُر، هُوَ  لِي يَْشهَدُ  الَِّذي. َحقَّاً  لَْيَستْ  فََشهَاَدتِي لِنَْفِسي أَْشهَدُ  ُكْنتُ  إنْ 

 أَْقبَلُ  ال َوأَنا. لِْلَحقِّ  فََشِهدَ  يُوَحنَّا إلى أَْرَسْلتُمْ  أَْنتُمْ . َحقٌّ  ِهيَ  لِي يَْشهَُدهَا الَّتي َشهَاَدتَهُ

َراجَ  هُوَ  َكانَ . أَْنتُم لِتَْخلُُصوا هََذا أَقُولُ  َولِكنِّي إْنَساٍن، ِمنْ  َشهَاَدةً   َر،اْلُمنِي اْلُموقَدَ  السِّ

ا. َساَعةً  بِنُوِرهِ  تَتَهَلَّلُوا أَنْ  أََرْدتُمْ  ْنتُمْ َوأَ   ألَنَّ  يُوَحنَّا، ِمنْ  أَْعظَمُ  َشهَاَدةٌ  فَلِي أَنا َوأَمَّ

لَهَا، اآلبُ  أَْعطَانِي الَّتِي األَْعَمالَ   دُ تَْشهَ  ِهيَ  أَْعَملُهَا أَنا الَّتِي بَِعْينِهَا األَْعَمالُ  هَِذهِ  ألَُكمِّ

 ْوتَهُصَ  تَْسَمُعوا لَمْ . لِي يَْشهَدُ  أَْرَسلَنِي الَِّذي نَْفُسهُ َواآلبُ . أَْرَسلَنِي قَدْ  اآلبَ  أَنَّ  لِي

 أَْنتُمْ  تُمْ لَسْ  هُوَ  أَْرَسلَهُ الَِّذي ألَنَّ  فِيُكْم، ثَابِتَةً  َكلَِمتُهُ َولَْيَستْ  هَْيئَتَهُ، َرأَْيتُمْ  َوال قَطُّ،

. لِي تَْشهَدُ  يالَّت َوِهيَ . أَبِديَّةً  َحيَاةً  فِيهَا لَُكمْ  أَنَّ  تَظُنُّونَ  الَّتي اْلُكتُبَ  فَتُِّشوا. بِهِ  تُْؤِمنُونَ 

 قَدْ  يَولِكنِّ  أَْقبَُل، لَْستُ  النَّاسِ  ِمنَ  َمْجداً . َحيَاةٌ  لَُكمْ  لِتَُكونَ  إليَّ  تَأْتوا أَنْ  تُِريُدونَ  َوال
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ِ  َمَحبَّةَ  أنَّ  أَْعلَْمتُُكمْ   أَتَى إنْ . نَنِيتَْقبَلُو َولَْستُمْ  أبِي بِاْسمِ  أَتَْيتُ  قَدْ  أَنا. فيُكمْ  لَْيَستْ  هللاَّ

 بَْعُضُكمْ  ْلَمْجدَ ا تَْقبَلُونَ  َوأَْنتُمْ  تُْؤِمنُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  َكْيفَ . تَْقبَلُونَهُ فََذاكَ  نَْفِسهِ  بِاْسمِ  آَخرُ 

 ُكوُكمْ أَشْ  أني تَظُنُّونَ  هَلْ  تَْطلُبونَهُ؟ لَْستُمْ  َوْحَدهُ  َواِحدِ الْ  لِإللَهِ  الَِّذي َواْلَمْجدُ  بَْعٍض، ِمنْ 

 نُكمْ ألَ  َرَجاَءُكْم؛ فِيهِ  َجَعْلتُمْ  أَْنتُمْ  الَِّذي ُموَسى، َوهُوَ  يَْشُكوُكمْ  الَِّذي يُوَجدُ  اآلِب؟ إلى

 .َعنِّي َكتبَ  َذاكَ  ألَنَّ  أْيضاً؛ بِي تُْؤِمنُونَ  لَُكْنتُمْ  بُِموَسى تُْؤِمنُونَ  ُكْنتُمْ  لَوْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (22 ــ 42:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، 
 

 12 ، 12:  23 مز

بُّ  أَيهَا اتِ  إلَهُ الرَّ  ْحيِنَاأَ  َعْنَك، نَْرتَدَّ  فََلَ  .فَنَْخلُصَ  َعلْينَا َوْجهُكَ  َولِيُنِرْ  أَْرِجْعنَا، اْلقُوَّ

 .هَلِّلُويَا .ْسِمكَ إبِ  فَنَْدُعوَ 
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ُؤُكمْ آبا. اْلَحيَاةِ  ُخْبزُ  هُوَ  أَنا. أَبِديَّةٌ  َحيَاةٌ  فَلَهُ بِي يُْؤِمنُ  َمنْ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ 

يةِ  في اْلَمنَّ  أََكلُوا َماِء، ِمنَ  النَّاِزلُ  اْلُخْبزُ  هُوَ  هََذا. َوَماتُوا اْلبَرِّ  ِمْنهُ يَأُْكلَ  لَِكيْ  السَّ

َماءِ  ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي اْلَحيُّ  اْلُخْبزُ  هُوَ  أَنا. يَُموتَ  َوال اإلْنَسانُ   هََذا ِمنْ  يَأُْكلْ  َمنْ . السَّ

 يَاةِ حَ  أَْجلِ  ِمنْ  أَْبِذلُهُ الَِّذي َجَسِدي هُوَ  أُْعِطيهِ  أَنا الَِّذي َواْلُخْبزُ . األَبدِ  إلى يَْحيَا اْلُخْبزِ 
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 َسَدهُ جَ  يُْعِطيَنَا أَنْ  هََذا يَْقِدرُ  َكْيفَ : "قَائِلِينَ  بَْعضاً  بَْعُضهُمْ  اْليَهُودُ  فََخاَصمَ . اْلَعالَمِ 

 ْنَسانِ اإل اْبنِ  َجَسدَ  تَأُْكلُوا لَمْ  إنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ : "يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ ". لِنَأُْكلَهُ؟

 أَبِديَّةٌ، ةٌ َحيَا فَلَهُ َدِمي َويَْشَربْ  َجَسِدي يَأُْكلْ  َمنْ . فِيُكمْ  َحيَاةٌ  لَُكمْ  فَلَْيسَ  َدَمهُ َوتَْشَربُوا

 نْ مَ . َحقِيقِيٌّ  َمْشَربٌ  َوَدِمي َحقِيقِيٌّ  َمأَْكلٌ  َجَسِدي ألَنَّ  األَِخيِر؛ اْليَْومِ  في أُقِيُمهُ َوأَنا

، أَبي أَْرَسلَنِي َكَما. فِيهِ  َوأَنا فِيَّ  يَْثبُتْ  َدِمي َويَْشَربْ  َجَسِدي ُكلْ يَأْ   أْيضاً  َوأَنا اْلَحيُّ

َماءِ  ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي اْلُخْبزُ  هُوَ  هََذا. بِي يَْحيَا فَهُوَ  يَأُْكْلنِي فََمنْ  بِاآلِب، َحيٌّ   ْيسَ لَ . السَّ

يةِ  في اْلَمنَّ  آباُؤُكمُ  أََكلَ  َكَما   ".بدِ األَ  إلى يَْحيَا فَإنَّهُ اْلُخْبزَ  هََذا يَأُْكلْ  َمنْ . َوَماتُوا اْلبَرِّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (06 ــ 10:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

دُ  لألَُممِ  َرُسولٌ  أَنا أني بَِما: األَُممُ  أَيهَا لَُكمْ  أَقُولُ  فَإنِّي  أُْعِطي لََعلِّي ِخْدَمتِي، أَُمجِّ

 ُمَصالََحةَ  هُوَ  َرْفُضهُمْ  َكانَ  إنْ  ألَنهُ. ِمْنهُمْ  أُناساً  َوأَُخلِّصُ  لَْحِمي، َمنْ  هُمْ  للَِّذينَ  َغْيَرةً 

 َسةً،ُمقَدَّ  اْلبَاُكوَرةُ  َكانَتْ  َوإنْ  األَْمَواِت؟ بَْينِ  ِمنْ  َحيَاةً  إالَّ  قَبُولُهُمْ  يَُكونُ  فََماَذا اْلَعالَِم،

ساً، األَْصلُ  َكانَ  َوإنْ . أْيضاً  ُمقَدَّسٌ  اْلَعِجينُ  فََكذلِكَ  سةٌ  األَْغَصانُ  فََكذلِكَ  ُمقَدَّ  ُمقَدَّ

يتُونَةِ  ِمنَ  َوأَْنتَ  األْغَصاِن، بَْعضُ  قُِطَعتْ  قَدْ  تْ َكانَ  فَإنْ . أْيضاً  ةِ  الزَّ ْمتَ  اْلُمرَّ  طُعِّ

ْيتُونَِة، أَْصلِ  َدَسمِ  في َشِريكاً  فَِصْرتَ  فِيِهْم،  َوإنِ . األَْغَصانِ  َعلَى تَْفتَِخرْ  فََلَ  الزَّ

 إنَّ : "إذاً  فََستَقُولُ  لََك، اْلَحاِملُ  هُوَ  األَْصلُ  بَلِ  األْصَل، تَْحِملُ  لَْستَ  فَأَْنتَ  اْفتََخْرَت،

مَ  قُِطَعتْ  األَْغَصانِ  بَْعضَ   َوأَْنتَ  قُِطَعْت، اإليَمانِ  َعَدمِ  أَْجلِ  ِمنْ  َحَسناً،". أَنَا ألُطَعَّ
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ُ  َكانَ  إنْ  ألَنهُ َخْف؛ بَلْ  تَْستَْكبِرْ  فََلَ . ثَبَتَّ  بِاإليَمانِ   ْغَصانِ األَ  َعلَى يُْشفِقْ  لَمْ  هللاَّ

ِ  لُْطفَ  فَإْنظُُروا. أْيضاً  أَْنتَ  َعلَْيكَ  يُْشفِقُ  ال فَلََعلَّهُ الطَّبِيِعيَّةِ  تَهُ هللاَّ اأَ : َوِشدَّ ةُ  مَّ دَّ  الشِّ

ا َسقَطُوا، الَِّذينَ  فََعلَى ِ  لُْطفُ  َوأَمَّ  أْيضاً  ْنتَ فَأَ  َوإالَّ  اللُّْطِف، في ثَبَتَّ  إنْ  أَْنَت، فَلَكَ  هللاَّ

ُمونَ  اإليَمانِ  َعَدمِ  في يَْثبُتُوا لَمْ  إنْ  َخُرونَ َواآل. َستُْقطَعُ  َ  ألَنَّ . َسيُطَعَّ  نْ أَ  قَاِدرٌ  هللاَّ

َمهُمْ  ْيتُونَةِ  ِمنَ  قُِطْعتَ  قَدْ  أَْنتَ  ُكْنتَ  إنْ  ألَنهُ. أْيضاً  أُْخَرى ُدْفَعةً  يُطَعِّ ةِ  الزَّ  بَ َحسَ  اْلُمرَّ

ْمتَ  الطَّبِيَعِة، ْيتُونَةِ  في طَبِيَعتِكَ  بِِخَلَفِ  َوطُعِّ مُ يُ بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  اْلَجيَِّدِة، الزَّ  هَُؤالءِ  طَعَّ

ةِ  َزْيتُونَتِِهمِ  في الطَّبِيَعةِ  َحَسبَ  هُمْ  الِذينَ   أَنْ  إْخَوتِي يَا أُِريدُ  لَْستُ  فَإنَّي. اْلَخاصَّ

، هََذا تَْجهَلُوا رَّ  ْزئِيَّاً جُ  َحَصلَ  قَدْ  اْلقَْلبِ  َعَمى أنَّ : ُحَكَماءَ  أَْنفُِسُكمْ  ِعْندَ  تَُكونُوا لِئََلَّ  السِّ

 هُوَ  َكَما إْسَرائِيلَ  َجِميعُ  َسيَْخلُصُ  َوهََكَذا األَُمِم، َكَمالُ  يَْدُخلَ  أنْ  إلى إلْسَرائِيلَ 

 هُوَ  َوهََذا. يَْعقُوبَ  َعنْ  اْلفُُجورَ  َويَُردُّ  اْلُمَخلِّصُ  ِصْهيَْونَ  ِمنْ  َسيَْخُرجُ : "َمْكتُوبٌ 

ا".  َخطَايَاهُمْ  نََزْعتُ  َمتَى لَهُمْ  َسيَُكونُ  الَِّذي َعْهِدي  أَْعَداءٌ  فَهُمْ  اإلْنِجيلِ  ِجهَةِ  ِمنْ  أَمَّ

ا أَْجلُِكْم، ِمنْ  ِ  َمَواِهبَ  ألنَّ  آبَائِِهْم؛ أَْجلِ  ِمنْ  أَِحبَّاءُ  فَهُمْ  االْختِيَارِ  ِجهَةِ  ِمنْ  َوأَمَّ  هللاَّ

َ، تُِطيُعونَ  ال َزَمانَاً  أَْنتُمْ  ُكْنتُمْ  َكَما إنَّهُفَ . نََداَمةٍ  بَِلَ  ِهيَ  َوَدْعَوتَهُ  ِحْمتُمْ رُ  اآلنَ  َولِكنِ  هللاَّ

 اً أْيض هُمْ  يُْرَحُموا َكيْ  َرْحَمتَُكمْ  يُِطيُعوا لَمْ  اآلَن، أْيضاً  هَُؤالءِ  هَكَذا هَُؤالِء، بِِعْصيَانِ 

َ  ألنَّ . اآلنَ   ُعْمقِ لَ  يَا. اْلَجِميعَ  يَْرَحمَ  لَِكيْ  اْلِعْصيَاِن، في َمعاً  اْلَجِميعِ  َعلَى أَْغلَقَ  هللاَّ

ِ  ِغنَى  !ااِلْستِْقَصاءِ  َعنْ  َوطُُرقَهُ اْلفَْحصِ  َعنِ  أَْحَكاَمهُ أَْبَعدَ  َما! َوِعْلِمهِ  َوِحْكَمتِهِ  هللاَّ

؟ فِْكرَ  َعَرفَ  الَِّذي َمنْ  ألَنْ " بِّ  َسبَقَ  َمنْ  أَوْ  اْلَمُشوَرِة؟ في َمَعهُ اْشتََركَ  َمنْ  أَوْ  الرَّ

 اْلَمْجدُ  لَهُ. األَْشيَاءِ  ُكلَّ  َولَهُ َوبِهِ  ِمْنهُ ألَنَّ  ؛"َعْنهُ؟ ِعَوَضاً  ِمْنهُ أََخذَ  ثُمَّ  َشْيئاً  فَأَْعطَاهُ 

 . آِمينَ . األَبدِ  إلى

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (91 ــ 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

سول يُوحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ِ  فََشهَاَدةُ  النَّاِس، َشهَاَدةَ  نَْقبَلُ  ُكنَّا إنْ  ِ  َشهَاَدةُ  ِهيَ  هَِذهِ  ألنَّ  أَْعظَُم، هللاَّ  ِهدَ شَ  قَدْ  الَّتي هللاَّ

ِ  بِاْبنِ  يُْؤِمنُ  َمنْ . ْبنِهِ إ َعنِ  بِهَا ِ  فََشهَاَدةُ  هللاَّ َ  يَُصدِّقُ  ال َوَمنْ . فِيهِ  ثَابِتَةٌ  هللاَّ  َجَعلَهُ فَقَدْ  ،هللاَّ

هَاَدةِ  يُْؤِمنْ  لَمْ  ألنهُ َكاِذباً، ُ  بِهَا َشِهدَ  قَدْ  الَّتي بِالشَّ هَاَدةُ  ِهيَ  َوهَِذهِ . ْبنِهِ إ َعنِ  هللاَّ  أنَّ  :الشَّ

 َ ِ  ْبنُ إ لَهُ َمنْ . ْبنِهِ إ في ِهيَ  اْلَحيَاةُ  َوهَِذهِ  األبِديَّةَ، اْلَحيَاةَ  أْعطَانَا هللاَّ  َوَمنْ  اْلَحيَاةُ، لَهُ هللاَّ

ِ  ْبنُ إ لَهُ لَْيسَ   أَبِديَّةً  َحيَاةً  لَُكمْ  أنَّ  تَْعلَُموا كيْ  بِهََذا، إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ . اْلَحيَاةُ  لَهُ فَلَْيَستْ  هللاَّ

ِ  اْبنِ  بِاْسمِ  الُمْؤِمنُونَ  أيهَا الَّةُ  هيَ  َوهِذهِ . هللاَّ  َحَسبَ  اً َشْيئ طَلَْبنَا إنْ  أنهُ: ِعْنَدهُ  لَنَا التي الدَّ

 الطَّلَبَاتِ  نَالَ  أنَّ  نَْعلَمُ  ِمْنهُ، نَْطلُبُهُ َما ُكلَّ  لَنَا يَْسَمعُ  أنهُ نََرى ُكنَّا َوإنْ . لَنَا يَْسَمعُ  َمِشيئَتِهِ 

 أنْ  فَْليَْطلُبْ  لِلَمْوِت، ُموِجبةً  لَْيَستْ  َخِطيَّةً  أَْخطَأ أَخاهُ  أَحدٌ  َرأى إنْ . طَلَْبنَاهَا الَّتي

. ْوتِ لِلمَ  ُموِجبةٌ  َخِطيَّةٌ  تُوَجدُ . لِلَمْوتِ  لَْيَستْ  َخِطيَّةً  يُْخِطئُونَ  لِلَِّذينَ  َحيَاةٌ  لَهُ تُْعطَى

 َستْ لَيْ  َخِطيَّةٌ  َوتُوَجدُ  َخِطيَّةٌ، فَهُوَ  ظُْلمٍ  ُكلُّ . أَْجلِهَا ِمنْ  يُْطلَبَ  أنْ  تِْلكَ  َعنْ  قَْولِي لَْيسَ 

ِ  ِمنَ  ُولِدَ  َمنْ  ُكلَّ  أنَّ  نَْعلَمُ  نَْحنُ . لِلَمْوتِ  ُموِجبةً  ِ  ِمنَ  اْلَمْولُودُ  بَلِ  يُْخِطُئ، ال هللاَّ  هللاَّ

هُ َوال َذاتَهُ، يَْحفَظُ  يرُ  يََمسُّ رِّ ِ، ِمنَ  نَْحنُ  أننَا نَْعلَمُ . الشِّ  في ُوِضعَ  قَدْ  ُكلَّهُ َواْلَعالَمَ  هللاَّ

يرِ  رِّ ِ  اْبنَ  أنَّ  َونَْعلَمُ . الشِّ ، اإللَهَ  لِنَْعِرفَ  ِعْلَماً  لَنَا َوَوهَبَ  َجاءَ  قَدْ  هللاَّ  نَْثبُتُ وَ  اْلَحقِيقيَّ

 ْحفَظُواا أَبنائِي يَا. األبِديَّةُ  َواْلَحيَاةُ  اْلَحقِيقيُّ  اإللَهُ هُوَ  هََذا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  اْبنِهِ  في

 .األْصنَامِ  ِمنَ  أْنفَُسُكمْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (12 ــ 9:  11) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  إنَّكَ : "قَائِلِينَ  اْلِختَاِن، أَْهلِ  ِمنْ  الَِّذينَ  َخاَصَمهُ أُوُرَشلِيَم، إلى بُْطُرسُ  َصِعدَ  َولَمَّ

 إنِّي: قَائَِلً  بِأْمِرهِ  يُْخبُِرهُمْ  بُْطُرسُ  فَاْبتََدأَ ". َمَعهُمْ  َوأََكْلتَ  ُغْلفٍ  ِرَجالٍ  إلى َدَخْلتَ 

 َعِظيمٍ  تَّانٍ كَ  ثَْوبِ  ِمْثلَ  نَاِزالً  إنَاءً : َغْيبَةٍ  في ُرْؤيَا فََرأَْيتُ  أَُصلِّي، يَافَا َمِدينَةِ  في ُكْنتُ 

َماءِ  ِمنَ  ُمَدلَّىً  ْلتُ  إلَْيهِ  اْلتَفَتُّ  فَهََذا. إلَيَّ  َوَجاءَ  األَْربََعِة، بِأَْطَرافِهِ  السَّ  َرأَْيتُ فَ  فِيِه، َوتَأمَّ

بابَاتِ  َواْلُوُحوشَ  األَْرضِ  في الَّتي األَْربَعِ  َذَواتِ  َماءِ  َوطُيُورَ  َوالدَّ  َوَسِمْعتُ . السَّ

 ْدُخلْ يَ  لَمْ  ألنهُ! يَاَربُّ  لي َحاَشا: فَقُْلتُ . َوُكلْ  حْ اْذبَ  بُْطُرُس، يَا قُمْ : لي يَقُولُ  َصْوتاً 

ْوتُ  فَأََجابَ . َدنِسٌ  أوْ  نَِجسٌ  َشْيءٌ  قَطُّ  فَِمي ةً  الصَّ َماءِ  ِمنَ  ثَانِيَةً  َمرَّ  هََّرهُ طَ  َما: قَائَِلً  السَّ

 ُ ْسهُ ال هللاَّ اتٍ  ثََلثِ  َعلَى هََذا َوَكانَ . أَْنتَ  تُنَجِّ َماءِ ا إلى ثَانِيَةً  َشْيءٍ  ُكلُّ  ُرفِعَ  ثُمَّ . َمرَّ  لسَّ

 ُمْرَسلِينَ  فِيِه، ُكْنتُ  الَِّذي اْلبَْيتِ  بَابِ  َعلَى َوقَفُوا اْلَحالِ  في ِرَجالٍ  بِثََلثَةِ  َوإَذا. أْيضاً 

وحُ  ليَ  فَقَالَ . قَْيَصِريَّةَ  ِمنْ  إلَيَّ   ِعيمَ  َوَجاءَ . َشْيءٍ  في ُمْرتَابٍ  َغْيرَ  َمَعهُمْ  اْنطَلِقْ : الرُّ

تَّةُ  اإلْخَوةُ  هُؤالءِ  ُجِل، بَْيتَ  فََدَخْلنَا. اآلَخُرونَ  السِّ  في اْلَمَلكَ  َرأَى َكْيفَ  فَأَْخبََرنَا الرَّ

 هََذاوَ  بُْطُرَس، يُْدَعى الَِّذي ِسْمَعانَ  َواْستَْدعِ  يَافَا، إلى أَْرِسلْ : لَهُ َوقَائَِلً  قَائَِماً  بَْيتِهِ 

ا. بَْيتِكَ  َوُكلُّ  أْنتَ  تَْخلُصُ  بِهِ  َكَلماً  يَُكلُِّمكَ  وحُ  َحلَّ  أَتَكلَُّم، اْبتََدْأتُ  فَلَمَّ  َعلَْيِهمْ  قُُدسُ ال الرُّ

ْرتُ . البَُداَءةِ  في أْيضاً  نَْحنُ  َعلِينَا َحلَّ  َكَما بِّ  َكَلمَ  فَتََذكَّ دَ  نَّايُوحَ  إنَّ : قَالَ  َكْيفَ  الرَّ  َعمَّ

ا بَِماءٍ  ُدونَ  أَْنتُمْ  َوأمَّ وحِ  فََستَتََعمَّ ُ  َكانَ  فَإنْ . القُُدسِ  بِالرُّ  ْثلَنامِ  اْلَمْوِهبَةَ  أَْعطَاهُمُ  قَدْ  هللاَّ

بِّ  آَمنُوا إذْ  أْيضاً  نَْحنُ  َ؟ أَْمنَعَ  َحتَّى أَنا فََمنْ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  بِالرَّ ا هللاَّ  ذلِكَ  ُعواَسمِ  فَلَمَّ

ُدونَ  َوَكانُوا َسَكتُوا، َ  يَُمجِّ ُ  إِذاً : "قَائِلِينَ  هللاَّ  !".َحيَاةِ لِلْ  التَّْوبةَ  أْيضاً  األَُممَ  َمنَحَ  قَدْ  هللاَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 1:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار هللا لِ مَخافة قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13 ، 2:  06 مز

 لَِّذينَ ا َعلَى َرْحَمتَكَ  ْبِسطْ إفَ . النُّورَ  نَُعاينُ  يَاَربُّ  بِنُوِركَ  ،ِعْنَدكَ  اْلَحيَاةِ  يَْنبُوعَ  ألنَّ 

 .هَلِّلُويَا. قُلُوبِِهمْ  في اْلُمْستَقِيِمينَ  َعلَى َوَعْدلَكَ  يَْعِرفُونََك،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .آمينإلي األبد  ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

: طَأَ أَخْ  َمنْ  ُمَعلُِّم، يَا: "قَائِلِينَ  تََلَِميُذهُ  فََسأَلَهُ. أَْعَمى ُولِدَ  َرُجَلً  َرأَى ُمْجتَازٌ  هُوَ  َوفِيَما

 لِتَْظهَرَ  لَِكنْ  أَبَواهُ، َوال أَْخطَأَ  هََذا ال: "يَُسوعُ  أََجابَ ". أَْعَمى؟ ُولِدَ  حتَّى أَبَواهُ  أَمْ  هََذا

ِ  أَْعَمالُ   ِحينَ  لُ اللَّي يَأْتِي. النّهَارُ  َدامَ  َما أَْرَسلَنِي الَِّذي أَْعَمالَ  نَْعَملَ  أَنْ  يَْنبَِغي. فِيهِ  هللاَّ

 لَىعَ  َوتَفَلَ  هََذا قَالَ ". اْلَعالَمِ  نُورُ  فَأَنا اْلَعالَمِ  في ُدْمتُ  َما. يَْعَملَ  أَنْ  أََحدٌ  يَْستَِطيعُ  ال

 إْمضِ : "لَهُ َوقَالَ . أَْعَمى اْلَمْولُودِ  َعْينِيِ  بِهِ  َوطَلَى ِطيناً  التُّْفلِ  ِمنَ  َوَصنَعَ  األَْرضِ 

 َوْجهَهُ َوَغَسلَ  فََمَضى اْلُمْرَسُل، تَْفِسيُرهُ  الَِّذي" ِسْلَوامَ  بِْرَكةِ  في َوْجهَكَ  ْغِسلْ إوَ 

ا. بَِصيراً  َوأَتى  انُواكَ  يَْستَْعِطي، َكانَ  أَنهُ قَْبَلً  يَْعِرفُونَهُ َكانُوا َوالَِّذينَ  ِجيَرانُهُ َوأَمَّ

 إنَّهُ: "يَقُولُونَ  َكانُوا فَقَومٌ ". َويَْستَْعِطي؟ يَْجلِسُ  َكانَ  الَِّذي هُوَ  هََذا أَلَْيسَ : "يَقُولُونَ 

ا". يُْشبِهُهُ لَِكنَّهُ ال،: "يَقُولُونَ  َكانُوا َوآَخُرونَ ". هُوَ   أَنا إني: "يَقُولُ  فََكانَ  هُوَ  أَمَّ

 ىيُْدعَ  الَِّذي اإلْنَسانُ : "َوقَالَ  َذاكَ  أََجابَ ". َعْينَاَك؟ اْنفَتََحتْ  َكْيفَ : "لَهُ فَقَالُوا". هُوَ 

، بِهِ  َوطَلَى ِطيناً  َصنَعَ  يَُسوعَ   .ِسْلَوامَ  في َوْجهَكَ  َوإْغِسلْ  إْمضِ : لِي َوقَالَ  َعْينَيَّ
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 ال: "قَالَ ". اإلْنَساُن؟ َذاكَ  أْينَ : "لَهُ وافقَالُ ". فَأَْبَصْرتُ  َوْجِهي َوَغَسْلتُ  فََمَضْيتُ 

ُموا". أَْعلَمُ  يِسيِّينَ  إلى أَْعَمى قَْبَلً  َكانَ  الَِّذي فَقَدَّ ا َسْبتٌ  َوَكانَ . اْلفَرِّ  ُسوعُ يَ  َصنَعَ  لمَّ

يِسيُّونَ  فََسأَلَهُ. َعْينَْيهِ  َوفَتَحَ  الطِّينَ   َوَضعَ : "هُمْ لَ  فَقَالَ  ،"أَْبَصْرَت؟ َكْيفَ : "أْيضاً  اْلفَرِّ

يِسيِّينَ  ِمنَ  قَْومٌ  فَقَالَ ". فَأَْبَصْرتُ  َواْغتََسْلُت، َعْينَيَّ  َعلَى ِطيناً   اإلْنَسانَ  َذاهَ  إنَّ : "اْلفَرِّ

ِ؛ ِمنَ  لَْيسَ  ْبتَ  يَْحفَظُ  ال ألَنهُ هللاَّ  أَنْ  َخاِطئٌ  إْنَسانٌ  يَْقِدرُ  َكْيفَ : "آَخُرونَ  َوقَالَ ". السَّ

 ولُ تَقُ  َماَذا: "لِألَْعَمى أْيضاً  فَقَالُوا. إْنِشقَاقٌ  بَْينَهُمْ  َوَكانَ  ،"اآلياِت؟ هَِذهِ  ِمْثلَ  يَْعَملَ 

ْقهُ فَلَمْ ". نَبِيٌّ  إنَّهُ: "فَقَالَ ". َعْينَْيَك؟ فَتَحَ  فإنَّهُ َعْنهُ أَْنتَ   أَْعَمى نَ َكا أَنهُ اْليَهُودُ  يَُصدِّ

 لِدَ وُ  إِنهُ تَقُوالَنِ  الَِّذي اْبنُُكَما أَهََذا: "قَائِلِينَ  فََسأَلُوهَُما. أَبََويهِ  َدَعْوا َحتَّى َوأَْبَصَر،

 اهُ َولَْدنَ  َوأننا إْبنُنَا، هََذا أَنَّ  نَْعلَمُ : "َوقَاالَ  أَبَواهُ  أََجابَ ". اآلَن؟ يُْبِصرُ  فََكْيفَ  أَْعَمى؟

ا. أَْعَمى ،ا َكاِملُ  هُوَ . نَْعلَمُ  فََلَ  َعْينَْيهِ  فَتَحَ  َمنْ  أَوْ . نَْعلَمُ  فََلَ  اآلنَ  يُْبِصرُ  َكْيفَ  أَمَّ  لسِّنِّ

 هُودَ اْليَ  ألَنَّ  اْليَهُوَد؛ يََخافَانِ  َكانَا ألَنهَُما هََذا أَبَواهُ  قَالَ ". نَْفِسهِ  َعنْ  فَيَتََكلَّمَ  اْسأَلُوهُ 

ُروا قَدْ  َكانُوا  قَالَ  لِذلِكَ . اْلَمْجَمعِ  ِمنَ  يُْخَرجُ  اْلَمِسيحُ  بِأنهُ أََحدٌ  إْعتََرفَ  إنْ  أَنهُ قَرَّ

، َكاِملُ  إنهُ: "أَبَواهُ  ُجلَ  ثَانِيَةً  فََدَعْوا". اْسأَلُوهُ  السِّنِّ : هُلَ  َوقَالُوا أْعَمى، َكانَ  الَِّذي الرَّ

ِ  َمْجداً  أَْعطِ " : قَائَِلً  أَْعَمى َكانَ  الَِّذي فَأََجابَ ". َخاِطئٌ  اإلْنْسانَ  هََذا أَنَّ  نَْعلَمُ  نَْحنُ . ّلِِلَّ

. "أُْبِصرُ  َواآلنَ  أَْعَمى ُكْنتُ  إني: َواِحداً  َشْيئاً  أَْعِرفُ  إنََّما. أَْعلَمُ  فََلَ  َخاِطئَاً، َكانَ  إنْ "

. ْسَمُعواتَ  َولَمْ  لَُكمْ  قُْلتُ  قَدْ : "أََجابَهُمْ ". َعْينَْيَك؟ فَتَحَ  َكْيفَ  بَِك؟ َصنَعَ  َماَذا: "لَهُ قَالُوا

 ُموهُ فََشتَ ". تََلَِميَذ؟ لَهُ تَِصيُروا أَنْ  تُِريُدونَ  هَلْ  أيضاً؟ تَْسَمُعوا أَنْ  تُِريُدونَ  فََماَذا

ا َذاَك، تِْلِميذُ  أَْنتَ : "قَائِلِينَ  َ  أَنَّ  نَْعلَمُ  نَْحنُ . ُموَسى تََلَِميذُ  فَإنَّنَا نَْحنُ  َوأَمَّ  ُموَسى، لَّمَ كَ  هللاَّ

ا ُجلُ  أََجابَ ". هُوَ  أَْينَ  ِمنْ  نَْعلَمُ  فََلَ  هََذا َوأَمَّ ! لََعَجبٌ  أْيضاً  هََذا إنَّ : "لَهُمْ  َوقَالَ  الرَّ

َ  أَنَّ  َونَْعلَمُ . َعْينَيَّ  فَتَحَ  َوقَدْ  هَُو، أَْينَ  ِمنْ  تَْعرفُونَ  الَ  إنَُّكمْ   لِكنْ  .لِْلُخطَاةِ  يَْسَمعُ  ال هللاَّ

ِ  أََحدٌ  َكانَ  إنْ  ْهرِ  ُمْنذُ . يَْسَمعُ  افَلِهَذَ  َصانِعاً، وإلَراَدتِهِ  َعابِداً  ّلِلَّ  اً أََحد أَنَّ  نَْسَمعْ  لَمْ  الدَّ

ِ  ِمنَ  هََذا يَُكنْ  لَمْ  لَوْ . أَْعَمى َمْولُودٍ  َعْينَيْ  فَتَحَ   واأََجابُ". َشْيئاً  يَْفَعلَ  أَنْ  قَِدرَ  لََما هللاَّ

 .َخاِرجاً  فَأَْخَرُجوهُ !" تَُعلُِّمنَا َوأَْنتَ  اْلَخِطيِِّة، في َمْولُودٌ  بُِجْملَتِكَ  أَْنتَ : "لَهُ َوقَالُوا
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ِ؟ ْبنِ إبِ  أَْنتَ  أَتْؤِمنُ : "لَهُ َوقَالَ  فََوَجَدهُ  َخاِرجاً، أَْخَرُجوهُ  أنهُمْ  يَُسوعُ  فََسِمعَ   ابَ أَجَ ". هللاَّ

 لَّمُ يَتَكَ  الَِّذي َوهُوَ  تََراهُ، إنكَ : "يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ ". بِِه؟ فأُْوِمنَ  َسيِِّدي يَا هُوَ  َمنْ : "َوقَالَ 

 . لَهُ َوَسَجدَ !". َسيِِّدي يَا أُْوِمنُ : "فَقَالَ ! ". َمَعكَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 أمشيرمن شهر  ولاألحد األ
 

 العَشيه

 (91 ــ 12:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6 ، 2:  29 مز

ُ  يَا قُمْ   نُوَوبَ  آلِهَةٌ، إنَُّكمْ : قُْلتُ  أَنا. األَُممِ  َجِميعِ  في تَِرثُ  أَْنتَ  ألَنكَ  األَْرَض، َوِدنِ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. ُكلُُّكمْ  اْلَعلِيِّ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ م ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا  لىإ ْنَصَرفَ إ َملِكاً، ويَْجَعلُوهُ  ليَختَِطفُوهُ  يَأْتوا بِأَنْ  ُمْهتَمُّونَ  أَنهُمْ  يَُسوعُ  َرأى َولَمَّ

ا. َوْحَدهُ  اْلَجبَلِ  فِينَةَ  َوَرِكبُوا اْلبَْحِر، إلى تََلِميُذهُ  نََزلَ  اْلَمَساءُ  َكانَ  فَلَمَّ  إلى ِهبِينَ َذا السَّ

، قَدْ  الظََّلَمُ  َوَكانَ . َكْفِرنَاُحومَ  إلى اْلبَْحرِ  َعْبرِ  . بَْعدُ  إِلَْيِهمْ  َجاءَ  قَدْ  يَُسوعُ  يَُكنْ  َولَمْ  َحلَّ

ا. تَهُبُّ  َشِديَدةٌ  وِريحٌ  هَائَِجاً  اْلبَْحرُ  َوَكانَ   أو َغْلَوةً  َوِعْشِرينَ  َخْمسٍ  نَْحوَ  اْبتََعُدوا فَلَمَّ

فِينَِة، إلى ُمْقتَِرباً  اْلبَْحِر، َعلَى َماِشياً  يَُسوعَ  نَظَُروا ثََلثِيَن، : لَهُمْ  فَقَالَ  .فََخافُوا السَّ

 اَءتِ جَ  َولِْلَوْقتِ . فِينَةِ السَّ  في َمَعهُمْ  يَْحِملُوهُ  أنْ  يُريُدونَ  َوَكانوا". تََخافُوا ال هَُو، أَنا"

فِينَةُ  ِ َدائِماً   .إلَْيهَا َذاِهبِينَ  َكانوا التي األَْرضِ  َشاِطئِ  إلى السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (22 ــ 21:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 102 ، 132:  112 مز

ِسَراٌج لِِرْجلِيَّ هَُو نَاُموُسَك، َونُوٌر لُِسبُلِي. فَليُِضْئ َوْجهَُك َعلَى َعْبِدَك، َوَعلِّْمنِي 

 .هَلِّلُويَا .ُحقُوقَكَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ".األَبدِ  إلى اْلَمْوتَ  يََرى فَلَنْ  َكَلَِمي يَْحفَظُ  أََحدٌ  َكانَ  إنْ : "لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ 

 َوأَْنتَ  أْيضاً، َواألْنبِيَاءُ  إْبَراِهيمُ  َماتَ  قَدْ . َشْيطَانَاً  بِكَ  أنَّ  َعلِْمنَا اآلنَ : "اْليَهُودُ  لَهُ فَقَالَ 

 نَاأَبِي ِمنْ  أَْعظَمُ  أَْنتَ  أَلََعلَّكَ . األَبدِ  إلى اْلَموتَ  يَُذوقَ  فَلَنْ  َكَلَِمي يَْحفَظْ  َمنْ : تَقُولُ 

: ائَِلً قَ  يَُسوعُ  أََجابَ ". نَْفَسَك؟ تَْجَعلُ  َمنْ . َماتُوا أْيضاً  َواألْنبِيَاءُ  َماَت؟ الَِّذي إْبَراِهيمَ 

ْدتُ  أَنا إنْ " ُدنِي، الَِّذي هُوَ  أبِي. َشْيئاً  َمْجِدي فَلَْيسَ  نَْفِسي َمجَّ  أَْنتُمْ  تَقُولُونَ  الَِّذي يَُمجِّ

ا. تَْعِرفُوهُ  َولَمْ  إلَهُنَا، إنَّهُ  َكاِذباً، ِمْثلَُكمْ  أَُكونُ  أَْعِرفُهُ لَْستُ  إنِّي قُْلتُ  َوإنْ . فَأَْعِرفُهُ أَنا أَمَّ

 َرأَىفَ  يَْوِمي يََرى أَنْ  ُمْشتَِهياً  يَتَهَلَّلُ  َكانَ  إْبَراِهيمُ  أَبوُكمْ . قَْولَهُ َوأَْحفَظُ  أَْعِرفُهُ لِكنِّي

 هُمْ لَ  قَالَ ". إْبَراِهيَم؟ َوَرأَْيتَ  بَْعُد، َسنَةً  َخْمُسونَ  لَكَ  لَْيسَ : "اْليَهُودُ  لَهُ فَقَالَ ". َوفَِرحَ 

 اَرةً ِحجَ  فََرفَُعوا". َكائِنٌ  أَنا إْبَراِهيمُ  يَُكونَ  أَنْ  قَْبلَ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ : "يَُسوعُ 

ا. لِيَْرُجُموهُ   َوَمَضى َوَسِطِهمْ  في َماِشياً  َوعبَرَ  اْلهَْيَكلِ  ِمنَ  َوَخرجَ  فَتَواَرى يَُسوعُ  أَمَّ

ِ َدائِماً  . هََكَذا   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (11:  6ــ  11:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

اعاً  أَوْ  َزانِياً  أََخاً  َمْدُعوٌّ  أََحدٌ  َكانَ  إنْ  يراً  أَوْ  َشتَّاماً  أَوْ  َوثَنٍ  َعابِدَ  أَوْ  طَمَّ  َخاِطفاً، أَوْ  ِسكِّ

ا َخارجٍ، ِمنْ  الَِّذينَ  أَِدينَ  أَنْ  لِي َماَذا ألَنهُ. هََذا ِمْثلَ  تَُؤاِكلُوا َوال تَُشاِرُكوا فََلَ   أَمَّ

ا. تَِدينُونَهُمْ  فَأَْنتُمْ  َداِخلٍ  ِمنْ  الَِّذينَ  ُ  َخارجٍ  ِمنْ  الَِّذينَ  أَمَّ  ْلَخبِيثَ ا فَأَْخِرُجوا. "يَِدينُهُمْ  فَاّلِلَّ

 الظَّالِِميَن، ِعْندَ  يَُحاَكمَ  أَنْ  َصاِحبِهِ  َعلَى َدْعَوى لَهُ ِمْنُكمْ  أََحدٌ  أَيَتََجاَسرُ ". بَْينُِكمْ  ِمنْ 

يِسيَن؟ ِعْندَ  َولَْيسَ  يِسينَ  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ  اْلقِدِّ  اْلَعالَمُ  َكانَ  إنْ فَ  اْلَعالََم؟ َسيَِدينُونَ  اْلقِدِّ

ْغَرى؟ لِْلَمَحاِكمِ  ُمْستَأَِهلِينَ  َغْيرُ  أَفَأَْنتُمْ  بُِكْم، يَُدانُ   نَِدينُ سَ  أَننَا تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ  الصُّ

 وافَأَْجلِسُ  اْلَحيَاِة، هَِذهِ  في َمَحاِكمُ  لَُكمْ  َكانَ  فَإنْ ! اْلَحيَاةِ  هَِذهِ  أُُمورَ  فَبِاألَْولَى َمَلئَِكةً؟

 أَنْ  يَْقِدرُ  مٌ َحِكي بَْينَُكمْ  لَْيسَ  أَهََكَذا. لِتَْخَجلُوا هََذا أَقُولُ ! قَُضاةً  اْلَكنِيَسةِ  في اْلُمْحتَقَِرينَ 

 يُكمْ فِ  فَاآلنَ !. نِينَ اْلُمْؤمِ  َغْيرِ  ِعْندَ  َوذلِكَ  األََخ، يَُحاِكمُ  األَخَ  لَِكنَّ  إْخَوتِِه؟ بَْينَ  يَْقِضيَ 

؟ تُْظلَُمونَ  ال لَِماذا. بَْعضٍ  َمعَ  بَْعِضُكمْ  ُمَحاَكَماتٍ  ِعْنَدُكمْ  ألَنَّ  ُمْطلَقاً، َعْيبٌ   بِاْلَحِريِّ

؟ تُْسلَبُونَ  ال لَِماَذا  لَْستُمْ  مْ أَ ! إلْخَوتُِكمْ  َوذلِكَ  َوتَْسلُبُوَن، تَْظلُِمونَ  أَْنتُمْ  لِكنْ  بِاْلَحِريِّ

ِ؟ َملَُكوتَ  يَِرثُونَ  ال الظَّالِِمينَ  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  نَاةُ  ال: تَِضلُّوا ال هللاَّ  ألَْوثَانِ ا ُعبَّادُ  َوال الزُّ

ُكوِر، ُمَضاِجُعو َوال اْلَمأْبونُونَ  َوال اْلفَاِسقُونَ  َوال اِرقُونَ  َوال الذُّ  الظَّالُِمونَ  َوال السَّ

يُرونَ  َوال كِّ تَّاُمونَ  َوال السِّ ِ  َملَُكوتَ  يَِرثُونَ  اْلَخاِطفُونَ  َوال الشَّ  ناسٌ أُ  َكانَ  َوهََكَذا. هللاَّ

ْستُْم، بَلْ  اْغتََسْلتُْم، لَِكنِ . ِمْنُكمْ  ْرتُمْ  بَلْ  تَقَدَّ  . إلَِهنَا َوبُِروحِ  حِ اْلَمِسي يَُسوعَ  َربِّنَا بِاْسمِ  تَبَرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 ــ 14:  0) الَكاثولِيُكون
 

سول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َدنَسٍ  َوالَ  َعْيبٍ  بَِلَ  تُوَجُدوا أَنْ  أْسِرُعوا هَِذِه، ُمْنتَِظُرونَ  نَْحنُ  إذْ  أَِحبَّائِي، يَا لَِذلِكَ 

اَمهُ،  ولُسُ بُ اْلَحبِيبُ  أَُخونَا إلَْيُكمْ  َكتَبَ  َكَما َخَلَصاً، َربِّنَا أَناةَ  ْحِسبُواإوَ . َسَلَمٍ  في قُدَّ

 يف األُُمورِ  هَِذهِ  َجِميعِ  َعنْ  يَتََكلَّمُ  أْيضاً  أَنهُ َكَما لَهُ، اْلُمْعطَاةِ  اْلِحْكَمةِ  بَِحَسبِ  أْيضاً 

فُهَا اْلفَْهِم، َعِسَرةُ  أَْشيَاءُ  فِيهَا الَّتي َرَسائِلِِه، ُكلِّ   َكبَاقِي ،الثَّابِتِينَ  َوَغْيرُ  اْلُجهََلءُ  يَُحرِّ

ا. أَنفُِسِهمْ  لِهََلَكِ  تَُسوقُهُمْ  الَّتي اْلُكتُِب،  َعَرْفتُُم،فَ  َسبَْقتُمْ  قَدْ  فَإذْ  إْخَوتِي، يَا أَنتُمْ  أَمَّ

 في ْنُمواإوَ . بِنَْفِسُكمْ  ثَبَاتُِكمْ  ِمنْ  فَتَْسقُطُوا اْلُجهَّاِل، بَِضَللِ  ِضلُّواتَ  أَنْ  ِمنْ  اْحتَِرُسوا

 اآلنَ  ِمنَ  اْلَمْجدُ  لَهُ الَِّذي هََذا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوُمَخلِِّصنَا َربِّنَا َمْعِرفَةِ  َوفي النِّْعَمةِ 

 .آِمينَ . اآلبِِدينَ  أَبدِ  َوإلى

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم  وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (2 ــ 0:  2) اإلبَركِسيس
 

ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ  الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َماِء، ِمنَ  نُورٌ  َعلَْيهِ  أَضاءَ  فَبَْغتَةً  ِدَمْشقَ  ِمنْ  ْقتََربَ إوَ  ُمْنطَلِقَاً  َكانَ  وإذْ   لَىعَ  فََسقَطَ  السَّ

 َمنْ : "فَقَالَ ". تَْضطَِهُدنِي؟ لَِماَذا! َشاُولُ  َشاُوُل،: "لَهُ قَائَِلً  َصْوتاً  َوَسِمعَ  األَْرضِ 

؟ أَْنتَ   قُمْ  لَِكنْ  تَْضطَِهُدهُ، أَْنتَ  الَِّذي النَّاِصِريُّ  يَُسوعُ  هُوَ  أَنا: "لَهُ فَقَالَ ". يَاَربُّ
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ا". تَْصنََعهُ أَنْ  لَكَ  يَْنبَِغي َماَذا لَكَ  فَيُقَالَ  اْلَمِدينةِ  إلى ْصَعدْ إوَ  َجالُ  َوأَمَّ  َكانُوا الَِّذينَ  الرِّ

ْوتَ  يَْسَمُعونَ  ُمْنَدِهِشيَن، فََوقَفُوا َمَعهُ ُمْنطَلِقِينَ   اُولُ شَ  فَنَهَضَ . أََحداً  يَْنظُُرونَ  َوال الصَّ

 إلى هُ َوأَْدَخلُو بِيَِدهِ  فَأَْمَسُكوهُ . أََحداً  يُْبِصرُ  ال اْلَعْينَْينِ  َمْفتُوحُ  َوهُوَ  َوَكانَ  األَْرِض، َعنِ 

 .يَْشَربْ  َولَمْ  يَأُْكلْ  َولَمْ  يُْبِصُر، ال أَيامٍ  ثََلَثَةَ  فََمَكثَ . ِدَمْشقَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 ــ 99:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4 ، 6:  26 مز

اَمهُ، َواْلبَهَاءُ  ْعتَِرافُ اإل بَّ  ألنَّ . قُْدِسهِ  في اْلَعِظيمُ  َواْلَجَمالُ  الطُّْهرُ  قُدَّ  هُوَ  َعِظيمٌ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. اآللِهَةِ  ُكلِّ  َعلَى َمْرهُوبٌ  ِجّداً، َوُمسبَّحٌ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ةٌ َسفِينَ  هُنَاكَ  تَُكنْ  لَمْ  أَنهُ اْلبَْحرِ  َعْبرِ  ِعْندَ  َواقِفَاً  َكانَ  الَِّذي اْلَجْمعُ  َرأَى اْلَغدِ  َوفي

فِينَةَ  يَْرَكبِ  لَمْ  يَُسوعَ  َوأَنَّ  َواِحَدٍة، ِسَوى أُْخَرى  يُذهُ تََلَمِ  َمَضى بَلْ  تََلَِميِذِه، َمعَ  السَّ

 الَِّذي اْلُخْبَز، أََكلُوا َحيثُ  اْلَمْوِضعِ  ِعْندَ  طَبَِريَّةَ، ِمنْ  أُْخَرى ُسفُنٌ  َوَجاَءتْ . َوْحَدهُمْ 

بُّ  َعلَيهِ  َشَكرَ  ا. الرَّ  ُذهُ،تََلَِمي أْيضاً  َوال هُنَاكَ  َمْوُجوَداً  لَْيسَ  يَُسوعَ  أَنَّ  اْلَجْمعُ  َرأَى فَلَمَّ
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فُنَ  في أْيضاً  هُمْ  َرِكبُوا ا. يَُسوعَ  َعنْ  يَْبَحثُونَ  َكْفِرنَاُحومَ  إلى َوَجاُءوا السُّ  َجُدوهُ وَ  َولَمَّ

: لَهُمْ  لَ َوقَا يَُسوعُ  أََجابَهُمْ ". هُنَا؟ إلى أَتَْيتَ  َمتَى ُمَعلُِّم، يَا: "لَهُ قَالُوا اْلبَْحِر، َعْبرِ  في

 اْلُخْبزِ  ِمنَ  مْ أََكْلتُ  ألَنُكمْ  بَلْ  آياٍت، َرأَْيتُمْ  ألَنُكمْ  لَْيسَ  تَْطلُبُونَنِي: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ "

 لَُكمُ  يُْعِطيهِ  الَِّذي األَبِديَّةِ  لِْلَحيَاةِ  اْلبَاقِي لِلطََّعامِ  بَلْ  اْلبَائِِد، لِلطََّعامِ  ال اْعَملُوا. فََشبِْعتُمْ 

ُ  َختََمهُ قَدْ  هََذا ألنَّ  اإلْنَساِن، ْبنُ إ ِ َدائِماً   ". اآلبُ  هللاَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر أمشير ثانياألحد ال
 

 العَشيه

 (20 ــ 46:  4) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  12 مز

ِس؟ َجبَلِكَ  في يَِحلُّ  َمنْ  أَوْ  َمْسَكنَِك؟ في يَْسُكنُ  َمنْ  يَاَربُّ  الِكُ  إالَّ  اْلُمقَدَّ  َعْيٍب، بَِلَ  السَّ

 .هَلِّلُويَا. قَْلبِهِ  في اْلَحقَّ  َويَتََكلَّمُ  اْلبِرَّ  َويَْعَملُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، الذي لهُ المجُد الدائمي، هللا الحَ 
 

 ِمنَ  َجاءَ  قَدْ  يَُسوعَ  أنَّ  َسِمعَ  إذْ  هََذا. َمِريضٌ  َولَدٌ  لَهُ َملَِكيٌّ  َرُجلٌ  َكْفِرنَاُحومَ  في َوَكانَ 

 ْشِرفَاً مُ  َكانَ  ألنهُ اْبنَهُ؛ َويَْشفِيَ  يَْنِزلَ  أنْ  َوَسأَلَهُ إلَْيهِ  ْنطَلَقَ إ اْلَجلِيِل، إلى اْليَهُوِديَّةِ 

 لَهُ فقَالَ ". َوَعَجائِبَ  آيَاتٍ  تَُعاينُوا لَمْ  إنْ  تُْؤِمنُونَ  ال: "يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ . اْلَمْوتِ  َعلَى

". يٌّ حَ  إْبنُكَ . إْمضِ : "يَُسوعُ  لَهُ قَالَ ". فَتَاي يَُموتَ  أنْ  قَْبلَ  اْنِزلْ  َسيِِّدي، يَا: "اْلَملَِكيُّ 

ُجلُ  فَآَمنَ   يُدهُ َعبِ  اْستَْقبَلَهُ نَاِزلٌ  هُوَ  َوفِيَما. َوَذهَبَ  يَُسوُع، لَهُ قَالَهُ الَِّذي بِاْلقَْولِ  الرَّ

اَعةِ  َعنِ  ْستَْخبََرهُمْ إفَ ". َحيٌّ  ْبنَكَ إ إنَّ : "قَائِلِينَ  : لَهُ قَالُوافَ  يَتََعافَى، أََخذَ  فِيهَا الَّتي السَّ

اَعةِ  في أَْمسِ " ابَِعةِ  السَّ اَعةِ  تِْلكَ  في أنهُ أَبوه فََعلِمَ ". اْلُحمَّى تََرَكْتهُ السَّ  قَالَ  لَّتيا السَّ

 .ُكلُّهُ َوبَْيتُهُ هُوَ  فَآَمنَ ". َحيٌّ  ْبنَكَ إ إنَّ : "يَُسوعُ  فِيهَا لَهُ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (91 ــ 12:  0) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 4 ، 0:  94 مز

؟ َجبَلِ  إلى يَْصَعدَ  أنْ  يَْقِدرُ  َمنْ  بِّ ِس؟ َمْوِضِعهِ  في يَقُومُ  َمنْ  أَوْ  الرَّ  الطَّاِهرُ  اْلُمقَدَّ

 .هَلِّلُويَا .بِقَْلبِهِ  النَّقِيُّ  بِيَِديِِه،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ُ  يُْرِسلِ  لَمْ  ألنهُ  بِهِ  يُْؤِمنُ  نْ مَ . اْلَعالَمُ  بِهِ  لِيَْخلُصَ  بَلْ  اْلَعالََم، لِيَِدينَ  اْلَعالَمِ  إلى اْبنَهُ هللاَّ

ِ  اْبنِ  بِاْسمِ  يُْؤِمنْ  لَمْ  ألنهُ ِديَن، فَقَدْ  بِهِ  يُْؤِمنُ  ال َوَمنْ  يَُداُن، ال . اْلِجْنسِ  اْلَوِحيدِ  هللاَّ

ْينُونَةُ  ِهيَ  َوهَِذهِ   ِمنَ  أَْكثَرَ  الظُّْلَمةَ  النَّاسُ  َوأََحبَّ  اْلَعالَِم، إلى َجاءَ  قَدْ  النُّورَ  إنَّ : الدَّ

يَرةً  َكانَتْ  أَْعَمالَهُمْ  ألنَّ  النُّوِر،  أْتِييَ  َوال النُّوَر، يُْبِغضُ  الَشرَّ  يَْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ  ألنَّ . ِشرِّ

ا. ِشِريَرةٌ  ألنهَا أْعَمالُهُ تَُوبَّخَ  لِئََلَّ  النُّوِر، إلى  لنُّوِر،ا إلى فَيُْقبِلُ  اْلَحقَّ  يَْعَملُ  َمنْ  َوأمَّ

ِ  أنهَا أَْعَمالُهُ تَْظهَرَ  لَِكيْ  ِ َدائِماً   . َمْعُمولَةٌ  بِاّلِلَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 أمشير من شهر ثانياألحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

144 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 1:  2) البُولس

 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ  َكاِهنَ  َسالِيَم، َملِكَ  هََذا، َصاِدقَ  َمْلِكي ألَنَّ  ، هللاَّ  اِهيمَ إْبرَ  ْستَْقبَالِ إل َخَرجَ  الَِّذي اْلَعلِيِّ

 َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ُعْشراً  إْبَراِهيمُ  لَهُ قََسمَ  الَِّذي َوبَاَرَكهُ، اْلُملُوكِ  َكْسَرةِ  ِمنْ  ُرُجوِعهِ  َحالَ 

الً  اْلُمتَْرَجمَ . يَْمتَلُِكهُ َلَمِ ال َملِكُ " َمْعنَاهُ  الَِّذي"َسالِيمَ  َملِكَ " أْيضاً  ثُمَّ " البِرِّ  َملِكَ " أَوَّ  "سَّ

، بَِلَ  أٍَب، بَِلَ  ِ  بِاْبنِ  ُمَشبَّهٌ هُوَ  بَلْ . َحيَاةٍ  نِهَايَةَ  َوال لَهُ أَيامٍ  بَُداَءةَ  ال. نََسبٍ  بَِلَ  أُمٍّ  ،هللاَّ

 ،اآلباءِ  َرئِيسُ  إْبَراِهيمُ  أَْعطَاهُ  الَِّذي هََذا أَْعظَمَ  َما اْنظُُروا ثُمَّ . األَبدِ  إلى َكاِهناً  يَْبقَى

ا! لَهُ َما خيَارِ  ِمنْ  ُعْشراً   اْلَكهَنُوَت، يَأُْخُذونَ  ِعْنَدَما الَِوي، بَنِي ِمنْ  هُمْ  الَِّذينَ  َوأمَّ

ْعبِ  ِمنَ  اْلُعُشورَ  يَأُْخُذوا أنْ  َوِصيَّةٌ  فَلَهُمْ   نهُمْ أَ  َمعَ  النَّاُموِس، بُِمْقتََضى إْخَوتِهُمْ  أَيْ  الشَّ

 ِمنْ  ُعْشراً  أََخذَ  قَدْ  ِمْنهُْم، نََسبٌ  لَهُ لَْيسَ  الَِّذي َولَِكنَّ . إْبَراِهيمَ  ُصْلبِ  ِمنْ  َخَرُجوا قَدْ 

 األَْكبَرِ  ِمنَ  يُبَاَركُ  األَْصَغرُ : ِجَدالٍ  ُكلِّ  َوبُِدونِ ! اْلَمَواِعيدُ  لَهُ الَِّذي َوبَاَركَ  إْبَراِهيَم،

ا ُعْشوراً، يَأُْخُذونَ  َمائِتُونَ  أُناسٌ  َوهُنَا ِمْنهُ،  َكقُولِ . َحيٌّ  بِأَنهُ لَهُ فَاْلَمْشهُودُ  هُنَاكَ  َوأَمَّ

 ألَنهُ. اْلُعُشورَ  أَْعطَى قَدْ  اْلُعُشورَ  اآلِخذَ  أْيضاً  الَِوي إنَّ : إْبَراِهيمَ  أَْجلِ  ِمنْ  يَقُولُ  َمنْ 

 لَلَِويِّ ا بِاْلَكهَنُوتِ  َكانَ  فَلَوْ . َصاِدقَ  َمْلِكي اْستَْقبَلَهُ ِحينَ  أَبِيهِ  ُصْلبِ  في بَْعدُ  َكانَ 

ْعبُ  إذِ  َكَمالٌ   آَخرُ  َكاِهنٌ  يَقُومَ  أَنْ  إلى بَْعدُ  اْلَحاَجةُ  َكانَتِ  َماَذا َعلَْيهِ  النَّاُموسَ  أََخذَ  الشَّ

 اْلَكهَنُوُت، تََغيَّرَ  إنْ  ألَنهُ. هَاُرونَ  ُرْتبَةِ  َعلَى يُقَالُ  َوال َصاِدَق؟ َمْلِكي ُرْتبَةِ  ىَعلَ 

ُروَرةِ   ِمنْ  ِخذَ أُ  قَدْ  َكانَ  هََذا َعْنهُ يُقَالُ  الَِّذي ألَنَّ . أْيضاً  لِلنَّاُموسِ  تََغيُّرٌ  يَِصيرُ  فَبِالضَّ

 َذا،يَهُو ِسْبطِ  ِمنْ  طَلَعَ  قَدْ  َربَّنَا أَنَّ  َواِضحٌ  فَإنهُ. اْلَمْذبَحَ  ِمْنهُ أََحدٌ  يَُلَِزمْ  لَمْ  آَخرَ  ِسْبطٍ 

 نْ إ أْيضاً  ُوُضوحاً  أَْكثَرُ  َوذلِكَ . اْلَكهَنُوتِ  ِجهَةِ  ِمنْ  َشْيئاً  ُموَسى َعْنهُ يَتََكلَّمْ  لَمْ  الَِّذي

 نَاُموسِ  بَِحَسبِ  لَْيسَ  َصارَ  قَدْ  َوهََذا آَخُر، َكاِهنٌ  يَقُومُ  َصاِدقَ  َمْلِكي ِشْبهِ  َعلَى َكانَ 
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ةِ  بَِحَسبِ  بَلْ  َجَسِديٍَّة، َوِصيَّةٍ   نُ اْلَكاهِ  أَنتَ  إنكَ : "َعْنهُ يَْشهَدُ  ألَنهُ. تَُزولُ  ال َحيَاةٍ  قُوَّ

 ". َصاِدقَ  َمْلِكي ُرْتبَةِ  َعلَى األَبدِ  إلى

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،آبائي وإْخَوتياِحنا يا عمةُ هللاَّ

 

 

 

 (10 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول يوحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  ة فلتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

يخِ  ِمنَ  يَِّدةِ  إلى الشَّ ، أُِحبُّهُمْ  أَنا الَِّذينَ  أَْوالَِدهَا َوإلى اْلُمْختَاَرِة، السَّ  ناأَ  َولَْستُ  بِاْلَحقِّ

 إلى َعنَامَ  َوَسيَُكونُ  فِينا الثَّابِتِ  اْلَحقِّ  أَْجلِ  ِمنْ . اْلَحقَّ  َعَرفُوا قَدْ  الَِّذينَ  َجِميعُ  بَلْ  فَقَْط،

ْحَمةُ  النِّْعَمةُ  تَُكونُ : األَبدِ  َلمُ  َوالرَّ ِ  ِمنَ  َمَعنَا َوالسَّ  يحِ،اْلَمسِ  يَُسوعَ  َربِّنَا َوِمنْ  اآلبِ  هللاَّ

 ،اْلَحقِّ  في َسالِِكينَ  أَْوالَِدكِ  ِمنْ  َوَجْدتُ  ألني ِجّداً  فَِرْحتُ . َواْلَمَحبَّةِ  بِاْلَحقِّ  اآلبِ  اْبنِ 

يَِّدةُ، أيتُهَا ِمْنكِ  أَْطلُبُ  َواآلنَ . اآلبِ  ِمنَ  َوِصيَّةً  أََخْذنَا َكَما  إلَْيكِ  أَْكتُبُ  َكأَني ال السَّ

 يَ هِ  َوهَِذهِ . بَْعَضاً  بَْعُضنَا نُِحبَّ  أنْ : اْلبَْدءِ  ِمنَ  ِعْنَدنَا َكانَتْ  التي بَلِ  َجِديَدةً، َوِصيَّةً 

 ْسلُُكواتَ  أنْ  البَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُمْ  َكَما اْلَوِصيَّةُ  ِهيَ  هَِذهِ . َوَصايَاهُ  بَِحَسبِ  نَْسلُكَ  أنْ : اْلَمَحبَّةُ 

 اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  أنَّ  يَْعتَِرفُونَ  ال الَِّذينَ  َكثِيُروَن، ونَ ُمِضلُّ  اْلَعالَمِ  إلى َجاءَ  قَدْ  ألنهُ. فِيهَا

، هُوَ  هََذا. اْلَجَسدِ  في َجاءَ  قَدْ  دُّ  اْلُمِضلُّ  َلَّ لِئَ  أَْنفُِسُكمْ  إلى فَاْنظُُروا. لِْلَمِسيحِ  َوالضِّ

 اْلَمِسيحِ  لِيمِ تَعْ  في يَْثبُتُ  َوال يَتََعدَّى َمنْ  ُكلُّ . تَاَماً  أَْجراً  تَنَالُوا بَلْ  َعِمْلتُموهُ، َما تَْفقُِدوا

 َوال يُكْم،يَأْتِ  َوَمنْ . َواالْبنُ  اآلبُ  لَهُ فَهََذا اْلَمِسيحِ  تَْعلِيمِ  في يَْثبُتْ  َوَمنْ . إلَهٌ لَهُ فَلَْيسَ 

: لَهُ يَقُولُ  َمنْ  ألنَّ . َسَلَمٌ  لَهُ تَقُولُوا َوال اْلبَْيِت، في تَْقبَلُوهُ  فََلَ  التَّْعلِيِم، بِهََذا يَِجيءُ 

يَرةِ  أَْعَمالِهِ  في لَهُ َشِريكٌ  فَهُوَ  َسَلمٌ  رِّ  أنْ  أُِردْ  مْ لَ  إلَْيُكْم، ألَْكتُبَهُ َكثِيرٌ  لي َكانَ  إذْ . الشِّ
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. اِمَلً كَ  فََرُحُكمْ  يَُكونَ  لَِكيْ  لِفٍَم، فَماً  َوأَتَكلَّمَ  أََراُكمْ  أنْ  أَْرُجو ألني َوِحْبٍر؛ بَِوَرقٍ  يَُكونَ 

 .اْلُمْختَاَرةِ  أُْختِكِ  أَْوالَدُ  َعلَْيكِ  يَُسلِّمُ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 

 (91 ــ 2:  12) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

بُّ  فَقَالَ   َمَعَك، أَنا يألن تَْسُكْت، َوال تََكلَّمْ  بَلْ  تََخْف، ال: "اللَّْيلِ  في بُِرْؤيَا لِبُولُسَ  الرَّ

 َوِستَّةَ  نَةً سَ  فَأَقَامَ ". اْلَمِدينَةِ  هَِذهِ  في َكثِيراً  َشْعباً  لِي ألَنَّ  لِيُْؤِذيََك، َعلَْيكَ  أََحدٌ  يَقُومُ  َوال

ِ  بَِكلَِمةِ  بَْينَهُمْ  يَُعلِّمُ  أَْشهٍُر، ا. هللاَّ  بِنَْفسٍ  هُودُ اْليَ  اْجتََمعَ  أََخائِيَةَ، يَتََولَّى َغالِيُونُ  َكانَ  َولَمَّ

 أَنْ  نَّاسَ ال يَْستَِميلُ  هََذا إنَّ : "قَائِلِينَ  اْلِواليةِ  ُكْرِسيِّ  إلى بِهِ  َوأَتْوا بُولَُس، َعلَى َواِحَدةٍ 

َ  يَْعبُُدوا  نُ َغالِيُو قَالَ  فَاهُ، يَْفتَحَ  أنْ  ُمْزِمعاً  بُولُسُ  َكانَ  َوإذْ ". النَّاُموسِ  بِِخَلَفِ  هللاَّ

 إَذا لِكنْ وَ . أْحتَِملُُكمْ  بِاْلَحقِّ  لَُكْنتُ  اْليَهُودُ  أَيهَا َرِديَّاً  ُخْبثاً  أَوْ  ظُْلَماً  َكانَ  لَوْ  إنهُ: "لِْليَهُودِ 

 أنْ  دُ أُِري لَْستُ  ألني. أَْنتمْ  فَتُْبِصُرونَ  َونَاُموِسُكْم، َوأَْسَماٍء، َكلَِمٍة، َعنْ  َمَسائِلَ  َكانَتْ 

 َجِميُعهُمْ  فَأَْمَسكَ . اْلوالَيةِ  ُكْرِسيِّ  َخارجَ  فَطََرَدهُمْ ". األُُمورِ  لِهَِذهِ  قَاِضياً  أَُكونَ 

امَ  َوَضَربُوهُ  اْلَمْجَمعِ، َرئِيسِ  بُِسوْستَانِيسَ   َشْيءٌ  َغالِيُونَ  يَهُمَّ  َولَمْ  اْلوالَيِة، ُكْرِسيِّ  قُدَّ

ا. ذلِكَ  ِمنْ  َعهُمْ  ثُمَّ  اإلْخَوِة، ِعْندَ  َكثِيَرةً  أياماً  أْيضاً  فَلَبِثَ  بُولُسُ  َوأمَّ  إلى َوأَْقلَعَ  َودَّ

. نَْذرٌ  َعلَْيهِ  َكانَ  ألَنهُ َكْنَخِريَا في َرْأَسهُ َحلَقَ  بَْعَدَما َوأَِكيَلَ، بِِريْسِكَلَّ  َوَمَعهُ ُسوِريَّةَ،

ا. هُنَاكَ  َوتََرَكهَُما أَفَُسسَ  إلى فَأَْقبَلَ  . اْليَهُودِ  عَ مَ  يَتََكلَّمُ  َوَكانَ  اْلَمْجَمعَ  فََدَخلَ  هُوَ  َوأَمَّ
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َعهُمْ  بَلْ . يُِردْ  لَمْ  أَْطَوَل، َزَماناً  ِعْنَدهُمْ  يَْمُكثَ  أَنْ  إلَْيهِ  يَْطلُبُونَ  َكانُوا َوإذْ  : قَائَِلً  َودَّ

ِ  بَِمِشيئَةِ  أْيضاً  إلَْيُكمْ  َسأَُعودُ  إني"   ".هللاَّ

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (14 ــ 2:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُه ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي
 

 2 - 2:  26 مز

ُموا بِّ  قَدِّ اتِ  َجِميعَ  يَا لِلرَّ ُموا األَُمِم، أُبوَّ بِّ  قَدِّ ُموا َوَكَراَمةً، َمْجداً  لِلرَّ بِّ  قَدِّ  َمْجداً  لِلرَّ

بَائِحَ  إْحِملُوا. ْسِمهِ إل بِّ  إْسُجُدوا ِديَاَرهُ، ْدُخلُواإفَ  ْنطَلِقُواإوَ  الذَّ . اْلُمقَدَّسِ  َداِرهِ  في لِلرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ُخْبَزاً  ِجدُ نَ  أْينَ : "لِفِيلِبُّسَ  فَقَالَ  إلَْيِه، ُمْقبَِلً  َعِظيماً  َجْمَعاً  َوَرأَى َعْينَْيهِ  يَُسوعُ  فََرفَعَ 

 نْ أ ُمعتَِزماً  َكانَ  بَِما َعاِرفاً  َكانَ  ألَنهُ إيَّاهُ، ُمْمتَِحناً  هََذا قَالَ  ،"هَُؤالِء؟ لِيَأُْكلَ  فنَْبتَاعَ 

 قَالَ ". يَِسيراً  اً َشْيئ الَواِحد لِيَأُْخذَ  ِدينَارٍ  بِِمئَتَيْ  ُخْبزٌ  يَْكفِيِهمْ  ال: "فِيلِبُّسُ  أََجابَهُ. يَْفَعلَ 

 َمَعهُ ُغَلَماً  هَهُنَا إنَّ : "بُْطُرسَ  ِسْمَعانَ  أَُخو أَْنَدَراُوسُ  َوهُوَ  تََلَِميِذِه، ِمنْ  َواِحدٌ  لَهُ

ِعيرِ  ِمنَ  أَْرِغفَةٍ  َخْمَسةُ   هََذا لُِكلِّ  بِالنِّْسبَةِ  هَِذهِ  تَُكونُ  َماَذا َولَِكنْ . َوَسَمَكتَانِ  الشَّ
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 فَاتََّكأَ  ،َكثِيرٌ  ُعْشبٌ  اْلَمْوِضعِ  ذلِكَ  في َوَكانَ ". النَّاسُ  لِيَتَِّكئِ : "يَُسوعُ  فَقَالَ ". اْلَجْمعِ؟

َجالُ   َوَشَكَر، األَْرِغفَةَ  يَُسوعُ  فأََخذَ . آالفٍ  َخْمَسةِ  نَْحوَ  َعَدُدهُمْ  َوَكانَ  الُعشبِ  َعلَى الرِّ

َمكِ  ِمنَ  أْيضاً  َوَكذلِكَ . اْلُمتَِّكئِينَ  أَْعطَُوا َوالتََّلِميذُ  التََّلَِميَذ، َوأَْعطَى  َشاءَ  امَ  بِقَْدرِ  السَّ

ا. َواِحدٍ  ُكلُّ   َشْيءٌ  عَ يَِضي ال لَِكيْ  اْلفَاِضلةَ  اْلِكَسرَ  إْجَمُعوا: "لِتََلَِميِذهِ  قَالَ  َشبُِعوا، فَلَمَّ

 أَْرِغفَةِ  َخْمَسةِ  ِمنْ  اْلِكَسِر، ِمنَ  قُفَّةً  َعْشَرةَ  اْثنَتَيْ  َوَمألُوا فََضلَ  َما فََجَمُعوا". ِمْنهَا

ِعيِر، ا. اآلِكلِينَ  َعنِ  فََضلَتْ  الَّتي الشَّ  ُسوعُ يَ  َصنََعهَا الَّتي اآلياتِ  النَّاسُ  َرأَى فَلَمَّ

 ". اْلَعالَمِ  إلى اآلتِي النَّبيُّ  بِاْلَحقِيقَةِ  هُوَ  هََذا إنَّ : "قَالُوا

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
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 من شهر أمشير لثاألحد الثا
 

 العَشيه

 (42 ــ 02:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0 ، 12:  12 مز

ْبتَ . َمْجُدكَ  يَْظهَرُ  ِعْنَدَما َوأَْشبَعُ  َوْجهََك، أَُعايِنُ  بِاْلبِرِّ  َوأَنا . ْيَلً لَ  َوتَعهَّْدتنِي قَْلبِي، َجرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 تُِريُدونَ  َوال .لِي تَْشهَدُ  الَّتي َوِهيَ . أَبِديَّةً  َحيَاةً  فِيهَا لَُكمْ  أَنَّ  تَظُنُّونَ  الَّتي اْلُكتُبَ  فَتُِّشوا

 أنَّ  مْ أَْعلَْمتُكُ  قَدْ  َولِكنِّي أَْقبَُل، لَْستُ  النَّاسِ  ِمنَ  َمْجداً . َحيَاةٌ  لَُكمْ  لِتَُكونَ  إليَّ  تَأْتوا أَنْ 

ِ  َمَحبَّةَ   نَْفِسهِ  ْسمِ إبِ  آَخرُ  ىأَت إنْ . تَْقبَلُونَنِي َولَْستُمْ  أبِي بِاْسمِ  أَتَْيتُ  قَدْ  أَنا. فيُكمْ  لَْيَستْ  هللاَّ

 بَْعٍض، ِمنْ  بَْعُضُكمْ  اْلَمْجدَ  تَْقبَلُونَ  َوأَْنتُمْ  تُْؤِمنُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  َكْيفَ . تَْقبَلُونَهُ فََذاكَ 

 آلِب؟ا إلى أَْشُكوُكمْ  أني تَظُنُّونَ  هَلْ  تَْطلُبونَهُ؟ لَْستُمْ  َوْحَدهُ  اْلَواِحدِ  لِإللَهِ  الَِّذي َواْلَمْجدُ 

 تُمْ ُكنْ  لَوْ  ألَنُكمْ  َرَجاَءُكْم؛ فِيهِ  َجَعْلتُمْ  أَْنتُمْ  الَِّذي ُموَسى، َوهُوَ  يَْشُكوُكمْ  الَِّذي يُوَجدُ 

 ْستُمْ لَ  ُكْنتُمْ  فَإنْ . َعنِّي َكتبَ  َذاكَ  نَّ ألَ  أْيضاً؛ بِي تُْؤِمنُونَ  لَُكْنتُمْ  بُِموَسى تُْؤِمنُونَ 

ِ َدائِماً   بَِكَلَِمي؟ تُْؤِمنُونَ  فََكْيفَ  َذاَك، بُِكتُبِ  تُْؤِمنُونَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (23 ــ 44:  19) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 92 ، 03:  22 مز

بُّ  ُمبَاَركٌ  ْهِر، إلى الرَّ ، األَُولُ  َمَراِحُمكَ  ِهيَ  أْينَ . يَُكونُ  يَُكونُ  الدَّ  َحلَْفتَ  الَّتي يَاَربُّ

 .هَلِّلُويَا .بِاْلَحقِّ  لَِداُودَ  بِهَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

. يأَْرَسلَنِ  بِالَِّذي آَمنَ  قَدْ  بَلْ  بِي يُْؤِمنُ  لَْيسَ  بِي، يُْؤِمنُ  الَِّذي: "َوقَالَ  يَُسوعُ  فَنَاَدى

 َمنْ  ُكلَّ  إنَّ  َحتَّى لِْلَعالَِم، نُوراً  ِجْئتُ  قَدْ  أَنا. أَْرَسلَنِي الَِّذي َرأَى قَدْ  يََرانِي َوالَِّذي

 نيأل أَِدينُهُ، ال فَأَنا يَْحفَظُهُ َوال َكَلَِمي يَْسَمعُ  َوَمنْ . الظُّْلَمةِ  في يَْمُكثُ  ال بِي يُْؤِمنُ 

. يَِدينُهُ َمنْ  فَلَهُ َكَلَِمي يَْقبَلُ  وال يُْنِكُرنِي َمنْ . اْلَعالَمَ  ألَُخلِّصَ  بَلْ  اْلَعالَمَ  ألَِدينَ  آتِ  لَمْ 

 َوَحِدي، نَْفِسي ِمنْ  أَتَكلَّمْ  لَمْ  ألني األَِخيِر، اْليَْومِ  في يَِدينُهُ هُوَ  بِهِ  تََكلَّْمتُ  الَِّذي اْلَكَلَمُ 

 أنَّ  َوأَْعلَمُ . أَتَكلَّمُ  َوبَِماَذا أَقُولُ  َماَذا: َوِصيَّةً  أَْعطَانِي هُوَ  نِيأَْرَسلَ  الَِّذي اآلبَ  لِكنَّ 

  ".أَتَكلَّمُ  هََكَذا أبِي لِي قَالَ  فََكَما بِِه، أَنا أَتَكلَّمُ  والَِّذي. أَبِديَّةٌ  َحيَاةٌ  ِهيَ  َوِصيَّتَهُ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (9:  4 ــ 1:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يِسيَن، إْخَوتِي يَا ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ  ْعَوةِ  َوُشَرَكاءَ  القِدِّ َماِويَِّة، الدَّ لُوا السَّ  ئِيسَ َورَ  َرُسولَ  تَأَمَّ

 ضاً أيْ  ُموَسى َكانَ  َكَما أَقَاَمهُ، للَِّذي أَِميناً  َكْونِهِ  َحالَ  اْلَمِسيَح، يَُسوعَ  اْعتَِرافِنَا َكهَنَةِ 

 َراَمةٌ كَ  اْلبَْيتِ  لَِصانِعِ  َكَما ُموَسى، ِمنْ  أَْكثَرَ  َكَراَمةً  اْستََحقَّ  قَد هََذا ألنَّ . بَْيتِهِ  ُكلِّ  َعلَى

ُ  هُوَ  ُكلِّ الْ  َصانِعَ  َولِكنَّ  َما، إْنَسانٌ  يَْبنِيهِ  بَْيتٍ  ُكلَّ  ألنَّ . بَنَاهُ  الَِّذي اْلبَْيتِ  ِمنَ  أَْفَضلُ  . هللاَّ

ا. بِهِ  يُتََكلَّمَ  أنْ  لِْلَعتِيدِ  َشهَاَدةً  َكَخاِدٍم، بَْيتِهِ  ُكلِّ  في أِميناً  َكانَ  َوُموَسى  يحُ اْلَمسِ  َوأمَّ

ْكنَاتَ  إنْ  نَْحنُ  َوبَْيتُهُ. بَْيتِهِ  َعلَى فََكاْبنٍ  َجاءِ  َواْفتَِخارِ  بِاالْعتَِرافِ  َمسَّ  إلى ثَّابتِ ال الرَّ

وحُ  يَقُولُ  َكَما. النِّهَايَةِ  وا فََل َصْوتَهُ َسِمْعتُمْ  إنْ  اْليَْوَم،: "اْلقُُدسُ  الرُّ  َكَما ُكْم،قُلُوبَ  تُقَسُّ

يةِ  في التَّْجِربَةِ  يَْومَ  اإلْسَخاِط، في بَنِي َحْيثُ  اْلبرِّ  ُرواَونَظَ  بِتَْجِربَةٍ . آبَاُؤُكمُ  َجرَّ

 ِضلُّونَ يَ  ِحينٍ  ُكلِّ  في إنهُمْ : َوقُْلتُ  اْلِجيَل، ذلِكَ  أَْبَغْضتُ  لِذلِكَ . َسنَةً  أَْربَِعينَ  أَْعَمالِي

". َراَحتِي يَْدُخلُوا لَنْ : َغَضبِي في أَْقَسْمتُ  َحتَّى. طُُرقِي يَْعِرفُوا لَمْ  َولِكنَّهُمْ  قَْلبِِهْم، في

يرٌ  قَْلبٌ  أََحِدُكمْ  في يَُكونَ  ال أنْ  إْخَوتي يَا اُْنظُُروا وا إيَمانٍ  بَِعَدمِ  ِشرِّ ِ  َعنِ  فَتَْرتَدُّ  هللاَّ

 ْقُسوَ يَ  ال لَِكيْ  اْليَْوَم، يُْدَعى اْلَوْقتُ  َدامَ  َما يَْوٍم، ُكلَّ  بَْعضاً  بَْعُضُكمْ  ِعظُوا بَلْ . اْلَحيِّ 

ْكنَا إنْ  اْلَمِسيحِ، ُشَرَكاءَ  ِصْرنَا قَدْ  ألَننَا. اْلَخِطيَّةِ  بُِغُرورِ  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ   الثِّقَةِ  ةِ بِبََداءَ  تََمسَّ

وا فََلَ  َصْوتَهُ َسِمْعتُمْ  إنْ  اْليَْوَم،: "قِيلَ  إذْ  النِّهَايَِة، إلى الثَّابِتَةِ   في َكَما ،قُلُوبَُكمْ  تُقَسُّ

 ِمْصرَ  ِمنْ  َخَرُجوا الَِّذينَ  ُكلُّ  لَْيسَ  َولِكنْ  طُوا،فَأَْسخَ  َسِمُعوا قَْوَماً  ألنَّ ". اإلْسَخاطِ 

 نَ الَِّذي أَْخطَأُوا، الَِّذينَ  هُمُ  أَلَْيسَ  َسنَةً؟ أَْربَِعينَ  ُمقِتُوا الَِّذينَ  هُمْ  َوَمنْ . ُموَسى بَِواِسطَةِ 

يِة؟ في َسقَطَتْ  عظَاُمهُمْ   إالَّ  ،"َراَحتَهُ يَْدُخلُوا ال أنْ : "لَهُمْ  أَْقَسمَ  الَِّذينَ  هُمُ  َوَمنْ  اْلبرِّ

 لِئََلَّ  ،إَذاً  فَْلنََخفْ . إيَمانِِهمْ  لَِعَدمِ  يَْدُخلُوا أنْ  يَْقِدُروا لَمْ  أَنهُمْ  فَنََرى يُِطيُعوا؟ لَمْ  الَِّذينَ 
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رَ  قَدْ  أَنهُ ِمْنُكمْ  أََحدٌ  يَظُنَّ  َراَحتِِه، إلى بِالدُُّخولِ  َوْعدٍ  بَقَاءِ  َمعَ   األننَ ! الدُُّخولِ  َعنِ  تَأخَّ

ْرنَا قَدْ  أْيضاً  نَْحنُ   قَْلبُهُمْ  ُكنْ يَ  لَمْ  إذْ . أُولئِكَ  اْلَخبَرِ  َكلَِمةُ  تَْنفَعْ  لَمْ  َولِكنْ  أُولئَِك، َكَما بُشِّ

 . َسِمُعوا الَِّذينَ  َمعَ  بِاإليَمانِ  ُمْقتَنِعاً 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،وإْخَوتياِحنا يا آبائي عمةُ هللاَّ

 

 

 

 (92 ــ 14:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول يهوذاسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  نا، ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعالرَّ

 آمين.
 

ابِعُ  أَْخنُوخُ  أْيضاً  هَُؤالَءِ  َعنْ  َوتَنَبَّأَ  بُّ  َجاءَ  قَدْ  هَُوَذا: "قَائَِلً  آَدمَ  ِمنْ  السَّ  َواتِ َربَ  في الرَّ

يِسيَن، َمَلئَِكتِهِ   َجِميعِ  َعلَى نَ اْلُمنَافِقِي َجِميعَ  ويُوبِّخَ  اْلَجِميعِ، َعلَى َدْينُونَةً  لِيَْصنَعَ  القِدِّ

 طَاةٌ خُ  َعلَْيهِ  بِهِ  تََكلَّمَ  الَّذي َصْعبٍ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َوَعلَى بِهَا، نَافَقُوا الَّتي نِفَاقِِهمْ  أَْعَمالِ 

ُرونَ  هُمْ  هَُؤالَءِ ". ُمنَافِقُونَ   يَتََكلَّمُ  فَُمهُمْ  َشهََواتِِهْم، بَِحَسبِ  َسالُِكونَ  َملُوُموَن، ُمتََذمِّ

ا. اْلَمْنفََعةِ  أَْجلِ  ِمنْ  اْلُوُجوهَ  يَُحابونَ  بَِعظَائَِم،  الَ األَْقوَ  فَاْذُكُروا أَِحبَّائِي يَا أَنتمْ  َوأَمَّ

َمانِ  في هُإنَّ : "لَُكمْ  يَقُولُونَ  َكانُوا فَإنَّهُمْ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا ُرُسلُ  َسابِقاً  قَالَهَا الَّتي  الزَّ

 نَ اْلُمْعتَِزلُو هُمُ  هَُؤالَءِ ". نِفَاقِِهمْ  َشهََواتِ  بَِحَسبِ  َسالِِكينَ  طَُغاةٌ، قَْومٌ  َسيَأْتِي األَِخيرِ 

ا. لَهُمْ  ُروحَ  ال نَْفَسانِيُّونَ  بِأَْنفُِسِهْم،  إيَمانُِكمُ  ىَعلَ  أَْنفَُسُكمْ  فَاْبنُوا أَِحبَّائِي يَا أَنتمْ  َوأَمَّ

وحِ  في ُمَصلِّينَ  األَْقَدِس، ِ، َمَحبَّةِ  في أَْنفَُسنَا َولنَْحفَظْ  اْلقُُدِس، الرُّ  َرْحَمةَ  ينَ ُمْنتَِظرِ  هللاَّ

تُوا. األَبِديَّةِ  لِْلَحيَاةِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا  َوَخلُِّصوا ،ُمَدانِينَ  يَُكونُونَ  اِعْنَدمَ  اْلبَْعضَ  َوبَكِّ

 لثَّوبَ ا َحتَّى ُمْبِغِضينَ  بِالتَّْقَوى اْلبَْعضَ  َواْرَحُموا النَّاِر، ِمنَ  َواْختَِطفُوهُمْ  اْلبَْعَض،

 َعْيبٍ  بَِلَ  َمْجِدهِ  أََمامَ  َويُقِيَمُكمْ  َعاثِِريَن، َغْيرَ  يَْحفَظَُكمْ  أَنْ  َواْلقَاِدرُ . اْلَجَسدِ  ِمنَ  اْلُمَدنَّسَ 
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ُ  االْبتِهَاجِ، في  اْلِعزُّ وَ  َواْلَعظََمةُ  اْلَمْجدُ  لَهُ َربِّنَا، اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  ُمَخلُِّصنَا، َوْحَدهُ  هللاَّ

ْلطَاُن، هُورِ  ُكلِّ  قَْبلَ  َوالسُّ هُورِ  ُكلِّ  َوإلى َواآلنَ  الدُّ  .آِمينَ . الدُّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي  في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 
 

 (16 ــ 2:  93) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

لِ ) األََحدِ  َوفي  أنْ  ُمْزِمعٌ  َوهُوَ  بُولُسُ  َخاطَبَهُمْ  اْلُخْبِز، لَِكْسرِ  ْجتََمْعنَاإ إذْ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ

 ْلِعلِّيَّةِ ا في َكثِيَرةٌ  َمَصابِيحُ  َوَكانَتْ . اللَّيلِ  نِْصفِ  إلى اْلَكَلَمَ  َوأَطَالَ  اْلَغِد، في يَْخُرجَ 

 بِنَْومٍ  َلً ُمتَثَقِّ  الطَّاقَةِ  في َجالِساً  إْفتِيُخوسُ  اْسُمهُ َشابٌّ  َوَكانَ . فِيهَا ُمْجتَِمِعينَ  ُكنَّا الَّتي

 أَْسفَُل، ىإل الثَّالِثَةِ  الطَّبَقَةِ  ِمنَ  فََسقَطَ  النَّْومُ  َعلَْيهِ  َغلَبَ  يَتََكلَُّم، بُولُسُ  َكانَ  َوإذْ . َعِميقٍ 

!". فِيهِ  نَْفَسهُ ألنَّ ! تَْضطَِربُوا ال: "قَائَِلً  َوَعانَقَهُ َعلَْيهِ  َوَوقَعَ  بُولُسُ  فَنََزلَ . َميِّتاً  َوُحِملَ 

 اْلفَتَىبِ  َوأَتْوا. َخَرجَ  َوهَكَذا. النُّورُ  الحَ  َحتَّى َكثِيراً  َوتَكلَّمَ  َوَذاقَ  ُخْبزاً  َوَكَسرَ  َصِعدَ  ثُمَّ 

ْوا َحيّاً، ا. بِقَلِيلَةٍ  لَْيَستْ  تَْعِزيَةً  َوتََعزَّ الً  فََرِكْبنا نَْحنُ  َوأمَّ فِينَةِ  في أَوَّ  إلى َصْلنَاَووَ  السَّ

 يَْمِشيَ  أنْ  ُمْزِمعاً  هََكَذا أََمَرنَا قَدْ  َكانَ  ألَنهُ هُنَاَك، ِمنْ  بُولُسَ  نَأُْخذَ  أَنْ  ُمْزِمِعينَ  أَسُّوَس،

ا. قََدِمهِ  َعلَى  َسافَْرنَا ْلَغدِ ا َوفي. ِميليتينِي إلى َوأَتَْينَا أََخْذناهُ  أَسُّوسَ  في َمَعهُ قَابَْلنَاتَ  فَلَمَّ

 إلى ْينَاأَت َذلِكَ  َوبَْعدَ  َساُموَس، إلى َوَصْلنَا اْلَمَساءِ  َوفي. ِخيُوسَ  ُمقَابِلِ  َوأَْقبَْلنَا هُنَاكَ  ِمنْ 

رَ  ال لَِكيْ  أَفَُسسَ  َويَتََجاَوزَ  يُْقلِعَ  أنْ  َعَزمَ  قَدْ  َكانَ  بُولُسَ  ألَنَّ  ِميلِيتُوَس،  أَِسيَّا، يف يَتَأَخَّ

 .اْلَخْمِسينَ  يَْومِ  في أُوُرَشلِيمَ  في يَُكونَ  أَْمَكنَهُ إَذا َحتَّى يُْسِرعُ  َكانَ  ألَنهُ

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.اْلُمقَدَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (46 ــ 92:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6 ، 1:  22 مز

ْهِر، إلى أَُسبُِّحها يَاَربُّ  َمَراِحُمكَ   ابِ السَّحَ  في يَْقِدرُ  َمنْ  ألنهُ. بِفَِمي بَِحقِّكَ  أُْخبِرُ  الدَّ

؟ يَُعاِدلَ  أنْ  بَّ بَّ  يُْشبِهَ  أن يَْقِدرُ  َوَمنْ  الرَّ ِ؟ أَْبنَاءِ  ُكلِّ  في الرَّ  .هَلِّلُويَا هللاَّ
 

ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ْبنُ إ ُكمُ لَ  يُْعِطيهِ  الَِّذي األَبِديَّةِ  لِْلَحيَاةِ  اْلبَاقِي لِلطََّعامِ  بَلْ  البَائِِد، لِلطََّعامِ  ال اِْعَملُوا

ُ  َختََمهُ قَدْ  هََذا ألَنَّ  اإلْنَساِن،  أَْعَمالَ  نَْعَملَ  َحتَّى نَْفَعلُ  َماَذا: "لَهُ فَقَالُوا. اآلبُ  هللاَّ

ِ؟ ِ  َعَملُ  هُوَ  هََذا: "لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ ". هللاَّ  وافَقَالُ ". أَْرَسلَهُ بِالَِّذي تُْؤِمنُوا أَنْ : هللاَّ

 َمنَّ الْ  أََكلُوا آباُؤنَا تَْعَملُهُ؟ َعَملٍ  أَيُّ  بَِك؟ َونُْؤِمنَ  لِنََرى أنت تَْصنَُعها آيةٍ  فَأَيةُ : "لَهُ

يِة، في َماءِ  ِمنَ  ُخْبزاً  أَْعطَاهُمْ  أَنهُ: َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما اْلبَرِّ  لَهُمْ  فَقَالَ ". لِيَأُْكلُوهُ  السَّ

َماِء، ِمنَ  زَ اْلُخبْ  أَْعطَاُكمُ  ُموَسى لَْيسَ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ : "يَُسوعُ   أبِي بَلْ  السَّ

َماِء، ِمنَ  اْلَحقِيقِيَّ  اْلُخْبزَ  يُْعِطيُكمُ  ِ  ُخْبزَ  ألَنَّ  السَّ َماءِ  ِمنَ  النَّاِزلُ  هُوَ  هللاَّ  َوَواِهبٌ  السَّ

،: "لَهُ فَقَالُوا". لِْلَعالَمِ  اْلَحيَاةَ  : يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ ". اْلُخْبزَ  هََذا ِحينٍ  ُكلِّ  في أَْعِطنَا يَاَربُّ

. ألبدِ ا إلَى يَْعطَشُ  فََلَ  بِي يُْؤِمنُ  َوَمنْ  يَُجوُع، فََلَ  إلَيَّ  يَأتِي َمنْ . اْلَحيَاةِ  ُخْبزُ  هُوَ  أَنا"

 َوَمنْ  ْقبُِل،يُ فَإلَيَّ  أبي أَْعطَانِيهِ  َمنْ  ُكلُّ . تُْؤِمنوا َولَمْ  َرأْيتُُمونِي، إنَُّكمْ : لَُكمْ  قُْلتُ  َولَِكنِّي

َماِء، ِمنَ  نََزْلتُ  قَدْ  ألني. َخاِرَجاً  أَْطَرْحهُ ال إلَيَّ  يُْقبِلْ   إَراَدتِي، أَْعَملَ  لَِكيْ  لَْيسَ  السَّ
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 أُْهلِكُ  ال أَْعطَانِي َمنْ  ُكلَّ  أنَّ : أَْرَسلَنِي َمنْ  إَرادةُ  ِهيَ  َوهَِذهِ . أَْرَسلَنِي َمنْ  إَراَدةَ  بَلْ 

 يََرى َمنْ  ُكلَّ  أنَّ : أبِي إَراَدةُ  ِهيَ  هَِذهِ  ألنَّ . األِخيرِ  اليَْومِ  في أُقِيُمهُ بَلْ  ِمنهُ، أَحداً 

 ليَهُودُ ا فََكانَ ". األِخيرِ  اليَْومِ  في أُقِيُمهُ َوأَنا أبِديَّةٌ، َحيَاةٌ  لَهُ تَُكونُ  بِهِ  َويُْؤِمنُ  ااِلْبنَ 

ُرونَ  َماءِ  ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي اْلُخْبزُ  هُوَ  أَنا: "قَالَ  ألنهُ َعلَْيهِ  يَتََذمَّ  :يَقُولُونَ  َوَكانُوا". السَّ

ِه؟ بِأبِيهِ  َعاِرفُونَ  نَْحنُ  الَِّذي هََذا يُوُسَف، ْبنَ  يَُسوعَ  هُوَ  هََذا ألَْيسَ "  قُولُ يَ  فََكْيفَ  َوأُمِّ

َماِء؟ ِمنَ  نََزْلتُ  إنِّي: اآلنَ  ُروا ال: لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أَجابَ ". السَّ  ال .بَْينَُكمْ  فِيَما تَتََذمَّ

 اليَْومِ  يف أُقِيُمهُ َوأَنا أَْرَسلَنِي، الَِّذي اآلبُ  إلَيَّ  يَْجِذْبهُ لَمْ  إنْ  إلَيَّ  يَأتِيَ  أنْ  أَحدٌ  يَْستَِطيعُ 

ِ  ِمنَ  ُمتََعلِِّمينَ  اْلَجِميعُ  َويَُكونُ : األْنبِيَاءِ  في َمْكتُوبٌ  فَإنَّهُ. األِخيرِ   َسِمعَ  نْ مَ  فَُكلُّ . هللاَّ

ِ  ِمنَ  الَكائِنُ  إالَّ  اآلبَ  َرأى أَحداً  أنَّ  لَْيسَ . إلَيَّ  آتٍ  فَهُو َوتََعلَّمَ  أبِي ِمنْ   هُوَ  َوهََذا. هللاَّ

ِ َدائِماً   . اآلبَ  َرأَى قَدْ  الَِّذي  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 
 

 الَرئيسى الفِهِرس فهرس اآلحاد
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 من شهر أمشير َرابعاألحد ال
 

 العَشيه

 (13 ــ 1:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 4:  29 مز

ْحتَني ألَنكَ  ،يَ  أَْعَمالُكَ  َعظَُمتْ  َكَما. أَْبتَِهجُ  يََدْيكَ  َوبِأََعَمالِ  بَِصنِيِعَك، يَاَربُّ  فَرَّ  اَربُّ

 .هَلِّلُويَا. ِجّداً  َعُمقَتْ  َوأَْفَكاُركَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

! قِبَلِهِ  نْ مِ  اْلَعْثَرةُ  تَأْتِي لَِمنْ  َوْيلٌ  َولَِكنْ  اْلَعثََراُت، تَأْتِيَ  أَنْ  بُدَّ  ال: "لِتََلَِميِذهِ  قَالَ  ثُمَّ 

. َغارِ الصِّ  هَُؤالءِ  أََحدَ  يُْعثِرَ  أنْ  ِمنْ  اْلبَْحِر، في ويُْلقى َرحىً  َحَجرُ  بِهِ  يَُعلَّقَ  أَنْ  لَهُ َخْيرٌ 

 أَْخطَأَ  َوإنْ . هُلَ  فَاْغفِرْ  تَابَ  َوإنْ  فََوبِّْخهُ، أَُخوكَ  إلَْيكَ  أَْخطَأَ  إنْ . ألَنفُِسُكمْ  اِْحتَِرُزوا

اتٍ  َسْبعَ  إلَْيكَ  اتٍ  َسْبعَ  إلَْيكَ  َوَرَجعَ  اْليَْومِ  في َمرَّ  فَقَالَ ". هُلَ  فَاْغفِرْ  تَائٌِب، أَنا: قَائَِلً  َمرَّ

ُسلُ  بِّ  الرُّ بُّ  فَقَالَ !". إيَمانَنَا ِزدْ : "لِلرَّ  َخْرَدٍل، َحبَّةِ  ِمْثلُ  إيَمانٌ  لَُكمْ  َكانَ  لَوْ : "الرَّ

ْيَزةِ  لِهَِذهِ  تَقُولُونَ  لَُكْنتُمْ   ِمْنُكمْ  َوَمنْ . مْ تُِطيُعكُ  فََكانَتْ  اْلبَْحرِ  في َواْنَغِرِسي اْنقَلِِعي: اْلُجمَّ

مْ : لَهُ يَقُولُ  هَلْ  اْلَحْقلِ  ِمنَ  َدَخلَ  إَذا يَْرَعى، أوْ  يَْحُرثُ  َعْبدٌ  لَهُ  أالَ  .َواتَِّكئْ  َسِريعاً  تَقَدَّ

 تَأُْكلُ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  َوأَْشَرَب، آُكلَ  َحتَّى َواْخِدْمنِي َوتََمْنطَقْ  آُكلُهُ َما لي أَْعِددْ : لَهُ يَقُولُ 
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 َمتَى أْيضاً، أَْنتُمْ  َكذلِكَ  بِِه؟ أُِمرَ  َما فََعلَ  ألنهُ فَْضلٌ  اْلَعْبدِ  لَِذلِكَ  فَهَلْ  أَْنَت؟ َوتَْشَربُ 

 ". َصنَْعنَاهُ  دْ فَقَ  نَْعَملَهُ أنْ  َعلَْينَا َوَما بَطَّالُوَن، َعبِيدٌ  إننَا: فَقُولُوا بِهِ  أُِمْرتُمْ  َما ُكلَّ  فََعْلتُمْ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 بَاِكر

 (12 ــ 11:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالطاهِ التلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 1 ، 11:  22 مز

َمَواتُ  لَكَ  ْستَ  أَْنتَ  أْيضاً، األَْرضُ  َولَكَ  السَّ  يَاَربُّ  َمَراِحُمكَ . َوَكَمالَهَا اْلَمْسُكونَةَ  أَسَّ

ْهِر، إلى أَُسبُِّحها  .هَلِّلُويَا .بِفَِمي بَِحقِّكَ  أُْخبِرُ  ِجيلٍ  إلى ِجيلٍ  ِمنْ  الدَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

اِمَرةِ  َوَسطِ  في اْجتَازَ  أُوُرَشلِيَم، إلى َذاِهبٌ  هُوَ  فِيَما َوَحَدثَ   وَ هُ  َوفِيَما. َواْلَجلِيلِ  السَّ

 تَهُمْ َصوْ  َوَرفَُعوا بَِعيدٍ  ِمنْ  فََوقَفُوا بُْرٍص، ِرَجالٍ  َعَشَرةُ  اْستَْقبَلَهُ قَْريَةٍ  إلى َداِخلٌ 

 أَْنفَُسُكمْ  َوأَُروا إْمُضوا: "لَهُمُ  َوقَالَ  فَنَظَرَ !". ْرَحْمنَاإ اْلُمَعلُِّم، يَُسوعُ  يَا: "قَائِلِينَ 

ا ِمْنهُمْ  فََواِحدٌ . طَهَُروا ُمْنطَلِقُونَ  هُمْ  َوفِيَما". لِْلَكاِهنِ  دُ  َرَجعَ  ُشفَِي، أَنهُ َرأَى لَمَّ  يَُمجِّ

 َ  فَأََجابَ . َساِمِريَّاً  َوَكانَ  لَهُ، َشاِكراً  ِرْجلَْيهِ  ِعْندَ  َوْجِههِ  َعلَى َوَخرَّ  َعِظيٍم، بَِصْوتٍ  هللاَّ
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 ْرِجعُ يَ  َمنْ  يُوَجدْ  أَلَمْ  اآلَخُروَن؟ التِّْسَعةُ  فَأَْينَ  طَهَُروا؟ قَدْ  اْلَعَشَرةُ  أَلَْيسَ : "َوقَالَ  يَُسوعُ 

دَ  َ  لِيَُمجِّ  . "َخلََّصكَ  إيَمانُكَ  ْمِض،إوَ  قُمْ : "لَهُ قَالَ  ثُمَّ ". اْلِجْنِس؟ اْلَغِريبِ  هََذا َغْيرُ  هللاَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (16 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ، بَِمِشيئَةِ  اْلَمِسيحِ  لِيَُسوعَ  َرُسوالً  اْلَمْدُعوِّ  بُولَُس، ِمنْ  خِ  َوُسوْستَانِيسَ  هللاَّ
 إلى ،األَ

ِ  َكنِيَسةِ  ِسينَ  ُكوِرْنثُوَس، في الَّتي هللاَّ ينَ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  في اْلُمقَدَّ يِسينَ قِ  اْلَمْدُعوِّ  َمعَ  دِّ

 لَُكمْ  ةُ النِّْعمَ : َولَنَا لَهُمْ  َمَكاٍن، ُكلِّ  في اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا بِاْسمِ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ  َجِميعِ 

َلَمُ  ِ  ِمنَ  َوالسَّ  َعلَى مْ ألَْجلِكُ  ِحينٍ  ُكلِّ  في إلِهي أَْشُكرُ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَربِّنا أَبِينَا هللاَّ

ِ  نِْعَمةِ   ُكلِّ  في بِهِ  اْستَْغنَْيتُمْ  قَدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في ألنُكمْ  يَُسوَع؛ اْلَمِسيحِ  في لَُكمْ  اْلُمْعطَاةِ  هللاَّ

 َشْيءٍ  يف نَاقِِصينَ  لَْستُمْ  إنَُّكمْ  َحتَّى. ْلَمِسيحِ ا َشهَاَدةُ  فِيُكمْ  ثُبِّتَتْ  َكَما ِعْلٍم، َوُكلِّ  َكَلَمٍ 

 إلى ُكمْ َسيُْثبِتُ  الَِّذي هََذا اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا اْستِْعَلَنَ  ُمتََوقُِّعونَ  َوأَْنتُمْ  اْلَمَواِهِب، ِمنَ 

ُ  هُوَ  َصاِدقٌ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا يَْومِ  في لَْومٍ  بَِلَ  النِّهَايَةِ   ِرَكةِ شَ  إلى َدَعاُكمْ  الَِّذي هللاَّ

 أنْ  ْلَمِسيحِ،ا يَُسوعَ  َربِّنَا بِاْسمِ  إْخَوتِي، يَا أَْسأَلُُكمْ  َولِكنَّنِي. َربِّنَا اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  اْبنِهِ 

ينَ ُمْستَع تُكونُوا بَلْ  اْنِشقَاقَاٌت، بَْينَُكمُ  يَُكونَ  َوال َواِحداً، قَْوالً  َجِميُعُكمْ  تَقُولُوا  في دِّ

 بَْينَُكمْ  أنَّ  ُخلُوئِي أَْهلِ  ِمنْ  إْخَوتِي يَا َعْنُكمْ  أُْخبِْرتُ  ألني َواِحٍد؛ َوَرْأيٍ  َواِحدٍ  فِْكرٍ 

 ،"ألَبلُّوسَ  أَنا"وَ  ،"لِبُولُسَ  أَنا: "يَقُولُ  ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلَّ  إنَّ : أَقُولُهُ َوهََذا. ُخُصوَماتٍ 

 أَمْ  ْم،ألَْجلِكُ  ُصلِبَ  بُولُسَ  أَلََعلَّ  اْلَمِسيُح؟ ْنقََسمَ إ هَلِ ". لِْلَمِسيحِ  أَنا"وَ  ،"لِكيفَا أَنا"وَ 
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دْ  لَمْ  أني إلِهي أَْشُكرُ  ْعتََمْدتُْم؟إ بُولُسَ  بِإْسمِ   وَس،َوَغايُ ِكِريْسبُوسَ  إالَّ  ِمْنُكمْ  أََحداً  أَُعمِّ

ْدتُ . بِاْسِمي اْعتََمْدتُمْ  إنَُّكم أََحدٌ  يَقُولَ  ال َحتَّى  ْستُ لَ  َواآلنَ . اْستِفَانَا بَْيتَ  أْيضاً  َوَعمَّ

ْدتُ  هَلْ  أَْعلَمُ   . آَخرَ  أََحداً  َعمَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 

 (91 ــ 10:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول يعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرَّ

 آمين.
 

بَ  إَذا أََحدٌ  يَقُلْ  ال َ  إنَّ : "ُجرِّ بَنِي قَدْ  هللاَّ َ  ألنَّ  ؛"َجرَّ بُ  ال هللاَّ ُروِر، يَُجرِّ  ال َوهُوَ  بِالشُّ

بُ  بُ  َواِحدٍ  ُكلَّ  َولِكنَّ . أََحداً  يَُجرِّ  إنَّ  ثُمَّ . نَْفِسهِ  َشْهَوةِ  ِمنْ  ْنَخَدعَ إوَ  ْنَجَذبَ إ إَذا يَُجرَّ

ْهَوةَ  ا َخِطيَّةً، تَلِدُ  فَإنَّهَا َحبِلَتْ  إَذا الشَّ  ال. اْلَمْوتَ  تَلِدُ  فَإنَّهَا َكَملَتْ  إَذا اْلَخِطيَّةُ  َوأمَّ

ةٍ  َمْوِهبَةٍ  َوُكلُّ  َصالَِحةٍ  َعِطيَّةٍ  ُكلُّ . َوأَِحبَّائِي إْخَوتِي يَا تَِضلُّوا  فَْوُق، ِمنْ  فَِهيَ  تَامَّ

 اءَ شَ  قَدْ . يَُزولُ  ِظلٍّ  ِشْبهُ َوال تَْغيِيرٌ  ِعْنَدهُ  لَْيسَ  الَِّذي األَنَواِر، أبِي ِعْندِ  ِمنْ  نَاِزلَةٌ 

 يَُكنْ لِ  األِحبَّاَء، إْخَوتِي يَا ْعلَُمواإوَ . َخَلئِقِهِ  بَاُكوَرةَ  نَُكونَ  لَِكيْ  اْلَحقِّ  بَِكلَِمةِ  فََولََدنا

 ألنَّ  ِب،اْلَغضَ  في ُمْبِطئاً  التََّكلُِّم، في ُمْبِطئاً  االْستَِماعِ، في ُمْسِرَعاً  ِمنُكمْ  إْنَسانٍ  ُكلُّ 

ِ  بِرَّ  يَْصنَعُ  ال اإلْنَسانِ  َغَضبَ  ، َوَكْثَرةَ  نََجاَسةٍ  ُكلَّ  اْطَرُحوا لَِذلِكَ . هللاَّ رِّ  بَلُواَواقْ  الشَّ

 .نُفُوَسُكمْ  تَُخلِّصَ  أنْ  يُْمِكنُهَا الَّتي َجِديداً، اْلَمْغُروَسةَ  اْلَكلَِمةَ  بَِوَداَعةٍ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (10 ــ 2:  2) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

اِمَرةِ  ِمنَ  َمِدينَةٍ  إلى فِيلِبُّسُ  فَإْنَحَدرَ   وعُ اْلُجمُ  َوَكانَ . بِاْلَمِسيحِ  لَهُمْ  يَْكِرزُ  َوَكانَ  السَّ

 َكانَ  لَّتيا اآليَاتِ  َونَظَِرِهمُ  ْستَِماِعِهمْ إ ِعْندَ  فِيلِبُّسُ  يَقُولُهُ َما إلى َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  يُْصُغونَ 

 تٍ بَِصوْ  َصاِرَخةً  تَْخُرجُ  َكانَتْ  نَِجَسةٌ  أَْرَواحٌ  بِِهمْ  الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيِرينَ  ألنَّ  يَْصنَُعهَا؛

 تِْلكَ  يف َعِظيمٌ  فََرحٌ  فََكانَ . يَْشفِيهُمْ  َكانَ  َواْلُعْرجِ  اْلَمْفلُوِجينَ  ِمنَ  َوَكثِيُرونَ . َعِظيمٍ 

ْحرَ  يَْستَْعِملُ  ِسيُموُن، ْسُمهُإ َرُجلٌ  اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  في قَْبَلً  َوَكانَ . اْلَمِدينَةِ   يُْدِهشُ وَ  السِّ

اِمَرِة، َشْعبِ  ُكلَّ   ِمنْ  إلَْيهِ  يُْصُغونَ  اْلَجِميعُ  َكانَ وَ !". َعِظيمٌ  أَنا إنِّي: "َوقَائَِلً  السَّ

ةُ  هُوَ  هََذا: "قَائِلِينَ  َصِغيِرِهمْ  إلى َكبِيِرِهمْ  ِ  قُوَّ  ونَ يُْصغُ  اْلَجِميعُ  َوَكانَ ". اْلَعِظيَمةُ  هللاَّ

ا َولَِكنْ . بِاألَْسَحارِ  يُْطِغيهمْ  طَِويَلً  َزَماناً  بَيِنَهمْ  أَقَامَ  ألنهُ إلَْيهِ  َرهُمْ  إذْ  آَمنُوا لَمَّ  بَشَّ

ِ  بَِملَُكوتِ  فِيلِبُّسُ   ْيضاً أ َوِسيُمونُ . َونَِساءً  ِرَجاالً  اْعتََمُدوا اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  ْسمِ إَوبِ  هللاَّ

ا. آَمنَ  نَْفُسهُ اتٍ  آيَاتٍ  َرأى َوإذْ  فِيلِبَُّس، يَُلَِزمُ  َكانَ  اْعتََمدَ  َولَمَّ  تُْجَرى َعِظيَمةً  َوقُوَّ

 .إْنَدهَشَ  يَِديِه، َعلَى

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

161 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (13 ــ 1:  12) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  94 مز

بِّ  اِكنِينَ  َوَجِميعُ  اْلَمْسُكونَةُ  َوِمْلُؤهَا، األَْرضُ  لِلرَّ سَ  اْلبَِحارِ  َعلَى هُوَ . فِيهَا السَّ  هَا،أَسَّ

 .هَلِّلُويَا. هَيَّأَهَا األَنهَارِ  َوَعلَى
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا ا، اْسُمهُ يُْدَعى َرُجلٌ  َوإَذا. أَِريَحا في يَْمِشي َكانَ  َدَخلَ  َولَمَّ  َرئِيَساً  َكانَ  َوهََذا َزكَّ

اِرينَ   ِمنْ  يَْقِدرْ  َولَمْ  هَُو، َمنْ  يَُسوعَ  يََرى أنْ  ُمِريداً  يَْطلُبُ  َوَكانَ  َغنِيَّاً، َوَكانَ  لِلَعشَّ

امٍ  إلى فَأَْسَرعَ . قَاَمتِهِ  في قَِصيراً  َكانَ  ألنهُ اْلَجْمعِ، أْجلِ  ْيَزةٍ  إلى َوَصِعدَ  قُدَّ  َكيْ لِ  ُجمَّ

ا. ِجهَتِهَا ِمنْ  ُمْجتَاَزاً  َكانَ  ألنهُ يََراهُ،  َوقَالَ  إلَْيهِ  نَظَرَ  اْلَمْوِضعِ، إلى يَُسوعُ  َجاءَ  فَلَمَّ

ا، يَا: "لَهُ  َونََزلَ  عَ فَأَْسرَ ". بَْيتِكَ  في أَُكونَ  أنْ  اليَْومَ  لِيَ  يَْنبَِغي ألنهُ واْنِزْل، أَْسِرعْ  َزكَّ

ا. فَِرَحاً  َوقَبِلَهُ إلَْيهِ  ُروا( ذلِكَ ) اْلَجِميعُ  َرأَى فَلَمَّ  َرُجلٍ  تِ بَيْ  إلى َدَخلَ  إنَّهُ: "قَائِلينَ  تََذمَّ

ا فََوقَفَ ". لِيَْستَريحَ  َخاِطئٍ  بِّ  َوقَالَ  َزكَّ  أْمَوالِي نِْصفَ  أُْعِطي هَأَنَذا يَاَربُّ : "للرَّ

ْضهُ َشيئاً  ظَلَْمتُهُ َوَمنْ  لِلفُقََراِء،  ارَ صَ  اليَْومَ : "يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ ". أْضَعافٍ  أَْربََعةَ  أُعوِّ

 لِيَْطلُبَ  َجاءَ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ  إْبَراِهيَم، اْبنُ  أْيضاً  هُوَ  فَإنَّهُ البَْيِت، لِهََذا اْلَخَلَصُ 

ِ َدائِماً  ". هَلَكَ  قَدْ  الَِّذي َويَُخلِّصَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 1بشنسمن شهر  ثالثاألحد ال
 

 العَشيه

 (43 - 04:  99) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ الُمقدَ يل َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ،10:  22 مز

ا لَنَ  ْغفِرْ إوَ  ،يَاَرب َخلِصنا إْسِمكَ  َمْجدِ  أَْجلِ  ِمنْ  ِرَعيَتَِك، َوَغنَمُ  ،َشْعبُكَ  نَْحنُ  أِلَنَنَا

 .هَلِّلُويَا َخطَايَانَا.
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا يِسيُّونَ  أَمَّ ا اْلفَرِّ وقِيِّينَ  أَْبَكمَ  أَنَّهُ َسِمُعوا فَلَمَّ دُّ  ْنهُْم،مِ  َواِحدٌ  َوَسأَلَهُ َمًعا، ْجتََمُعواإ الصَّ

، َوهُوَ  بَاً إيَاهُ َوقِالَ مُ  نَاُموِسيٌّ النَّاُموِس؟  فِي اْلُعْظَمى ِهيَ  َوِصيَّةٍ  أَيَّةُ  ُمَعلُِّم، يَا: َجرِّ

بَّ  تُِحبُّ  :لَهُ فَقَالَ أَما هَُو   .كَ رِ افِكْ أ ُكلِّ  َوِمنْ  نَْفِسَك، ُكلِّ  َوِمنْ  قَْلبَِك، ُكلِّ  ِمنْ  إِلهَكَ  الرَّ

 .ِسكَ َكنَفْ  قَِريبَكَ  تُِحبُّ : الَتي تُشبِهُها َوالثَّانِيَةُ  .األُولَىوَ  اْلُعْظَمى اْلَوِصيَّةُ  ِهيَ  هِذهِ 

 . َواألَْنبِيَاءُ  ُكلُّهُ النَّاُموسُ  يَتََعلَّقُ  اْلَوِصيَّتَْينِ  بِهَاتَْينِ 

 ِ  .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  

                                                 
ه رمودرمهات وبَ هري بَ فصول آحاد شَ  لم يتضمن القطمارس السنوي الذي يخدم اآلحاد، 1

 لُمقدسة.مسين ابير والخَ وم الكَ ترتي الصُ شنس، ألنها تقع في فِ ف األول من شهر بَ والنصُ 
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 بَاِكر

 (19 ــ 1:  94) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9، 19:  24 مز

 َخلِيقَتَكَ  اُْذُكرْ  .األَْرضِ  َوَسطِ  فِي َلََصاً خَ قَبَل الُدهُوِر، َصنََع  فَهَُو َملُِكنا، هللاُ أَما 

 .هَلِّلُويَا. هَِذهِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  َوفي ْمنَ  اْلقَْبرِ  إلى أَتَْينَ  ِجّداً، بَاِكراً ( األُْسبُوعِ  أَوَّ  َدْدنَهُ،أَعْ  الَِّذي اْلَحنُوطَ  َوقَدَّ

 دَ َجسَ  يَِجْدنَ  َولَمْ  فََدَخْلنَ  اْلقَْبِر، َعنِ  ُمَدْحَرَجاً  اْلَحَجرَ  فََوَجْدنَ . أُْخريَاتٌ  نِْسوةٌ  َوَمعهُنَّ 

بِّ   فَْوقَهُنَّ  َوقَفَا َرُجَلَنِ  إَذا هََذا، أَْجلِ  ِمنْ  ُمتََحيَِّراتٌ  هُنَّ  بينََما َوَحَدثَ . يَُسوعَ  الرَّ

اقَةٍ  بِثِيَابٍ  ْسنَ  َخائِفَاتٍ  ُكنَّ  َوإذْ . بَرَّ  لَِماَذا: "لَهُنَّ  قَاالَ  األَْرِض، إلى ُوُجوهَهُنَّ  َونَكَّ

 دُ بَعْ  َوهُوَ  َكلََّمُكنَّ  َكْيفَ  اُْذُكْرنَ . قَامَ  لَِكنَّهُ هَهُنَا، هُوَ  لَْيسَ  األَْمَواِت؟ َمعَ  اْلَحيَّ  تَْطلُْبنَ 

 يُْصلََب،وَ  ُخطَاٍة، أُناسٍ  أَْيِدي في اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَُسلَّمَ  أنْ  يَْنبَِغي إنَّهُ: قَائَِلً  اْلَجلِيلِ  في

ْرنَ ".  يَقُومُ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفي  َعَشرَ  األََحدَ  َوأَْخبَْرنَ  اْلقَْبِر، نَ مِ  َوَرَجْعنَ  َكَلََمهُ، فَتََذكَّ

 بَاقِيَاتُ َوالْ  يَْعقُوبَ  أُمُّ  َوَمْريَمُ  َويوأنا اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َوَكانَتْ . ُكلِّهِ  بِهََذا اْلبَاقِينَ  َوَجِميعَ 

، ُسلِ  هََذا قُْلنَ  اللََّواتِي َمَعهُنَّ قُوهُنَّ  َولَمْ  َكاْلهََذيَانِ  لَهُمْ  اْلَكَلَمُ  هََذا فَتََراَءى. لِلرُّ . يَُصدِّ

 لىإ فََمَضى َوْحَدهَا، الثِّيابَ  َوَرأى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ  اْلقَْبِر، إلى َوَرَكضَ  بُْطُرسُ  فَقَامَ 

بَاً  بَْيتِهِ  ا ُمتََعجِّ ِ َدائِماً   . َكانَ  ِممَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (13 ــ 1:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا ْلقَُدَماِء. لِ  ُشِهدَ  هَذا فِي تَُرى. فَإِنَّهُ الَ  بِأُُمورٍ  َواإِليقَانُ  يُْرَجى بَِما الثِّقَةُ  فَهُوَ  اإِليَمانُ  َوأَمَّ

نْ  لَمْ  َحتَّى هللاِ، بَِكلَِمةِ  أُْتقِنَتْ  ُدهُورَ الْ  أَنَّ  نَْفهَمُ  بِاإِليَمانِ  ا يَُرى َما يَتََكوَّ اِهٌر. ظَ  هُوَ  ِممَّ

 َشِهدَ  إِذْ  ،ِصديقُ  أَنَّهُ لَهُ ُشِهدَ  فَبِهِ . قَايِينَ  ِمنْ  أَْفَضلَ  َذبِيَحةً  ّلِلِ  هَابِيلُ  قََربَ  بِاإِليَمانِ 

 اْلَمْوَت، يََرى الَ  لَِكيْ  أَْخنُوخُ  نُقِلَ  بِاإِليَمانِ  !بَْعدُ  يَتََكلَّمْ  َماَت، َوإِنْ  َوبِِه،. لِقََرابِينِهِ  هللاُ 

 إِيَمانٍ  بُِدونِ  هللاَ. َولِكنْ  أَْرَضى قَدْ  بِأَنَّهُ لَهُ ُشِهدَ  نَْقلِهِ  قَْبلَ  إِذْ . نَقَلَهُ هللاَ  ألَنَّ  يُوَجدْ  َولَمْ 

يُر يَص َوأَنَّهُ َمْوُجوٌد، بِأَنَّهُ يُْؤِمنُ  هللاِ  إِلَى يَأْتِي الَِّذي أَنَّ  يَِجبُ  ألَنَّهُ إِْرَضاُؤهُ، يُْمِكنُ  الَ 

ا نُوحٌ  يَْطلُبُونَهُ. بِاإِليَمانِ  لَِّذينَ ل اً َجاِزيمُ   ،َخافَ  بَْعدُ  تُرَ  لَمْ  أُُمورٍ  َعنْ  إِلَْيهِ  أُوِحيَ  لَمَّ

 لَِّذيا لِْلبِرِّ  َواِرثًا َوَصارَ  اْلَعالََم، َدانَ هََذا الذي ِمن قِبِلِِه  بَْيتِِه، لَِخَلَصِ  فُْلًكاوَصنََع 

ا إِْبَراِهيمُ  إِليَماِن. بِاإِليَمانِ ل  َعتِيًدا َكانَ  الَِّذي اْلَمَكانِ  إِلَى يَْخُرجَ  أَنْ  أَطَاعَ  ُدِعيَ  لَمَّ

بَ  . بِاإِليَمانِ يَتََوَجهَ  أَْينَ  إِلَى يَْعلَمُ  الَ  َوهُوَ  فََخَرجَ  ِميَراثًا، يَأُْخَذهُ  أَنْ   ضِ أَرْ  فِي تََغرَّ

َراِث َشِريَكيهِ في ِمي َويَْعقُوبَ  قَ إِْسحَ  َمعَ  ِخيَامٍ  فِي َساِكنًا ،لَيَست أرَضهُ َكأَنَّهَا اْلَمْوِعدِ 

 هَاَصانِعُ  الَّتِي األََساَساُت، لَهَا الَّتِي اْلَمِدينَةَ  يَْنتَِظرُ  َكانَ  َعْينِِه. ألَنَّهُبِ  اْلَمْوِعدِ  َذاهَ 

 . هللاُ  َخالِقُهَاوَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (4:  2 ــ 12:  4) الَكاثولِيُكون

 

سول يوحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولي الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 َونَْحنُ  .هللاِ  فِيأيضاً يَثبُُت  َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتُ  فَاّلِلُ  هللاِ، ْبنُ إ هُوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  تََرفَ يَعْ  َمنِ 

ْقنَا نَاَعلِم قَدْ   فِي يَْثبُتْ  ِة،اْلَمَحبَّ  فِي يَْثبُتْ  َوَمنْ  َمَحبَّةٌ، هللَاُ . فِينَا ّلِلِ  الَّتِي اْلَمَحبَّةَ  َوَصدَّ

لَتِ  بِهَذا .فِيهِ يَثُبُت  َوهللاُ  هللاِ   َكَما ألَنَّهُ نَِجَد َدالَةً في يَوم الَدينُونَِة، أَنْ : فِينَا اْلَمَحبَّةُ  تََكمَّ

 ةُ اْلَمَحبَّ  بَلِ  اْلَمَحبَِّة، فِي َخْوفَ  اْلَعالَِم، الَ  هَذا فِينَُكوُن  هَكَذا نَْحُن أَْيًضاَكاَن ذاَك ف

ا. َعَذابٌ  لَهُ اْلَخْوفَ  ألَنَّ  َخاِرجٍ  إِلَى اْلَخْوفَ  تَْطَرحُ  اْلَكاِملَةُ  لْ  فَلَمْ  َخافَ يَ  َمنْ  َوأَمَّ  يَتََكمَّ

الً  أََحبَّنَا هُوَ  ألَنَّهُنُِحبُّ هللا  نَْحنُ  .اْلَمَحبَّةِ  فِي هَُو وَ  هللاَ  أُِحبُّ  إِنِّي :أََحدٌ  قَالَ  إِنْ  .أَوَّ

 نْ أَ  يَستطيعُ  َكْيفَ ف أَْبَصَرهُ، الَِّذي أََخاهُ  يُِحبُّ  الَ  َمنْ  ألَنَّ . َكاِذبٌ  فَهُوَ  أََخاهُ، يُْبَغضُ 

 .ْيًضاأَ  أََخاهُ  يُِحبُّ  هللاَ  يُِحبُّ  َمنْ  أَنَّ : ِمْنهُ اْلَوِصيَّةُ  هِذهِ  يُْبِصْرهُ؟ َولَنَا لَمْ  الَِّذي هللاَ  يُِحبَّ 

 بُّ يُحِ  اْلَوالِدَ  يُِحبُّ  َمنْ  َوُكلُّ . هللاِ إنَهُ ُمولُوٌد ِمَن فَ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ 

 .ايَاهُ َوصَ َونَعَمُل  هللاَ  أَْحبَْبنَا إَِذا: هللاِ  أَْوالَدَ  نُِحبُّ  أَنَّنَا نَْعلَمُ  بِهَذا .أَْيًضا ِمْنهُ اْلَمْولُودَ 

 ُولِدَ  َمنْ  ُكلَّ  ألَنَّ ثَقِيلَةً،  لَْيَستْ  َوَوَصايَاهُ . َوَصايَاهُ  نَْحفَظَ  أَنْ : هللاِ  َمَحبَّةُ  ِهيَ  هِذهِ  فَإِنَّ 

 .إِيَمانُنَا: اْلَعالَمَ  تَْغلِبُ  الَّتِي اْلَغلَبَةُ  ِهيَ  َوهِذهِ . اْلَعالَمَ  يَْغلِبُ  هللاِ  ِمنَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ، فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ 
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 (29 ــ 44:  10) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ْبتِ  َوفِي ا .هللاِ  َكلَِمةَ  لِتَْسَمعَ  تَْقِريبًا اْلَمِدينَةِ  ُكلُّ  ْجتََمَعتْ إ التَّالِي السَّ  اْليَهُودُ  أَىرَ  فَلَمَّ

فِينَ  بُولُسُ  قَالَهُ َما يُقَاِوُمونَ  َوَجَعلُوا َغْيَرةً، ْمتَألُواإ اْلُجُموعَ   بُولُسُ  فََجاهَرَ  .ُمَجدِّ

الً  أَْنتُمْ  تَُكلَُّموا أَنْ  يَِجبُ  َكانَ  :َوقَاالَ  َوبَْرنَابَا  ْنُكْم،عَ  َدفَْعتُُموهَا إِذْ  َولِكنْ  هللاِ، بَِكلَِمةِ  أَوَّ

هُ هَُوَذا األَبَِديَِّة، لِْلَحيَاةِ  ُمْستَِحقِّينَ  َغْيرُ  أَنَُّكمْ  َوَحَكْمتُمْ   هَكَذا ألَنْ  .األَُممِ  إِلَى نَتََوجَّ

بُّ  أَْوَصانَا افَ  .األَْرضِ  أَْقَصى إِلَى َخَلًَصا أَْنتَ  لِتَُكونَ  لِألَُمِم، نُوًرا أَقَْمتُكَ  قَدْ : الرَّ  لَمَّ

ُدونَ  َكانُوا، ْفَرُحوا وَ ذلِكَ  األَُممُ  َسِمعَ  بِّ  َكلَِمةَ  يَُمجِّ  َكانُوا الَِّذينَ  َجِميعُ  َوآَمنَ . الرَّ

بِّ  َكانَا يَُجوالِن بَِكلَِمةِ وَ  .األَبَِديَّةِ  لِْلَحيَاةِ  ُمَعيَّنِينَ   يَهُودَ الْ أَما وَ  .هاُكلِّ  اْلُكوَرةِ  فِي الرَّ

ُكوافَ  ِريفَاتِ  اْلُمتََعبَِّداتِ  النَِّساءَ  َحرَّ  ىَعلَ  ْضِطهَاًداإ َوأَثَاُروا اْلَمِدينَِة، أعيَانَ وَ  الشَّ

ا .تُُخوِمِهمْ  ِمنْ  َوأَْخَرُجوهَُما َوبَْرنَابَا، بُولُسَ   َعلَْيِهْم، أَْرُجلِِهَما ُغبَارَ  فَنَفََضا هَُما أَمَّ

ا .إِيقُونِيَةَ  إِلَى َوأَتَيَا وحِ  اْلفََرحِ  ِمنَ  يَْمتَلِئُونَ  فََكانُوا التََّلَِميذُ  َوأَمَّ  .اْلقُُدسِ  َوالرُّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 92:  13) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 ، 96:  62 مز

بَّ في الَكنائِِس، وَ  هللاَ  بَاِرُكوا بُّ  إِْسَرائِيَل. ُمبَاَركٌ ِمن يَنَابِيعِ  الرَّ  بَاَركٌ مُ  اإلله، الرَّ

بُّ   .هَلِّلُويَا. فَيَْوًما يَْوًما الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

بُهُ قَامَ  نَاُموِسيٌّ  َوإَِذا . أََماَ هَُو األَبَِديَّةَ؟ اْلَحيَاةَ  ألَِرثَ  أَْعَملُ  َماَذا ُمَعلُِّم، يَا :قَائَِلً  يَُجرِّ

بَّ ال تُِحبُّ  :َوقَالَ  فَأََجابَ أَما هَُو تَْقَرأُ؟  َكْيفَ وَ . النَّاُموسِ  فِي َمْكتُوبٌ ال َما :لَهُ قَالَ فَ   رَّ

 َوقَِريبَكَ  فِْكِرَك، ُكلِّ  َوِمنْ  قُْدَرتَِك، ُكلِّ  َوِمنْ  نَْفِسَك، ُكلِّ  َوِمنْ  قَْلبَِك، ُكلِّ  ِمنْ  إِلهَكَ 

َوابِ  :لَهُ فَقَالَ  .نَْفِسكَ كَ  ا .فَتَْحيَا هَذا اِْفَعلْ . أََجْبتَ  بِالصَّ رَ يُبَ  أَنْ  أََرادَ  فَإِذْ  هُوَ  َوأَمَّ  رِّ

 نْ مِ  نَاِزالً  َكانَ  إِْنَسانٌ : َوقَالَ  يَُسوعُ  قَِريبِي؟ فَأََجابَ  هُوَ  َوَمنْ : لِيَُسوعَ  قَاَلَ  نَْفَسهُ،

ْوهُ  لُُصوٍص، بَْينَ  فََوقَعَ  أَِريَحا، إِلَى أُوُرَشلِيمَ  ُحوهُ، فََعرَّ  ْينَ بَ  َوتََرُكوهُ  َوَمَضْوا َوَجرَّ

 َكذلِكَ وَ  .َوتََرَكهُ َوَجازَ  فََرآهُ  الطَِّريِق، تِْلكَ  فِي َزاَلً انَ َكاَن  َكاِهنًا أَنَّ  إتَفَقَ فَ  .َوَمْيتٍ  َحيٍّ 

 َجاءَ  َماِشياً  َساِمِريًّاثَُم إن  .َوتََرَكهُ َجازَ آهُ ، َولَما رَ اْلَمَكانِ  َجاَء إلى إِذْ  أَْيًضا، الَِويٌّ 

ا إِلَْيِه، مَ  َرآهُ  َولَمَّ  َوَحَملَهُ َوَخْمًرا، َزْيتًا َعلَْيهَا َوَصبَّ  ِجَراَحاتِِه، َوَضَمدَ  تََحنََّن، فَتَقَدَّ

 اهَُماَوأَْعطَ  ِدينَاَرْينِ  أَْخَرجَ  اْلَغدِ  َوفِي .بِهِ  ْعتَنَىإوَ  ،فُْنُدق إِلَى بِهِ  َوأَتَى َدابَّتِِه، َعلَى

 َمتى فأنَا أَدفَُعهُ لَكَ  أَْكثَرَ َعلَيِه  أَْنفَْقتَ  إنوَ  بِهََذيِن، بِهِ  ْعتَنِ إ: َوقَالَ  اْلفُْنُدِق، لَِصاِحبِ 
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 الَِّذي :اللُُّصوِص؟ فَقَالَ  بَْينَ  َوقَعَ  لِلَِّذي قَِريبًا َصارَ  تَظُنُ  الثََّلَثَةِ  هُؤالَءِ  فَأَيَّ  ُعدُت.

ْحَمةَ  َمَعهُ َصنَعَ   .هَكَذاأَْيًضا  ْصنَعْ إوَ  أَْنتَ  ْذهَبْ إ: يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ . الرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر بشنس رابعاألحد ال
 

 العَشيه

 (46 ــ 41:  99) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11 ، 13:  46 مز

ُ، هُوَ  أَنا أني َواْعلَُموا ُكفُّوا بُّ . األَْرضِ  َعلَى وأَتَعالَى األَُممِ  في أْرتَفِعُ  هللاَّ  هُإلَ  الرَّ

اتِ   .هَلِّلُويَا. يَْعقُوبَ  إلَهُ هُوَ  نَاِصُرنَا َمَعنَا، اْلقُوَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

يِسيُّونَ  َكانَ  َوفِيَما  اْلَمِسيحِ؟ في تَظُنُّونَ  َماَذا: "قَائَِلً  يَُسوعُ  َسأَلَهُمْ  َمَعاً  ُمْجتََمِعينَ  اْلفَرِّ

وحِ  َداُودُ  يَْدُعوهُ  فََكْيفَ : "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ ". َداُودَ  إْبنُ : "لَهُ قَالُوا". هَُو؟ َمنْ  اْبنُ   بِالرُّ

بُّ  قَالَ : قَائَِلً  َربِّي . كَ قََدَميْ  تَْحتَ  أَْعَداَءكَ  أََضعَ  َحتَّى يَِمينِي َعنْ  ْجلِسْ إ: لَِربِّي الرَّ

وحِ  َداُودُ  َكانَ  فَإنْ   يُِجيبَهُ نْ أ أََحدٌ  يَْستَِطعْ  فَلَمْ ". اْبنَهُ؟ يَُكونُ  فََكْيفَ  َربِّي، يَْدُعوهُ  بِالرُّ

 . اْلبَتَّةَ  يَْسأَلَهُ أنْ  اْليَْومِ  ذلِكَ  ِمنْ  أََحدٌ  يَْجُسرْ  َولَمْ . بَِكلَِمةٍ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (12 ــ 1:  93) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، 
 

 2،  6:  46 مز

بَّ  ألنَّ . َرتِّلُوا لَِملِِكنَا َرتِّلُوا َرتِّلُوا، إللَِهنَا َرتِّلُوا  لواَرتِّ  ُكلِّهَا، األَْرضِ  َملِكُ  هُوَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .بِفَْهمٍ 
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  َوفي . اقٍ بَ  َوالظََّلَمُ  بَاِكراً، اْلقَْبرِ  إلى اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ

 ىَوإل بُْطُرسَ  ِسْمَعانَ  إلى َوَجاَءتْ  فَأَْسَرَعتْ . اْلقَْبرِ  بَابِ  َعن َمْرفُوعاً  اْلَحَجرَ  فََرأَتِ 

 ،اْلقَْبرِ  ِمنَ  َسيِّدي أََخُذوا قَدْ : "لَهَُما َوقَالَتْ  يُِحبُّهُ، يَُسوعُ  َكانَ  الَِّذي اآلَخرِ  التِّْلِميذِ 

 َوَكانَا .اْلقَْبرِ  إلى َوأَتَيَا اآلَخرُ  َوالتِّْلِميذُ  بُْطُرسُ  فََخَرجَ !". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ 

مَ  بُْطُرسَ  َوَسبَقَ  اآلَخرُ  التِّْلِميذُ  فََرَكضَ . َمعاً  ِكَلَهَُما َعانِ يُْسرِ  الً  َوتَقَدَّ  قَْبِر،الْ  إلى أَوَّ

 ،يَْتبَُعهُ بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  َجاءَ  ثُمَّ . يَْدُخلْ  َولَمْ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َوَرأَى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ 

 لَْيسَ  َرْأِسهِ  َعلَى َكانَ  الَِّذي َواْلِمْنِديلَ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َونَظَرَ  اْلقَْبرَ  َوَدَخلَ 

 ضاً أيْ  َدَخلَ  فَِحينَئِذٍ . َوْحَدهُ  نَاِحيَةٍ  في َوَمْوُضوعاً  َمْلفُوفاً  بَلْ  الثِّيَاِب، َمعَ  َمْوُضوعاً 

الً  َجاءَ  الَِّذي اآلَخرُ  التِّْلِميذُ   ْعِرفُونَ يَ  بَْعدُ  يَُكونُوا لَمْ  ألنهُمْ  فَآَمَن، َوَرأَى اْلقَْبِر، إلى أَوَّ

 لىإ أْيضاً  التِّْلِميَذانِ  فََمَضى. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  يَقُومَ  أنْ  لَهُ يَْنبَِغي أنهُ: اْلِكتَابَ 

ا. َمْوِضِعِهَما  طَلََّعتْ تَ  تَْبِكي ِهيَ  َوفِيَما. تَْبِكي َخاِرجاً  اْلقَْبرِ  ِعْندَ  َواقِفَةً  فََكانَتْ  َمْريَمُ  أَمَّ



 من شهر بشنس لرابعاألحد ا
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

171 

 ْندَ عِ  َواآلَخرَ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  َواِحداً  َجالَِسْينِ  بِيضٍ  بِثِيَابٍ  َمَلََكْينِ  فََرأَتْ  اْلقَْبِر، َداِخلَ 

". تَْبِكيَن؟ بَالُكِ  َما اْمَرأةُ، يَا: "لَها فَقَاالَ . َمْوُضوعاً  يَُسوعَ  َجَسدُ  َكانَ  َحْيثُ  ِرْجليِه،

ا". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ  َسيِِّدي، أََخُذوا إنَّهُمْ : "لَهَُما فَقَالَتْ   تَتْ إْلتَفَ  هََذا قَالَتْ  َولَمَّ

 اْمَرأَةُ، ايَ : "يَُسوعُ  لَهَا فَقَالَ . يَُسوعُ  أَنهُ تَْعلَمْ  َولَمْ  َواقِفاً، يَُسوعَ  فَنَظََرتْ  اْلَوَراِء، إلى

، أَنهُ فَظَنَّتْ ". تَْطلُبِيَن؟ َمنْ  تَْبِكيَن؟ لَِماَذا  ُكْنتَ  إنْ  ،َسيِِّدي يَا: "لَهُ فَقَالَتَ  اْلبُْستَانِيُّ

 اْلتَفَتَتْ فَ " َمْريَمُ  يَا: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ ". آُخُذهُ  َوأَنا َوَضْعتَهُ، أَْينَ  فَأَْعلِْمنِي َحَمْلتَهُ قَدْ  أَْنتَ 

 ال: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ . ُمَعلِّمُ  يَا: تَْفِسيُرهُ  الَِّذي!" َربُّوني: "بِاْلعْبَرانِيةِ  لَهُ َوقَالَتْ  ِهيَ 

 َصاِعدٌ  إنِّي: لَهُمْ  َوقُولِي إْخَوتِي إلى فَاْمِضيْ . أَبِي إلى بَْعدُ  أَْصَعدْ  لَمْ  ألَني تَْلِمِسينِي

 َوأَْخبََرتِ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  فََجاَءتْ ". إلهُُكمْ  هُوَ  الَِّذي وإلِهي أَبوُكْم، هُوَ  الَِّذي أَبِي إلى

، َرأْيتُ  إني: "التََّلَِميذَ  بَّ  ".هََذا لي قَالَ  َوأَنهُ الرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (00 ــ 12:  14) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َ  أَْشُكرُ   لَِماتٍ كَ  َخْمسَ  أَقُولَ  أنْ  أُِريدُ  َولِكنِّي. َجِميِعُكمْ  ِمنْ  أَْكثَرَ  بِأَْلِسنَةٍ  أَتََكلَّمُ  أَني هللاَّ

 ْخَوةُ،اإل أيهَا. بِلَِسانٍ  َكلَِمةٍ  آالفِ  َعْشَرةِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  آَخِريَن، ألَِعظَ  بِفَْهٍم، اْلَكنِيَسةِ  في

، في أَْوالَداً  ُكونُوا بَلْ  أَْذهَانُِكْم، في أَْوالداً  تَُكونُوا ال رِّ ا الشَّ  نُوافَُكو أَْذهَانُِكمْ  في َوأَمَّ

ْعبَ  هََذا َسأَُكلِّمُ  إنِّي: "النَّاُموسِ  في َمْكتُوبٌ  ألَنهُ. َكاِملِينَ   ِشفَاهٍ َوبِ  أُْخَرى بِأَْلِسنَةٍ  الشَّ

بُّ  يَقُولُ  لِي، يَْسَمُعونَ  ال أْيضاً  َوهََكَذا أُْخَرى،  ال آيَةً، تَُكونُ  األَْلِسنَةُ  إَذاً ". الرَّ
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ا. اْلُمْؤِمنِينَ  لَِغْيرِ  بَلْ  لِْلُمْؤِمنِيَن، ةُ  أَمَّ . ْلُمْؤِمنِينَ لِ  بَلْ  اْلُمْؤِمنِيَن، لَِغْيرِ  تَُكونُ  فََلَ  النُّبُوَّ

 َدَخلَ وَ  بِأَْلِسنٍَة، يَتََكلَُّمونَ  اْلَجِميعُ  َوَكانَ  َواِحٍد، َمَكانٍ  في ُكلُّهَا اْلَكنِيَسةُ  اْجتََمَعتِ  فَإنِ 

يُّونَ   نَبَّأُوَن،يَتَ  اْلَجِميعُ  َكانَ  إنْ  َولَِكنْ  َمَجانِيُن؟ إنَُّكمْ  يَقُولُونَ  أَفََلَ  ُمْؤِمنِيَن، َغْيرُ  أَوْ  َعامِّ

. اْلَجِميعِ  ِمنَ  َويُْمتََحنُ . اْلَجِميعِ  ِمنَ  يَُوبَّخُ  فَإنَّهُ ،َعامِّيٌّ  أَوْ  ُمْؤِمنٍ  َغْيرُ  أََحدٌ  فََدَخلَ 

ِ، َويَْسُجدُ  َوْجِههِ  َعلَى يَِخرُّ  َوهََكَذا. ظَاِهَرةً  قَْلبِهِ  َخفَايَا َوتَِصيرُ  َ  أنَّ : ُمْعتَِرفَاً  ّلِِلَّ  هللاَّ

 هُلَ  ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  فَُكلُّ  اْجتََمْعتُمْ  َمتَى اإلْخَوةُ؟ أَيهَا إَذاً  هُوَ  فََما. فِيُكمْ  َكائِنٌ  بِاْلَحقِيقَةِ 

 َكانَ  إنْ  .لِْلبُْنيَانِ  َشْيءٍ  ُكلُّ  فَْليَُكنْ . تَْرَجَمةٌ  لَهُ لَِساٌن، لَهُ إْعَلٌَن، لَهُ تَْعلِيٌم، لَهُ َمْزُموٌر،

. َواِحدٌ  ْليُتَْرِجمْ وَ  َوبِتَْرتِيٍب، ثََلَثَةً، األَْكثَرِ  َعلَى أَوْ  اْثنَْيِن، فَاْثنَْينِ  بِلَِساٍن، يَتََكلَّمُ  أََحدٌ 

َ  نَْفَسهُ َوْليَُكلِّمْ  اْلَكنِيَسِة، في فَْليَْصُمتْ  ُمتَْرِجمٌ  يَُكنْ  لَمْ  إنْ  َولَِكنْ  ا. َوهللاَّ  ألَْنبِيَاءُ ا أَمَّ

 ْسُكتِ فَْليَ  َجالِسٍ  آلَخرَ  نَ أُْعلِ  إنْ  َولَِكنْ . اآلَخُرونَ  َوْليَْحُكمِ  ثََلَثَةٌ، أَوْ  اْثنَانِ  فَْليَتََكلَّمِ 

لُ  ىَويَتَعَ  اْلَجِميعُ  لِيَتََعلَّمَ  َواِحداً، َواِحداً  تَتَنَبَّأُوا أَنْ  َجِميُعُكمْ  تَْقِدُرونَ  ألَنُكمْ . األَوَّ  زَّ

َ  ألَنَّ . لِألَنبِيَاءِ  َخاِضَعةٌ  األَنبِيَاءِ  َوأَْرَواحُ . اْلَجِميعُ  َلَمِ لِ  بَلْ  لِلفُرقَِة، هُوَ  لَْيسَ  هللاَّ  . لسَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 

 (2 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون

 

سول يوحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  ة فلتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسالثالثة الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ْيخِ، ِمنَ   َشْيءٍ  ُكلِّ  في اْلَحبِيُب، أيهَا. بِاْلَحقِّ  أُِحبُّهُ أَنا الَِّذي اْلَحبِيبِ  َغايُوسَ  إلى الشَّ

 إذْ  اً ِجدّ  فَِرْحتُ  ألَني. ُمْستَقِيَمةٌ  نَْفِسكَ  طُُرقَ  أَنَّ  َكَما َوُمَعافًى، ُمَوفَّقاً  تَُكونَ  أَنْ  أَُرومُ 

َك، َوَشِهُدوا اإلْخَوةُ  َحَضرَ  : َذاهَ  ِمنْ  أَْعظَمُ  نِْعَمةٌ  لِي لَْيسَ . بِاْلَحقِّ  تَْسلُكُ  أَنكَ  َكَما بِبِرِّ

 َما لَّ كُ  بِاألََمانَةِ  تَْفَعلُ  أَْنتَ  اْلَحبِيُب، أَيهَا. بِاْلَحقِّ  يَْسلُُكونَ  أَنهُمْ  أَْوالِدي َعنْ  أَْسَمعَ  أَنْ 
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 مَ أَما بَِمَحبَّتِكَ  َشِهُدوا الَِّذينَ  اْلُغَربَاِء، إلى اْلُخُصوصِ  وَعلَى اإلْخَوةِ  إلى تَْصنَُعهُ

ِ  يَِحقُّ  َكَما َشيَّْعتَهُمْ  إَذا ُصْنَعاً  َوتُْحِسنُ  اْلَكنِيَسِة،  هُمْ وَ  َخَرُجوا، ْسِمهِ إ أَْجلِ  ِمنْ  ألَنهُمْ  ّلِِلَّ

 نَُكونَ  يْ لِكَ  هَُؤالِء، أَْمثَالَ  إلَْينَا نَْقبَلَ  أنْ  لَنَا يَْنبَِغي فَنَْحنُ . األَُممِ  ِمنَ  َشْيئاً  يَأُْخُذونَ  ال

 .بِاْلَحقِّ  َمَعهُمْ  َعاِملِينَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (12 ــ 9:  11) اإلبَركِسيس
 

وحِ  يس: فصلٌ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  إنَّكَ : "قَائِلِينَ  اْلِختَاِن، أَْهلِ  ِمنْ  الَِّذينَ  َخاَصَمهُ أُوُرَشلِيَم، إلى بُْطُرسُ  َصِعدَ  َولَمَّ

 إنِّي: قَائَِلً  بِأْمِرهِ  يُْخبُِرهُمْ  بُْطُرسُ  فَاْبتََدأَ ". َمَعهُمْ  َوأََكْلتَ  ُغْلفٍ  ِرَجالٍ  إلى َدَخْلتَ 

 َعِظيمٍ  تَّانٍ كَ  ثَْوبِ  ِمْثلَ  نَاِزالً  إنَاءً : َغْيبَةٍ  في ُرْؤيَا فََرأَْيتُ  أَُصلِّي، يَافَا َمِدينَةِ  في ُكْنتُ 

َماءِ  ِمنَ  ُمَدلَّىً  ْلتُ  إلَْيهِ  اْلتَفَتُّ  فَهََذا. إلَيَّ  َوَجاءَ  األَْربََعِة، بِأَْطَرافِهِ  السَّ  َرأَْيتُ فَ  فِيِه، َوتَأمَّ

بابَاتِ  َواْلُوُحوشَ  األَْرضِ  في الَّتي األَْربَعِ  َذَواتِ  َماءِ  َوطُيُورَ  َوالدَّ  َوَسِمْعتُ . السَّ

 ْدُخلْ يَ  لَمْ  ألنهُ! يَاَربُّ  لي اَحاشَ : فَقُْلتُ . َوُكلْ  اْذبَحْ  بُْطُرُس، يَا قُمْ : لي يَقُولُ  َصْوتاً 

ْوتُ  فَأََجابَ . َدنِسٌ  أوْ  نَِجسٌ  َشْيءٌ  قَطُّ  فَِمي ةً  الصَّ َماءِ  ِمنَ  ثَانِيَةً  َمرَّ  هََّرهُ طَ  َما: قَائَِلً  السَّ

 ُ ْسهُ ال هللاَّ اتٍ  ثََلثِ  َعلَى هََذا َوَكانَ . أَْنتَ  تُنَجِّ َماءِ ا إلى ثَانِيَةً  َشْيءٍ  ُكلُّ  ُرفِعَ  ثُمَّ . َمرَّ  لسَّ

 ُمْرَسلِينَ  فِيِه، ُكْنتُ  الَِّذي اْلبَْيتِ  بَابِ  َعلَى َوقَفُوا اْلَحالِ  في ِرَجالٍ  بِثََلثَةِ  َوإَذا. أْيضاً 

وحُ  ليَ  فَقَالَ . قَْيَصِريَّةَ  ِمنْ  إلَيَّ   ِعيمَ  َوَجاءَ . َشْيءٍ  في ُمْرتَابٍ  َغْيرَ  َمَعهُمْ  اْنطَلِقْ : الرُّ

تَّةُ  اإلْخَوةُ  هُؤالءِ  ُجِل، بَْيتَ  فََدَخْلنَا. اآلَخُرونَ  السِّ  في اْلَمَلكَ  َرأَى َكْيفَ  فَأَْخبََرنَا الرَّ
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 هََذاوَ  بُْطُرَس، يُْدَعى الَِّذي ِسْمَعانَ  َواْستَْدعِ  يَافَا، إلى أَْرِسلْ : لَهُ َوقَائَِلً  قَائَِماً  بَْيتِهِ 

ا. بَْيتِكَ  َوُكلُّ  أْنتَ  تَْخلُصُ  بِهِ  َكَلماً  يَُكلُِّمكَ  وحُ  َحلَّ  أَتَكلَُّم، اْبتََدْأتُ  فَلَمَّ  َعلَْيِهمْ  قُُدسُ ال الرُّ

ْرتُ . البَُداَءةِ  في أْيضاً  نَْحنُ  َعلِينَا َحلَّ  َكَما بِّ  َكَلمَ  فَتََذكَّ دَ  نَّايُوحَ  إنَّ : قَالَ  َكْيفَ  الرَّ  َعمَّ

ا بَِماءٍ  ُدونَ  أَْنتُمْ  َوأمَّ وحِ  فََستَتََعمَّ ُ  َكانَ  فَإنْ . القُُدسِ  بِالرُّ  ْثلَنامِ  اْلَمْوِهبَةَ  أَْعطَاهُمُ  قَدْ  هللاَّ

بِّ  آَمنُوا إذْ  أْيضاً  نَْحنُ  َ؟ أَْمنَعَ  َحتَّى أَنا فََمنْ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  بِالرَّ ا هللاَّ  ذلِكَ  ُعواَسمِ  فَلَمَّ

ُدونَ  َوَكانُوا َسَكتُوا، َ  يَُمجِّ ُ  إِذاً : "قَائِلِينَ  هللاَّ  !".َحيَاةِ لِلْ  التَّْوبةَ  أْيضاً  األَُممَ  َمنَحَ  قَدْ  هللاَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (10 ــ 1:  4) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 ، 1 ، 4:  66 مز

ِ  هَلِّلُوا. لَكَ  َوْليَُرتِّلُوا ُكلُّهَا، األَْرضُ  لَكَ  فَْلتَْسُجدْ  . ْسِمهِ الِ  َرتِّلُوا األَْرِض، ُكلَّ  يَا ّلِِلَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا وحِ  ِمنَ  ُمْمتَلِئاً  األُْرُدنِّ  ِمنَ  فََرَجعَ  يَُسوعُ  أَمَّ وحُ  َوَحَملَهُ اْلقُُدِس، الرُّ يةِ  إلى الرُّ  اْلبَرِّ

باً  يَْوماً  أَْربَِعينَ  ا. األَيامِ  تِْلكَ  في َشْيئاً  يَأُْكلْ  َولَمْ . إْبلِيسَ  ِمنْ  ُمَجرَّ تْ  َولَمَّ . أَِخيراً  اعَ جَ  تَمَّ



 من شهر بشنس لرابعاألحد ا
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ِ، اْبنَ  أْنتَ  ُكْنتَ  إنْ : "إْبلِيسُ  لَهُ َوقَالَ   أََجابَهُفَ ". ُخْبزاً  يَِصيرَ  أنْ  رِ اْلَحجَ  لِهََذا فَقُلْ  هللاَّ

 ِمنْ  ْخُرجُ تَ  َكلَِمةٍ  بُِكلِّ  بَلْ  اإلْنَساُن، يَْحيَا َوْحَدهُ  بِاْلُخْبزِ  لَْيسَ : َمْكتُوبٌ : "قَائَِلً  يَُسوعُ 

ِ  فَمِ   ْحظَةٍ لَ  في اْلَمْسُكونَةِ  َمَمالِكِ  َجِميعَ  َوأََراهُ  َعالٍ  َجبَلٍ  إلى إْبلِيسُ  أَْصَعَدهُ  ثُمَّ ". هللاَّ

َمانِ  ِمنَ  ْلطَانَ  هََذا أُْعِطي لَكَ : "إْبلِيسُ  لَهُ َوقَالَ . الزَّ  قَدْ  إليَّ  ألَنهُ َوَمْجَدهُ، ُكلَّهُ السُّ

 فَأََجابَ ". َجِميُعهُ لَكَ  يَُكونُ  أََماِمي َسَجْدتَ  أَْنتَ  فَإنْ . أُِريدُ  لَِمنْ  أُْعِطيهِ  َوأَنا ُدفَِع،

بِّ : َمْكتُوبٌ  إنَّهُ! َشْيطَانُ  يَا َعنِّي إْذهَبْ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ   ْحَدهُ وَ  َوإيَّاهُ  تَْسُجدُ  إلَِهكَ  لِلرَّ

 ُكْنتَ  إنْ : "لَهُ َوقَالَ  اْلهَْيَكلِ  َجنَاحِ  َعلَى َوأَقَاَمهُ أُوُرَشلِيَم، إلى أْيضاً  بِهِ  َجاءَ  ثُمَّ ". تَْعبُدُ 

ِ  اْبنَ  أْنتَ   َكتَهَُمَلئِ  يُوِصي أَنهُ: َمْكتُوبٌ  ألَنهُ أَْسفََل، إلى هُنَا ِمنْ  نَْفَسكَ  فَاْطَرحْ  هللاَّ

 فَأََجابَ ". ِرْجلَكَ  بَِحَجرٍ  تَْصِدمَ  لِئََلَّ  يَْحِملُونَكَ  أَْذُرِعِهمْ  َعلَى َوأَنهُمْ  ليَْحفَظُوَك، بِكَ 

بِ  ال: قِيلَ  قَدْ  إنَّهُ: "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  بَّ  تَُجرِّ ا". إلَهَكَ  الرَّ  ِربٍَة،تَجْ  ُكلَّ  إْبلِيسُ  أَْكَملَ  َولَمَّ

ِ َدائِماً   .ِحينٍ  إلى َعْنهُ إْنَصَرفَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
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 ؤونهمن شهر ب ولاألحد األ
 

 العَشيه

 (10 ــ 1:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13:  2 مز

 .هَلِّلُويَا. يَاَربُّ  طَالِبِيَك، تَْتُركْ  فََلَ  ْسَمَك،إ يَْعِرفُونَ  الَِّذينَ  َعلَْيَك، َويَتَِّكلُ 
 

إبُن  الَمسيحلُكنا ُكلنا، يُسوع م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 الٍ عَ  َجبَلٍ  َعلَى َوأَْصَعَدهُمْ  أَخاهُ  َويُوَحنَّا َويَْعقُوبَ  بُْطُرسَ  يَُسوعُ  أَخذَ  أيامٍ  ِستَّةِ  َوبَْعدَ 

اَمهُْم، َوتَْجلَّى. َوحَدهُمْ  ُمْنفَِرِدينَ  ْمِس، َوْجهُهُ َوأَضاءَ  قُدَّ تْ  َكالشَّ . ورِ َكالنُّ  ثِيَابُهُ َواْبيَضَّ

،: "لِيَُسوعَ  َوقَالَ  بُْطُرسُ  فَأَجابَ . يَُخاِطبَانِهِ  لَهُ ظَهََرا قَدْ  َوإيلِيَّا ُموَسى َوإَذا  يَاَربُّ

 َوَواِحَدةً  لََك، َواِحَدةً : َمظَالَّ  ثََلَثَ  هُنَا نَْصنَعَ  أنْ  أتََشاءُ ! هَهُنَا نَُكونَ  أنْ  لَنَا َحَسنٌ  إنَّهُ

 ِمنَ  ْوتٌ َوصَ  ظَلَّلَْتهُْم، قَدْ  نَيِّرةٌ  َسَحابَةٌ  إَذا يَتََكلَّمُ  هُوَ  فَبَْينََما". إليلِيَّا َوَواِحَدةً  لُِموَسى،

َحابَةِ  تْ  الَِّذي َحبِيبِي اْبنِي هُوَ  هََذا: "قَائَِلً  السَّ افَلَ ". فَأَِطيُعوهُ . نَْفِسي بِهِ  ُسرَّ  َسِمعَ  مَّ

اً  َوَخافُوا ُوُجوِهِهمْ  َعلَى َسقَطُوا التََّلِميذُ  : لَهُمْ  َوقَالَ  َولََمَسهُمْ  يَُسوعُ  إليهم فََجاءَ . ِجدَّ

 مْ هُ  َوفِيَما. َوْحَدهُ  يَُسوعَ  إالَّ  أَحداً  يََرْوا فَلَمْ  عيونَهُمْ  فََرفَُعوا". تََخافُوا َوال قُوُموا،"

 ومَ يَقُ  أنْ  إلى بِالُرؤيةِ  أََحداً  تُْعلُِموا ال: "قَائَِلً  يَُسوعُ  مْ أَْوَصاهُ  اْلَجبَلِ  ِمنَ  ُمْنَحِدِرونَ 

 إيلِيَّا إنَّ  :اْلَكتَبَةُ  يَقُولُ  لَِماَذا: "قَائِلِينَ  تََلَِميُذهُ  َوَسأَلَهُ". األْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  اإلْنسانِ  اْبنُ 
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الً؟ يَأْتِي الَِّذي هُوَ   ِكنِّيَول. َشْيءٍ  بُِكلِّ  َويُْخبُِرُكمْ  يَأْتِي إيلِيَّا إنَّ : "َوقَالَ  فَأََجابَ ". أَوَّ

 اْبنُ  َكذلِكَ . أََراُدوا َما ُكلَّ  بِهِ  َعِملُوا بَلْ  يَْعِرفُوهُ، َولَمْ  َجاءَ  قَدْ  إيلِيَّا إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ 

 يُوَحنَّا َعنْ  لَهُمْ  قَالَ  أَنهُ تََلَِميُذهُ  فَِهمَ  ِحينَئِذٍ ". ِمْنهُمْ  يَتَأَلَّمُ  َسْوفَ  أْيضاً  اإلْنسانِ 

ِ َدائِماً   .اْلَمْعَمَدانِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (93 ــ 1:  92) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،َداُود النبي، بركاتُهِمن َمزاميرأبينا 
 

 9،  1:  62 مز

ُ  لِيَتََرأَفِ   ألَْرضِ ا في لِيُْعَرفَ . َويَْرَحْمنَا َعلَْينَا َوْجهَهُ َولِيُْظِهرْ  ،َويُبَاِرْكنَا َعلَْينَا هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. َخَلَُصكَ  األَُممِ  َجِميعِ  َوفي طَِريقَُك،
 

الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْبِت، َوبَْعدَ  لِ ) األََحدِ  فَْجرِ  ِعْندَ  السَّ  َوَمْريَمُ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ ( األُْسبُوعِ  أوَّ

بِّ  َمَلَكَ  ألَنَّ  َحَدثَْت، قَدْ  َعِظيَمةٌ  َزْلَزلَةٌ  َوإَذا. اْلقَْبرَ  لِتَْنظَُرا األُْخَرى  ِمنَ  نََزلَ  الرَّ

َماءِ   اُسهَُولِبَ  َكاْلبَْرِق، َمْنظَُرهُ  َوَكانَ . َعلَْيهِ  َوَجلَسَ  اْلقَْبِر، بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  َوَدْحَرجَ  السَّ

 اْلَمَلَكُ  فَأََجابَ . َكأَْمَواتٍ  َوَصاُروا اسُ اْلُحرَّ  اْضطََربَ  َرْهبَتِهِ  َوِمنْ . َكالثَّْلجِ  أَْبيَضَ 

 لَْيسَ . لِبَ صُ  الَِّذي يَُسوعَ  تَْطلُبَانِ  أنُكَما أَْعلَمُ  فَإنِّي أَْنتَُما، تََخافَا ال: "لِْلَمْرأَتَْينِ  َوقَالَ 

 هَبَاَواذْ . فِيهِ  َمْوُضوعاً  َكانَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  اْنظَُرا تََعالَيَا. قَالَ  َكَما قَامَ  قَدْ  بَلْ  هَهُنَا، هُوَ 
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. لِ اْلَجلِي إلى يَْسبِقُُكمْ  هُوَ  َوهَا. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  قَامَ  قَدْ  إنَّهُ: لِتََلَِميِذهِ  قُوالَ  َسِريعاً 

 ِظيٍم،عَ  َوفََرحٍ  بَِخْوفٍ  اْلقَْبرِ  ِمنَ  َسِريعاً  فََخَرَجتَا". لَُكَما قُْلتُ  قَدْ  أَنا هَا. تََرْونَهُ هُنَاكَ 

ا". لَُكَما َسَلَمٌ : "قَائَِلً  القَاهَُما يَُسوعُ  َوإَذا. تََلَِميَذهُ  لِتُْخبَِرا ُمْسَرَعتَْينِ   أَْمَسَكتَافَ  هَُما أمَّ

 يَْذهَبُوا أنْ  إْخَوتي أْعلَِما اِْذهَبَا. تََخافَا ال: "يَُسوعُ  لَهَُما قَالَ  ِحينَئِذٍ . لَهُ َوَسَجَدتَا بِقََدَمْيهِ 

اسِ  ِمنَ  قَْومٌ  إَذا َذاِهبَتَانِ  هَُما َوفِيَما". يََرْونَنِي َوهُنَاكَ  اْلَجلِيِل، إلى  إلى َجاُءوا اْلُحرَّ

يُوخِ، َمعَ  فَاْجتََمُعوا. َكانَ  َما بُِكلِّ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءَ  َوأَْخبَُروا اْلَمِدينَةِ   َوتََشاَوُروا، الشُّ

ةً  َوأََخُذوا  لَْيَلً  أَتْوا تََلَِميَذهُ  إنَّ  قُولُوا: "قَائِلِينَ  لِْلُجْندِ  طَْوهَاَوأَعْ  قِيَمةٍ  َذاتَ  فِضَّ

". مٍّ هَ  بَِلَ  َونَُصيُِّرُكمْ  نَْحُن، نُْقنُِعهُ اْلقَْولَ  هََذا اْلَواليْ  َسِمعَ  َوإَذا. نِيَامٌ  َونَْحنُ  َوَسَرقُوهُ 

ا ةَ  فَأََخُذوا هُمْ  أَمَّ  هََذا إلى اْليَهُودِ  ِعْندَ  اْلقَْولُ  هََذا فََشاعَ  َعلَُّموهُْم، َكَما َوفََعلُوا اْلفِضَّ

ا. اْليَْومِ   هِ بِ  َوَعَدهُمْ  الَِّذي اْلَجبَِل، إلى اْلَجلِيلِ  إلى فََمَضْوا تِْلِميذاً  َعَشرَ  األََحدَ  َوأَمَّ

ا. يَُسوعُ  مَ . َشكَّ  بَْعَضهُمْ  َولِكنَّ  لَهُ، َسَجُدوا َرأَْوهُ  َولَمَّ  إنِّي:"قَائَِلً  َوَخاطَبَهُمْ  يَُسوعُ  فَتَقَدَّ

ماءِ  في ُسْلطَانٍ  ُكلَّ  أُْعِطيتُ  قَدْ   َجِميعَ  َوَعلُِّموا اآلنَ  ْمُضواإفَ  األَْرِض، َوَعلَى السَّ

ُدوهُمْ  األَُممِ  وحِ  َواالْبنِ  اآلبِ  بِاْسمِ  َوَعمِّ  َجِميعَ  يَْحفَظُوا أنْ  َوَعلُِّموهُمْ . اْلقُُدسِ  َوالرُّ

هورِ  اْنقَِضاءِ  إلى األيامِ  ُكلَّ  َمَعُكمْ  أَنا َوهَا. بِهَا أَْوَصْيتُُكمْ  الَّتي األُُمورِ    .آِمينَ ". الدُّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (92 ــ 10:  12) البُولس

 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َجاءِ  إلَهُ َوْليَْمأْلُكمْ  َجاءِ  في َوتَْزَداُدونَ  تُْؤِمنُونَ  ِعْنَدَما َوَسَلَمٍ  فََرحٍ  ُكلِّ  ِمنْ  الرَّ  الرَّ

ةِ  وحِ  بِقُوَّ  تَلِئونَ ُممْ  أَنُكمْ  إْخَوتِي، يَا ِجهَتُِكْم، ِمنْ  ُمتَيَقِّنٌ  أْيضاً  نَْفِسي َوأَنا. القُُدسِ  الرُّ

. بَْعضاً  بَْعُضُكمْ  تَُعلُِّموا أَنْ  قَاِدُرونَ  ِعْلٍم، ُكلِّ  ِمنْ  َوَمْملُوُؤونَ  َصالِحٍ، َعَملٍ  ُكلِّ  ِمنْ 

ُرُكْم، َكَمنْ  اإلْخَوةُ، أَيهَا ُجْزئِيّاً  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  َجَساَرةٍ  بِأَْكثَرِ  َولِكن  لنِّْعَمةِ ا بَِسبَبِ  يَُذكِّ

ِ، ِمنَ  لِي أُْعِطيَتْ  الَّتي  َعاِمَلً  األَُمِم، لََدى اْلَمِسيحِ  لِيَُسوعَ  َخاِدماً  أَُكونَ  َحتَّى هللاَّ

ِ، إلْنِجيلِ  بِاْلَكهَنُوتِ  ساً  َمْقبُوالً  األَُممِ  قُْربَانُ  لِيَُكونَ  هللاَّ وحِ  ُمقَدَّ  اْفتَِخارٌ  فَلِيَ  .اْلقُُدسِ  بِالرُّ

ِ  ِعْندَ  يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في ا َكلَِمةً  أَقُولَ  أَنْ  أَْجُسرُ  الَ  ألَني. هللاَّ  حُ اْلَمِسي يَْفَعْلهُ لَمْ  ِممَّ

ةِ  َواْلفِْعِل، بِاْلقَْولِ  األَُمِم، إطَاَعةِ  ألَْجلِ  بَِواِسطَتي ةِ  َوَعَجائَِب، آيَاتٍ  بِقُوَّ وحِ ال َوبِقُوَّ  رُّ

. َمِسيحِ الْ  بَِشاَرةَ  أَْتَمْمتُ  قَدْ  إلليِريُكوَن، إلى َحْولَهَا َوَما أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  إني َحتَّى. اْلقُُدسِ 

رَ  أنْ  أََودُّ  ُكْنتُ  َوهَكَذا  ال َحتَّى الََمِسيحِ، اْسمُ  فِيهِ  ُذِكرَ  الَِّذي اْلَمْوِضعِ  في لَْيسَ : أُبشِّ

 ،َسيُبِصُرونَ  بِهِ  يُْخبَُروا لَمْ  الَِّذينَ : "َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما بَلْ . َغِريبٍ  أََساسٍ  َعلَى أَْبنِيَ 

ا .َكثِيَرةً  ِمَراَراً  إلَْيُكمْ  اْلَمِجيءِ  َعن اْمتَنَْعتُ  لَِذلِكَ ". َسيَْفهَُمونَ  يَْسَمُعوا لَمْ  َوالَِّذينَ   َوأَمَّ

 ُمْنذُ  ُكمْ إلَيْ  آتِي أنْ  َزائِدٌ  اْشتِيَاقٌ  فَلِي النََّواِحي، هَِذهِ  في بَْعدُ  َمَكانٌ  لِي لَْيسَ  فَإذْ  اآلنَ 

 لىإ ِذهَابِي أْثنَاءِ  في أََراُكمْ  أنْ  أَْرُجو اْسبَانِيَا، إلى أَْمِضي فَِعْنَدَما َكثِيَرٍة، ِسنِينَ 

ُعونِي هُنَاَك،  َماضٍ  أَنا اآلنَ  َولِكنِ . قَلِيَلً  بُِرؤيَاُكمْ  تََمألَّتُ  إَذا هُنَاَك، إلى أَْنتُمْ  َوتَُودِّ

يِسيَن، لِِخْدَمةِ  أُوُرَشلِيمَ  إلى وا قَدْ  َوأََخائِيَةَ  َمِكُدونِيَّةَ  أَْهلَ  ألنَّ  اْلقِدِّ  ُعوايَْصنَ  بأنْ  ُسرُّ

يِسينَ  لِفُقََراءِ  َشِرَكةً  وا قَدْ . أُوُرَشلِيمَ  في الَِّذينَ  اْلقِدِّ ! لَهُمْ  نَ َمْديُونُو َوإنَّهُمْ  بَِذلَِك، ُسرُّ

 في يَْخِدُموهُمْ  أنْ  َعلَْيِهمْ  يَِجبُ  ُروِحيَّاتِِهْم، في اْشتََرُكوا قَدِ  األَُممُ  َكانَ  إنْ  ألَنهُ
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 ُكمْ بِ  َماّراً  فََسأَْمِضي الثََّمَر، هََذا لَهُمْ  َوَختَْمتُ  ذلَِك، أَْتَمْمتُ  فََمتَى. أْيضاً  اْلَجَسِديَّاتِ 

 . اْلَمِسيحِ  بََرَكةِ  ِمْلءِ  في َسأَِجيءُ  إلَْيُكْم، ِجْئتُ  إَذا أني أَْعلَمُ  َوأَنا. اْسبَانِيَا إلى

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيهللاَّ

 

 

 (2 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول بُطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ   ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولي الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِينَ  اْلُمْختَاِرينَ  إلى اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َرُسولُ  بُْطُرُس،  سَ بُْنتُ  َشتَاتِ  في اْلُمتََغرِّ

ِ  ِعْلمِ  بُِمْقتََضى َوبِيثِينِيَّةَ، َوأِسيَّا َوَكبَّاُدوِكيَّةَ  َوَغَلَِطيَّةَ  ابِِق، اآلبِ  هللاَّ  تَْقِديسِ  يف السَّ

وحِ  َلَمُ  النِّْعَمةُ  لَُكمُ  لِتَْكثُرْ : اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َدمِ  َوَرشِّ  لِلطَّاَعِة، الرُّ ُ  ُمبَاَركٌ . َوالسَّ  أَبو هللاَّ

، لَِرَجاءٍ  ثَانِيَةً  َولََدنَا َرْحَمتِهِ  بَِكْثَرةِ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا  ُسوعَ يَ  بِقِيَاَمةِ  َحيٍّ

، َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  يَْبلَى ال الَِّذي لِلِميَراثِ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحِ   ْحفُوظٌ مَ  يَْضَمِحلُّ

َمَواِت، في لَُكمْ  ةِ  اْلَمْحُروُسونَ  أيهَا السَّ ِ، بِقُوَّ  يُْعلَنَ  نْ أ اْلُمْستََعدِّ  لِلَخَلَصِ  بِاإليَماِن، هللاَّ

َمنِ  في  تَتَألَُّموا أنْ  يَِجبُ  َكانَ  َوإنْ  يَِسيراً، اآلنَ  تَْبتَِهُجونَ  بِهِ  الَِّذي. األِخيرِ  الزَّ

َعٍة، بِتََجاِربَ  هَبِ  ِمنَ  أْفَضلَ  َكِريَمةً، إيَمانُِكمْ  َصْفَوةُ  تَُكونَ  لَِكيْ  ُمتَنَوِّ  ي،الفَانِ  الذَّ

بِ   اكَ ذَ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َوَكَراَمةٍ  َوَمْجدٍ  بِفَْخرٍ  لِتُوَجُدوا بِالنَّاِر، اْلُمَجرَّ

 ال َرحٍ بِفَ  فَتَهَلَّلُوا بِِه، َوآَمْنتُمْ  تََرْوهُ  لَمْ  اآلنَ  الَِّذي اهَذَ . تُِحبُّونَهُ تَْعِرفُوهُ  لَمْ  َوإنْ  الَِّذي

ٍد، بِهِ  يُْنطَقُ   .أْنفُِسُكمْ  َخَلَصَ  إيَمانُِكمْ  َغايَةَ  نَائِلِينَ  َوُمَمجَّ

ا وال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ،  أمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (19:  10 ــ 92:  19) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َلَ  َما بَْعدَ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  َوَشاُولُ  بَْرنَابَا َوَرَجعَ   أْيضاً  يُوَحنَّا َمَعهَُما َوأََخَذا اْلِخْدَمةَ، َكمَّ

 لَِّذيا َوِسْمَعانُ  بَْرنَابَا،: َوُمَعلُِّمونَ  أَْنبِيَاءُ  أْنطَاِكيَةَ  َكنِيَسةِ  في َوَكانَ . َمْرقُسَ  اْلُملَقَّبَ 

، َولُوقِيُوسُ  نِيَجَر، يُْدَعى ْبعِ،ا َرئِيسِ  ِهيُروِدسَ  َمعَ  تََربَّى الَِّذي َوَمنَايِنُ  اْلقَْيَرَوانِيُّ  لرُّ

بَّ  يَْخِدُمونَ  هُمْ  َوبَْينََما. َوَشاُولُ  وحُ  قَالَ  َويَُصوُموَن، الرَّ  لِي أَْفِرُزوا: "اْلقُُدسُ  الرُّ

 َوَوَضُعوا َوَصلُّوا َصاُموا ِحينَئِذٍ ". إلَْيهِ  َدَعْوتُهَُما قَدْ  الَِّذي لِْلَعَملِ  َوَشاُولَ  بَْرنَابَا

وحِ  ِمنَ  أُْرِسَلَ  إذْ  فَهََذانِ . أَْطلَقُوهَُما ثُمَّ  األَياِدَي، َعلَْيِهَما  إلى اْنَحَدَرا اْلقُُدسِ  الرُّ

ا. قُْبُرسَ  إلى اْلبَْحرِ  في َسافََرا هُنَاكَ  َوِمنْ  َسلُوِكيَةَ،  اَديَانَ  َسَلَِمينا إلى َوَصَل َولَمَّ

ِ  بَِكلَِمةِ  ا. َخاِدماً  يُوَحنَّا َمَعهَُما َوَكانَ . اْليَهُودِ  َمَجاِمعِ  في هللاَّ  هَاُكلَّ  اْلَجِزيَرةَ  اْجتَاَزا َولَمَّ

اباً  نَبِيَّاً  َساِحراً  َرُجَلً  َوَجَدا بَافُوَس، إلى  َمعَ  َكانَ  هََذا بَاْريَُشوُع، اْسُمهُ يَهُوِديَّاً  َكذَّ

 أنْ  َواْلتََمسَ  َوَشاُولَ  بَْرنَابَا َدَعا فَهَذا. فَِهيمٌ  َرُجلٌ  َوهُوَ  بُولَُس، ِسْرِجيُوسَ  اْلَوالِي

ِ  َكلَِمةَ  يَْسَمعَ  اِحُر، َعلِيمٌ  فَقَاَوَمهَُما. هللاَّ  ِسدَ يُفْ  أنْ  طَالِباً  اْسُمهُ، يُتَْرَجمُ  هَكَذا ألنْ  السَّ

ا. اإليَمانِ  َعنِ  اْلَوالِيَ  وحِ  ِمنَ  فَاْمتَألَ  أْيضاً، بُولُسُ  هُوَ  الَِّذي َشاُوُل، أَمَّ  اْلقُُدسِ  الرُّ

، ُكلِّ  َعدوَّ  يَا إْبلِيَس، اْبنَ  يَا ُخْبٍث، َوُكلِّ  ِغشٍّ  كلِّ  ِمنْ  اْلُمْمتَلِئُ  أيهَا: "َوقَالَ   أالَ  بِرٍّ

بِّ  ُسبُلَ  تُْفِسدُ  تََزالُ  بِّ  يَدُ  هَُوَذا فَاآلنَ  اْلُمْستَقِيَمةَ؟ الرَّ  أْعَمى ُكونُ فَتَ  َعلَْيَك، تَأتِي الرَّ

ْمسَ  تُْبِصرُ  ال  ورُ يَدُ  َوَكانَ  َوظُْلَمةٌ، َضبَابٌ  َعلَْيهِ  َوقَعَ  اْلَحالِ  فَفِي". ِحينٍ  إلى الشَّ

ا ِحينَئِذٍ  فَاْلَوالِي. يَقُوُدهُ  َمنْ  ُمْلتَِمساً  بَ  آَمنَ  َجَرى، ما َرأى لَمَّ بِّ ال تَْعلِيمِ  ِمنْ  َوتََعجَّ  .رَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (10 ــ 1:  11) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 13:  140 مز

 َعلَْيكَ  يفَإن َرْحَمتََك، األْسَحارِ  في فَألَْسَمعْ . االْستِقَاَمةِ  إلى فَْليَْهِدني اْلقُدُّوُس، ُروُحكَ 

ْلتُ   .هَلِّلُويَا. تََوكَّ
 

بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا َمْوِضعٍ، في يَُصلِّي َكانَ  وإذْ   أنْ  َعلِّْمنَا يَاَربُّ : "تََلَِميِذه ِمنْ  َواِحدٌ  لَهُ قَالَ  فََرَغ، فَلَمَّ

 في ِذيالَّ  أبَانَا: فَقُولُوا َصلَّْيتُمْ  َمتَى: "لَهُمْ  فَقَالَ ". تََلَِميَذهُ  يُوَحنَّا َعلَّمَ  َكَما نَُصلِّيَ 

َمَواِت، َماءِ  في َكَما َمِشيئَتُكَ  لِتَُكنْ  َملَُكوتَُك، لِيَأْتِ  اْسُمَك، لِيتَقَدَّسِ  السَّ  َعلَى ذلِكَ كَ  السَّ

 ْغفِرُ نَ  أْيضاً  نَْحنُ  ألَننَا َخطَايَانَا، لَنَا اْغفِرْ وَ  يَْوٍم، ُكلَّ  أَْعِطنَا اآلتِي ُخْبَزنَا. األَْرضِ 

نَا لِكنْ  تَْجِربٍَة، في تُْدِخْلنَا َوال َعلَْيِهْم، لَنا لَِمنْ  يرِ  ِمنَ  نَجِّ رِّ  َمنْ " :لَهُمْ  قَالَ  ثُمَّ ". الشِّ

: يَصِديقِ  يَا: لَهُ َويَقُولُ  اللَّْيِل، نِْصفَ  في إلَْيهِ  َويَْمِضي َصِديٌق، لَهُ يَُكونُ  ِمْنُكمْ 

مُ  َما لِي َولَْيسَ  الطَِّريِق، ِمنَ  َجاَءنِي لِي َصِديقاً  ألَنَّ  أَْرِغفٍَة، ثََلَثَةَ  أَْقِرْضنِي . لَهُ أُقَدِّ

 أََوالَديوَ  بَابِي، وأَْغلَْقتُ  اْنتَهَْيتُ  قَدْ  فَإنِّي! تُْزِعْجنِي ال: َويَقُولُ  َداِخلٍ  ِمنْ  ذاكَ  فَيُِجيبَ 

 َويُْعِطيهِ  يَقُومُ  ال َكانَ  إنْ : لَُكمْ  أَقُولُ . َوأُْعِطيَكَ  أَقُومَ  أَنْ  أَْقِدرُ  ال. فَِراِشي َعلَى َمِعي

 أَقُولُ  اً أْيض َوأنَا. إلَْيهِ  يَْحتَاجُ  َما َويُْعِطيهِ  يَقُومُ  لََجاَجتِهِ  أَْجلِ  ِمنْ  فَإنَّهُ َصِديقَهُ، لَِكْونِهِ 

 َوَمنْ  ،يَأُْخذُ  يَْسأَلُ  َمنْ  ُكلَّ  ألنَّ : لَُكمْ  يُْفتَحْ  اِْقَرُعوا تَِجُدوا، اُْطلُبُوا. تُْعطَْوا اْسأَلُوا: لَُكمْ 
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 َحَجراً؟ أفَيُْعِطيهِ  ُخْبزاً، اْبنُهُ يَْسأَلُهُ ِمْنُكْم، أبٍ  فَأَيُّ . لَهُ يُْفتَحُ  يَْقَرعُ  َوَمنْ  يَِجُد، يَْطلُبُ 

َمَكِة؟ بََدلَ  َحيَّةً  أفَيُْعِطيهِ  َسَمَكةً، يَْسأَلُهُ أَوْ   فَإنْ  َرباً؟َعقْ  أفَيُْعِطيهِ  بَْيَضةً، يَْسأَلُهُ أَوْ  السَّ

 بُ اآل بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  َجيَِّدةً، َعطَايَا أَْوالََدُكمْ  تُْعطُوا أَنْ  تَْعِرفُونَ  أَْشَرارٌ  َوأَْنتُمْ  ُكْنتُمْ 

وحَ  يُْعِطي َماءِ  ِمنَ  اْلقُُدسَ  الرُّ  ". ْسأَلُونَهُيَ  لِلَِّذينَ  السَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر بؤونه ثانياألحد ال
 

 العَشيه

 (41 ــ 02:  4) وقالُ 
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  16 مز

بَّ  أُباِركُ  بَْتنِي اللَّْيلِ  في َوأْيضاً  أَْفهََمنِي، الَِّذي الرَّ ْمتُ . ُكْليَتَايَ  أَدَّ بَّ  تُ فََرأَيْ  تَقَدَّ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. أَتَزْعَزعَ  ال َكيْ  يَِمينِي َعنْ  ألَنهُ ِحيٍن، ُكلِّ  في أََماِمي
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وُمخلصنا ومَ م الَرب، ربُنا وإلهنا ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 وهُ فََسأَلُ . َشِديَدةٍ  بُِحمَّى ِسْمَعانَ  َحَماةُ  َوَكانَتْ . ِسْمَعانَ  بَْيتَ  َوَدَخلَ  اْلَمْجَمعِ، ِمنَ  قَامَ  ثُمَّ 

 .َوَخَدَمْتهُمْ  قَاَمتْ  اْلَحالِ  َوفي. فَتََرَكْتهَا اْلُحمَّى َوَزَجرَ  ِمْنها فَْوقاً  فََوقَفَ . أَْجلِهَا ِمنْ 

ْمِس، ُغُروبِ  َوِعْندَ   َكثِيَرةٍ  أَْمَراضٍ  بِأَنَواعِ  َمْرَضى ِعْنَدهُمْ  الَِّذينَ  ُكلُّ  َكانَ  الشَّ

ُمونَهُمْ  ا إلَْيِه، يُقَدِّ  أْيضاً  َوَكانَتْ . فََشفَاهُمْ  ِمْنهُمْ  َواِحدٍ  ُكلِّ  َعلَى يََدهُ  فََوَضعَ  هُوَ  أَمَّ

ِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  أَْنتَ : تَقُولُ  َصاِرَخةٌ  َوِهيَ  َكثِيِرينَ  ِمنْ  تَْخُرجُ  َشيَاِطينُ   َكانَ فَ . هللاَّ

 .اْلَمِسيحُ  هُوَ  أنهُ َعَرفُوهُ  قَدْ  َكانُوا ألنهُمْ  يَْنِطقُوَن؛ يََدُعهُمْ  َوال يَْنتَِهُرهُمْ 

ِ دَ   .ائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (2 ــ 9:  16) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ــ 1:  04 مز

بَّ  أُباِركُ  بِّ . فَِمي في تَْسبَِحتُهُ ِحينٍ  ُكلِّ  َوفي ،َوْقتٍ  ُكلِّ  في الرَّ . نَْفِسي رُ تَْفتَخِ  بِالرَّ

 .هَلِّلُويَا. َويَْفَرُحوا اْلُوَدَعاءُ  فَْليَْسَمعِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، المجُد الدائمهللا الحي، الذي لهُ 
 

لِ ) األََحدِ  فَْجرِ  َوِعْندَ  ْمسُ  طَلََعتِ  إذْ  اْلقَْبِر، إلى أَتَْينَ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ  نَ يَقُلْ  َوُكنَّ . الشَّ

ا". اْلقَْبِر؟ بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  لَنَا يَُدْحِرجُ  َمنْ : "لِبَْعِضِهنَّ   أَنَّ  نَ َرأَيْ  ُعيُونَهُنَّ  َرفَْعنَ  فَلَمَّ

ا. ِجّداً  َعِظيَماً  َكانَ  ألَنهُ ُدْحِرَج، قَدْ  اْلَحَجرَ   َعنِ  َجالِساً  َشابّاً  َرأَْينَ  اْلقَْبرَ  َدَخْلنَ  َولَمَّ

ا. فَِخْفنَ  بَْيَضاَء، ُحلَّةً  الَبِساً  اْليَِمينِ   يَُسوعَ  ْبنَ تَْطلُ  أَْنتُنَّ  تََخْفَن، الَ : "لَهُنَّ  فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

. فِيهِ  َوَضُعوهُ  الَِّذي اْلَمْوِضعُ  هَُوَذا. هَهُنَا هُوَ  لَْيسَ ! قَامَ  قَدْ . اْلَمْصلُوبَ  النَّاِصِريَّ 

 قَالَ  َماكَ  تََرْونَهُ هُنَاكَ . اْلَجلِيلِ  إلى يَْسبِقُُكمْ  إنَّهُ: َولِبُْطُرسَ  لِتََلَِميِذهِ  َوقُْلنَ  اْذهَْبنَ  لِكنِ 

ْعَدةَ  ألنَّ  اْلقَْبِر؛ ِمنَ  َوهََرْبنَ  فََخَرْجنَ ". لَُكمْ  ْهَشةَ  الرِّ  ألََحدٍ  يَقُْلنَ  َولَمْ . أََخَذتَاهُنَّ  َوالدَّ

ِ َدائِماً  . َخائِفَاتٍ  ُكنَّ  ألَنهُنَّ  َشْيئاً؛  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (16 ــ 6:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْهِر، هََذا ِمنْ  لَْيَستْ  بِِحْكَمةٍ  اْلَكاِملِيَن، بَْينَ  بِِحْكَمةٍ  نَتََكلَّمُ  لِكنَّنَا  َؤَساءِ رُ  بِِحْكَمةِ  َوالَ  الدَّ

ْهِر، هََذا ِ  بِِحْكَمةِ  نَْنطقُ  بَلْ . يُْبطَلُونَ  الَِّذينَ  الدَّ  لَّتىا اْلَمْكتُوَمِة، اْلِحْكَمةِ : ِسرٍّ  في هللاَّ

ُ  َسبَقَ  هُورِ  قَْبلَ  فََعيَّنَهَا هللاَّ  ْهِر،الدَّ  هََذا ُرَؤَساءِ  ِمنْ  أََحدٌ  يَْعِرْفهَا لَمْ  الَّتي لَِمْجِدنَا، الدُّ

 لَمْ وَ  َعْيٌن، تََرهُ  لَمْ  َما: "َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما بَلْ . اْلَمْجدِ  َربَّ  َصلَبُوا لََما َعَرفُوهَا لَوْ  ألنهُمْ 

هُ  َما: بََشرٍ  قَْلبِ  َعلَى يَْخطُرْ  َولَمْ  أُُذٌن، بِهِ  تَْسَمعْ  ُ  أََعدَّ ُ  نَهُفَأَْعلَ ". يُِحبُّونَهُ لِلَِّذينَ  هللاَّ  هللاَّ

وحِ  نَْحنُ  لَنَا وحَ  ألنَّ . بِالرُّ ِ  أَْعَماقَ  َحتَّى َشْيٍء، ُكلَّ  يَْفَحصُ  الرُّ  اسِ النَّ  ِمنَ  َمنْ  ألَنْ . هللاَّ

اِكنُ  اإلْنَسانِ  ُروحُ  إالَّ  اإلْنَسانِ  أُُمورَ  يَْعِرفُ  ِ  أُُمورُ  أْيضاً  هََكَذا فِيِه؟ السَّ  ِرفُهَايَعْ  ال هللاَّ

ِ  ُروحُ  إالَّ  أََحدٌ  وحَ  بَلِ  اْلَعالَِم، ُروحَ  نَأُْخذْ  لَمْ  َونَْحنُ . هللاَّ ِ، ِمنَ  الَِّذي الرُّ  لِنَْعِرفَ  هللاَّ

ِ، ِمنَ  لَنَا ْوهُوبَةَ اْلمَ  األْشيَاءَ   ِحْكَمةٍ  َوالِ أَقْ  بِتَْعلِيمِ  لَْيسَ  أْيضاً، بِهَا نَتََكلَّمُ  الَّتي هَِذهِ  هللاَّ

وحِ، بِتَْعلِيمِ  بَلْ  بََشِريٍَّة، وِحيَّاتِ  ُمقَاِرنِينَ  الرُّ وِحيَّاتِ  الرُّ ا. بِالرُّ  لنَّْفَسانِيُّ ا اإلْنَسانُ  وأمَّ

ِ  لُِروحِ  َما يَْقبَلُ  فََلَ  . وِحيَّاً رُ  فِيهِ  ُحِكمَ  ألنهُ يَْعِرفَهُ أنْ  يَْقِدرُ  َوالَ  َجهَالَةٌ، ِعْنَدهُ  ألنهُ هللاَّ

ا وَحانِيُّ  َوأَمَّ  َعَرفَ  َمنْ  ألنهُ. "أََحدٍ  ِمنْ  فِيهِ  يُْحَكمُ  ال َوهُوَ  َشْيٍء، ُكلِّ  في فَيَْحُكمُ  الرُّ

؟ فِْكرَ  بِّ ا ،"يَُعلَِّمهُ؟ أنْ  يُْمِكنُهُ َمنْ  أَوْ  الرَّ  . اْلَمِسيحِ  فِْكرُ  فَلَنَا نَْحنُ  َوأَمَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (2 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول بُطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الرَّ

 َمعنا، آمين. فلتُكن
 

 َماً ُمَكرَّ  إيَماناً  َمَعنَا نَالُوا الَِّذينَ  إلى َوَرُسولُهُ، اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َعْبدُ  بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ 

َلَ  النِّْعَمةُ  لَُكمُ  لِتَْكثُرْ : اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  وُمَخلِِّصنَا إلَِهنَا بِبِرِّ  لَنَا، ُمَساِوياً   بَِمْعِرفَةِ  مُ َوالسَّ

 ِ ةِ  لَنَا َصارَ  قَدْ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أنَّ  َكَما. َربِّنَا اْلَمِسيحِ  َويَُسوعَ  هللاَّ  التَّْقَوى،وَ  لِْلَحيَاةِ  الهُوتِهِ  بِقُوَّ

اناً  لَنَا أُْعِطيَتْ  الَّتي  ألَْمَجادِ ا هَِذهِ  َوبَِواِسطَةِ  َواْلفَِضيلَِة، بَِمْجِدهِ  َدَعانَا الَِّذي بَِمْعِرفَةِ  َمجَّ

 ِهيَِّة،اإللَ  الطَّبِيَعةِ  ُشَرَكاءَ  بِهَا تَِصيُروا لَِكيْ  لِلَكَراَمةِ  لَنَا أُْعِطيَتْ  الَّتي اْلَجلِيلِِة،

ُموا ادٍ اْجتِهَ  ُكلَّ  بَاِذلُونَ  َوأَْنتُمْ  َعْينِهِ  َولِهََذا. اْلَعالَمِ  في الَّتي اْلفََسادِ  َشْهَوةِ  ِمنْ  هَاِربِينَ   قَدِّ

 َصْبراً، التََّعفُّفِ  َوفي تََعفُّفاً، اْلَمْعِرفَةِ  َوفي َمْعِرفَةً، ْلفَِضيلَةِ ا َوفي فَِضيلَةً، إيَمانُِكمْ  في

ْبرِ  َوفي ةً  التَّْقَوى َوفي تَْقَوى، الصَّ ةِ  َوفي أََخِويَّةً، َمَودَّ  هَِذهِ  نَّ أل َمَحبَّةً؛ األََخِويَّةِ  اْلَمَودَّ

 يَُسوعَ  بِّنَارَ  لَِمْعِرفَةِ  ُمْثِمِرينَ  َغْيرَ  َوال ُمتََكاِسلِينَ  ال تَُصيُِّرُكمْ  َوَكثَُرْت، فِيُكمْ  َكانَتْ  إَذا

 .اْلَمِسيحِ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (99 ــ 2:  14) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ْجلَْيِن، َعاِجزُ  َرُجلٌ  لِْستََرةَ  في يَْجلِسُ  َوَكانَ  ِه، بَْطنِ  ِمنْ  ُمْقَعدٌ  الرِّ . قَطُّ  يَْمشِ  َولَمْ  أُمِّ

 لَهُ الَ قَ  لِيُْشفَى، إيَمانَاً  لَهُ أنَّ  َرأَى َوإذْ  إلَْيِه، فََشَخصَ  يَتََكلَُّم، بُولُسَ  يَْسَمعُ  َكانَ  هََذا

الَ  فَاْلُجُموعُ . يَْمِشي َوَصارَ  فََوثَبَ !". ِرْجلَْيكَ  َعلَى ُمْنتَِصباً  قُمْ : "َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ   مَّ

 بِاْلبََشرِ  بَّهُواتَشَ  اآللِهَةَ  إنَّ : "قَائِلِينَ  لِيَكأُونِيَّةَ  بِلَُغةِ  َصْوتَهُمْ  َرفَُعوا بُولُُس، فََعلَهُ َما َرأَْوا

مَ اْلمُ  هُوَ  َكانَ  إذْ  ،"هَْرَمسَ " َوبُولُسَ " َزْفسَ " بَْرنَابَا يَْدُعونَ  فََكانُوا". إلَْينَا َونََزلُوا  تَقَدِّ

ا. اْلَكَلَمِ  في امَ  َكانَ  الَِّذي َزْفَس، َكاِهنُ  فأمَّ مَ  اْلَمِدينَِة، قُدَّ  ِعْندَ  َوأََكالِيلَ  ثِيَراناً  قَدَّ

ا. اْلُجُموعِ  َمعَ  يَْذبَحَ  أنْ  يُِريدُ  َوَكانَ  األَْبَواِب، ُسوالِن، َسِمعَ  فَلَمَّ  ُس،َوبُولُ  بَْرنَابَا الرَّ

قَا َجاُل، أَيهَا: "َوقَائِلَْينِ  ْينِ َصاِرخَ  اْلَجْمعِ  إلى َوأَْسَرَعا ثِيابَهَُما، َمزَّ  نَُعونَ تَصْ  لَِماَذا الرِّ

ُرُكمْ  ِمْثلُُكْم، اآلالمَ  نَْقبَلُ  بََشرٌ  أْيضاً  نَْحنُ  هََذا؟  اِطيلِ األَب هَِذهِ  َعن تَْبتَِعُدوا بِأَنْ  نُبَشِّ

ِ  إلى َوتَْرِجُعوا َماءَ  َخلَقَ  الَِّذي اْلَحيِّ  هللاَّ  الَِّذي فِيهَا، َما َوُكلَّ  َواْلبَْحرَ  َواألَْرضَ  السَّ

 ْفَسهُنَ  يَْتُركْ  لَمْ  أَنهُ َمعَ  طُُرقِِهمْ  في يَْسلُُكونَ  األَُممِ  َجِميعَ  تََركَ  اْلَماِضيَةِ  األَْجيَالِ  في

َماءِ  ِمنَ  يُْعِطيُكمْ : َخْيَراتٍ  يَْفَعلُ  َوهُوَ  َشاِهٍد، بَِلَ   َويُْشبِعُ  ُمْثِمَرةً، َوأَْزِمنَةً  أَْمطَاَراً  السَّ

ا". َوُسُروراً  طََعاَماً  قُلُوبَُكمْ   ثُمَّ  .لَهَُما يَْذبَُحوا أَنْ  َعنْ  بِاْلَجْهدِ  اْلُجُموعَ  َكفَّا هََذا قَاال فَلَمَّ

وهُ  بُولَُس، فََرَجُموا اْلُجُموَع، َوأَْقنَُعوا َوإيقُونِيَةَ  أْنطَاِكيَةَ  ِمنْ  يَهُودٌ  أتى  إلى َوَجرُّ

 .اْلَمِدينَةَ  َوَدَخلَ  قَامَ  التََّلَِميُذ، بِهِ  أََحاطَ  إذْ  َولِكنْ . َماتَ  قَدْ  أَنهُ ظَانِّينَ  اْلَمِدينَِة، َخاِرجِ 

ا. ِدْربَةَ  إلى بَْرنَابَا َمعَ  َخَرجَ  اْلَغدِ  َوفي َرا فَلمَّ  َكثِيراً، اً َجْمع َوَعلََّما اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  في بَشَّ

 في يَْثبُتُوا نْ أ َويَِعظَانِِهمْ  التََّلَِميذِ  أَْنفُسَ  يُثَبتَانِ  َوأَْنطَاِكيَةَ، َوإيقُونِيَةَ  لِْستَِرةَ  إلى َرَجَعا

ِ  َملَُكوتَ  نَْدُخلَ  أنْ  يَْنبَِغي َكثِيَرةٍ  بِِضيقَاتٍ  َوأَنهُ اإليَماِن،  .هللاَّ

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في  َسة، آمينلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ    .بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (96 ــ 12:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  6:  10 مز

بَّ  أَُسبِّحُ  ، أَْحَسنَ  الَِّذي الرَّ بِّ  اِلْسمِ  َوأَُرتِّلُ  إليَّ ا. اْلَعلِيِّ  الرَّ  َرْحَمتِكَ  فََعلَى أَنا أَمَّ

ْلُت،  .هَلِّلُويَا. بَِخَلَِصكَ  قَْلبِي يَْبتَِهجُ  تََوكَّ
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِسيُّونَ  َوَكانَ  يَُعلُِّم، َكانَ  األَيامِ  أََحدِ  َوفي  أَتْوا دْ قَ  َوهُمْ  َجالِِسينَ  النَّاُموسِ  َوُمَعلُِّمو اْلفرِّ

ةُ  َوَكانَتْ . َوأُوُرَشلِيمَ  َواْليَهُوِديَّةِ  اْلَجلِيلِ  ُكلِّ  ِمنْ  بِّ  قُوَّ  دْ قَ  بِِرَجالٍ  َوإَذا. لِِشفَائِِهمْ  الرَّ

 َويََضُعوهُ  يُْدِخلُوهُ  أَنْ  يَُحاِولُونَ  َوَكانُوا َسِريٍر، َعلَى َمْفلُوَجاً  َرُجَلً  إلَْيهِ  أَْحَضُروا

ا. أََماَمهُ ُمونَهُ َكْيفَ  يَِجُدوا لَمْ  َولَمَّ ْطحِ  َعلَى ِعُدواصَ  اْلَجْمعِ، لَِسبَبِ  إلَْيهِ  يُقَدِّ  َدلَّْوهُ وَ  السَّ

ِريرِ  َمعَ  ْقفِ  َعلَى ِمنْ  السَّ امَ  اْلَوَسطِ  في السَّ ا. يَُسوعَ  قُدَّ : َمْفلُوجِ لِلْ  قَالَ  إيمانَهُمْ  َرأَى فَلَمَّ

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  فَاْبتََدأَ ". َخطَايَاكَ  لَكَ  َمْغفُوَرةٌ  اإلْنَساُن، أيهَا" ُرونَ  َواْلفَرِّ : قَائِلِينَ  يُفَكِّ

ُ  إالَّ  اْلَخطَايَا يَْغفِرَ  أنْ  يَْقِدرُ  َمنْ  التََّجاِديَف؟ بِهَِذهِ  يَتََكلَّمُ  الَِّذي هََذا هُوَ  َمنْ "  َواِحدُ الْ  هللاَّ

ُرونَ  لَِماَذا: "لَهُمْ  َوقَالَ  َوأََجابَ  أَْفَكاَرهُْم، يَُسوعُ  فََعلِمَ ". َوْحَدهُ؟  يَماأَ  قُلُوبُِكْم؟ في تُفَكِّ

 نَّ أ تَْعلَُموا لَِكيْ  َولِكنْ  َواْمِش؟ قُمْ  يُقَالَ  أنْ  أَمْ  َخطَايَاَك، لَكَ  َمْغفُوَرةٌ : يُقَالَ  أنْ : أَْيَسرُ 

: قُولُ أَ  لَكَ : "لِْلَمْفلُوجِ  قَالَ  ،"اْلَخطَايَا يَْغفِرَ  أنْ  األَْرضِ  َعلَى ُسْلطَاناً  اإلْنَسانِ  اِلْبنِ 

 َراقَِداً  َكانَ  َما َوَحَملَ  أََماَمهُْم، قَامَ  فَلِْلَوْقتِ ". بَْيتِكَ  إلى َواْذهَبْ  َسِريَركَ  َواْحِملْ  قُمْ 
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دُ  َوهُوَ  بَْيتِهِ  إلى َوَمَضى َعلَْيِه، َ  يَُمجِّ ُدوا َحْيَرةٌ  اْلَجِميعَ  فَاْعتََرى. هللاَّ َ، َوَمجَّ  اْمتَألُواوَ  هللاَّ

 !". بَ َعَجائِ  اْليَْومَ  َرأْينَا قَدْ  إننَا: "قَائِلِينَ  َخْوفاً 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر بؤونه لثالثا األحد
 

 العَشيه

 (19 ــ 2:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 ، 1:  02 مز

ْتنِي ال يَاَربُّ  ْبنِي َوال بَِغَضبَِك، تُبَكِّ ْلتُ  ألني. بَِغْيِظكَ  تَُؤدِّ ،يَ  َعلَْيكَ  تََوكَّ  أَنتَ  اَربُّ

 .هَلِّلُويَا. َوإلَِهي َربِّي يَا تَْستَِجيبُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، الذي لهُ المجُد الدائمي، هللا الحَ 
 

 َوَمنْ  يَأُْخُذ، يَْسأَلُ  َمنْ  ُكلَّ  ألَنَّ . لَُكمْ  يُْفتَحْ  ْقَرُعواإ. تَِجُدوا اُْطلُبُوا. تُْعطَْوا اِْسأَلُوا

 ِطيهِ أَفَيُعْ  ُخْبزاً، ْبنُهُإ يَْسأَلهُ ِمْنُكمْ  إْنَسانٍ  أَيُّ  أَمْ . لَهُ يُْفتَحُ  يَْقَرعُ  َوَمنْ  يَِجُد، يَْطلُبُ 

 ْعطُواتُ  أَنْ  تَْعِرفُونَ  أَْشَرارٌ  َوأَْنتُمْ  ُكْنتُمْ  فَإنْ  َحيَّةً؟ أَفَيُْعِطيهِ  َسَمكةً، يَْسأَلهُ أَوْ  َحَجراً؟

َمَواِت، في الَِّذي أَبوُكمُ  بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  َجيَِّدةً، َعطَايَا أَْوالَدُكمْ   لَِّذينَ لِ  اْلَخْيَراتِ  يُْعِطي السَّ

 هََذا ألنَّ  ْم،بِهِ  أيضاً  أَنتُمْ  هََكَذا اْفَعلُوا بُِكْم، النَّاسُ  يَْفَعلَ  أَنْ  تُِريُدونَ  َما فَُكلُّ ! يَْسأَلُونَهُ

ِ َدائِماً   .َواألَنبِيَاءُ  النَّاُموسُ  هُوَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (19 ــ 1:  94) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار اإلنجِ نسمَع مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 99 ، 91:  02 مز

بُّ  أَيهَا تُْهِمْلنِي ال  .َلَِصيخَ  يَاَربَّ  َمُعونَتِي، إلى ْلتَفِتْ إ. َعنِّي تَتَبَاَعدْ  َوال إلَِهي، الرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  َوفي ْمنَ  اْلقَْبرِ  إلى أَتَْينَ  ِجّداً، بَاِكراً ( األُْسبُوعِ  أَوَّ  َدْدنَهُ،أَعْ  الَِّذي اْلَحنُوطَ  َوقَدَّ

 دَ َجسَ  يَِجْدنَ  َولَمْ  فََدَخْلنَ  اْلقَْبِر، َعنِ  ُمَدْحَرَجاً  اْلَحَجرَ  فََوَجْدنَ . أُْخريَاتٌ  نِْسوةٌ  َوَمعهُنَّ 

بِّ   فَْوقَهُنَّ  َوقَفَا نِ َرُجَلَ  إَذا هََذا، أَْجلِ  ِمنْ  ُمتََحيَِّراتٌ  هُنَّ  بينََما َوَحَدثَ . يَُسوعَ  الرَّ

اقَةٍ  بِثِيَابٍ  ْسنَ  َخائِفَاتٍ  ُكنَّ  َوإذْ . بَرَّ  لَِماَذا: "لَهُنَّ  قَاالَ  األَْرِض، إلى ُوُجوهَهُنَّ  َونَكَّ

 دُ بَعْ  َوهُوَ  َكلََّمُكنَّ  َكْيفَ  اُْذُكْرنَ . قَامَ  لَِكنَّهُ هَهُنَا، هُوَ  لَْيسَ  األَْمَواِت؟ َمعَ  اْلَحيَّ  تَْطلُْبنَ 

 يُْصلََب،وَ  ُخطَاٍة، أُناسٍ  أَْيِدي في اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَُسلَّمَ  أنْ  يَْنبَِغي إنَّهُ: قَائَِلً  اْلَجلِيلِ  في

ْرنَ ". يَقُومُ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفي  َشرَ عَ  األََحدَ  َوأَْخبَْرنَ  اْلقَْبِر، ِمنَ  َوَرَجْعنَ  َكَلََمهُ، فَتََذكَّ

 بَاقِيَاتُ َوالْ  يَْعقُوبَ  أُمُّ  َوَمْريَمُ  َويوأنا اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َوَكانَتْ . ُكلِّهِ  بِهََذا اْلبَاقِينَ  َوَجِميعَ 

، ُسلِ  هََذا قُْلنَ  اللََّواتِي َمَعهُنَّ قُوهُنَّ  َولَمْ  َكاْلهََذيَانِ  لَهُمْ  اْلَكَلَمُ  هََذا فَتََراَءى. لِلرُّ . يَُصدِّ

 لىإ فََمَضى َوْحَدهَا، الثِّيابَ  َوَرأى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ  اْلقَْبِر، إلى َوَرَكضَ  بُْطُرسُ  فَقَامَ 

بَاً  بَْيتِهِ  ا ُمتََعجِّ ِ َدائِماً   . َكانَ  ِممَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (16 ــ 1:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل األولى إلى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

امِ  النَّاسُ  فَْليَْحِسْبنَا هََكَذا ِ، أَْسَرارِ  َوُوَكَلَءِ  اْلَمِسيحِ، َكُخدَّ  لَِكيْ  َلَءِ اْلُوكَ  في يُْسأَلُ  ثُمَّ  هللاَّ

ا. أَِميناً  اإلْنَسانُ  يُوَجدَ  . ِريٍّ بَشَ  يومٍ  ِمنْ  أَوْ  ِمْنُكْم، فيَّ  يُْحَكمَ  أَنْ  ِعْنِدي َشْيءٍ  فَأَقَلُّ  أَنا َوأَمَّ

 بِذلِكَ  ْستُ لَ  لِكنِّي. َذاتِي في َشْيئاً  أَْعِرفُ  لَْستُ  فَإنِّي. أْيضاً  نَْفِسي في أَْحُكمُ  لَْستُ  بَلْ 

راً  بُّ  هُوَ  فيَّ  يَْحُكمُ  الَِّذي ِولِكنَّ . ُمبَرَّ  ىَحتَّ  اْلَوْقِت، قَْبلَ  َشْيءٍ  في تَْحُكُموا ال إذاً . الرَّ

بُّ  يَأْتِيَ   ْلَكَراَمةُ ا تَُكونُ  فَِحينَئِذٍ . اْلقُلُوبِ  آَراءَ  ِويُْظِهرُ  الظََّلَِم، َخفَايَا َسيُنِيرُ  الَِّذي الرَّ

ِ  ِمنَ  َواِحدٍ  لُِكلِّ  ْلتُهُ فَهََذا. هللاَّ  أَْجلُِكْم؛ ِمنْ  أَبلُّوسَ  َوإلى نَْفِسي إلى تَْشبِيهاً  إْخَوتِي يَا َحوَّ

 ألَْجلِ  أََحدٌ  يَْنتَفِخَ  ال َكيْ  ،"َمْكتُوبٌ  هُوَ  َما فَْوقَ  تَْفتَِكُروا ال أَنْ : "فِينَا تَتََعلَُّموا لَِكيْ 

 أََخْذَت، قَدْ  ُكْنتَ  َوإنْ  تَأُْخْذهُ؟ لَمْ  لَكَ  َشْيءٍ  َوأَيُّ  يَُميُِّزَك؟ َمنْ  ألَنهُ. َصاِحبِهِ  َعلَى اْلَواِحدِ 

 َولَْيتَُكمْ ! ُدونِنَابِ  َوَملَْكتُمْ ! اْستَْغنَْيتُمْ  قَدِ ! َشبِْعتُمْ  قَدْ  إنَُّكمْ  يَأُْخْذ؟ لَمْ  اِحدٌ وَ  َكأَنكَ  تَْفتَِخرُ  فَلَِماَذا

َ  أَنَّ  أَظُنُّ  فَإني! َمَعُكمْ  أْيضاً  نَْحنُ  لِنَْملِكَ  َملَْكتُمْ  ُسلِ  َمْعَشرَ  نَْحنُ  أَْظهََرنَا هللاَّ  يَن،آِخرِ  الرُّ

 ُجهَّالٌ  نُ نَحْ . َوالنَّاسِ  لِْلَمَلَئَِكةِ  لِْلَعالَِم، َمْنظَراً  ِصْرنا ألننَا بِاْلَمْوِت؛ َعلَْينَا َمْحُكومٌ  َكأَننَا

ا اْلَمِسيحِ، أَْجلِ  ِمنْ  ا ُضَعفَاُء، نَْحنُ ! اْلَمِسيحِ  في فَُحَكَماءُ  أَنتُمْ  َوأَمَّ ! اءُ فَأَْقِويَ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

ُموَن، أَنتُمْ  ا ُمَكرَّ اَعةِ  هَِذهِ  إلى! َكَراَمةٍ  فَبَِلَ  نَْحنُ  َوأَمَّ  َونُْلَكمُ  َونَْعَرى َونَْعطَشُ  نَُجوعُ  السَّ

 َعلَْينَا يُْفتََرى .فَنَْحتَِملُ  نُْضطَهَدُ . فَنُبَاِركُ  نُْشتَمُ . بِأَْيِدينَا َعاِملِينَ  َونَْتَعبُ  إقَاَمةٌ، لَنَا َولَْيسَ 

لَُكمْ  لَِكيْ  لَْيسَ . اآلنَ  إلى َشْيءٍ  ُكلِّ  َوَوَسخِ  مِ اْلَعالَ  َكأَْقَذارِ  ِصْرنَا. فَنَْطلُبُ   بُ أَْكتُ  أَُخجِّ

بُُكمْ  األَِحبَّاءِ  َكأَْوالَِدي بَلْ  بِهََذا،  في اْلُمْرِشِدينَ  ِمنَ  َربََواتٌ  لَُكمْ  َكانَ  َوإنْ  ألَنهُ. أُؤدِّ

 فَأَْطلُبُ . ِجيلِ بِاإلنْ  يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في َولَْدتُُكمْ  أَنا ألَني. َكثِيُرونَ  آباءٌ  لَْيسَ  لِكنْ  اْلَمِسيحِ،

 . بِي ُمتََمثِّلِينَ  تَُكونُوا أَنْ  إلَْيُكمْ 

ِ اآلبِ فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (2:  9 ــ 12:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول بُطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْلتُمْ  إَذا تَْصنَُعونَهُ َما نِْعمَ  هُوَ  الَِّذي هََذا األنبِيَاِء، َكَلمُ  ِعْنَدنَا َوثَابِتٌ   ِمْثلِ كَ  إلَْيِه، تَأمَّ

 في َويَْظهَرَ  يُْشِرقَ  َوالنُّورُ  النَّهَاُر، يَْظهَرَ  حتَّى ُمْظلٍِم، َمْوِضعٍ  في ُمِضيءٍ  ِسَراجٍ 

الً  َوهََذا قُلُوبُِكْم، اتِ  ُكلَّ  أنَّ : فَاْعلَُموهُ  أَوَّ . ةً َخاصَ  َذاتِهَا ِمنْ  تَأِْويلُهَا لَْيسَ  اْلُكتبِ  نُبُوَّ

ةٌ  َجاَءتْ  إْنَسانٍ  بَِمِشيئَةِ  َولَْيَستْ  ِ  بِإَراَدةِ  أُناسٌ  تََكلَّمَ  بَلْ  َزَماٍن، في نُبوَّ وحِ بِ  هللاَّ  الرُّ

ْعِب، في َكَذبَةٌ  أْنبِيَاءُ  َكانَ  َوقَدْ . اْلقُُدسِ  ابُو ُمَعلُِّمونَ  فِيُكمْ  يَُكونُ  َما ِمْثلُ  الشَّ  َن،َكذَّ

يِّدُ . هََلكٍ  بِبَِدعِ  يَأتونَ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ   لَىعَ  َويَْجلِبُونَ  يَْجَحُدونَهُ، اْشتََراهُمْ  الَِّذي َوالسَّ

 َعلَى يَُجدَّفُ  قِبَلِِهمْ  َوِمنْ  نََجاَساتِِهْم، نَْحوَ  يَْنَجِذبُونَ  َوَكثِيُرونَ . َسِريعاً  هََلََكاً  أْنفُِسِهمْ 

 البَْدءِ  ْنذُ مُ  َدْينُونَتُهُمْ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ  بُِكْم، يَتَِّجُرونَ  البَاِطلِ  َوَكَلمِ  َوبِالظُّْلمِ . اْلَحقِّ  طَِريقِ 

ُ  َكانَ  فَإنْ . يَْنَعسُ  ال َوهََلُكهُمْ  تَْبطُُل، ال  طَأوا،أَخْ  الَِّذينَ  اْلَمَلئَِكةِ  َعلَى يُْشفِقْ  لَمْ  هللاَّ

ْمهَِريرِ  الظُّْلَمةِ  ِوثَاقِ  في أَْسلََمهُمْ  لِكنْ  ْينُونَةِ  لِيُْحفَظُوا والزَّ بِيَن، للدَّ لُ  مُ َوالَعالَ  ُمَعذَّ  األوَّ

 َعلَى الطُّوفَانِ  بَِماءِ  َوأتَى َحفِظَهُ، بِالبِرِّ  اْلُمنَاِديَ  الثَّاِمنَ  نُْوحَ  لِكنّ  َعلِيِه، يُْشفِقْ  لَمْ 

 باْلَخْسِف، َعلَْيِهَما َوَحَكمَ  أْحَرقَهَُما، َوَعاُموَرةُ  َساُدومُ  األَُخرُ  َواْلُمُدنُ . اْلُمنَافِقِ  الَعالَمِ 

يقُ  َسيَُكونُوَن، الَِّذينَ  لِلُمنَافِقِينَ  ِعْبَرةً  َوَجَعلَهَُما دِّ  وِمنْ  ،ظُْلِمِهمْ  ِمنْ  َخلََّصهُ لُوطٌ  َوالصِّ

ِديءِ  تَقَلُّبِِهمِ  ْمعِ  بِالنَّظَرِ  ألنهُ. النَِّجسِ  َوُسلُوِكِهمِ  الرَّ يقُ  َكانَ  َوالسَّ دِّ  ْينَهُْم،بَ  َساِكناً  الصِّ

يقِ  نَْفسَ  يُْحِزنُونَ  َكانُوا فَيَْوماً  َويَْوماً  دِّ بُّ ا يَْعِرفُ . لِلنَّاُموسِ  ُمَخالِفَةٍ  بِأَعَمالٍ  الصِّ  لرَّ

ينِ  يَْومِ  إلى اْلُمنَافِقِينَ  َويَْحفَظَ  التََّجاِرِب، ِمنَ  األَْتقِيَاءَ  يُْنقِذَ  أنْ  بِينَ  الدِّ  .ُمَعذَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (19 ــ 1:  12) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا . اْليَهُودِ  َمْجَمعُ  نَ َكا َحْيثُ  تََسالُونيِكي، إلى أَتَيَا َوأَبولُونيَّةَ، أَْمفِيبُولِيسَ  في اْجتَاَزا فَلمَّ

 حاً ُمَوضِّ  اْلُكتُِب، ِمنَ  ُسبُوتٍ  ثََلَثَةَ  َمَعهُمْ  َوتََكلَّمَ  َعاَدتِِه، َحَسبَ  إلَْيِهمْ  بُولُسُ  فََدَخلَ 

 يَُسوعُ  هُوَ  هََذا: َوأَنَّ  األَْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  َويَقُومُ  يَتَأَلَّمُ  اْلَمِسيحَ  أَنَّ  يَْنبَِغي َكانَ  أَنهُ َوُمبَيِّناً 

ُرُكمْ  أَنا الَِّذي اْلَمِسيحُ   َوَجْمعٌ  َوِسيَلَ، بُولُسَ  َمعَ  َوأُْحُصوا ِمْنهُمْ  قَْومٌ  فَآَمنَ . بِهِ  أُبشِّ

ِريفَاتِ  النَِّساءِ  َوِمنَ  َواْليُونَانِيِّيَن، اْلُمتََعبِِّدينَ  ِمنَ  َكثِيرٌ   فََغارَ . لٍ يبِقَلِ  لَْيسَ  َعَددٌ  الشَّ

ُعوا السُّوِق، أَْهلِ  ِمنْ  أَْشَراَراً  ِرَجاالً  َواتََّخُذوا اْليَهُودُ   اْلَمِدينَةَ، َوأَْقلَقُوا َجْمَعاً  َوتََجمَّ

ا. اْلَجْمعِ  إلى يُْخِرُجوهَُما أنْ  طَالِبِينَ  يَاُسوَن، بَْيتِ  إلى َوَجاُءوا  يَِجُدوهَُما، لَمْ  َولَمَّ

وا  الَِّذينَ  هَُؤالَءِ  إنَّ : "َصاِرِخينَ  اْلَمِدينَةِ  ُرَؤَساءِ  إلى اإلْخَوةِ  ِمنَ  َوآَخِرينَ  يَاُسونَ  َجرُّ

 نَ يُقَاِوُمو ُكلُّهُمْ  َوهَُؤالَءِ . يَاُسونُ  قَبِلَهُمْ  أْيضاً، هَهُنَا َحاِضُرونَ  َوهُمْ  اْلَمْسُكونَةَ، أَْقلَقُوا

 نَةِ اْلَمِدي َوُرَؤَساءَ  اْلَجْمعَ  فَأَْزَعُجوا". يَُسوعُ : آَخرُ  َملِكٌ  يُوَجدُ  إنَّهُ: قَائِلِينَ  اْلَملِكِ  أََواِمرَ 

ا. هََذا َسِمُعوا إذْ  ا. أَْطلَقُوهُمْ  أْيضاً  اْلبَاقِينَ  َوِمنَ  يَاُسونَ  ِمنْ  َكفَالَةً  أََخُذوا َولَمَّ  َوأمَّ

ُعوا فَلِْلَوْقتِ  اإلْخَوةُ  ا َوهَُما. بِيِريَّةَ  إلى لَْيَلً  َوِسيَل بُولُسَ  َودَّ  اكَ هُنَ  إلى َوَصَل لَمَّ

الَ  هَُؤالَءِ  تََسالُونِيِكي، في الَِّذينَ  ِمنَ  أَْشَرفَ  هَُؤالَءِ  َوَكانَ . اْليَهُودِ  َمْجَمعِ  إلى َدَخَل  مَّ

 فَآَمنَ  هَكَذا؟ األُُمورُ  هَِذهِ  هَلْ : يَْومٍ  ُكلَّ  اْلُكتُبَ  فَاِحِصينَ  ُسُرورٍ  بُِكلِّ  اْلَكلَِمةَ  قَبِلُوا

ِريفَاِت، اْليُونَانِيَّاتِ  النَِّساءِ  ِمنَ  بَْعضٌ  َكثِيُروَن، ِمْنهُمْ   والَْيسُ  آَخُرونَ  َوِرَجالٌ  الشَّ

 .قَلِيلِينَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 99:  19) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2،  2:  61مز 

ُ  يا أْنتَ   ْسِمكَ الِ  أَُرتِّلُ  هََكَذا. إْسِمكَ  لَِخائِفِي ِميَراثاً  أَْعطَْيتَ  َصلََواتِي، ْستََمْعتَ إ هللاَّ

هُوِر، َدْهرِ  إلى  .هَلِّلُويَا. فَيَْوماً  يَْوماً  نُُذوِري ألَفِيَ  الدُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،المجُد الدائمهللا الحي، الذي لهُ 
 

 مَ تََكلَّ  األَْخَرسَ  إنَّ  َحتَّى فََشفَاهُ، أَْخَرسُ  َوهُوَ  َشْيطَاٌن، بِهِ  أَْعَمى إلَْيهِ  أُْحِضرَ  ِحينَئِذٍ 

ا". َداُوَد؟ اْبنَ  هُوَ  هََذا أَلَْيسَ : "َوقَالُوا اْلَجْمعِ  ُكلُّ  فَبُِهتَ . َوأَْبَصرَ  يِسيُّونَ  أَمَّ افَ  اْلفَرِّ  لَمَّ

يَاِطينَ  يُْخِرجُ  ال هََذا: "قَالُوا َسِمُعوا يَاِطينِ  َرئِيسِ  بِبَْعلََزبُولَ  إالَّ  الشَّ افَ ". الشَّ  َرأَى لَمَّ

 َمِدينَةٍ  َوُكلُّ  تَْخَرُب، َذاتِهَا َعلَى اْنقََسَمتْ  إَذا َمْملََكةٍ  ُكلُّ : "لَهُمْ  قَالَ  أَْفَكاَرهُْم، يَُسوعُ 

ْيطَانُ  َكانَ  فَإنْ . يَْثبُتُ  ال َذاتِهِ  َعلَى اْنقََسمَ  اإذَ  بَْيتٍ  ُكلُّ  أَوْ  ْيطَانَ  يُْخِرجُ  الشَّ  فَقَدِ  الشَّ

يَاِطيَن،ا أُْخِرجُ  بِبَْعلََزبُولَ  أَنَا ُكْنتُ  َوإنْ  َمْملََكتُهُ؟ تَْثبُتُ  إذاً  فََكْيفَ . َذاتِهِ  َعلَى اْنقََسمَ   لشَّ

ِ  بُِروحِ  أَنَا ُكْنتُ  َوإنْ ! قَُضاتَُكمْ  يَِصيُرونَ  هُمْ  لِذلِكَ  يُْخِرُجوَن؟ بَِمنْ  فَأَْبنَاُؤُكمْ   أُْخِرجُ  هللاَّ

يَاِطيَن، ِ  َملَُكوتُ  َعلَْيُكمْ  أَْقبَلَ  فَقَدْ  الشَّ  اْلقَِويِّ  بَْيتَ  يَْدُخلَ  أَنْ  أََحدٌ  يَْستَِطيعُ  َكْيفَ  أَمْ !". هللاَّ

الً، اْلقَِويَّ  يَْربِطِ  لَمْ  إنْ  أَْمتَِعتَهُ، َويَْنهَبَ   فَهُوَ  َمِعي لَْيسَ  َمنْ  بَْيتَهُ؟ يَْنهَبُ  َوِحينَئِذٍ  أَوَّ

، قُ  فَهُوَ  َمَعي يَْجَمعُ  ال َوَمنْ  َعلَيَّ  ْغفَرُ يُ تَْجِديفٍ  َوُكلُّ  َخِطيَّةٍ  ُكلُّ : لَُكمْ  أَقُولُ  لِذلِكَ . يُفَرِّ

ا لِلنَّاِس، وحِ  َعلَى التَّْجِديفُ  َوأمَّ  ْبنِ ا َعلَى َكلَِمةً  يَقُولُ  َوَمنْ . يُْغفَرَ  فَلَنْ  اْلقُُدسِ  الرُّ
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ا لَهُ، يُْغفَرُ  اإلْنَسانِ  وحِ  َعلَى يَقُولُ  َمنْ  َوأَمَّ ْهرِ  اهَذَ  في ال لَهُ، يُْغفَرَ  فَلَنْ  اْلقُُدسِ  الرُّ  الدَّ

َجَرةَ  اِْجَعلُوا. اآلتِي في َوال َجَرةَ  ااْجَعلُو أَوِ  َجيِّدةً، َوثََمَرتَهَا َجيَِّدةً  الشَّ  َرِديَّةً  الشَّ

َجَرةُ  تُْعَرفُ  الثََّمَرةِ  ِمنْ  ألَنْ  َرِديَّةً، َوثََمَرتَهَا  تَْقِدُرونَ  َكْيفَ  األَفَاِعي، أَْوالدَ  يَا. الشَّ

الَِحاتِ  تَتََكلَُّموا أَنْ   اإلْنَسانُ  .اْلفَمُ  يَتََكلَّمُ  اْلقَْلبِ  فَْيضِ  ِمنْ  فَإنَّهُ. أَْشَرارٌ  َوأَنتُمْ  بِالصَّ

الِحُ  الِحِ  َكْنِزهِ  ِمنْ  الصَّ َلَحَ  يُْخِرجُ  الصَّ يرُ  واإلْنَسانُ . الصَّ رِّ ي َكْنِزهِ  ِمنْ  الشِّ رِّ  رِ الشِّ

 ْنهَاعَ  يُْعطُونَ  َسْوفَ  النَّاسُ  يَقُولُهَا بَاِطلَةٍ  َكلَِمةٍ  ُكلَّ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  ولَِكنْ . الَشرَّ  يُْخِرجُ 

ينِ  يَْومِ  في َجَوابَاً  رُ  بَِكَلَِمكَ  ألَنهُ. الدِّ  . َعلْيكَ  يُْحَكمُ  َوبَِكَلَِمكَ  تَتَبَرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر بؤونه رابعاألحد ال
 

 العَشيه

 (42 ــ 04:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  24 مز

بُّ  أَيهَا اتِ  إلَهُ الرَّ انِ السُّ  لُِكلِّ  طُوبَى. يَْعقُوبَ  إلَهَ  يَا أَْنِصتْ  َصَلتِي، إْستَِمعْ  اْلقُوَّ  كَّ

 .هَلِّلُويَا. األبدِ  أبدِ  إلى يُبَاِرُكونَكَ  بَْيتَِك، في
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا َماءِ  تَْحلِفُوا ال اْلبَتَّةَ، تَْحلِفُوا ال: لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَنا أمَّ ِ، َعْرشُ  ألَنهَا بِالسَّ  بِاألَْرضِ  الوَ  هللاَّ

 َك،بَِرْأسِ  تَْحلِفْ  َوال. اْلَعِظيمِ  اْلَملِكِ  َمِدينَةُ  ألَنهَا بِأُوُرَشلِيمَ  َوال قََدَمْيِه، َمْوِطئُ  ألَنهَا

 َعْم،نَ  نََعمْ : َكَلَُمُكمْ  فَْليَُكنْ . َسْوَداءَ  أَوْ  بَْيَضاءَ  َواِحَدةً  َشْعَرةً  تَْجَعلَ  أَنْ  تَْقِدرُ  ال ألَنكَ 

يرِ  ِمنَ  فَهُوَ  ذلِكَ  َعلَى َزادَ  اَومَ . ال َوال رِّ . ِسنٍّ بِ  َوِسنٌّ  بَِعْينٍ  َعْينٌ : قِيلَ  أَنهُ َسِمْعتُمْ . الشِّ

ا ، تُقَاِوُموا ال: لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَنَا َوأَمَّ رَّ كَ  َعلَى لَطََمكَ  َمنْ  بَلْ  الشَّ لْ  األَْيَمنِ  َخدِّ  لَهُ فََحوِّ

َركَ  َوَمنْ . ِرَداَءكَ  لَهُ فَاْتُركْ  ثَْوبَكَ  ليَأُْخذَ  يَُحاِكَمكَ  أنْ  أََرادَ  َوَمنْ . اآلَخرَ   ِميَلً  َسخَّ

هُ  فََلَ  ِمْنكَ  يَْقتَِرضَ  أَنْ  أََرادَ  َوَمنْ  فَأَْعِطِه، َسأَلَكَ  َوَمنْ . اْثنَْينِ  َمَعهُ فَاْمشِ   قَدْ . تَُردَّ

كَ  َوتُْبِغضُ  قَِريبَكَ  تُِحبُّ : قِيلَ  أَنهُ َسِمْعتُمْ  ا. َعُدوَّ . َداَءُكمْ أَعْ  أَِحبُّوا: لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَنا َوأَمَّ

 الَِّذي مُ أَبِيكُ  أْبنَاءَ  تَِصيُروا لَِكيْ  يَْطُرُدونَُكْم، الَِّذينَ  ألَْجلِ  َوَصلُّوا. الِعنِيُكمْ  بَاِرُكوا
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َمَواِت، في  األَْبَرارِ  َعلَى َويُْمِطرُ  َواألَْخيَاِر، األَْشَرارِ  َعلَى َشْمَسهُ يُْشِرقُ  فَإنَّهُ السَّ

اُرونَ  أَْجُرُكْم؟ هُوَ  فََما يُِحبُّونَُكْم، الَِّذينَ  أَْحبَْبتُمُ  إنْ  ألَنُكمْ . َوالظَّالِِمينَ   اً أْيض اْلَعشَّ

 ْيضاً أ نِيُّونَ فَاْلَوثَ  تَْفَعلُوَن؟ فَْضلٍ  فَأَيَّ  فَقَْط، إْخَوتُِكمْ  َعلَى َسلَّْمتُمْ  َوإنْ . َكذلِكَ  يَْفَعلُونَ 

َمَواتِ  في الَِّذي أباُكمُ  أنَّ  َكَما َكاِملِينَ  أَْنتُمْ  إذاً  فَُكونُوا. هََكَذا يَْفَعلُونَ   .لٌ َكامِ  هُوَ  السَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (12 ــ 1:  93) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 2:  61 مز

ُ  يا أنتَ   ْسِمكَ الِ  أَُرتِّلُ  هََكَذا. إْسِمكَ  لَِخائِفِي ِميَراثاً  أَْعطَْيتَ  َصلََواتِي، ْستََمْعتَ إ هللاَّ

هُوِر، َدْهرِ  إلى  .هَلِّلُويَا .فَيَْوماً  يَْوماً  نُُذوِري ألَفِيَ  الدُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  َوفي . اقٍ بَ  َوالظََّلَمُ  بَاِكراً، اْلقَْبرِ  إلى اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ

 ىَوإل بُْطُرسَ  ِسْمَعانَ  إلى َوَجاَءتْ  فَأَْسَرَعتْ . اْلقَْبرِ  بَابِ  َعن َمْرفُوعاً  اْلَحَجرَ  فََرأَتِ 

 ،اْلقَْبرِ  ِمنَ  َسيِّدي أََخُذوا قَدْ : "لَهَُما َوقَالَتْ  يُِحبُّهُ، يَُسوعُ  َكانَ  الَِّذي اآلَخرِ  التِّْلِميذِ 

 َوَكانَا .اْلقَْبرِ  إلى َوأَتيَا اآلَخرُ  َوالتِّْلِميذُ  بُْطُرسُ  فََخَرجَ !". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ 

مَ  بُْطُرسَ  َوَسبَقَ  اآلَخرُ  التِّْلِميذُ  فََرَكضَ . َمعاً  ِكَلَهَُما يُْسِرَعانِ  الً  َوتَقَدَّ  قَْبِر،الْ  إلى أَوَّ
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 ،يَْتبَُعهُ بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  َجاءَ  ثُمَّ . يَْدُخلْ  َولَمْ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َوَرأَى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ 

 لَْيسَ  َرْأِسهِ  َعلَى َكانَ  الَِّذي َواْلِمْنِديلَ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َونَظَرَ  اْلقَْبرَ  َوَدَخلَ 

 ضاً أيْ  َدَخلَ  فَِحينَئِذٍ . َوْحَدهُ  نَاِحيَةٍ  في َوَمْوُضوعاً  َمْلفُوفاً  بَلْ  الثِّيَاِب، َمعَ  َمْوُضوعاً 

الً  َجاءَ  الَِّذي اآلَخرُ  التِّْلِميذُ   ْعِرفُونَ يَ  بَْعدُ  يَُكونُوا لَمْ  ألنهُمْ  فَآَمَن، َوَرأَى اْلقَْبِر، إلى أَوَّ

 لىإ أْيضاً  التِّْلِميَذانِ  فََمَضى. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  يَقُومَ  أنْ  لَهُ يَْنبَِغي أنهُ: اْلِكتَابَ 

ا. َمْوِضِعِهَما  طَلََّعتْ تَ  تَْبِكي ِهيَ  َوفِيَما. تَْبِكي َخاِرجاً  اْلقَْبرِ  ِعْندَ  َواقِفَةً  فََكانَتْ  َمْريَمُ  أَمَّ

 ْندَ عِ  َواآلَخرَ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  َواِحداً  َجالَِسْينِ  بِيضٍ  بِثِيَابٍ  َمَلََكْينِ  فََرأَتْ  اْلقَْبِر، َداِخلَ 

". تَْبِكيَن؟ بَالُكِ  َما اْمَرأةُ، يَا: "لَها فَقَاالَ . َمْوُضوعاً  يَُسوعَ  َجَسدُ  َكانَ  َحْيثُ  ِرْجليِه،

ا". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ  َسيِِّدي، أََخُذوا إنَّهُمْ : "لَهَُما فَقَالَتْ   تَتْ اْلتَفَ  هََذا قَالَتْ  َولَمَّ

 اْمَرأَةُ، ايَ : "يَُسوعُ  لَهَا فَقَالَ . يَُسوعُ  أَنهُ تَْعلَمْ  َولَمْ  َواقِفاً، يَُسوعَ  فَنَظََرتْ  اْلَوَراِء، إلى

، أَنهُ فَظَنَّتْ ". تَْطلُبِيَن؟ َمنْ  تَْبِكيَن؟ لَِماَذا  ُكْنتَ  إنْ  ،َسيِِّدي يَا: "لَهُ فَقَالَتَ  اْلبُْستَانِيُّ

 ْلتَفَتَتْ إفَ " َمْريَمُ  يَا: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ ". آُخُذهُ  َوأَنا َوَضْعتَهُ، أَْينَ  فَأَْعلِْمنِي َحَمْلتَهُ قَدْ  أَنتَ 

 ال: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ . ُمَعلِّمُ  يَا: تَْفِسيُرهُ  الَِّذي!" َربُّوني: "بِاْلعْبَرانِيةِ  لَهُ َوقَالَتْ  ِهيَ 

 َصاِعدٌ  إنِّي: لَهُمْ  َوقُولِي إْخَوتِي إلى فَاْمِضيْ . أَبِي إلى بَْعدُ  أَْصَعدْ  لَمْ  ألَني تَْلِمِسينِي

 َوأَْخبََرتِ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  فََجاَءتْ ". إلهُُكمْ  هُوَ  الَِّذي وإلِهي أَبوُكْم، هُوَ  الَِّذي أَبِي إلى

، َرأْيتُ  إني: "التََّلَِميذَ  بَّ  . "هََذا لي قَالَ  َوأَنهُ الرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 من شهر بؤونه رابعاألحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

211 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 9:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم كولوسي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َلةِ  َعلَى ُمَواِظبِينَ  ُكونُوا ْكِر، فِيهَا َساِهِرينَ  الصَّ  ْحنُ نَ  ألَْجلِنَا ذلِكَ  في ُمَصلِّينَ  بِالشُّ

ُ  يَْفتَحَ  لَِكيْ  أْيضاً،  ُموثٌَق، أَْجلِهِ  ِمنْ  اأَن الَِّذي هََذا اْلَمِسيحِ، بِِسرِّ  لِنَتََكلَّمَ  لِْلَكَلِم، بَابَاً  لَنَا هللاَّ

 ُمْفتَِدينَ  َخارجٍ، ِمنْ  هُمْ  الَِّذينَ  ِجهَةِ  ِمنْ  بِِحْكَمةٍ  اُْسلُُكوا. أَتَكلَّمَ  أنْ  يَِجبُ  َكَما أُْظِهَرهُ  َكيْ 

 َجاِوبُواتُ  أنْ  يَِجبُ  َكْيفَ  لِتَْعلَُموا بِِمْلحٍ، ُمْصلَحاً  بِنِْعَمٍة، ِحينٍ  ُكلَّ  َكَلُمُكمْ  لِيَُكنْ . اْلَوْقتَ 

فُُكمْ : أَْحَوالِي َجِميعُ . َواِحدٍ  ُكلَّ   ،األَِمينُ  َواْلَخاِدمُ  اْلَحبِيُب، األخُ  تِيِخيُكسُ  بِهَا َسيَُعرِّ

ِريكُ  َواْلَعْبدُ  ، في الشَّ بِّ يَ وَ  أَْخبَاَرُكمْ  لِيَْعلَمَ  األْمِر، لِهََذا إلَْيُكمْ  أَْرَسْلتُهُ الَِّذي هََذا الرَّ  يَُعزِّ

خِ  أُنِِسيُموسَ  َمعَ  قُلُوبَُكْم،
 َما لِّ بِكُ  َسيُْخبَِرانُِكمْ  هَُما. ِمْنُكمْ  هُوَ  الَِّذي اْلَحبِيبِ  األَِمينِ  األَ

 مْ أََخْذتُ  الَِّذي بَْرنَابَا، َعمِّ  اْبنُ  َوَمْرقُسُ  َمِعي، اْلَمأُْسورُ  أَِرْستَْرُخسُ  َعلَْيُكمْ  يَُسلِّمُ . هَهُنَا

 ِمنَ  هُمْ  الَِّذينَ  يُْسطَُس، يُْدَعى الَِّذي َويَُسوعُ . فَاْقبَلُوهُ  إلَْيُكمْ  أَتى إنْ . َوَصايَا أَْجلِهِ  ِمنْ 

ِ، لَِملَُكوتِ  َمِعي اْلَعاِملُونَ  َوْحَدهُمُ  هُمْ  هُؤالءِ . اْلِختَانِ   مُ يَُسلِّ . َعَزاءً  لِي َصاُروا الَِّذينَ  هللاَّ

 ْجلُِكمْ ألَ  ِحينٍ  ُكلَّ  يَُجاِهدُ  الَِّذي هََذا يَُسوَع، لِْلَمِسيحِ  َعْبدٌ  ِمْنُكْم، هُوَ  الَِّذي أبَْفَراُس، َعلَْيُكمْ 

ِ  َمِشيئَةِ  ِمنْ  َوُمْمتَلِئِينَ  َكاِملِينَ  تَْثبُتُوا لَِكيْ  بَِصلََواتِِه،  َغْيَرةً  لَهُ أنَّ  هِ فِي أَْشهَدُ  فَإني. هللاَّ

 لُوقَا لَْيُكمْ عَ  يَُسلِّمُ . ِهيََرابُولِيسَ  في َوالَِّذينَ  الُوِدِكيَّةَ، في الَِّذينَ  َوألَْجلِ  ألَْجلُِكْم، َكثِيَرةً 

 َس،نِْمفَا َوَعلَى الُوِدِكيَّةَ، في الَِّذينَ  اإلْخَوةِ  َعلَى َسلُِّموا. َوِديَماسُ  اْلَحبِيُب، الطَّبِيبُ 

َسالَةُ، هَِذهِ  ِعْنَدُكمْ  قُِرئَتْ  َوَمتَى. بَْيتِِهمْ  في الَّتي اْلَكنِيَسةِ  َوَعلَى  َكنِيَسةِ  يف فَْلتُْقَرأْ  الرِّ

 لىإ اْنظُرْ : "ألَْرِخبُّسَ  َوقُولُوا. أْيضاً  أَْنتُمْ  تَْقَرأُونَهَا الُوِدِكيَّةَ  ِمنْ  َوالَّتي الَلَُّوِدِكيِّيَن،

، في قَبِْلتَهَا الَّتي اْلِخْدَمةِ  بِّ َمهَا لَِكيْ  الرَّ . ثُقِيوُ  اُْذُكُروا. بُولُسَ  أَنا بِيَِدي َسَلِمي". تُتَمِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ . آِمينَ . َمَعُكمْ  النِّْعَمةُ    ن.يآم ،وإْخَوتياِحنا يا آبائي عمةُ هللاَّ
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 (93 ــ 2:  2) الَكاثولِيُكون

 

سول يعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرَّ

 آمين.
 

يَّانُ  هَُوذا. تَُدانُوا لِئََلَّ  إْخَوتي يا بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  يَئِنَّ  ال . ألْبَوابِ ا َعلَى َواقِفٌ  الدَّ

 اْسمِ بِ  تََكلَُّموا الَِّذينَ  األنبِيَاءِ  أناةِ  َوطُولِ  الَمَشقَّاتِ  اْحتَِمالِ  ِمثَالَ  إْخَوتي يا لَُكمْ  ُخُذوا

بِّ  بُ  نَْحنُ  هَا. الرَّ ابِِرينَ  نُطَوِّ  ألنَّ . بِّ الرَّ  َعاقِبَةَ  َوَرأَْيتُمْ  أيوبَ  بَِصْبرِ  َسِمْعتُمْ  قَدْ . الصَّ

بَّ  أفَةِ  َعِظيمُ  هُوَ  الرَّ  واتَْحلِفُ  ال إْخَوتي، يا َشيءٍ  ُكلِّ  َوقَْبلَ . األناةِ  طَويلُ  َوهُوَ  ِجّداً  الرَّ

َماءِ  ال  َلَّ لِئَ  ال، وال نََعْم، نََعمْ : َكَلُمُكمْ  َوْليَُكنْ . آَخرَ  بِقََسمٍ  َوال بِاألْرضِ  َوال بِالسَّ

 بِ القَلْ  َوالفَِرحُ . فَْليَُصلِّ  تََعبٌ  نَالَهُ قَدْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َكانَ  وإنْ . اْلُحْكمِ  تَْحتَ  تَُكونُوا

 ويَْدهَنُوهُ  يهِ َعل َوْليَُصلُّوا الَكنِيَسةِ  قُُسوسَ  فَْليَْدعُ  َمريضاً  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َكانَ  َوإنْ . فَْليَُرتِّلْ 

، بِاْسمِ  بَِزْيتٍ  بِّ بُّ  اْلَمِريَض، تَُخلِّصُ  اإليَمانِ  َوَصَلةُ  الرَّ  دْ قَ  َكانَ  َوإنْ  يُقِيُمهُ، َوالرَّ

 ألْجلِ  مْ بَْعُضكُ  َوَصلُّوا لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ  بَِخطَايَاُكمْ  فَاِْعتَِرفُوا. لَهُ تُْغفَرُ  َخطَايَا َعِملَ 

ةٌ  فِيها البَارِّ  َوَصَلةُ . تُْشفَْوا لِكيَما بَْعٍض، الَةٌ  َعِظيَمةٌ  قُوَّ  تَْحتَ  انَاً إْنسَ  إيلِيَّا َكانَ . فَعَّ

َماُء، تُْمِطرَ  ال َكيْ  َصَلةً  َوَصلَّى ِمْثلَنَا، اآلالمِ   ثََلثَ  األْرضِ  َعلَى تُْمِطرْ  فَلَمْ  السَّ

َماءُ  فَأْعطَتِ  أْيضاً، َوَصلَّى. أْشهُرٍ  َوِستَّةَ  ِسنِينَ  . َمَرهَاثَ  أنبَتَتْ  َواألْرضُ  اْلَمطََر، السَّ

هُ  اْلَحقِّ  َسبيلِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َضلَّ  إذا إْخَوتي، يا  يَُردُّ  َمنْ  أنَّ  فَْليَْعلَمْ  َواِحٌد، َوَردَّ

 .ثِيَرةً كَ  َخطَايَا َويَْستُرُ  اْلَمْوِت، ِمنَ  نَْفَسهُ يَُخلِّصُ  فَإنَّهُ َضَللَتِِه، طَِريقِ  َعنْ  الَخاِطئَ 

ا تُهُ َمعَ ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهوَ  هُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (11 ــ 1:  12) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ،أَِكيَلَ  اْسُمهُ يَهُوِديَّاً  فََوَجدَ  ُكوِرْنثُوَس، إلى َوَجاءَ  أَثِينَا ِمنْ  بُولُسُ  َمَضى هََذا َوبَْعدَ 

 وسَ كلُوِديُ ألَنَّ  اْمَرأَتِِه، بِِريْسِكَلَّ  َمعَ  إيطَالِيَا ِمنْ  َحِديثاً  َجاءَ  قَدْ  َكانَ  اْلِجْنِس، بُْنِطيَّ 

 لَِكْونِهِ  ِعْنَدهَُما َوأَقَامَ . إلَْيِهَما فََجاءَ  ُروِميَةَ، ِمنْ  اْليَهُودِ  َجِميعُ  يُْنفَى أَنْ  أَْمرَ  قَدْ  َكانَ 

 تََكلَّمُ يَ  َوَكانَ . اْلِخيَامِ  َعَملَ  َكانَتْ  ِصنَاَعتِهَما ألنَّ  َمَعاً، يَْشتَِغَلنِ  َوَكانا ِصنَاَعتِِهَما ِمنْ 

ا. َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودَ  َويُْقنِعُ  َسْبٍت، ُكلَّ  اْلَمْجَمعِ  في  ِمنْ  سُ َوتِيُموثَاوُ  ِسيَل قَُدمَ  َولَمَّ

. يَُسوعُ  هُوَ  اْلَمِسيحَ  أَنَّ  لِْليَهُودِ  يَْشهَدُ  َوهُوَ  اْلَكَلَمِ  َعلَى يَُداِومُ  بُولُسُ  َكانَ  َمِكُدونِيَّةَ،

فُونَ  يُقَاِوُمونَهُ َكانُوا َوإذْ  . ِريءٌ بَ  أَنَا! َرْأِسُكمْ  َعلَى َدُمُكمْ " :لَهُمْ  َوقَالَ  ثِيَابَهُ نَفَضَ  َويَُجدِّ

 تِيطُسَ  يُْدَعى َواِحدٍ  بَْيتِ  إلى َوَجاءَ  هُنَاكَ  ِمنْ  فَاْنتَقَلَ ". األَُممِ  إلى أَْنطَلِقُ  اآلنَ  ِمنَ 

ِ، ُمتََعبَِّداً  َكانَ  يُْسطَُس، ْبنَ  ا. لِْلَمْجَمعِ  ُمَلَِصقَاً  بَْيتِهِ  َوَكانَ  ّلِِلَّ  يسُ َرئِ  ِكِريْسبُسُ  أَمَّ

بِّ  فَآَمنَ  اْلَمْجَمعِ   نُواآمَ  َسِمُعوا إذْ  اْلُكوِرْنثِيِّينَ  ِمنَ  َوَكثِيُرونَ  بَْيتِه، َجِميعِ  َمعَ  بِالرَّ

بُّ  فَقَالَ . َواْعتََمُدوا  ألني ْسُكْت،تَ  َوال تََكلَّمْ  بَلْ  تََخْف، ال: "اللَّْيلِ  في بُِرْؤيَا لِبُولُسَ  الرَّ

 فَأَقَامَ . "اْلَمِدينَةِ  هَِذهِ  في َكثِيراً  َشْعباً  لِي ألَنَّ  لِيُْؤِذيََك، َعلَْيكَ  أََحدٌ  يَقُومُ  َوال َمَعَك، أَنا

ِ  بَِكلَِمةِ  بَْينَهُمْ  يَُعلِّمُ  أَْشهٍُر، َوِستَّةَ  َسنَةً   .هللاَّ

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.اْلُمقَدَّ

  



 من شهر بؤونه رابعاألحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

214 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 92:  6) لُوقا
 

 البَشير، الَوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 03، 00 ، 09:  62 مز

َ  اُْطلُبُوا بَّ  ألنَّ  نَْفُسُكْم، فَتَْحيَا هللاَّ ِ  ْسمَ إ أَُسبِّحُ . لِْلبَائِِسينَ  ْستََجابَ إ قَدِ  الرَّ  بِنَِشيٍد، هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. بِتَْسبِيحٍ  َوأَُرفُِّعهُ
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

اِمُعونَ  أَيهَا لَُكمْ  أَقُولُ  لَِكنِّي  وابَاِركُ  ُمْبِغِضيُكْم، إلى أَْحِسنُوا أَْعَداَءُكْم، أَِحبُّوا: السَّ

كَ  َعلَى لَطََمكَ  َمنْ . يَْضطَِهُدونَُكمْ  الَِّذينَ  ألَْجلِ  َصلُّوا الِعنِيُكْم، لْ  َخدِّ  ،اآلَخرَ  لَهُ فََحوِّ

 َوَمنْ  فَأَْعِطِه، َسأَلَكَ  َمنْ  َوُكلُّ . أْيضاً  ثَْوبَكَ  يَأُْخذَ  أنْ  ِمنْ  تَْمنَْعهُ فََل ِرَداَءكَ  أََخذَ  َوَمنْ 

 بِِهمْ  ْيضاً أ أَْنتُمْ  اْفَعلُوا بُِكُم، النَّاسُ  يَْفَعلَ  أَنْ  تُِريُدونَ  َوَكَما. تُطَالِْبهُ فََلَ  لَكَ  الَِّذي أََخذَ 

 نْ مَ  يُِحبُّونَ  أْيضاً  اْلُخطَاةَ  فَإنَّ  أَْجُرُكْم؟ هُوَ  فََما يُِحبُّونَُكْم، الَِّذينَ  أَْحبَْبتُمُ  َوإنْ . هََكَذا

 اْلُخطَاةَ  فَإنَّ  فَْضلُُكْم؟ هُوَ  فََما إلَْيُكْم، يُْحِسنُونَ  الَِّذينَ  َمعَ  اْلَخْيرَ  َصنَْعتُمْ  َوإَذا. يُِحبُّهُمْ 

وا أنْ  تَْرُجونَ  الَِّذينَ  أَْقَرْضتُمُ  َوإنْ . هََكَذا َعلُونَ يَفْ   فَإنَّ  فَْضلُُكْم؟ هُوَ  فََما ِمْنهُْم، تَْستَِردُّ

 أَْعَداَءُكْم، أَِحبُّوا بَلْ . اْلِعَوضَ  ِمْنهُمْ  يَأُْخُذوا لَِكيْ  اْلُخطَاةَ  يُْقِرُضونَ  أْيضاً  اْلُخطَاةَ 

 بَنِي اَوتَُكونُو َعِظيماً  أَْجُرُكمْ  فَيَُكونَ  َشْيئاً، تَْرُجونَ  ال َوأَنتُمْ  َوأْعطُوا إلَْيِهْم، َوأَْحِسنُوا

، اِكِرينَ  َغْيرِ  َعلَى َصالِحٌ  فَإنَّهُ اْلَعلِيِّ  مْ أباكُ  أَنَّ  َكَما ُرَحَماءَ  فَُكونُوا. َواألَْشَرارِ  الشَّ

 يُْغفَرْ  اِْغفُِروا. َعلَْيُكمْ  يُْحَكمَ  فََلَ  أََحدٍ  َعلَى تَْقُضوا ال. تَُدانُوا فََلَ  تَِدينُوا َوال. َرِحيمٌ 
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 نهُألَ . أَْحَضانُِكمْ  في يُْعطُونَ  فَائِضاً  َمْهُزوَزاً  ُملَبَّداً  َجيِّداً  َكْيَلً  تُْعطَْوا، أَْعطُوا. لَُكمْ 

ِ َدائِماً   . لَُكمْ  يَُكالُ  تَِكيلُونَ  بِهِ  الَِّذي بِاْلَكْيلِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 أبيبمن شهر  ولاألحد األ
 

 العَشيه

 (6 ــ 1:  2) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 6:  93 مز

بَّ  أَنَّ  َعلِْمتُ  اآلنَ   َخلِّصْ  يَاَربُّ . قُْدِسهِ  َسَماءِ  ِمنْ  لَهُ يَْستَِجيبُ  َمِسيَحهُ، َخلَّصَ  قَدْ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. فِيهِ  نَْدُعوكَ  الَِّذي اْليَْومِ  في لَنَا َوإْستَِجبْ  َملَِكَك،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، المجُد الدائمي، الذي لهُ هللا الحَ 
 

ةً  َوأَْعطَاهُمْ  َرُسوالً، َعَشرَ  االْثنَيْ  وَدَعا يَاِطينِ  َجِميعِ  َعلَى َوُسْلطَاناً  قُوَّ  َوِشفَاءِ  الشَّ

ِ  بَِملَُكوتِ  لِيَْكِرُزوا َوأَْرَسلَهُمْ  األْمَراِض،  ْحِملُواتَ  ال: "لَهُمْ  َوقَالَ . اْلَمْرَضى َويَْشفُوا هللاَّ

ةً، َوال ُخْبزاً  َوال ِمْزَوداً  َوال َعصاً  ال لِلطَِّريِق، َشْيئاً  . انِ ثَْوبَ  لِْلَواِحدِ  يَُكونُ  َوال فِضَّ

 وافَاْخُرجُ  يَْقبَلُُكمْ  ال َمنْ  َوُكلُّ . اْخُرُجوا هُنَاكَ  َوِمنْ  أَقِيُموا، فَهُنَاكَ  َدَخْلتُُموهُ  بَْيتٍ  َوأَيُّ 

ا". َعلَْيِهمْ  َشهَاَدةً  أَْرُجلُِكمْ  ُغبَارَ  َواْنفُُضوا اْلَمِدينَِة، تِْلكَ  ِمنْ   وفُونَ يَطُ  َكانُوا َخَرُجوا فَلَمَّ

ُرونَ  قَْريَةٍ  ُكلَّ   .َمْوِضعٍ  ُكلِّ  في َويَْشفُونَ  يُبَشِّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 أبيب األحد األول من شهر
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

217 

 بَاِكر

 (93 ــ 1:  92) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12 ، 90:  03 مز

بَّ  أَِحبُّوا يِسيِه، َجِميعَ  يَا الرَّ بَّ  ألنَّ  قِدِّ  ِحكَ َصَل َكْثَرةَ  أَْعظَمَ  َما. اْلَحقَائِقَ  إْبتََغى الرَّ

، َخْرتَهُ الَِّذي يَاَربُّ  .هَلِّلُويَا .يََخافُونَكَ  للَِّذينَ  إدَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْبِت، َوبَْعدَ  لِ ) األََحدِ  فَْجرِ  ِعْندَ  السَّ  َوَمْريَمُ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ ( األُْسبُوعِ  أوَّ

بِّ  َمَلَكَ  ألَنَّ  َحَدثَْت، قَدْ  َعِظيَمةٌ  َزْلَزلَةٌ  َوإَذا. اْلقَْبرَ  لِتَْنظَُرا األُْخَرى  ِمنَ  نََزلَ  الرَّ

َماءِ   اُسهَُولِبَ  َكاْلبَْرِق، َمْنظَُرهُ  َوَكانَ . َعلَْيهِ  َوَجلَسَ  اْلقَْبِر، بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  َوَدْحَرجَ  السَّ

اسُ  اْضطََربَ  َرْهبَتِهِ  َوِمنْ . َكالثَّْلجِ  أَْبيَضَ   اْلَمَلَكُ  فَأََجابَ . َكأَْمَواتٍ  َوَصاُروا اْلُحرَّ

 لَْيسَ . لِبَ صُ  الَِّذي يَُسوعَ  تَْطلُبَانِ  أنُكَما أَْعلَمُ  فَإنِّي أَْنتَُما، تََخافَا ال: "لِْلَمْرأَتَْينِ  َوقَالَ 

 هَبَاَواذْ . فِيهِ  َمْوُضوعاً  َكانَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  اْنظَُرا تََعالَيَا. قَالَ  َكَما قَامَ  قَدْ  بَلْ  هَهُنَا، هُوَ 

. لِ اْلَجلِي إلى يَْسبِقُُكمْ  هُوَ  َوهَا. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  قَامَ  قَدْ  إنَّهُ: لِتََلَِميِذهِ  قُوالَ  َسِريعاً 

 ِظيٍم،عَ  َوفََرحٍ  بَِخْوفٍ  اْلقَْبرِ  ِمنَ  َسِريعاً  فََخَرَجتَا". لَُكَما قُْلتُ  قَدْ  أَنا هَا. تََرْونَهُ هُنَاكَ 

ا". لَُكَما َسَلَمٌ : "قَائَِلً  القَاهَُما يَُسوعُ  َوإَذا. تََلَِميَذهُ  لِتُْخبَِرا ُمْسَرَعتَْينِ   أَْمَسَكتَافَ  هَُما أمَّ

 يَْذهَبُوا أنْ  إْخَوتي أْعلَِما اِْذهَبَا. تََخافَا ال: "يَُسوعُ  لَهَُما قَالَ  ِحينَئِذٍ . لَهُ َوَسَجَدتَا ْيهِ بِقََدمَ 

اسِ  ِمنَ  قَْومٌ  إَذا َذاِهبَتَانِ  هَُما َوفِيَما". يََرْونَنِي َوهُنَاكَ  اْلَجلِيِل، إلى  إلى َجاُءوا اْلُحرَّ
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يُوخِ، َمعَ  ْجتََمُعواإفَ . َكانَ  َما بُِكلِّ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءَ  َوأَْخبَُروا اْلَمِدينَةِ   َوتََشاَوُروا، الشُّ

ةً  َوأََخُذوا  لَْيَلً  أَتْوا تََلَِميَذهُ  إنَّ  قُولُوا: "قَائِلِينَ  لِْلُجْندِ  َوأَْعطَْوهَا قِيَمةٍ  َذاتَ  فِضَّ

". مٍّ هَ  بَِلَ  َونَُصيُِّرُكمْ  نَْحُن، نُْقنُِعهُ اْلقَْولَ  هََذا اْلَواليْ  َسِمعَ  َوإَذا. نِيَامٌ  َونَْحنُ  َوَسَرقُوهُ 

ا ةَ  فَأََخُذوا هُمْ  أَمَّ  هََذا إلى اْليَهُودِ  ِعْندَ  اْلقَْولُ  هََذا فََشاعَ  َعلَُّموهُْم، َكَما َوفََعلُوا اْلفِضَّ

ا. اْليَْومِ   هِ بِ  َوَعَدهُمْ  الَِّذي اْلَجبَِل، إلى اْلَجلِيلِ  إلى فََمَضْوا تِْلِميذاً  َعَشرَ  األََحدَ  َوأَمَّ

ا. يَُسوعُ  مَ . َشكَّ  بَْعَضهُمْ  َولِكنَّ  لَهُ، َسَجُدوا َرأَْوهُ  َولَمَّ  :قَائَِلً  َوَخاطَبَهُمْ  يَُسوعُ  فَتَقَدَّ

ماءِ  في ُسْلطَانٍ  ُكلَّ  أُْعِطيتُ  قَدْ  إنِّي"  َوَعلُِّموا اآلنَ  ْمُضواإفَ  األَْرِض، َوَعلَى السَّ

ُدوهُمْ  األَُممِ  َجِميعَ  وحِ  َواالْبنِ  اآلبِ  ْسمِ إبِ  َوَعمِّ  يَْحفَظُوا أنْ  َوَعلُِّموهُمْ . اْلقُُدسِ  َوالرُّ

هورِ  اْنقَِضاءِ  إلى األيامِ  ُكلَّ  َمَعُكمْ  أَنا َوهَا. بِهَا أَْوَصْيتُُكمْ  الَّتي األُُمورِ  َجِميعَ  . "الدُّ

ِ َدائِماً   . آِمينَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (92 ــ 1:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

اً؟ أَنا أَلَْستُ   َملِيعَ  أَْنتُمْ  أَلَْستُمْ  َربَّنَا؟ اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  َرأَْيتُ  أََما َرُسوالً؟ أَنا أَلَْستُ  ُحرَّ

؟ في بِّ  َخْتمُ  تُمْ أَنْ  ألَنُكمْ ! َرُسولٌ  إلَْيُكمْ  أَنا فَإنََّما آَخِريَن، إلى َرُسوالً  لَْستُ  ُكْنتُ  إنْ  الرَّ

بِّ  في ِرَسالَتِي  أَنْ  انٌ ُسْلطَ  لَنَا أَلَْيسَ : يَْفَحُصونَنِي الَِّذينَ  ِعْندَ  ْحتَِجاِجيإ هُوَ  هََذا. الرَّ

ُسلِ  َكبَاقِي َزْوَجةٌ  أُْختٌ  تَْتبََعنَا أنْ  ُسْلطَانٌ  لَنَا أَلَْيسَ  َونَْشَرَب؟ نَأُْكلَ  بِّ ا َوإْخَوةِ  الرُّ  لرَّ

 نَْفِسِه؟ قَةِ بِنَفَ  قَطُّ  تََجنَّدَ  َمنْ  نَْشتَِغَل؟ ال أَنْ  لَنَا ُسْلطَانَ  ال َوبَْرنَابَا َوْحِدي أَنا أَمْ  َوِكيفَا؟

 لَبَنِ  ِمنْ  يَأُْكلُ  َوال َغنَمٍ  قَِطيعَ  يَْرَعى َمنْ  أَوْ  ثََمِرِه؟ ِمنْ  يَأُْكلُ  َوال َكْرماً  يَْغِرسُ  َوَمنْ 
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 فَإنَّهُ ا؟هَذَ  يَقُولُ  أْيضاً  نَْفُسهُ النَّاُموسُ  لَْيسَ  أَمْ  َكإْنَساٍن؟ بِهََذا أَتََكلَّمُ  أَلََعلِّي اْلقَِطيعِ؟

َ  أَلََعلَّ ". َداِرساً  ثَْوراً  تَُكمَّ  ال: "ُموَسى نَاُموسِ  في َمْكتُوبٌ  هُ هللاَّ  قُولُ يَ  أَمْ  الثِّيَراُن؟ تُِهمُّ

اثِ  يَْنبَِغي فإنهُ. أَْجلِنَا ِمنْ  َمْكتُوبٌ  ألَنهُ أَْجلِنَا؟ ِمنْ  ُمْطلَقاً   َجاٍء،رَ  َعلَى يَْحُرثَ  أَنْ  لِْلَحرَّ

اِرسِ  ى أنْ  َولِلدَّ وِحيَّاِت، لَُكمُ  اَزَرْعنَ  قَدْ  نَْحنُ  ُكنَّا إنْ . يَأُْخذَ  أنْ  يَتََرجَّ  َذاإ أَفََعِظيمٌ  الرُّ

 بِاألَْولَى فَنَْحنُ  ُسْلطَانُِكمْ  في ُشَرَكاءَ  آَخُرونَ  َكانَ  إنْ  اْلَجَسِديَّاِت؟ ِمْنُكمُ  َحَصْدنَا

ْلطَاَن، هََذا نَْستَْعِملْ  لَمْ  لِكنَّنَا َكثِيَراً، لُ  بَلْ  السُّ  إلْنِجيلِ  َرةً َعثْ  نَْجَعلَ  لِئََلَّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  نَتََحمَّ

ا يَأُْكلُونَ  اْلهَيَاِكِل، في يَْعَملُونَ  الَِّذينَ  أنَّ  تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ . اْلَمِسيحِ   َوالَِّذينَ  لِْلهَْيَكِل؟ ِممَّ

بُّ  َرَسمَ  أْيضاً  هَكَذا اْلَمْذبَحِ؟ َمعَ  يَْقتَِسُمونَ  اْلَمْذبَحَ  يَُلَِزُمونَ   نَ يُنَاُدو الَِّذينَ  أنَّ : الرَّ

ا. يَِعيُشونَ  اإلْنِجيلِ  ِمنَ  بِاإلْنِجيِل،  هََذا تُ َكتَبْ  َوال هََذا، ِمنْ  َشْيئاً  أَْستَْعِملْ  فَلَمْ  أَنا أَمَّ

 إنْ  ألَنهُ. فَْخِري أََحدٌ  يَُعطِّلَ  أَنْ  ِمنْ  أَُموتَ  أنْ  لِي َخْيرٌ  ألَنهُ. هَكَذا فيَّ  يَِصيرَ  لَِكيْ 

رُ  ُكْنتُ  ُروَرةُ  إذِ  فَْخٌر، لِي فَلَْيسَ  أُبشِّ ، َمْوُضوَعةٌ  الضَّ  ال ُكْنتُ  إنْ  لِي فََوْيلٌ  َعلَيَّ

رُ   اْستُْؤِمْنتُ  فَقَدِ  َكْرهاً  َكانَ  إنْ  َولَِكنْ  أَْجٌر، فَلِي طَْوعاً  هََذا أَْفَعلُ  ُكْنتُ  إنْ  فَإنَّهُ. أُبشِّ

رُ  َوأَنا إذْ  أَْجِري؟ هُوَ  فََما. َوَكالَةٍ  َعلَى  مْ لَ  َحتَّى نَفَقٍَة، بَِلَ  اْلَمِسيحِ  إْنِجيلَ  أَْجَعلُ  أُبشِّ

ْلطَانَ  هََذا أَْستَْعِملْ  اً  ُكْنتُ  إذْ  فَإنِّي. اإلْنِجيلِ  في السُّ  ْفِسينَ  اْستَْعبَْدتُ  اْلَجِميعِ، ِمنَ  ُحرَّ

 لَِّذينَ لِ  َوِصْرتُ . اْليَهُودَ  ألَْربَحَ  َكيَهُوِديٍّ  لِْليَهُودِ  فَِصْرتُ . األَْكثَِرينَ  ألَْربَحَ  لِْلَجِميعِ 

 الَِّذينَ  ألَْربَحَ  النَّاُموسِ  تَْحتَ  لَْستُ  أَني َمعَ  النَّاُموِس، تَْحتَ  َكأَني النَّاُموسِ  تَْحتَ 

 بَِلَ  لَْستُ  أَني َمعَ  نَاُموسٍ  بَِلَ  َكأَني نَاُموسٍ  بَِلَ  لِلَِّذينَ  َوِصْرتُ . النَّاُموسِ  تَْحتَ 

ِ، نَاُموسٍ  عَ  ِصْرتُ . نَاُموسٍ  بَِلَ  الَِّذينَ  ألَْربَحَ  لِْلَمِسيحِ  نَاُموسٍ  تَْحتَ  بَلْ  ّلِِلَّ  فَاءِ لِلضُّ

َعفَاءَ  ألَْربَحَ  َكَضِعيفٍ  . ْوماً قَ  َحالٍ  ُكلِّ  َعلَى ألَُخلِّصَ  نَْوعٍ، ُكلَّ  لِلَجِميعِ  ِصْرتُ . الضُّ

 نَ الَِّذي أنَّ  تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ . فِيهِ  َشِريكاً  ألَُكونَ  اإلْنِجيِل، ألَْجلِ  أَْفَعلُهُ أَنا ُكلُّهُ َوهََذا

 َعالَةَ؟اْلجَ  يَأُْخذُ  الَِّذي هُوَ  فَقَطْ  َواِحداً  َولَِكنَّ  يَْرُكُضوَن، َجِميُعهُمْ  اْلَمْيَدانِ  في يَْرُكُضونَ 

اأَ . َشْيءٍ  ُكلِّ  في نَْفَسهُ يَْضبُطُ  يَُجاِهدُ  َمنْ  َوُكلُّ . تَنَالُوا لَِكيْ  أَْنتُمْ  اْرُكُضوا هََكَذا  مَّ

ا يَْفنَى، إْكلِيَلً  يَأُْخُذوا فَلَِكيْ  أُولئِكَ   لَْيسَ  هََكَذا أَْرُكضُ  أَنا إذاً،. يَْفنَى ال َما نَْحنُ  َوأَمَّ
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 َجَسِدي أَْقَمعُ  بَلْ . اْلهََواءَ  أَْضِربُ  َكأَني ال أُالِكمُ  َوهََكَذا. يَقِينٍ  َغْيرِ  َعنْ  َكأَنهُ

ْرتُ  َما بَْعدَ  َحتَّى َوأَْستَْعبُِدهُ،  . َمْرفُوضاً  نَْفِسي أَنا أَِصيرَ  ال لِآلَخِرينَ  بَشَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون

 

سول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ   ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِينَ  اْلُمْختَاِرينَ  إلى اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َرُسولُ  بُْطُرُس،  سَ بُْنتُ  َشتَاتِ  في اْلُمتََغرِّ

ِ  ِعْلمِ  بُِمْقتََضى َوبِيثِينِيَّةَ، َوأِسيَّا َوَكبَّاُدوِكيَّةَ  َوَغَلَِطيَّةَ  ابِِق، اآلبِ  هللاَّ  تَْقِديسِ  يف السَّ

وحِ  َلَمُ  النِّْعَمةُ  لَُكمُ  لِتَْكثُرْ : اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َدمِ  َوَرشِّ  لِلطَّاَعِة، الرُّ ُ  ُمبَاَركٌ . َوالسَّ  أَبو هللاَّ

، لَِرَجاءٍ  ثَانِيَةً  َولََدنَا َرْحَمتِهِ  بَِكْثَرةِ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا  ُسوعَ يَ  بِقِيَاَمةِ  َحيٍّ

، َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  يَْبلَى ال الَِّذي لِلِميَراثِ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحِ   ْحفُوظٌ مَ  يَْضَمِحلُّ

َمَواِت، في لَُكمْ  ةِ  اْلَمْحُروُسونَ  أيهَا السَّ ِ، بِقُوَّ  يُْعلَنَ  نْ أ اْلُمْستََعدِّ  لِلَخَلَصِ  بِاإليَماِن، هللاَّ

َمنِ  في  تَتَألَُّموا أنْ  يَِجبُ  َكانَ  َوإنْ  يَِسيراً، اآلنَ  تَْبتَِهُجونَ  بِهِ  الَِّذي. األِخيرِ  الزَّ

َعٍة، بِتََجاِربَ  هَبِ  ِمنَ  أْفَضلَ  َكِريَمةً، إيَمانُِكمْ  َصْفَوةُ  تَُكونَ  لَِكيْ  ُمتَنَوِّ  ي،الفَانِ  الذَّ

بِ   اكَ ذَ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َوَكَراَمةٍ  َوَمْجدٍ  بِفَْخرٍ  لِتُوَجُدوا بِالنَّاِر، اْلُمَجرَّ

 ال َرحٍ بِفَ  فَتَهَلَّلُوا بِِه، َوآَمْنتُمْ  تََرْوهُ  لَمْ  اآلنَ  الَِّذي هََذا. تُِحبُّونَهُ تَْعِرفُوهُ  لَمْ  َوإنْ  الَِّذي

ٍد، بِهِ  يُْنطَقُ   اْلَخَلَصِ  هََذا أْجلِ  ِمنْ  ألنهُ. أْنفُِسُكمْ  َخَلَصَ  إيَمانُِكمْ  َغايَةَ  نَائِلِينَ  َوُمَمجَّ

 َعنِ  بََحثُواوَ  فِيُكْم، َصاَرتْ  الَّتي النِّْعَمةِ  َعنِ  تَنبَّأُوا الَِّذينَ  َوفَتَُّشوا، األنبِيَاءُ  طَلَبَ  قَدْ 

َمنِ   األْمَجادِ وَ  اْلَمِسيحِ، آالمِ  َعلَى فََشِهدَ  َسبَقَ  إذْ . فيِهمْ  اْلَمِسيحِ  ُروحُ  فيهِ  تََكلَّمَ  الَِّذي الزَّ

 فُوَسهُمْ نُ  َجَعلُوا بَلْ  يَْعَملُوَن، َكانُوا ألنفُِسِهمْ  لَْيسَ  أنَّهُمْ  لَهُمْ  أُْعلِنَ  ينَ الَّذِ . بَْعَدهَا اآلتِيَةِ 
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اَماً  لَُكمْ  ُروُكمْ  الَِّذينَ  بَِواِسطَةِ  اآلَن، أْنتُمُ  بِهَا أُْخبِْرتُمْ  الَّتي األُمورِ  بِهَِذهِ  ُخدَّ وحِ بِ  بَشَّ  الرُّ

َماءِ  ِمنَ  اْلُمْرَسلِ  القُُدسِ   .َعلَْيهَا تَطَّلِعَ  أنْ  اْلَمَلَئَِكةُ  تَْشتَِهي الَّتِي. السَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (91 ــ 19:  2) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ُسلِ  أَْيِدي َعلَى َوَجَرتْ  ْعبِ  في َكثِيَرةٌ  َوَعَجائِبُ  آياتٌ  الرُّ  اْلَجِميعُ  َوَكانَ . الشَّ

ا. ُسلَْيَمانَ  ِرَواقِ  في َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  ُمْجتَِمِعينَ   نْ أ يَْجُسرُ  أََحدٌ  يَُكنْ  فَلَمْ  اْلبَاقُونَ  َوأمَّ

ْعبُ  َكانَ  لِكنْ  بِِهْم، يَْلتَِصقَ   َونَِساءٍ  ِرَجالٍ  ِمنْ  ُجمهورٌ  َكانَ  َوبِاألْكثَرِ . يَُعظُِّمهُمْ  الشَّ

، َويَْنَضمُّونَ  يُْؤِمنُونَ  بِّ َواِرعِ  في الَمْرَضى يُْخِرُجونَ  َكانُوا إنَّهُمْ  َحتَّى لِلرَّ  الشَّ

ةٍ  َعلَى َويََضُعونَهُمْ  . مْ ِمْنهُ أَِحدٍ  َعلَى ِظلُّهُ يَُخيِّمُ  َولَوْ  بُْطُرسُ  َمرَّ  إَذا َحتَّى َوفُُرٍش، أَِسرَّ

 الَمْرَضىبِ  َويَأتُونَ  يَْصَعُدونَ  بِأُوُرَشلِيمَ  الُمِحيطَةِ  الُمُدنِ  ِمنَ  ُجْمهُورٌ  َوَكانَ 

بِينَ   َجِميعُ وَ  الَكهَنَةِ  َرئِيسُ  فَقَامَ . َجِميُعهُمْ  يُْبَرأُونَ  فََكانُوا النَِّجَسِة، األْرَواحِ  ِمنَ  َوالُمَعذَّ

وقِيِّيَن، ِشيَعةُ  هُمْ  الَِّذينَ  َمَعهُ، الَِّذينَ  دُّ ُسلِ ا َعلَى أْيِديَهُمْ  فَأَْلقَْوا. َغْيَرةً  ْمتَألُواإوَ  الصَّ  لرُّ

ةِ  َحْبسِ  في َوَوَضُعوهُمْ  ا. اْلَعامَّ بِّ  َمَلَكُ  أمَّ  اللَّْيلِ  في السِّْجنِ  أَْبَوابَ  فَفَتَحَ  الرَّ

ْعبَ  َوَكلُِّموا ْذهَبُواإ: "َوقَالَ  َوأَْخَرَجهُمْ  افَ ". اْلَحيَاةِ  هَِذهِ  َكَلَمِ  بَِجِميعِ  اْلهَْيَكلِ  في الشَّ  لَمَّ

ُروا َسِمُعوا  نَ الَِّذي َوُكلُّ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسُ  َجاءَ  ثُمَّ . يَُعلُِّمونَ  َوَكانوا اْلهَْيَكلَ  َوَدَخلُوا بَكَّ

 اْلَحْبسِ  إلى فَأَْرَسلُوا إْسَرائِيَل، بَنِي شيوخِ  ُكلِّ  َمعَ  اْلَمْجَمعِ  في َواْجتََمُعوا َمَعهُ،

 .بِِهمْ  لِيُْؤتَى

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ    وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (93 ــ 1:  13) لُوقا
 

 البَشير، الَوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،النبي بركاتُه ِمن َمزاميرأبينا َداُود
 

 2:  89 مز

 ُ ُد، هللاَّ يِسيَن، َمُشوَرةِ  في اْلُمَمجَّ  .َحْولَهُ الَِّذينَ  َجِميعِ  َعلَى َوَمْرهُوٌب، هُوَ  َعِظيمٌ  اْلقِدِّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

بُّ  َعيَّنَ  ذلِكَ  َوبََعدَ   لِّ كُ  إلى َوْجِههِ  أَمامَ  اْثنَْينِ  اْثنَْينِ  َوأَْرَسلَهُمُ  آَخِريَن، َسْبِعينَ  الرَّ

 اْلَحَصادَ  إنَّ : "لَهُمْ  يَقُولُ  فََكانَ . يَْمِضيَ  أنْ  ُمْزِمعاً  هُوَ  َكانَ  َحْيثُ  َوَمْوِضعٍ  َمِدينَةٍ 

. َحَصاِدهِ  ىإل فََعلَةً  يُْرِسلَ  أنْ  اْلَحَصادِ  َربِّ  إلى ْطلُبُواإفَ . قَلِيلُونَ  اْلفََعلَةَ  َولِكنَّ  َكثِيٌر،

 الوَ  ِمْزَوداً  َوال ِكيَساً  تَْحِملُوا ال. ِذئَابٍ  َوَسطِ  في ُحْمَلنٍ  ِمْثلَ  أُْرِسلُُكمْ  أَنا هَا اْذهَبُوا،

الً  فَقُولُوا َدَخْلتُُموهُ  بَْيتٍ  َوأيُّ . الطَِّريقِ  في أََحدٍ  َعلَى تَُسلُِّموا َوال أَْحِذيَةً، َلمُ ال: أوَّ  سَّ

َلمِ  ْبنُ إ هُنَاكَ  َكانَ  فَإنْ . اْلبَْيتِ  لِهَذا  ُمُكمْ فََسَل يَُكنْ  لَمْ  َوإنْ  َعلَْيِه، َسَلُمُكمْ  يَُحلَّ  السَّ

ا َوَشاِربِينَ  آِكلِينَ  البَْيتِ  َذلِكَ  في َوأقِيُموا. إلَْيُكمْ  يَْرِجعُ   لَ اْلفَاعِ  ألنَّ  ِعْنَدهُْم، ِممَّ

 إلَيِهْم، ونَُكمْ َويْقبَلُ  َدَخْلتُُموهَا َمِدينَةٍ  َوأَيةُ . بَْيتٍ  إلى بَْيتٍ  ِمنْ  تَْنتَقِلُوا ال. أُْجَرتَهُ ُمْستَِحقٌّ 

ا فَُكلُوا مُ  ِممَّ  ْنُكمْ مِ  ْقتََربَ إ قَدِ : لَهُمْ  َوقُولُوا فِيهَا، الَِّذينَ  اْلَمْرَضى َواْشفُوا لَُكْم، يُقَدَّ

ِ  َملَُكوتُ  : اَوقُولُو َشَواِرِعهَا إلى ْخُرُجواإفَ  يَْقبَلُوُكْم، َولَمْ  َدَخْلتُُموهَا َمِدينَةٍ  َوأَيةُ . هللاَّ

 هََذا لَُمواعْ إ ِكنِ َول. لَُكمْ  نَْنفُُضهُ َمِدينَتُِكمْ  ِمنْ  بِأْرُجلِنا لَِصقَ  الَِّذي أْيضاً  الُغبَارُ  َحتَّى
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ِ  َملَُكوتُ  ِمْنُكمْ  اْقتََربَ  قَدِ  أنَّهُ  َراَحةٌ  مِ اْليَوْ  ذلِكَ  في لَِسُدومَ  َسيَُكونُ  إنَّهُ: لَُكمْ  َوأَقُولُ . هللاَّ

 ُصنَِعتْ  وْ لَ  ألنهُ! َصْيَدا بَْيتَ  يَا لَكِ  َوْيلٌ ! ُكوَرِزينُ  يَا لَكِ  َوْيلٌ . اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  ِمنْ  أْكثَرُ 

اتُ  هَِذهِ  َوَصْيَدا ُصورَ  في  اْلُمُسوحِ  يف َجالَِستَْينِ  قَِديماً  لَتَابَتَا فِيُكَما، ُصنَِعتْ  التي القُوَّ

َمادِ  ا أْكثَرُ  الدينُونَةِ  في َراَحةٌ  لَهَُما َستَُكونُ  َوَصْيَدا ُصورَ  َولِكنَّ . َوالرَّ  أْنتِ وَ . لَُكَما ِممَّ

َماِء؟ إلى أَتَْرتَفِِعينَ  َكْفَرنَاُحومَ  يَا  يَْسَمعُ  الَِّذي .اْلَجِحيمِ  أَْسفَلِ  إلى َستَْنَحطِّينَ  إنَّكِ ! السَّ

". نِيأْرَسلَ  الَِّذي يُْرِذلُ  يُْرِذلُنِي َوالِذي يُْرِذلُنِي، يُْرِذلُُكمْ  َوالِذي ِمنِّي، َسِمعَ  فَقَدْ  ِمْنُكمْ 

ْبُعونَ  فََرَجعَ  ،: "قَائِلِينَ  بِفََرحٍ  السَّ يَاِطينُ  َحتَّى يَاَربُّ  فَقَالَ !". ِمكَ بِاسْ  لَنَا تَْخَضعُ  الشَّ

ْيطَانَ  َرأْيتُ : "لَهُمْ  َماءِ  ِمنَ  َساقِطاً  الشَّ ْلطَا أْعطَْيتُُكمُ  قَدْ  أَنا هَا. اْلبَْرقِ  ِمْثلَ  السَّ  نَ السُّ

ةِ  َوُكلَّ  َواْلَعقَاِربَ  اْلَحيَّاتِ  لِتَُدوُسوا ، قُوَّ ُكمْ  َوال اْلَعُدوِّ  ُحواتَْفرَ  ال َولِكنْ . ْيءٌ شَ  يَُضرُّ

َمَواتِ  في َمْكتُوبَةٌ  أَسَماَءُكمْ  أنَّ  إْفَرُحوا بَلِ  لَُكْم، تَْخَضعُ  األْرَواحَ  أنَّ : بِهََذا  ". السَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
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 من شهر أبيب ثانياألحد ال
 

 العَشيه

 (12 ــ 1:  16) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  2 ، 1:  192 مز

، يَتَّقُونَ  الَِّذينَ  لَِجِميعِ  طُوبَى بَّ الِِكينَ  الرَّ بُّ  يُبَاِرُككَ . طُُرقِهِ  في السَّ  ْهيَْوَن،صِ  ِمنْ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. َحيَاتِكَ  أيامِ  َجِميعَ  أُوُرَشلِيمَ  َخْيَراتِ  َوتُْبِصرُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

رُ  بِأَنهُ إلَْيهِ  بِهِ  فَُوِشيَ  َوِكيٌل، لَهُ َغنِيٌّ  إْنَسانٌ  َكانَ : "لِتََلِميِذهِ  أْيضاً  َوقَالَ  . أَْمَوالَهُ يُبَذِّ

 تَُكونُ  ال ألَنكَ  اْلَوَكالَةِ  ِحَسابَ  أَْعِطنِي َعْنَك؟ أَْسَمُعهُ الَِّذي هََذا َما: لَهُ َوقَالَ  فََدَعاهُ 

 لَْستُ وَ . اْلَوَكالَةَ  ِمنِّي ُخذُ يَأْ  َسيِِّدي أَْفَعُل؟ َماَذا: نَْفِسهِ  في اْلَوِكيلُ  فَقَالَ . بَْعدُ  َوِكيَلً 

 ْلتُ ُعزِ  إَذا َحتَّى أَْصنَُع، َماَذا َعلِْمتُ  قَدْ . َصَدقَةً  أَْسأَلَ  أنْ  َوأَْستَِحي أَْنقَُب، أنْ  أَْستَِطيعُ 

لِ لِ  َوقَالَ  َسيِِّدِه، َمْديُونِي ِمنْ  َواِحدٍ  ُكلَّ  فََدَعا. بُيُوتِِهمْ  في يَْقبَلُونِي اْلَوَكالَةِ  َعنِ   َكمْ : ألَوَّ

ا لَِسيِِّدي؟ َعلَْيكَ  كَ  ُخذْ : فَقَالَ . َزْيتٍ  بَثِّ  ِمئَةُ : فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ  تُبْ َواكْ  َعاِجَلً  َواْجلِسْ  َصكَّ

كَ  ُخذْ : لَهُ فَقَالَ . قَْمحٍ  ُكرِّ  ِمئَةُ : فَقَالَ  َعلَْيَك؟ َكمْ  َوأَْنتَ : آلَخرَ  قَالَ  ثُمَّ . َخْمِسينَ   َصكَّ

يِّدُ  فََمَدحَ . ثََمانِينَ  َواْكتُبْ  ْهرِ  هََذا أْبنَاءَ  ألنَّ  َصنََع؛ بِِحْكَمةٍ  إذْ  الظُّْلمِ  َوِكيلَ  السَّ  أَْحَكمُ  الدَّ

 تَّىحَ  الظُّْلِم؛ بَِمالِ  أْصِدقَاءَ  لَُكمْ  ْصنَُعواإ :لَُكمُ  أَقُولُ  َوأَنا. ِجيلِِهمْ  في النُّورِ  أْبنَاءِ  ِمنْ 
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. اْلَكثِيرِ  في ْيضاً أ أِميناً  يَُكونُ  اْلقَلِيلِ  في األَِمينُ . األَبِديَّةِ  اْلَمظَالِّ  في يَْقبَلُونَُكمْ  فَنِيتُمْ  إَذا

 فََمنْ  لظُّْلِم،ا َمالِ  في أَُمنَاءَ  تَُكونُوا لَمْ  فَإنْ . اْلَكثِيرِ  في أْيضاً  ظَالِمٌ  اْلقَلِيلِ  في َوالظَّالِمُ 

؟ َعلَى يَأْتِمنُُكمْ   لَُكْم؟ وَ هُ  َما يُْعِطيُكمْ  فََمنْ  لِْلَغْيِر، هُوَ  َما في أَُمنَاءَ  تَُكونُوا لَمْ  َوإنْ  اْلَحقِّ

ا ألَنهُ َسيَِّدْيِن، يَْخِدمَ  أنْ  َعْبدٌ  يَْقِدرُ  ال  عَ يُْطي أَوْ  اآلَخَر، َويُِحبَّ  اْلَواِحدَ  يُْبِغضَ  أَنْ  إمَّ

يِسيُّونَ  َوَكانَ ". َواْلَمالَ  هللّاَ  تَْعبُُدوا أنْ  تَْقِدُرونَ  ال. اآلَخرَ  َويَْحتَقِرَ  اْلَواِحدَ   ْيضاً أ الفَرِّ

ِة، ُمِحبُّونَ  َوهُمْ  ُكلَّهُ، هََذا يَْسَمُعونَ   الَِّذينَ  مُ أَْنتُ : لَهُمْ  فَقَالَ . بِهِ  يَْستَْهِزئُونَ  فََكانُوا لِْلفِضَّ

ُرونَ  امَ  أَْنفَُسُكمْ  تُبَرِّ َ  َولِكنَّ ! النَّاسِ  قُدَّ  النَّاسِ  بَْينَ  القَلبِ  اْلُمتََعظِّمَ  إنَّ . قُلُوبَُكمْ  ْعِرفُ يَ  هللاَّ

امَ  ِرْجسٌ  هُوَ  ِ  قدَّ  يُْكَرزُ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  َوِمنْ . يُوَحنَّا إلى َواألْنبِيَاءُ  النَّاُموسُ  َكانَ . هللاَّ

ِ، بَِملَُكوتِ  َماءِ  َزَوالَ  َولِكنَّ . إلَْيهِ  نَْفَسهُ يَْغتَِصبُ  َواِحدٍ  َوُكلُّ  هللاَّ  َسرُ أَيْ  َواألَْرضِ  السَّ

جُ  اْمَرأَتَهُ يُطَلِّقُ  َمنْ  ُكلُّ . النَّاُموسِ  ِمنَ  َواِحدٌ  َحْرفٌ  يَْسقُطَ  أَنْ  ِمنْ   بِأُْخَرى َويَتََزوَّ

جُ  َمنْ  َوُكلُّ  يَْزنِي،  .يَْزنِي َزْوِجهَا ِمنْ  بُِمطَلَّقَةٍ  يَتََزوَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (2 ــ 9:  16) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  41 مز

رِّ  يَْومِ  في َواْلفَقِيِر، اْلِمْسِكينِ  أَْمرِ  في يَتَفَهَّمُ  لِلَِّذي طُوبَى يهِ  الشَّ بُّ  يُنَجِّ بُّ . الرَّ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .َمْغبُوطاً  األَْرضِ  في َويَْجَعلُهُ َويُْحيِيِه، يَْحفَظُهُ
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحي، 
 

لِ ) األََحدِ  فَْجرِ  َوِعْندَ  ْمسُ  طَلََعتِ  إذْ  اْلقَْبِر، إلى أَتَْينَ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ  نَ يَقُلْ  َوُكنَّ . الشَّ

ا". اْلقَْبِر؟ بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  لَنَا يَُدْحِرجُ  َمنْ : "لِبَْعِضِهنَّ   أَنَّ  نَ َرأَيْ  ُعيُونَهُنَّ  َرفَْعنَ  فَلَمَّ

ا. ِجّداً  َعِظيَماً  َكانَ  ألَنهُ ُدْحِرَج، قَدْ  اْلَحَجرَ   َعنِ  َجالِساً  َشابّاً  َرأَْينَ  اْلقَْبرَ  َدَخْلنَ  َولَمَّ

ا. فَِخْفنَ  بَْيَضاَء، ُحلَّةً  الَبِساً  اْليَِمينِ   يَُسوعَ  ْبنَ تَْطلُ  أَْنتُنَّ  تََخْفَن، الَ : "لَهُنَّ  فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

. فِيهِ  َوَضُعوهُ  الَِّذي اْلَمْوِضعُ  هَُوَذا. هَهُنَا هُوَ  لَْيسَ ! قَامَ  قَدْ . اْلَمْصلُوبَ  النَّاِصِريَّ 

 قَالَ  َماكَ  تََرْونَهُ هُنَاكَ . اْلَجلِيلِ  إلى يَْسبِقُُكمْ  إنَّهُ: َولِبُْطُرسَ  لِتََلَِميِذهِ  َوقُْلنَ  اْذهَْبنَ  لِكنِ 

ْعَدةَ  ألنَّ  اْلقَْبِر؛ ِمنَ  َوهََرْبنَ  فََخَرْجنَ ". لَُكمْ  ْهَشةَ  الرِّ  ألََحدٍ  يَقُْلنَ  َولَمْ . أََخَذتَاهُنَّ  َوالدَّ

ِ َدائِماً  . َخائِفَاتٍ  ُكنَّ  ألَنهُنَّ  َشْيئاً؛  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (94 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ دسة بََرَكتُهُ المق غَلطية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ  اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  بَلْ  بِإْنَساٍن، َوال النَّاسِ  ِمنَ  ال َرُسولٌ  بُولُُس،  أَقَاَمهُ الَِّذي اآلبِ  َوهللاَّ

 لَُكمْ  النِّْعَمةُ : َغَلَِطيَّةَ  َكنَائِسِ  إلى َمِعي، الَِّذينَ  اإلْخَوةِ  َوَجِميعُ  األَْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ 

َلمُ  ِ  ِمنَ  َوالسَّ  نَا،َخطَايَا َعن نَْفَسهُ بََذلَ  الَِّذي هََذا اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َوَربِّنَا أَبِينَا، هللاَّ

يرِ  اْلَحاِضرِ  اْلَعالَمِ  هََذا ِمنَ  لِيُْنقَِذنَا رِّ ِ  إَراَدةِ  َحَسبَ  الشِّ  لىإ اْلَمْجدُ  لَهُ الِذي َواآلِب، هللاَّ

بُ  إنِّي. آِمينَ . األبِِدينَ  أَبدِ   نِْعَمةِ بِ  َدَعاُكمْ  الَِّذي َعنِ  َسِريعاً  هََكَذا تَْنتَقِلُونَ  أنُكمْ  أَتََعجَّ

 يُْزِعُجونَُكمْ  قَْومٌ  يُوَجدُ  أنهُ َغْيرَ  آَخَر، هُوَ  لَْيسَ  الَِّذي! آَخرَ  إْنِجيلٍ  إلى اْلَمِسيحِ 
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لُوا أنْ  َويُِريُدونَ  َماءِ  ِمنَ  َمَلكٌ  أَوْ  نَْحنُ  ُكنَّا إنْ  َولِكنْ . اْلَمِسيحِ  إْنِجيلَ  يَُحوِّ ُرُكمْ يُبَ  السَّ  شِّ

ْرنَاُكمْ  َما بَِغْيرِ   َكانَ  إنْ  :أْيضاً  اآلنَ  أَقُولُ  فَقُْلنَا َسبَْقنَا َكَما". َمْحُروماً " فَْليَُكنْ  بِهِ  بَشَّ

ُرُكمْ  أََحدٌ  َ؟ أَمِ  النَّاسَ  اآلنَ  أَفَأَْستَْعِطفُ ". ْحُروماً مَ " فَْليَُكنْ  قَبِْلتُْم، َما بَِغْيرِ  يُبَشِّ  أَمْ  هللاَّ

 َعْبداً  أَُكنْ  لَمْ  النَّاَس، أُْرِضيَ  أنْ  أَْطلُبُ  بَْعدُ  ُكْنتُ  فَلَوْ  النَّاَس؟ أُْرِضيَ  أنْ  أَْطلُبُ 

فُُكمْ . لِْلَمِسيحِ  ْرتُ  الَِّذي اإلْنِجيلَ  أنَّ  إِْخَوتي يَا َوأَُعرِّ  ألني. انٍ إْنسَ  بَِحَسبِ  لَْيسَ  بِِه، بَشَّ

 بِِسيَرتِي مْ َسِمْعتُ  فَإنَُّكمْ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِإْعَلنِ  بَلْ . ُعلِّْمتُهُ َوال إْنَسانٍ  ِعْندِ  ِمنْ  أَْقبَْلهُ لَمْ 

يَانَةِ  في قَْبَلً  ِ  َكنِيَسةَ  أَْضطَِهدُ  ُكْنتُ  أنِّي اْليَهُوِديَِّة، الدِّ بُهَا بِإْفَراطٍ  هللاَّ  َوُكْنتُ  .َوأَُخرِّ

يَانَةِ  في أَتََزايَدُ   َغْيَرةً  ْوفَرَ أَ  ُكْنتُ  إذْ  ِجْنِسي، في أَْتَرابِي ِمنْ  َكثِيِرينَ  َعلَى اْليَهُوِديَّةِ  الدِّ

ا َولِكنْ . آبَائِي إليَّ  َسلَُّموهُ  َما َعلَى ُ  ُسرَّ  لَمَّ  يَوَدَعانِ  أُمِّي، بَْطنِ  ِمنْ  أَْفَرَزنِي الَِّذي هللاَّ

رَ  فيَّ  اْبنَهُ يُْعلِنَ  بأَنْ  بِنِْعَمتِهِ   َصِعْدتُ  َوال َدماً وَ  لَْحَماً  أَْتبَعْ  لَمْ  لِْلَوْقتِ  األَُمِم، بَْينَ  بِهِ  ألُبشِّ

ُسلِ  إلى أُوُرَشلِيَم، إلى  إلى ْيضاً أ َرَجْعتُ  ثُمَّ . أََرابِيَا إلى اْنطَلَْقتُ  بَلْ  قَْبلِي، الَِّذينَ  الرُّ

 َمَكْثتُ وَ  ،(َصفَا أي) ِكيفا ألَْنظُرَ  أُوُرَشلِيمَ  إلى َصِعْدتُ  ِسنِينَ  ثََلَثِ  ْعدَ بَ  ثُمَّ . ِدَمْشقَ 

ُسلِ  ِمنَ  َغْيَرهُ  أَرَ  لَمْ  َولِكنَّني. يَْوماً  َعَشرَ  َخْمَسةَ  ِعْنَدهُ  بِّ  أََخا يَْعقُوبَ  إالَّ  الرُّ . الرَّ

امَ  هَُوَذا لَُكمْ  أَْكتُبُهُ َوالَِّذي ِ  قُدَّ  اِحينَوَ  إلى ِجْئتُ  ذلِكَ  َوبَْعدَ . فِيهِ  أَْكِذبُ  لَْستُ  أَني هللاَّ

 في لَّتيا اْليَهُوِديَّةِ  َكنَائِسِ  ِعْندَ  بِاْلَوْجهِ  َمْعُروفٍ  َغْيرَ  ُكْنتُ  َولَِكنَّني. َوِكيلِيِكيَّةَ  ُسوِريَّةَ 

رُ  قَْبَلً، يَْضطَِهُدنَا َكانَ  الَِّذي أَنَّ : "يَْسَمُعونَ  َكانُوا أَنهُمْ  َغْيرَ . اْلَمِسيحِ   اآلنَ  يُبَشِّ

ُدونَ  فََكانُوا". يُْتلِفُهُ قَْبَلً  َكانَ  الَِّذي بِاإليَمانِ  َ  يَُمجِّ  . فيَّ  هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (92 ــ 14:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول يهوذاسالة ُمعلِّمنا من رِ صٌل ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  نا، ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعالرَّ

 آمين.
 

ابِعُ  أَْخنُوخُ  أْيضاً  هَُؤالَءِ  َعنْ  َوتَنَبَّأَ  بُّ  َجاءَ  قَدْ  هَُوَذا: "قَائَِلً  آَدمَ  ِمنْ  السَّ  َواتِ َربَ  في الرَّ

يِسيَن، َمَلئَِكتِهِ   َجِميعِ  َعلَى نَ اْلُمنَافِقِي َجِميعَ  ويُوبِّخَ  اْلَجِميعِ، َعلَى َدْينُونَةً  لِيَْصنَعَ  القِدِّ

 طَاةٌ خُ  َعلَْيهِ  بِهِ  تََكلَّمَ  الَّذي َصْعبٍ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َوَعلَى بِهَا، نَافَقُوا الَّتي نِفَاقِِهمْ  أَْعَمالِ 

ُرونَ  هُمْ  هَُؤالَءِ ". ُمنَافِقُونَ   يَتََكلَّمُ  فَُمهُمْ  َشهََواتِِهْم، بَِحَسبِ  َسالُِكونَ  َملُوُموَن، ُمتََذمِّ

ا. اْلَمْنفََعةِ  أَْجلِ  ِمنْ  اْلُوُجوهَ  يَُحابونَ  بَِعظَائَِم،  الَ األَْقوَ  فَاْذُكُروا أَِحبَّائِي يَا أَنتمْ  َوأَمَّ

َمانِ  في هُإنَّ : "لَُكمْ  يَقُولُونَ  َكانُوا فَإنَّهُمْ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا ُرُسلُ  َسابِقاً  قَالَهَا الَّتي  الزَّ

 نَ اْلُمْعتَِزلُو هُمُ  هَُؤالَءِ ". نِفَاقِِهمْ  َشهََواتِ  بَِحَسبِ  َسالِِكينَ  طَُغاةٌ، قَْومٌ  َسيَأْتِي األَِخيرِ 

ا. لَهُمْ  ُروحَ  ال نَْفَسانِيُّونَ  بِأَْنفُِسِهْم،  إيَمانُِكمُ  ىَعلَ  أَْنفَُسُكمْ  فَاْبنُوا أَِحبَّائِي يَا أَنتمْ  َوأَمَّ

وحِ  في ُمَصلِّينَ  األَْقَدِس، ِ، َمَحبَّةِ  في أَْنفَُسنَا َولنَْحفَظْ  اْلقُُدِس، الرُّ  َرْحَمةَ  ينَ ُمْنتَِظرِ  هللاَّ

تُوا. األَبِديَّةِ  لِْلَحيَاةِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا  َوَخلُِّصوا ،ُمَدانِينَ  يَُكونُونَ  ِعْنَدَما اْلبَْعضَ  َوبَكِّ

 لثَّوبَ ا َحتَّى ُمْبِغِضينَ  بِالتَّْقَوى اْلبَْعضَ  َواْرَحُموا النَّاِر، ِمنَ  َواْختَِطفُوهُمْ  اْلبَْعَض،

 َعْيبٍ  بَِلَ  َمْجِدهِ  أََمامَ  َويُقِيَمُكمْ  َعاثِِريَن، َغْيرَ  يَْحفَظَُكمْ  أَنْ  َواْلقَاِدرُ . اْلَجَسدِ  ِمنَ  اْلُمَدنَّسَ 

ُ  االْبتِهَاجِ، في  اْلِعزُّ وَ  َواْلَعظََمةُ  اْلَمْجدُ  لَهُ َربِّنَا، اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  لُِّصنَا،ُمخَ  َوْحَدهُ  هللاَّ

ْلطَاُن، هُورِ  ُكلِّ  قَْبلَ  َوالسُّ هُورِ  ُكلِّ  َوإلى َواآلنَ  الدُّ  .آِمينَ . الدُّ

ا َمعَ ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ  هُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (90 ــ 12:  2) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا بِّ  َمَلَكُ  أمَّ  َوَكلُِّموا إْذهَبُوا: "َوقَالَ  َوأَْخَرَجهُمْ  اللَّْيلِ  في السِّْجنِ  أَْبَوابَ  فَفَتَحَ  الرَّ

ْعبَ  ا". اْلَحيَاةِ  هَِذهِ  َكَلَمِ  بَِجِميعِ  اْلهَْيَكلِ  في الشَّ ُروا َسِمُعوا فَلَمَّ  َكلَ اْلهَيْ  َوَدَخلُوا بَكَّ

 عَ مَ  اْلَمْجَمعِ  في ْجتََمُعواإوَ  َمَعهُ، الَِّذينَ  َوُكلُّ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسُ  َجاءَ  ثُمَّ . يَُعلُِّمونَ  َوَكانوا

امَ  َولِكنَّ . بِِهمْ  لِيُْؤتَى اْلَحْبسِ  إلى فَأَْرَسلُوا إْسَرائِيَل، بَنِي شيوخِ  ُكلِّ  الَ  اْلُخدَّ  َجاُءوا مَّ

ْجِن، في يَِجُدوهُمْ  لَمْ   بُِكلِّ  اً ُمْغلَق اْلَحْبسَ  َوَجْدنَا إنَّنَا: "قَائِلِينَ  َوأَْخبَُروهُمْ  فََرَجُعوا السِّ

اسَ  ِحْرٍص، ا َولِكنْ  األَْبَواِب، َعلَى َواقِفِينَ  َواْلُحرَّ  ".اِخلِ الدَّ  في أََحداً  نَِجدْ  لَمْ  فَتَْحنَا لَمَّ

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة  َسة، آميلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   ن.هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (2 ــ 1:  12) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  112 مز

الُِكونَ  الطَِّريِق، في َعْيبٍ  بَِلَ  الَِّذينَ  طُوبَاهُمُ  بِّ  نَاُموسِ  في السَّ  ِذينَ الَّ  طُوبَاهُمُ . الرَّ

 .هَلِّلُويَا. يَْطلُبُونَهُ قَْلبِِهمْ  ُكلِّ  َوِمنْ  َشهَاَداتِِه، َعنْ  يَْفَحُصونَ 
  



 أبيب من شهر لثانياألحد ا
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

221 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

اَعةِ  تِْلكَ  في مَ  السَّ  َملَُكوتِ  في األَْعظَمُ  هُوَ  تَُرى َمنْ : "قَائِلِينَ  يَُسوعَ  إلى التََّلِميذُ  تَقَدَّ

َمَواِت؟  اتَْرِجُعو لَمْ  إنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "َوقَالَ  َوَسِطِهمْ  في َوأَقَاَمهُ ِطْفَلً  فََدَعا". السَّ

َمَواتِ  َملَُكوتَ  تَْدُخلُوا فَلَنْ  األَْوالدِ  ِمْثلَ  َوتَِصيُروا بِيِّ ال هَذا ِمْثلَ  تََّضعَ إ فََمنِ . السَّ  صَّ

َمَواتِ  َملَُكوتِ  في اْلَعِظيمُ  هُوَ  فَهَذا  َوَمنْ . نِيقَبِلَ  فَقَدْ  بِاْسِمي هَكَذا َصبِيَّاً  قَبِلَ  َوَمنْ . السَّ

َغارِ  هُؤالءِ  أََحدَ  أَْعثَرَ   ىً َرحَ  َحَجرُ  ُعنُقِهِ  في يَُعلَّقَ  أنْ  لَهُ فََخْيرٌ  بِي، اْلُمْؤِمنِينَ  الصِّ

 لِكنْ وَ  اْلَعثََراُت، تَأْتِيَ  أنْ  بُدَّ  ال فَإنَّهُ! اْلَعثََراتِ  ِمنَ  لِْلَعالَمِ  َوْيلٌ . اْلبَْحرِ  في َويُْغَرقَ 

 هَُمافَاْقطَعْ  ِرْجلُكَ  أَوْ  يَُدكَ  أَْعثََرْتكَ  فَإنْ . اْلَعْثَرةُ  تَأْتِي بِهِ  الَِّذي اإلْنَسانِ  لِذلِكَ  َوْيلٌ 

 يف تُْلقَى أَنْ  ِمنْ  أَْقطَعُ  أَوْ  أَْعَرجُ  َوأَنتَ  اْلَحيَاةَ  تَْدُخلَ  أَنْ  لَكَ  َخْيرٌ  ألَنهُ. َعْنكَ  َوأَْلقِهَما

. َعْنكَ  َوأَْلقِهَا فَاْقلَْعهَا اْليُْمنَى َعْينُكَ  أَْعثََرْتكَ  َوإنْ . ِرْجَلَنِ  أَوْ  يََدانِ  َولَكَ  األَبِديَّةِ  النَّارِ 

 ".نَانِ َعيْ  َولَكَ  النَّارِ  َجهَنَّمَ  في تُْلقَى أَنْ  ِمنْ  أَْعورُ  َوأَنتَ  اْلَحيَاةَ  تَْدُخلَ  أَنْ  لَكَ  َخْيرٌ  ألَنهُ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر أبيب لثاألحد الثا
 

 العَشيه

 (12 ــ 2:  14) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  29 مز

كُ  امَ  حلٌو، فإنَّهُ ْسِمكَ إبِ  أَتَمسَّ يِسيكَ  قُدَّ ْلتُ . قِدِّ ِ، َرْحَمةِ  َعلَى تََوكَّ  أَبدِ  إلىوَ  األَبدِ  إلى هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. األَبدِ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ينَ  يَقُولُ  َوَكانَ   األُولَى اْلُمتََّكآتِ  يَْختَاُرونَ  َكانُوا َكْيفَ  يَُلَِحظُ  َوهُوَ  َمثََلً، لِْلَمْدُعوِّ

ِل، اْلُمتََّكإِ  في تَتَِّكئْ  فََلَ  ُعْرسٍ  إلى أََحدٌ  َدَعاكَ  َمتَى: "قَائَِلً   اِحدٌ وَ  يَُكونَ  لِئََلَّ  األَوَّ

 نَئِذٍ فَِحي. لِهََذا اْلَمَكانَ  َدعِ : لَكَ  َويَقُولَ  َمَعهُ َدَعاكَ  الَِّذي فَيَأْتِيَ . ُدِعيَ  قَدْ  ِمْنكَ  أَْكَرمُ  آَخرُ 

 ِضعِ اْلَموْ  في َواتَِّكئْ  فَاْذهَبْ  ُدِعيتَ  َمتَى بَلْ . األَِخيرَ  اْلَمْوِضعَ  تَأُْخذُ  بَِخَجلٍ  تَْبتَِدئُ 

 ئِذٍ ِحينَ . فَْوقُ  إلى اْنتَقِلْ  َصِديقِي، يَا: لَكَ  يَقُولُ  َدَعاكَ  الَِّذي َجاءَ  إَذا َحتَّى األَِخيِر،

 َضعُ يَ  َوَمنْ  يَتَِّضعُ  نَْفَسهُ يَْرفَعُ  َمنْ  ُكلَّ  ألَنَّ . َمَعكَ  اْلُمتَِّكئِينَ  ُكلِّ  أََمامَ  َمْجدٌ  لَكَ  يَُكونُ 

 تَْدعُ  فََلَ  َعَشاءً  أَوْ  َغَداءً  َصنَْعتَ  إَذا: "َدَعاهُ  لِلَِّذي يَقُولُ  َوَكانَ ". يَْرتَفِعُ  نَْفَسهُ

 ضاً،أيْ  أَْنتَ  يَْدُعوكَ  لِئََلَّ  األَْغنِيَاَء، ِجيَرانَكَ  َوالَ  أَْقِربَاَءكَ  َوالَ  إْخَوتَكَ  َوالَ  أَْصِدقَاَءكَ 

 َواْلُعْرجَ  َوالضعفاءَ  اْلَمَساِكينَ : فَاْدعُ  َولِيَمةً  َصنَْعتَ  إَذا بَلْ . ُمَكافَأَةٌ  لَكَ  فَتََكونَ 
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 َعْنهُمْ  افَأَةَ الُمكَ  َستُْعطَى ألنكَ  بِِه، يَُكافِئُونَكَ  ما لَهُمْ  لَْيسَ  إذْ  ْغبُوطاً مَ  فَتَِصيرَ  َواْلُعْمَي،

ا". األْبَرارِ  قِيَاَمةِ  في  ْبزاً خُ  يَأُْكلُ  لَِمنْ  طُوبَى: "قَالَ  َمَعهُ اْلُمتَِّكئِينَ  أََحدُ  هََذا َسِمعَ  فَلَمَّ

ِ  َملَُكوتِ  في ِ   ".هللاَّ  .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (19 ــ 1:  94) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  102 مز

، إْسمَ  َسبُِّحوا بِّ بَّ  َسبُِّحوا الرَّ ، َعبِيدَ  يَا الرَّ بِّ ، بَْيتِ  في اْلَواقِفِينَ  الرَّ بِّ  ِديَارِ  يف الرَّ

 .هَلِّلُويَا .إلَِهنَا بَْيتِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، الدائمهللا الحي، الذي لهُ المجُد 
 

لِ ) األََحدِ  َوفي ْمنَ  اْلقَْبرِ  إلى أَتَْينَ  ِجّداً، بَاِكراً ( األُْسبُوعِ  أَوَّ  َدْدنَهُ،أَعْ  الَِّذي اْلَحنُوطَ  َوقَدَّ

 دَ َجسَ  يَِجْدنَ  َولَمْ  فََدَخْلنَ  اْلقَْبِر، َعنِ  ُمَدْحَرَجاً  اْلَحَجرَ  فََوَجْدنَ . أُْخريَاتٌ  نِْسوةٌ  َوَمعهُنَّ 

بِّ   فَْوقَهُنَّ  َوقَفَا َرُجَلَنِ  إَذا هََذا، أَْجلِ  ِمنْ  ُمتََحيَِّراتٌ  هُنَّ  بينََما َوَحَدثَ . يَُسوعَ  الرَّ

اقَةٍ  بِثِيَابٍ  ْسنَ  َخائِفَاتٍ  ُكنَّ  َوإذْ . بَرَّ  لَِماَذا: "لَهُنَّ  قَاالَ  األَْرِض، إلى ُوُجوهَهُنَّ  َونَكَّ

 دُ بَعْ  َوهُوَ  َكلََّمُكنَّ  َكْيفَ  اُْذُكْرنَ . قَامَ  لَِكنَّهُ هَهُنَا، هُوَ  لَْيسَ  األَْمَواِت؟ َمعَ  اْلَحيَّ  تَْطلُْبنَ 

 يُْصلََب،وَ  ُخطَاٍة، أُناسٍ  أَْيِدي في اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَُسلَّمَ  أنْ  يَْنبَِغي إنَّهُ: قَائَِلً  اْلَجلِيلِ  في

ْرنَ ". يَقُومُ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفي  َشرَ عَ  األََحدَ  َوأَْخبَْرنَ  اْلقَْبِر، ِمنَ  َوَرَجْعنَ  َكَلََمهُ، فَتََذكَّ
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 بَاقِيَاتُ َوالْ  يَْعقُوبَ  أُمُّ  َوَمْريَمُ  َويوأنا اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َوَكانَتْ . ُكلِّهِ  بِهََذا اْلبَاقِينَ  َوَجِميعَ 

، ُسلِ  هََذا قُْلنَ  اللََّواتِي َمَعهُنَّ قُوهُنَّ  َولَمْ  َكاْلهََذيَانِ  لَهُمْ  اْلَكَلَمُ  هََذا فَتََراَءى. لِلرُّ . يَُصدِّ

 لىإ فََمَضى َوْحَدهَا، الثِّيابَ  َوَرأى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ  اْلقَْبِر، إلى َوَرَكضَ  بُْطُرسُ  فَقَامَ 

بَاً  بَْيتِهِ  ا ُمتََعجِّ ِ َدائِماً   . َكانَ  ِممَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (16 ــ 0:  6) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  وس،تيموثا تلميِذهِ  إلى األولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ِحيَحِة،الصَّ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا َكلَِماتِ  إلى يُْقبِلُ  َوال آَخَر، تَْعلِيماً  يَُعلِّمُ  أََحدٌ  َكانَ  إنْ 

 الِجَداِل،بِ  مريضٌ  هُوَ  بَلْ  َشْيئاً، يَْعرفُ  ال َوهُوَ  تََصلََّف، فَقَدْ  للتَّْقَوى، الَِّذي َوالتَّْعلِيمِ 

قَاِق، َوَكَلمِ  ِديَّةُ، َواألَْفَكارُ  َوالتََّجاِديفُ  َواْلِخَصامُ  اْلَحَسدُ  يَُكونُ  ِمْنهُ الَِّذي الشِّ  الرَّ

، َوَعاِدمو اْلقَْلبِ  فَاِسدو أُنَاسٌ . َواْلُمنَاَزَعاتُ  ا. تَِجاَرةٌ  التَّْقَوى أَنَّ  يَظُنُّونَ  اْلَحقِّ  َوأَمَّ

 أنْ  رُ نَْقدِ  َوال بَِشْيٍء، اْلَعالَمَ  نَْدُخلِ  لَمْ  ألَننا. َعِظيَمةٌ  تَِجاَرةٌ  فَِهيَ  اْلقَنَاَعةِ  َمعَ  التَّْقَوى

ا. بِِهَما فَْلنَْكتَفِ  َوِكْسَوةٌ، طََعامٌ  لَنَا َكانَ  َوإنْ . بَِشْيءٍ  ِمْنهُ نَْخُرجَ   نَ يُِريُدو الَِّذينَ  َوأَمَّ

قُ  ْنفَُع،تَ  ال َغبِيَّةٍ  َكثِيَرةٍ  َوَشهََواتٍ  َوفَخٍّ  تَْجِربَةٍ  في فَيَْسقُطُونَ  أَْغنِيَاَء، يَِصيُروا أَنْ   تَُغرِّ

ُروِر، لُِكلِّ  أَْصلٌ  اْلَمالِ  َمَحبَّةَ  ألَنَّ . َواْلهََلَكِ  اْلفََسادِ  في النَّاسَ   قَْومٌ  اْبتََغاهُ  إذِ  الَِّذي الشُّ

ا. َكثِيَرةٍ  أَْوَجاعٍ  في أَْنفَُسهُمْ  َوأَْدَخلُوا اإليَماِن، َعنِ  َضلُّوا ِ  َرُجلَ  يَا أَْنتَ  َوأَمَّ  اْهُربْ فَ  هللاَّ

ْبرِ  َواْلَمَحبَّةِ  َواإليَمانِ  َوالتَّْقَوى اْلبِرَّ  طَلَبِ  في َواْسعَ  هََذا، ِمنْ   مِ اآلال َوقَبُولِ  َوالصَّ

كْ  اْلَحَسَن، اإليَمانِ  ِجهَادَ  َجاِهدْ . بَِوَداَعةٍ   ُدِعيَت، إلَْيهَا الَّتي األَبِديَّةِ  بِاْلَحيَاةِ  َوتََمسَّ

ِ  أََمامَ  أُوِصيكَ . َكثِيِرينَ  ُشهُودٍ  أََمامَ  اْلَحَسنَ  االْعتَِرافَ  َوإْعتََرْفتَ   يُْحيي الَِّذي هللاَّ
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امَ  َشِهدَ  الَِّذي هََذا اْلَمِسيحِ، َويَُسوعَ  ،اْلُكلَّ  : نِ اْلَحسَ  بِااِلْعتَِرافِ  اْلبُْنِطيِّ  بِيَلَطُسَ  قُدَّ

 اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا ظُهُورِ  إلى لَْومٍ  َوالَ  َدنَسٍ  بَِلَ  َوأَْنتَ  اْلَوِصيَّةَ، هَِذهِ  تَْحفَظَ  أنْ 

 لواِحدُ ا األَْربَاِب، َوَربُّ  اْلُملُوكِ  َملِكُ : َوْحَدهُ  اْلقَاِدرُ  الطُّوبَاويُّ  َوْقتِِه، في َسيُبَيِّنُهُ الَِّذي

اِكنُ  اْلَموِت، َعَدمُ  لَهُ الَِّذي َوْحَدهُ   دٌ أَحَ  يََرهُ  لَمْ  الَِّذي ِمْنهُ، يُْدنَى ال الَِّذي النُّورِ  في السَّ

ةُ  اْلَكَراَمةُ  لَهُ الَِّذي يََراهُ، أنْ  يَْقِدرُ  َوال النَّاسِ  ِمنَ   . آِمينَ . األَبدِ  إلى َوالِعزَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 ــ 1:  0) الَكاثولِيُكون

 

سول يعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرَّ

 آمين.
 

 في نناألَ ! أَْعظَمَ  َدْينُونَةً  تَأُْخُذونَ  أَنُكمْ  َعالِِمينَ  إْخَوتِي، يَا َكثِيِرينَ  ُمَعلِِّمينَ  تَُكونُوا الَ 

 قَاِدرٌ  ،َكاِملٌ  َرُجلٌ  فََذاكَ  اْلَكَلَمِ  في يَْعثُرُ  ال أََحدٌ  َكانَ  إنْ . َجِميُعنَا نَْعثُرُ  َكثِيَرةٍ  أَْشيَاءَ 

 تُطَاِوَعنَا، لَِكيْ  أَْفَواِههَا في اللُُّجمَ  نََضعُ  اْلَخْيُل، هَُوَذا. أْيضاً  اْلَجَسدِ  ُكلَّ  يُْلِجمَ  أَنْ 

فُنُ  هَُوَذا. ُكلَّهُ ِجْسَمهَا فَنُِديرَ   احٌ ِريَ  َوتَُسوقُهَا اْلِمْقَداِر، بِهََذا َعِظيَمةٌ  َوِهيَ  أَْيضاً، السُّ

 وَ هُ  اللَِّساُن، هََكَذا. اْلُمِديرِ  قَْصدُ  َشاءَ  اَحْيثُمَ  إلى ِجّداً  َصِغيرةٌ  َدفَّةٌ  تُِديُرهَا َعاِصفَةٌ،

! ارٌ نَ  فَاللَِّسانُ  تُْحِرُق؟ ُوقُودٍ  أَيَّ  قَلِيلَةٌ، نَارٌ  هَُوَذا. بِاْلَعظَائِمِ  َويَتََكلَّمُ  َصِغيرٌ  ُعضوٌ 

 ائَِرةَ دَ  َويُْحِرقُ  ُكلَّهُ، اْلَجَسدَ  يَُدنِّسُ  الَِّذي اللَِّساُن، أَْعَضائِنَا في ُجِعلَ  هَكَذا. اإلْثمِ  َعالَمُ 

 في َوالَّتي َواْلهََوامِ  َوالطُّيُورِ  لْلُوُحوشِ  طَْبعٍ  ُكلَّ  ألَنَّ . َجهَنَّمَ  ِمنْ  َويُْضَرمُ  اْلَكْوِن،

ا. اْلبََشِريَّةِ  لِلطَّبِيَعةِ  تََذلَّلَ  َوقَدْ  تَُذلَُّل، اْلبَِحارِ   النَّاسِ  ِمنَ  َحدٌ أَ  يَْستَِطيعُ  فََلَ  اللَِّساُن، َوأَمَّ

ُ  أَنْ  َ َ  نُبَاِركُ  بِهِ . اْلَمْوتِ  ُسمَّ  َمْملُوءٌ  يُْضبَطُ، الَ  َشرٌّ  هُوَ . يَُذّلِلِّ  النَّاسَ  نَْلَعنُ  َوبِهِ  اآلَب، هللاَّ

ُ  َخلَقَهُمُ  الَِّذينَ   يَا يَِجبُ  الَ ! َواللَّْعنَةُ  اْلبََرَكةُ  تَْخُرجُ  اْلَواِحدِ  اْلفَمِ  ِمنَ . َشبَِههِ  َعلَى هللاَّ

 هَانَْفسِ  الَواِحَدةِ  الَعْينِ  ِمنَ  يُْنبِعُ  اْليَْنبُوعَ  أَلََعلَّ ! هََكَذا األُُمورُ  هَِذهِ  تَُكونَ  أَنْ  ْخَوتِيإ
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؟ اْلَعْذبَ   ال َكذلِكَ فَ  تِيناً؟ َكْرَمةٌ  أَوْ  َزْيتُوناً، تَْصنَعَ  أَنْ  تِينَةٌ  إْخَوتِي يَا تَْقِدرُ  هَلْ  َواْلُمرَّ

 !َعْذباً  َماءً  يَِصيرَ  أَنْ  اْلَمالِحُ  يُْمِكنُ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (90 ــ 19:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  بِهِ  أَتْواوَ  بُولَُس، َعلَى َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  اْليَهُودُ  ْجتََمعَ إ أََخائِيَةَ، يَتََولَّى َغالِيُونُ  َكانَ  َولَمَّ

َ  يَْعبُُدوا أَنْ  النَّاسَ  يَْستَِميلُ  هََذا إنَّ : "قَائِلِينَ  اْلِواليةِ  ُكْرِسيِّ  إلى ". لنَّاُموسِ ا بِِخَلَفِ  هللاَّ

 ْبثاً خُ  أَوْ  ظُْلَماً  َكانَ  لَوْ  إنهُ: "لِْليَهُودِ  َغالِيُونُ  قَالَ  فَاهُ، يَْفتَحَ  أنْ  ُمْزِمعاً  بُولُسُ  َكانَ  َوإذْ 

 َماٍء،َوأَسْ  َكلَِمٍة، َعنْ  َمَسائِلَ  َكانَتْ  إَذا َولِكنْ . أْحتَِملُُكمْ  بِاْلَحقِّ  لَُكْنتُ  اْليَهُودُ  أَيهَا َرِديَّاً 

". األُُمورِ  لِهَِذهِ  قَاِضياً  أَُكونَ  أنْ  أُِريدُ  لَْستُ  ألني. أَْنتمْ  فَتُْبِصُرونَ  َونَاُموِسُكْم،

 اْلَمْجَمعِ، َرئِيسِ  بُِسوْستَانِيسَ  َجِميُعهُمْ  فَأَْمَسكَ . اْلوالَيةِ  ُكْرِسيِّ  َخارجَ  فَطََرَدهُمْ 

امَ  َوَضَربُوهُ  ا. ذلِكَ  ِمنْ  َشْيءٌ  َغالِيُونَ  يَهُمَّ  َولَمْ  اْلوالَيِة، ُكْرِسيِّ  قُدَّ  ثَ فَلَبِ  بُولُسُ  َوأمَّ

َعهُمْ  ثُمَّ  اإلْخَوِة، ِعْندَ  َكثِيَرةً  أياماً  أْيضاً   أَِكيَلَ،وَ  بِِريْسِكَلَّ  َوَمَعهُ ُسوِريَّةَ، إلى َوأَْقلَعَ  َودَّ

. هُنَاكَ  اَوتََرَكهُمَ  أَفَُسسَ  إلى فَأَْقبَلَ . نَْذرٌ  َعلَْيهِ  َكانَ  ألَنهُ َكْنَخِريَا في َرْأَسهُ َحلَقَ  بَْعَدَما

ا  يَْمُكثَ  أَنْ  إلَْيهِ  يَْطلُبُونَ  َكانُوا َوإذْ . اْليَهُودِ  َمعَ  يَتََكلَّمُ  َوَكانَ  اْلَمْجَمعَ  فََدَخلَ  هُوَ  َوأَمَّ

َعهُمْ  بَلْ . يُِردْ  لَمْ  أَْطَوَل، َزَماناً  ِعْنَدهُمْ   بَِمِشيئَةِ  أْيضاً  إلَْيُكمْ  َسأَُعودُ  إني: "قَائَِلً  َودَّ

 ِ ا. أَفَُسسَ  ِمنْ  فَأَْقلَعَ ". هللاَّ  إلى ْنَحَدرَ إ اْلَكنِيَسِة، َعلَى َوَسلَّمَ  قَْيَصِريَّةَ  إلى نََزلَ  َولَمَّ
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 يِجيَّةَ َوفِر َغَلَِطيَّةَ  ُكوَرةِ  في بِالتَّتَابُعِ  َواْجتَازَ  َخَرجَ  َزَمانَاً، َصَرفَ  َوبَْعَدَما. أَنطَاِكيَةَ 

دُ   .التََّلَِميذِ  َجِميعَ  يَُشدِّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 الُمقَدساإلنجيل 

 (12 ــ 13:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 ، 12:  142 مز

بُّ  بُّ . أَْعَمالِهِ  َسائِرِ  في َوقدُّوسٌ  طُُرقِِه، ُكلِّ  في بارٌّ  الرَّ  الَِّذينَ  لُِكلِّ  قَِريبٌ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. بِاْلَحقِّ  يَْدُعونَهُ الَِّذينَ  َولُِكلِّ  إلَْيِه، يَْصُرُخونَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،الذي لهُ المجُد الدائم هللا الحي،
 

ا ُسلُ  َرَجعَ  ولَمَّ ثُوهُ  الرُّ  تَُسمَّى َمِدينَةً  ْنفِرادٍ إ على َوَدَخلَ  َمَعهُ فَأَخَذهُمْ  فََعلُوا، بَِما َحدَّ

ا. َصْيَدا بَْيتَ  ِ، َملَُكوتِ  َعنْ  َوَخاطَبَهُمْ  فَقَبِلَهُمْ  تَبُِعوهُ، الُجُموعُ  َعلَِمتِ  فَلَمَّ  هللاَّ

فَاءِ  إلى َواْلُمْحتَاُجونَ  مَ . يَِميلَ  بَدأَ  قَدْ  النَّهَارُ  َوَكانَ . َشفَاهُمْ  الشِّ  َعَشرَ  ااالْثنَ  إلَْيهِ  فَتَقَدَّ

 لِيَْستَِريُحوا َواْلُحقُولِ  اْلُمِحيطَةِ  اْلقَُرى إلى لِيَْذهَبُوا اْلُجُموعَ  إْصِرفِ : "لَهُ َوقَالُوا

". أُْكلُوالِيَ  أَْنتُمْ  أَْعطُوهُمْ : "لَهُمْ  فَقَالَ ". قَْفرٍ  َمْوِضعٍ  في هَهُنَا فإننَا يَأُْكلُونَهُ، َما َويَِجُدوا

 نَْشتَِريَ فَ  نَْحنُ  نَْمِضيَ  أَنْ  إالَّ  َوَسَمَكتَْيِن، ُخْبَزاتٍ  َخْمسِ  ِمنْ  أَْكثَرُ  ِعْنَدنَا لَْيسَ : "فَقَالُوا

ْعبِ  لِهََذا أَْطِعَمةً  : لِتََلَِميِذهِ  فَقَالَ . َرُجلٍ  آالفِ  َخْمَسةِ  نَْحوَ  َوَكانُوا". هِ َجِميعِ  الشَّ
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 َوأََخذَ  .أْجَمِعينَ  َوأَْتَكأُوهُمْ  هََكَذا، فَفََعلُوا". َخْمِسينَ  َخْمِسينَ  َموِضعٍ  ُكلِّ  في لِيَتَِّكئوا"

َمَكتَْيِن، اْلُخْبَزاتِ  اْلَخْمسَ  َماءِ  إلى َونَظَرَ  َوالسَّ َمهَا َوبَاَرَكهَا، السَّ  َوأَْعطَى وقَسَّ

 ْنهُمُ عَ  فََضلَ  َما َرفَُعوا ثُمَّ . َوشبُِعوا َجِميُعهُمْ  فَأََكلُوا. اْلُجُموعِ  أَمامَ  لِيََضُعوا التََّلَِميذَ 

ِ َدائِماً  .َمْملُوَءةً  قُفَّةً  َعْشَرةَ  اْثنَتَيْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر أبيب َرابعاألحد ال
 

 العَشيه

 (13 ــ 1:  2) لُوقا
 

لبَشير، الُوقا ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12،  13 ، 2:  22 مز

ُ  يَا أَْنتَ  . إلَِهي ايَ  أَُرتِّلُ  لَكَ  ُمِعيني، أَْنتَ . فَتُْدِرُكنِي تَْسبِقُ  َرْحَمتُهُ إلَِهي نَاِصري، هللاَّ

 .هَلِّلُويَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا ْعبِ  َمَساِمعِ  في ُكلَّهَا أَْقَوالَهُ أَْكَملَ  َولَمَّ ً مُ  ِمئَةٍ، لِقَائِدِ  َعْبدٌ  َوَكانَ . َكْفَرنَاُحومَ  َدَخلَ  الشَّ  تَألَِّما

َماً  َوَكانَ  اْلَمْوِت، َعلَى ُمْشِرفاً  ا. ِعْنَدهُ  ُمَكرَّ  اليَهُودِ  ُشيُوخَ  أَْرَسلَ  يَُسوَع، َعنْ  َسِمعَ  فَلَمَّ

ا. َعْبَدهُ  َويَْشفِيَ  يَأْتِيَ  أنْ  يَْسأَلُهُ إلَْيهِ  : قَائِلِينَ  بِاْجتِهَادٍ  إلَْيهِ  طَلَبُوا يَُسوعَ  إلى اُءواجَ  فَلَمَّ

تِنَا، ُمِحبٌّ  ألنهُ هََذا؛ لَهُ تَْفَعلَ  أنْ  ُمْستَِحقٌّ  إنَّهُ"  ُسوعُ يَ  فََمَشى". اْلَمْجَمعَ  لَنَا بَنَى َوقَدْ  ألُمَّ

،: "لَهُ يَقُولُ  أَْصِدقَاءَ  اْلِمئَةِ  قَائِدُ  إلَْيهِ  أْرَسلَ  البَْيِت، َعنِ  بَِعيدٍ  َغْيرَ  َكانَ  َوإذْ . َمَعهُمْ   يَاَربُّ

ً  اتِيذَ  أَْحِسبْ  لَمْ  لَِذلِكَ . بَْيتِي َسْقفِ  تَْحتَ  تَْدُخلَ  أنْ  ُمْستَِحقّاً  لَْستُ  فَإنِّي. تَْتَعبْ  ال  ُمْستَِحقّا

 َوإنهُ ،ُسْلطَانٍ  تَْحتَ  ُمَرتَّبٌ  إْنَسانٌ  أَنا فَإنِّي. فَتَايَ  فَيَْبَرأَ  َكلَِمةً  قُلْ  لَِكنْ . إلَْيكَ  آتِيَ  أنْ 

 هََذا لْ اْفعَ : َولَِعْبِدي فَيَِجيُء، تََعالَ : َوآلَخرَ  فَيَْذهَُب، اْذهَبْ : لِهََذا فَأَقُولُ . ُجْندٌ  يَِدي تَْحتَ 

ا". فَيَْفَعلُ  بَ  هََذا يَُسوعُ  َسِمعَ  فَلَمَّ  الَْحقَّ : "قَالَ وَ  يَْتبَُعهُ الَِّذي اْلَجْمعِ  إلى َوالتَفَتَ  ِمْنهُ، تََعجَّ
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 لىإ اْلُمْرَسلُونَ  فََرَجعَ ". اْلمْقَدارِ  بِهََذا إيَمانَاً  إْسَرائِيلَ  ُكلِّ  في أَِجدْ  لَمْ  إنِّي: لَُكمْ  أقُولُ 

ِ َدائِماً  . بَِرئَ  قَدْ  اْلَمِريضَ  اْلَعْبدَ  فََوَجُدوا اْلبَْيِت،  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 بَاِكر

 (12 ــ 1:  93) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

  10 ، 19:  26 مز

بُّ  أيهَا لَكَ  أَْعتَِرفُ  دُ  إلَِهي، الرَّ ، َعِظيَمةٌ  َرْحَمتَكَ  ألَنَّ . األَبدِ  إلى اْسَمكَ  َوأَُمجِّ  َعلَيَّ

ْيتَ  َوقَدْ   .هَلِّلُويَا .نَْفِسي نَجَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  َوفي . اقٍ بَ  َوالظََّلَمُ  بَاِكراً، اْلقَْبرِ  إلى اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ

 ىَوإل بُْطُرسَ  ِسْمَعانَ  إلى َوَجاَءتْ  فَأَْسَرَعتْ . اْلقَْبرِ  بَابِ  َعن َمْرفُوعاً  اْلَحَجرَ  فََرأَتِ 

 ،اْلقَْبرِ  ِمنَ  َسيِّدي أََخُذوا قَدْ : "لَهَُما َوقَالَتْ  يُِحبُّهُ، يَُسوعُ  َكانَ  الَِّذي اآلَخرِ  التِّْلِميذِ 

 َوَكانَا .اْلقَْبرِ  إلى َوأَتَيَا اآلَخرُ  َوالتِّْلِميذُ  بُْطُرسُ  فََخَرجَ !". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ 

مَ  بُْطُرسَ  َوَسبَقَ  اآلَخرُ  التِّْلِميذُ  فََرَكضَ . َمعاً  ِكَلَهَُما يُْسِرَعانِ  الً  َوتَقَدَّ  قَْبِر،الْ  إلى أَوَّ

 ،يَْتبَُعهُ بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  َجاءَ  ثُمَّ . يَْدُخلْ  َولَمْ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َوَرأَى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ 

 ْيسَ لَ  َرْأِسهِ  َعلَى َكانَ  الَِّذي َواْلِمْنِديلَ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َونَظَرَ  اْلقَْبرَ  َوَدَخلَ 
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 ضاً أيْ  َدَخلَ  فَِحينَئِذٍ . َوْحَدهُ  نَاِحيَةٍ  في َوَمْوُضوعاً  َمْلفُوفاً  بَلْ  الثِّيَاِب، َمعَ  َمْوُضوعاً 

الً  َجاءَ  الَِّذي اآلَخرُ  التِّْلِميذُ   ْعِرفُونَ يَ  بَْعدُ  يَُكونُوا لَمْ  ألنهُمْ  فَآَمَن، َوَرأَى اْلقَْبِر، إلى أَوَّ

 لىإ أْيضاً  التِّْلِميَذانِ  فََمَضى. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  يَقُومَ  أنْ  لَهُ يَْنبَِغي أنهُ: اْلِكتَابَ 

ا .َمْوِضِعِهَما  طَلََّعتْ تَ  تَْبِكي ِهيَ  َوفِيَما. تَْبِكي َخاِرجاً  اْلقَْبرِ  ِعْندَ  َواقِفَةً  فََكانَتْ  َمْريَمُ  أَمَّ

 ْندَ عِ  َواآلَخرَ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  َواِحداً  َجالَِسْينِ  بِيضٍ  بِثِيَابٍ  َمَلََكْينِ  فََرأَتْ  اْلقَْبِر، َداِخلَ 

". تَْبِكيَن؟ بَالُكِ  َما اْمَرأةُ، يَا: "لَها فَقَاالَ . َمْوُضوعاً  يَُسوعَ  َجَسدُ  َكانَ  َحْيثُ  ِرْجليِه،

ا". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ  َسيِِّدي، أََخُذوا إنَّهُمْ : "لَهَُما فَقَالَتْ   تَتْ اْلتَفَ  هََذا قَالَتْ  َولَمَّ

 اْمَرأَةُ، ايَ : "يَُسوعُ  لَهَا فَقَالَ . يَُسوعُ  أَنهُ تَْعلَمْ  َولَمْ  َواقِفاً، يَُسوعَ  فَنَظََرتْ  اْلَوَراِء، إلى

، أَنهُ فَظَنَّتْ ". تَْطلُبِيَن؟ َمنْ  تَْبِكيَن؟ لَِماَذا  ُكْنتَ  إنْ  ،َسيِِّدي يَا: "لَهُ فَقَالَتَ  اْلبُْستَانِيُّ

 ْلتَفَتَتْ إفَ " َمْريَمُ  يَا: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ ". آُخُذهُ  َوأَنا َوَضْعتَهُ، أَْينَ  فَأَْعلِْمنِي َحَمْلتَهُ قَدْ  أَنتَ 

 ال: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ . ُمَعلِّمُ  يَا: تَْفِسيُرهُ  الَِّذي!" َربُّوني: "بِاْلعْبَرانِيةِ  لَهُ َوقَالَتْ  ِهيَ 

 َصاِعدٌ  إنِّي: لَهُمْ  َوقُولِي إْخَوتِي إلى فَاْمِضيْ . أَبِي إلى بَْعدُ  أَْصَعدْ  لَمْ  ألَني تَْلِمِسينِي

 َوأَْخبََرتِ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  فََجاَءتْ ". إلهُُكمْ  هُوَ  الَِّذي وإلِهي أَبوُكْم، هُوَ  الَِّذي أَبِي إلى

، َرأْيتُ  إني: "التََّلَِميذَ  بَّ  ".هََذا لي قَالَ  َوأَنهُ الرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (11:  9 ــ 92:  1) البُولس

 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم فِيلِبِّي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 أَْسَمعُ  باً َغائِ  ُكْنتُ  أَوْ  َوَرأَْيتُُكْم، ِجْئتُ  إَذا َحتَّى اْلَمِسيحِ، إلْنِجيلِ  يَِحقُّ  َكَما ِعيُشوا فَقَطْ 

 إِيَمانِ  في اْلِجهَادِ  في ُشَرَكاءَ  َواِحَدٍة، َونَْفسٍ  َواِحدٍ  ُروحٍ  في تَْثبُتُونَ  أَنُكمْ  َعْنُكمْ 

فِينَ  َغْيرَ  اإلْنِجيِل،  ،َلَكِ لِْلهَ  بَيِّنَةٌ  لَهُمْ  هُوَ  الَِّذي األَْمرُ  اْلُمقَاِوِميَن، ِمنَ  بَِشْيءٍ  ُمَخوَّ

ا ِ  ِمنَ  َوَذلِكَ  فَلِْلَخَلَِص، لَُكمْ  َوأمَّ  اتُْؤِمنُو أَنْ  ال اْلَمِسيحِ  ألَْجلِ  لَُكمْ  ُوِهبَ  قَدْ  ألَنهُ. هللاَّ

، َرأَْيتُُموهُ  الَِّذي َعْينُهُ اْلِجهَادُ  لَُكمُ  إذْ . ألَْجلِهِ  تَتَأَلَُّموا أَنْ  أَْيضاً  بَلْ  فَقَْط، بِهِ   اآلنَ وَ  فيَّ

. لِْلَمَحبَّةِ  ،َما تَْسلِيَةٌ  َكانَتْ  إنْ . اْلَمِسيحِ  في َما، تَْعِزيَةٌ  َكانَتْ  فَإنْ . فيَّ  تَْسَمُعونَهُ أَْيضاً 

وحِ  في َما، َشِرَكةٌ  َكانَتْ  إنْ  ُموا َوَرْأفَةٌ، أَْحَشاءٌ  َكانَتْ  إنْ . الرُّ  َحتَّى فََرِحي فَتَمِّ

 ال اً،َواِحد َشْيئاً  ُمْفتَِكِرينَ  َواِحَدٍة، بِنَْفسٍ  َواِحَدةٌ  َمَحبَّةٌ  َولَُكمْ  َواِحداً  فِْكراً  تَْفتَِكُروا

بٍ  َشْيئاً  تَْصنَُعوا  ِمنْ  أَْفَضلَ  اْلبَْعضَ  بَْعُضُكمُ  َحاِسبِينَ  بِتََواُضعٍ، بَلْ  بُِعْجٍب، أَوْ  بِتََحزُّ

 هُوَ  َما إلى َواِحدٍ  ُكلُّ  بَلْ  فَقَْط، لِنَْفِسهِ  هُوَ  َما إلى َواِحدٍ  ُكلُّ  يَْنظَُرنَّ  ال. أَْنفُِسُكمْ 

 ُصوَرةِ  في الَكائِنِ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  في هُوَ  الَِّذي اْلفِْكرُ  هََذا فِيُكمْ  فَْليَُكنْ . لِآلَخِرينَ 

،ِ ِ  ُمَعاِدالً  يَُكونَ  أنْ  ُخْلَسةً  يَْحِسبْ  لَمْ  الَِّذي هللاَّ  ْبٍد،عَ  ُصوَرةَ  آِخذاً  َذاتَهُ، أَْخلَى لِكنَّهُ. ّلِِلَّ

 ْلَمْوتَ ا َحتَّى َوأَطَاعَ  َذاتَهُ َوَضعَ  َكإْنَساٍن، اْلهَْيئَةِ  في ُوِجدَ  َوإذْ . النَّاسِ  ِشْبهِ  في َصائِراً 

لِيبِ  َمْوتَ  ُ  َزاَدهُ  لِذلِكَ . الصَّ  بِاْسمِ  وَ تَْجثُ  لَِكيْ . اْسمٍ  ُكلِّ  فَْوقَ  بِاْسمٍ  لَهُ َوأَْنَعمَ  ِرْفَعةً، هللاَّ

َماءِ  في مَّنْ مِ  ُرْكبَةٍ  ُكلُّ  يَُسوعَ   َويَْعتَِرفَ  األَْرِض، تَْحتَ  َوَمنْ  األَْرضِ  َعلَى َوَمنْ  السَّ

ِ  َمْجدٌ  اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  الربَّ  أَنَّ  لَِسانٍ  ُكلُّ   . اآلبِ  ّلِلَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (13:  9 ــ 92:  1) الَكاثولِيُكون
 

سول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ   ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْرتُمْ  الَّتي اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  َوهَِذهِ   اءٍ ِريَ  َوُكلَّ  ِغشٍّ  َوُكلَّ  َشرٍّ  ُكلَّ  إذاً  َعْنُكمْ  ْطَرُحواإفَ . بِهَا بُشِّ

 ْلِغشِّ ا اْلَعِديمَ  الَعْقلِيَّ  اللَّبَنَ  اْشتَهُوا اآلَن، َمْولُوِدينَ  َكأَْطفَالٍ  نَِميَمٍة، َوُكلَّ  َحَسدٍ  َوُكلَّ 

بَّ  أنَّ  ُذْقتُمْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  إنْ  لِلَخَلِص، بِهِ  تَْنُموا لَِكيْ   ْيِه،إلَ  تَأتونَ  إذْ  الَِّذي. َصالِحٌ  الرَّ

ِ  ِمنَ  ُمْختَارٌ  َولَِكنْ  النَّاِس، ِمنَ  الَمْرُذولِ  الَحيِّ  الَحَجرِ   اً أْيض أْنتُمْ  ُكونُوا وَكِريٌم، هللاَّ

 ِعْندَ  ْقبُولَةٍ مَ  ُروِحيَّةٍ  َذبَائِحَ  لِتَْقِديمِ  طَاِهَراً، َكهَنُوتاً  ُروَحانِيَّاً، بَْيتاً  َمْبنِيِّينَ  َحيَّةٍ  َكِحَجاَرةٍ 

 ِ  َحَجراً  ِصْهيَْونَ  في أََضعُ  هَأنَذا إنِّي: "الِكتَابِ  في َمْكتُوبٌ  ألنهُ. اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  هللاَّ

 الَِّذينَ  أيهَا أْنتُمْ  فَلَُكمْ ". يُْخَزى الَ  بِهِ  يُْؤِمنُ  الَِّذي َكِريماً، زاويٍَة، َرأسَ  ُمْختَاراً،

ا الَكَراَمةُ، تُْؤِمنُونَ   دْ قَ  هُوَ  البَنَّاُؤوَن، َرفََضهُ الَِّذي فَاْلَحَجرُ " يُْؤِمنُوَن، ال الَِّذينَ  َوأمَّ

اِويَِة، َرْأسَ  َصارَ   بِالَكلَِمةِ  يَْعثُُرونَ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ ". َشكٍّ  َوَصْخَرةَ  َعْثَرةٍ  َوَحَجرَ  الزَّ

ا. لَهُ ُوِضُعوا للَِّذي ُموافِقِينَ  َغْيرَ   َوَكهَنُوٌت، َوَمْملََكةٌ، ُمْختَاٌر، ِجْنسٌ  فإنَُّكمْ  أْنتُمْ  أمَّ

ةٌ  َسةٌ، َوأُمَّ ٌر، ْعبٌ َوشَ  ُمقَدَّ  الظُّْلَمةِ  ِمنَ  َدَعاُكمْ  الَِّذي َذاكَ  بِفََضائِلِ  تُْخبُِروا لَِكيْ  ُمبَرَّ

ا َشْعباً، تَُكونُوا لَمْ  قَْبَلً  الَِّذينَ . اْلَعِجيبِ  نُوِرهِ  إلى ِ  َشْعبَ  ِصْرتُمْ  فَقَدْ  اآلنَ  َوأمَّ . هللاَّ

ا َمْرُحوِميَن، َغْيرَ  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ   .فََمْرُحوُمونَ  اآلنَ  َوأمَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (99 ــ 11:  12) اإلبَركِسيس
 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ُ  َوَكانَ  اتٍ  بُولُسَ  يََديْ  َعلَى يَْصنَعُ  هللاَّ  اِديلَ َمن يَأُخُذونَ  َكانُوا إِنَّهُمْ  َحتَّى َكثِيَرةً، قُوَّ

 األْمَراُض، َعْنهُمُ  فَتَُزولُ  اْلَمْرَضى، َعلَى َويََضُعونَهَا َجَسِدهِ  َعلَى ِمنْ  َوِخَرقاً 

يَرةُ  األْرَواحُ  َوتَْخُرجُ  رِّ افِينَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  قَْومٌ  ْبتََدأإفَ . الشِّ ِمينَ  الطَّوَّ وايُسَ  أنْ  اْلُمَعزِّ  مُّ

بِّ  ْسمِ إبِ  يَرةُ  األْرَواحُ  بِِهمِ  الَِّذينَ  َعلَى يَُسوعَ  الرَّ رِّ  يَُسوعَ ب نَْستَْحلِفُُكمْ : "قَائِلِينَ  الشِّ

 َكهَنٍَة، َرئِيسِ  يَهُوِديٍّ  َسَكاَوا، يُْدَعى لَِواحدٍ  بَنِينَ  َسْبَعةُ  َوَكانَ !" بُولُسُ  بِهِ  يَْكِرزُ  الَِّذي

وحُ  فَأَجابَ . هََذا يَْفَعلُونَ  يرُ  الرُّ رِّ ا: "لَهُمْ  َوقَالَ  الشِّ  ناأَ  َوبُولُسُ  أَْعِرفُهُ، فَأَنا يَُسوعُ  أمَّ

ا أَْعلَُمهُ، ُجلُ  َعلَْيِهمُ  فََوثَبَ ". أْنتُْم؟ فََمنْ  أْنتُمْ  َوأمَّ وحُ  بِهِ  َكانَ  الَِّذي الرَّ يرُ  الرُّ رِّ  ،الشِّ

ؤوسِ  َمْشُدوِخي ُعَراةً  اْلبَْيتِ  َذلِكَ  ِمنْ  هََربُوا َحتَّى َعلَْيِهْم، َوقَِويَ  َوتََسلَّطَ   ارَ َوصَ . الرُّ

اِكنِينَ  َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودِ  لَِجِميعِ  ظَاِهراً  هََذا  ىَعلَ  َخْوفٌ  فََوقَعَ . أَفَُسسَ  في السَّ

بِّ  اْسمُ  َوَكانَ  َجِميِعِهْم،  يَأْتونَ  آَمنُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َوَكانَ . يَتََعظَّمُ  يَُسوعَ  الرَّ

ْحرَ  يَْستَْعِملُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َوَكانَ  بِأَْفَعالِِهْم، َوُمْخبِِرينَ  ُمْعتَِرفِينَ  ُمونَ يُ السِّ  قَدِّ

قُونَهَا ُكتُبَهُمْ  رُ  فََوَجُدوهَا أَْثَمانَهَا َوَحَسبُوا. اْلَجِميعِ  أَمامَ  َويُحرِّ  نَ مِ  َربََواتٍ  بَِخْمسِ  تُقَدَّ

ةِ  بِّ  َكلَِمةُ  َكانَتْ  هَكَذا. اْلفِضَّ ةٍ  َوتَْقَوى تَْنُمو الرَّ ا. بِِشدَّ  عَ َوضَ  األُُموُر، هَِذهِ  َكُملَتْ  َولَمَّ

: قَائَِلً  أُوُرَشلِيَم، إلى يَْذهَبُ  َوأََخائِيَةَ  َمِكُدونِيَّةَ  في يَْجتَازُ  بَْعَدَما أَنهُ نَْفِسهِ  في بُولُسُ 

 نِيَّةَ َمِكُدو إلى فَأَْرَسلَ ". أْيضاً  ُروِميَةَ  أََرى أَنْ  لِي يَْنبَِغي هُنَاكَ  إلى أَْذهَبُ  َما بَْعدَ  إني"

ا َوتِيُموثَاُوَس، اَرْسطُوسَ : يَْخِدُمونَهُ َكانُوا الَِّذينَ  ِمنَ  اْثنَْينِ   يف َزَماناً  فَلَبِثَ  هُوَ  َوأَمَّ

 .أَِسيَّا

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

  



 من شهر أبيب رابعاألحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

234 

 الُمقَدس اإلنجيل

 (42 ــ 1:  11) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 16 ، 2:  43 مز

بُّ  أَيهَا َوأَْنتَ   َولِيَقُلْ  .يُْشبِهُكَ  َمنْ  لَْيسَ  أَْفَكاِركَ  َوفي َكثِيَرةً، َعَجائِبَكَ  َجَعْلتَ  إلَِهي الرَّ

بُّ  فَْليَْعظُمِ : َخَلََصكَ  يُِحبُّونَ  الَِّذينَ  ِحينٍ  ُكلِّ  في  .هَلِّلُويَا. الرَّ
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َوَكانَتْ . أُْختِهَا َوَمْرثَا َمْريَمَ  قَْريَةِ  ِمنْ  َعْنيَا بَْيتِ  ِمنْ  لَِعاَزُر، َوهُوَ  َمِريضاً  َواِحدٌ  َوَكانَ 

بَّ  َدهَنَتِ  الَّتي َمْريَمُ  ِهيَ  هَِذهِ   نَ َكا الَّتي َوِهيَ . بَِشْعِرهَا قََدَمْيهِ  َوَمَسَحتْ  بِالطِّيِب، الرَّ

،: "لَهُ قَائِلَتَْينِ  إلَْيهِ  أُْختَاهُ  فَأَْرَسلَتْ  أََخاهَا، اْلَمِريضُ  لَعاَزرُ   ِحبُّهُتُ  الَِّذي إنَّ  هَا يَاَربُّ

ا". َمِريضٌ   ألَْجلِ  بَلْ  اْلَمْوِت، َمَرضَ  هُوَ  لَْيسَ  اْلَمَرضُ  هََذا: "قَالَ  يَُسوعُ  َسِمعَ  فَلَمَّ

ِ، َمْجدِ  دَ  هللاَّ ِ  اْبنُ  لِيَتََمجَّ ا .َولَعاَزرَ  أُْختَهَا َوَمْريَمَ  َمْرثَا يُِحبُّ  يَُسوعُ  َوَكانَ ". بِهِ  هللاَّ  فَلَمَّ

: يِذهِ لِتََلَمِ  قَالَ  َذلِكَ  َوبَْعدَ . يَْوَمْينِ  فِيهِ  َكانَ  الَِّذي اْلَمْوِضعِ  في أَقَامَ  َمِريضٌ  أَنهُ َسِمعَ 

 ْطلُبُونَ يَ  اْليَهُودُ  َكانَ  اآلنَ  ُمَعلُِّم، يَا: "تََلَِميُذهُ  لَهُ فَقَالَ ". أْيضاً  اْليَهُوِديَّةِ  إلى لِنَْذهَبْ "

 َرةَ َعشْ  اْثنَتَيْ  النَّهَارُ  أَلَْيسَ : "يَُسوعُ  أََجابَ ". هُنَاكَ  إلى أْيضاً  وتَْمِضي يَْرُجُموَك، أنْ 

 يف يَْمِشي َوَمنْ  اْلَعالَِم، هََذا نُورَ  يَْنظُرُ  ألَنهُ يَْعثُرُ  ال رِ النَّهَا في يَْمِشي فَمنْ  َساَعةً؟

 لَِكنِّي. نَامَ  قَدْ  َحبِيبُنَا لَِعاَزرُ : "لَهُمْ  قَالَ  ثُمَّ  هََذا قَالَ ". فِيهِ  لَْيسَ  النُّورَ  ألَنَّ  يَْعثُُر، اللَّْيلِ 

،: "التََّلِميذُ  لَهُ قَالَ ". ألُقِيَمهُ أَْذهَبُ  ا". يَقُومُ  فَهُوَ  نَامَ  قَدْ  َكانَ  إنْ  يَاَربُّ  قَالَ فَ  يَُسوعُ  أمَّ
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 :َعَلَنِيةً  يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  ِحينَئِذٍ . النَّْومِ  ُرقَادِ  َعنْ  قَالَ  أَنهُ ظَنُّوا َوهُمْ  َمْوتِِه، نَومِ  َعنْ 

 لِنَْذهَبْ  لَِكنْ . لِتُْؤِمنُوا هُنَاَك، أَُكنْ  لَمْ  إنِّي أَْجلُِكمْ  ِمنْ  أَْفَرحُ  َوأَنا. َماتَ  قَدْ  لَِعاَزرُ "

 لَِكيْ  أْيضاً  نَْحنُ  لِنَْمضِ : "التََّلَِميذِ  لُرفَقَائِهِ  التَّْوأَمَ  يُْدَعى الَِّذي تُوَما فَقَالَ !". إلَْيهِ 

ا!". َمَعهُ نَُموتَ  ابِعُ  اْليَْومُ  أَنهُ َوَجدَ  يَُسوعُ  أَتى فَلَمَّ  ْيتُ بَ  َوَكانَتْ . اْلقَْبرِ  في َوهُوَ  الرَّ

 قَدْ  اْليَهُودِ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َوَكانَ . َغْلَوةً  َعْشَرةَ  َخْمسَ  نَْحوَ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  قَِريبَةً  َعْنيَا

وهَُما َوَمْرثَا َمْريَمَ  إلى َجاُءوا ا. أَِخيِهَما َعنْ  لِيَُعزُّ  آتٍ  يَُسوعَ  أنَّ  َمْرثَا َسِمَعتْ  فَلَمَّ

ا قَائِِه،لِلِ  َوَخَرَجتْ  قَاَمتْ   يَا: "وعَ لِيَسُ  َمْرثَا فَقَالَتْ . اْلبَْيتِ  في َجالَِسةً  فََكانَتْ  َمْريَمُ  أَمَّ

 تَْطلُبُ  َما ُكلَّ  أنَّ  أَْعلَمُ  أْيضاً  اآلنَ  لَِكنِّي! لِيَُموتَ  أَِخي َكانَ  َما هَهُنَا ُكْنتَ  لَوْ  َربي،

ِ  ِمنَ  ُ  يُْعِطيكَ  هللاَّ  أَْعلَمُ  اأَن: "َمْرثَا لَهُ قَالَتْ ". أَُخوكِ  َسيَقُومُ : "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ ". إيَّاهُ  هللاَّ

. اْلَحيَاةُ وَ  اْلقِيَاَمةُ  هُوَ  أَنا: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ ". األَِخيرِ  اْليَْومِ  في اْلقِيَاَمِة، في َسيَقُومُ  أَنهُ

. دِ األَب إلى يَُموتَ  فَلَنْ  بِي ُمْؤِمنٌ  َحيٌّ  هُوَ  َمنْ  َوُكلُّ  يَْحيَا، فَهُوَ  َماتَ  َولَوْ  بِي يُؤِمنْ  َمنْ 

ِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  أَْنتَ  أَنكَ  أُْؤِمنُ  أَنا. َربي يَا نََعمْ : "لَهُ قَالَتْ ". بِهََذا؟ أَتْؤِمنِينَ   ،هللاَّ

ا". اْلَعالَمِ  إلى اآلتِي اً، أُْختَهَا َمْريَمَ  َوَدَعتْ  َمَضتْ  هََذا قَالَتْ  َولَمَّ : لَها َوقَالَتْ  ِسرَّ

ا". يَْدُعوكِ  َوهُوَ  هَهُنَا، اْلُمَعلِّمُ "  يَُسوعَ  ألنَّ . إلَْيهِ  َوَجاَءتْ  ُمْسِرَعةً  نَهََضتْ  َسِمَعتْ  فَلَمَّ

 فاْليَهُودُ . اَمْرثَ  فِيهِ  الَقَْتهُ الَِّذي اْلَمَكانِ  في يََزالُ  الَ  َكانَ  بَلْ  اْلقَْريَِة، إلى َجاءَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ 

ونَهَا، اْلبَْيتِ  في َمَعهَا َكانُوا الَِّذينَ  ا يَُعزُّ  َوَخَرَجْت، ُمْسِرَعةً  قَاَمتْ  َمْريَمَ  َرأَْوا لَمَّ

ا. هُنَاكَ  لِتَْبِكيَ  اْلقَْبرِ  إلى َذاِهبَةٌ  أنهَا ظَانِْينَ  تَبُِعوهَا  َكانَ  َحْيثُ  إلى َمْريَمُ  َجاَءتْ  فلَمَّ

تْ  َوَرأَْتهُ، يَُسوعُ   أَِخي َكانَ  َما هَهُنَا ُكْنتَ  لَوْ  َربي، يَا: "قَائِلَةً  قََدَمْيهِ  ِعْندَ  َخرَّ

ا!". لِيَُموتَ   ،يَْبُكونَ  َمَعهَا َجاُءوا الَِّذينَ  أْيضاً  اْليَهُودَ  َوَرأَى تَْبِكي، يَُسوعُ  َرآهَا فَلَمَّ

وحِ  تَأَلَّمَ  ،: "لَهُ فقَالُوا". َوَضْعتُُموهُ؟ أْينَ : "لَهُمْ  َوقَالَ  ْضطََرَب،إوَ  بِالرُّ  لَ تََعا يَاَربُّ

 بَْعضٌ  َوقَالَ !". يُِحبُّهُ َكْيفَ  ْنظُُرواإ: "اْليَهُودُ  فَقَالَ . يَُسوعَ  َعينَا فََدَمَعتْ ". َواْنظُرْ 

 أْيضاً  هََذا يََدعَ  ال أنْ  أَْعَمىَ  اْلَمْولُودِ  َعْينَيِ  فَتَحَ  الَِّذي هََذا يَْقِدرُ  َكانَ  أََما: "ِمْنهُمْ 

 ابِهِ بَ  َعلَى َوَكانَ  َمَغاَرةً  َوَكانَ  اْلقَْبِر، إلى َوَجاءَ  نَْفِسهِ  في يَُسوعُ  فَتََحنَّنَ ". ؟يَُموتُ 
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: اْلَمْيتِ  أُْختُ  َمْرثَا، لَهُ قَالَتْ !". اْلَحَجرَ  هََذا إْرفَُعوا: "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ . َعِظيمٌ  َحَجرٌ 

"،  آَمْنتِ  إنْ  إنَّكِ : لَكِ  أَقُلْ  أَلَمْ : "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ ". اليَْومَ  َرابَِعهُ ألَنَّ  أَْنتَنَ  قَدْ  يَاَربُّ

ِ؟ َمْجدَ  تََرْينَ   ْوُق،فَ  إلى َعْينَيهِ  يَُسوعُ  َوَرفَعَ  اْلقَْبِر، بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  فََرفَُعوا". هللاَّ

 ُكلِّ  في لِي تَْسَمعُ  أَنكَ  َعلِْمتُ  قَدْ  َوأَنا لِي، َسِمْعتَ  ألَنكَ  أَْشُكُركَ  أَبِت، يَا: "َوقَالَ 

". أَْرَسْلتَنِي الَِّذي أَنتَ  أَنكَ  لِيُْؤِمنُوا قُْلُت، بِي اْلُمِحيطِ  اْلَجْمعِ  هََذا أَْجلِ  ِمنْ  لَِكنْ . ِحينٍ 

ا  َمْربُوطَةٌ  اْلَمْيتُ  فََخَرجَ !". َخاِرَجاً  هَلُمَّ  لَِعاَزُر،: "َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  َصَرخَ  هََذا قَالَ  َولَمَّ

 َوَدُعوهُ  ُحلُّوهُ : "يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ . بِِمْنِديلٍ  َمْلفُوفٌ  َوَوْجهُهُ بِلَفَائَِف، َويََداهُ  ِرْجَلَهُ 

 َمنُواآ يَُسوُع، فََعلَهُ َما َونَظَُروا َمْريََم، إلى َجاُءوا الَِّذينَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  فََكثِيُرونَ ". يَْذهَبْ 

ِ   .بِهِ   .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ِمسرىمن شهر  ولاألحد األ
 

 العَشيه

 (26 ــ 42:  6) َمرقُس
 

س َمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 ، 99:  00 مز

بِّ  َعْينَا هَُوَذا. َعلَْيكَ  تَكالِنَاإ َكِمثلِ  َعلَْينَا، يَاَربُّ  َرْحَمتُكَ  فَْلتَُكنْ   ئِفِيِِه،َخا َعلَى الرَّ

 .هَلِّلُويَا. َرْحَمتِهِ  َعلَى َواْلُمتَِّكلِينَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، الدائمي، الذي لهُ المجُد هللا الحَ 
 

فِينَةَ  يَْرَكبُوا أَنْ  تََلَِميَذهُ  أَْلَزمَ  َولِْلَوْقتِ   َحتَّى َصْيَدا، بَْيتِ  إلى اْلَعْبِر، إلى َويَْسبِقُوهُ  السَّ

ا. اْلَجْمعَ  يَْصِرفَ  َعهُمْ  فَلَمَّ ا. لِيَُصلِّيَ  اْلَجبَلِ  إلى َمَضى َودَّ  َكانَتِ  اْلَمَساءُ  َصارَ  َولَمَّ

فِينَةُ  اِطئِ  َعلَى َكانَ  َوْحَدهُ  َوهُوَ  اْلبَْحِر، َوَسطِ  في السَّ ا. الشَّ بِينَ  َرآهُمْ  فَلَمَّ  يف ُمَعذَّ

يحَ  ألَنَّ  اْلَجْذِف؛ هُْم، َكانَتْ  الرِّ ابِعِ  اْلهَِزيعِ  نَْحوَ  أَتَاهُمْ  ِضدَّ  ىَعلَ  َماِشياً  اللَّْيلِ  ِمنَ  الرَّ

ا. يَتََجاَوَزهُمْ  أَنْ  يُِريدُ  َوَكانَ  اْلبَْحِر،  َخيَاالً، ظَنُّوهُ  اْلبَْحرِ  َعلَى َماِشياً  َرأَْوهُ  فَلَمَّ

 َو،هُ  أَنَا ثِقُوا،: "لَهُمْ  َوقَالَ  َكلََّمهُمْ  فَلِْلَوْقتِ . َواْضطََربُوا ُكلُّهُمْ  َرأَْوهُ  ألَنهُمْ . فََصَرُخوا

فِينَةِ  إلى إلَْيِهمْ  فََصِعدَ ". تََخافُوا ال يُح، فََسَكنَتِ  السَّ  ألَنهمْ . ْنفُِسِهمْ أَ  في ِجّداً  فَبُِهتُوا الرِّ

ا. َغلِيظَةً  قُلُوبُهُمْ  َكانَتْ  إذْ  األَْرِغفَةِ  أَْمرَ  يَْفهَُموا لَمْ  اِطِئ، إلى َعبَُروا فَلَمَّ  واَجاءُ  الشَّ

ا. َوأَْرَسْوا َجنِّيَساِرَت، إلى فِينَةِ  ِمنَ  َخَرُجوا َولَمَّ  تِْلكَ  يف فَطَافُوا. لِْلَوْقتِ  َعَرفُوهُ  السَّ
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ةٍ  َعلَى اْلَمْرَضى يَْحِملُونَ  ْبتََدأُواإوَ  ُكلِّهَا، اْلُكوَرةِ   .هُنَاكَ  أَنهُ َسِمُعوا َحْيثُ  إلى أَِسرَّ

 في اْلَمْرَضى يََضُعونَ  َكانُوا اْلَمَزارعِ  أَوْ  اْلُمُدنِ  أَوْ  اْلقَُرى إلى َدَخلَ  َوَحْيثَُما

  .بَِرئَ  لََمَسهُ َمنْ  َوُكلُّ . ثَْوبِهِ  هُْدبَ  َولُوْ  يَْلِمُسوا أنْ  إلَْيهِ  يَْطلُبُونَ  َوَكانُوا األَْسَواِق،

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (93 ــ 1:  92) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهر التلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 91 ، 93:  00 مز

بَّ  تَْنتَِظرُ  نَْفُسنَا  ألننَا ،ْلبُنَاقَ  يَْفَرحُ  َوبِهِ . َونَاِصُرنَا ُمِعيِنُنَا هُوَ  ألنهُ ،ِحينٍ  ُكلِّ  في الرَّ

 .هَلِّلُويَا .إتَكْلنَا اْلقُدُّوسِ  ْسِمهِ إ َعلَى
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْبِت، َوبَْعدَ  لِ ) األََحدِ  فَْجرِ  ِعْندَ  السَّ  َوَمْريَمُ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ ( األُْسبُوعِ  أوَّ

بِّ  َمَلَكَ  ألَنَّ  َحَدثَْت، قَدْ  َعِظيَمةٌ  َزْلَزلَةٌ  َوإَذا. اْلقَْبرَ  لِتَْنظَُرا األُْخَرى  ِمنَ  نََزلَ  الرَّ

َماءِ   اُسهَُولِبَ  َكاْلبَْرِق، َمْنظَُرهُ  َوَكانَ . َعلَْيهِ  َوَجلَسَ  اْلقَْبِر، بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  َوَدْحَرجَ  السَّ

اسُ  اْضطََربَ  َرْهبَتِهِ  نْ َومِ . َكالثَّْلجِ  أَْبيَضَ   اْلَمَلَكُ  فَأََجابَ . َكأَْمَواتٍ  َوَصاُروا اْلُحرَّ

 لَْيسَ . لِبَ صُ  الَِّذي يَُسوعَ  تَْطلُبَانِ  أنُكَما أَْعلَمُ  فَإنِّي أَْنتَُما، تََخافَا ال: "لِْلَمْرأَتَْينِ  َوقَالَ 

 هَبَاَوإذْ . فِيهِ  َمْوُضوعاً  َكانَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  اْنظَُرا تََعالَيَا. قَالَ  َكَما قَامَ  قَدْ  بَلْ  هَهُنَا، هُوَ 
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. لِ اْلَجلِي إلى يَْسبِقُُكمْ  هُوَ  َوهَا. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  قَامَ  قَدْ  إنَّهُ: لِتََلَِميِذهِ  قُوالَ  َسِريعاً 

 ِظيٍم،عَ  َوفََرحٍ  بَِخْوفٍ  اْلقَْبرِ  ِمنَ  َسِريعاً  فََخَرَجتَا". لَُكَما قُْلتُ  قَدْ  أَنا هَا. تََرْونَهُ هُنَاكَ 

ا". لَُكَما َسَلَمٌ : "قَائَِلً  القَاهَُما يَُسوعُ  َوإَذا. تََلَِميَذهُ  لِتُْخبَِرا ُمْسَرَعتَْينِ   أَْمَسَكتَافَ  هَُما أمَّ

 يَْذهَبُوا أنْ  إْخَوتي أْعلَِما اِْذهَبَا. تََخافَا ال: "يَُسوعُ  لَهَُما قَالَ  ِحينَئِذٍ . لَهُ َوَسَجَدتَا بِقََدَمْيهِ 

اسِ  ِمنَ  قَْومٌ  إَذا َذاِهبَتَانِ  هَُما َوفِيَما". يََرْونَنِي َوهُنَاكَ  اْلَجلِيِل، إلى  إلى َجاُءوا اْلُحرَّ

يُوخِ، َمعَ  فَاْجتََمُعوا. َكانَ  َما بُِكلِّ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءَ  َوأَْخبَُروا اْلَمِدينَةِ   َوتََشاَوُروا، الشُّ

ةً  َوأََخُذوا  لَْيَلً  أَتْوا تََلَِميَذهُ  إنَّ  قُولُوا: "قَائِلِينَ  لِْلُجْندِ  َوأَْعطَْوهَا قِيَمةٍ  َذاتَ  فِضَّ

". مٍّ هَ  بَِلَ  َونَُصيُِّرُكمْ  نَْحُن، نُْقنُِعهُ اْلقَْولَ  هََذا اْلَواليْ  َسِمعَ  َوإَذا. نِيَامٌ  َونَْحنُ  َوَسَرقُوهُ 

ا ةَ  فَأََخُذوا هُمْ  أَمَّ  هََذا إلى اْليَهُودِ  ِعْندَ  اْلقَْولُ  هََذا فََشاعَ  َعلَُّموهُْم، َكَما َوفََعلُوا اْلفِضَّ

ا. اْليَْومِ   هِ بِ  َوَعَدهُمْ  الَِّذي اْلَجبَِل، إلى اْلَجلِيلِ  إلى فََمَضْوا تِْلِميذاً  َعَشرَ  األََحدَ  َوأَمَّ

ا. يَُسوعُ  مَ . َشكَّ  بَْعَضهُمْ  َولِكنَّ  لَهُ، َسَجُدوا َرأَْوهُ  َولَمَّ  :قَائَِلً  َوَخاطَبَهُمْ  يَُسوعُ  فَتَقَدَّ

ماءِ  في ُسْلطَانٍ  ُكلَّ  أُْعِطيتُ  قَدْ  إنِّي"  َوَعلُِّموا اآلنَ  ْمُضواإفَ  األَْرِض، َوَعلَى السَّ

ُدوهُمْ  األَُممِ  َجِميعَ  وحِ  َواالْبنِ  اآلبِ  ْسمِ إبِ  َوَعمِّ  يَْحفَظُوا أنْ  َوَعلُِّموهُمْ . اْلقُُدسِ  َوالرُّ

هورِ  اْنقَِضاءِ  إلى األيامِ  ُكلَّ  َمَعُكمْ  أَنا َوهَا. بِهَا أَْوَصْيتُُكمْ  الَّتي األُُمورِ  َجِميعَ  . "الدُّ

ِ َدائِماً   . آِمينَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (92 ــ 1:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

اً؟ أَنا أَلَْستُ   َملِيعَ  أَْنتُمْ  أَلَْستُمْ  َربَّنَا؟ اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  َرأَْيتُ  أََما َرُسوالً؟ أَنا أَلَْستُ  ُحرَّ

؟ في بِّ  َخْتمُ  تُمْ أَنْ  ألَنُكمْ ! َرُسولٌ  إلَْيُكمْ  أَنا فَإنََّما آَخِريَن، إلى َرُسوالً  لَْستُ  ُكْنتُ  إنْ  الرَّ

بِّ  في ِرَسالَتِي  أَنْ  انٌ ُسْلطَ  لَنَا أَلَْيسَ : يَْفَحُصونَنِي الَِّذينَ  ِعْندَ  ْحتَِجاِجيإ هُوَ  هََذا. الرَّ

ُسلِ  َكبَاقِي َزْوَجةٌ  أُْختٌ  تَْتبََعنَا أنْ  ُسْلطَانٌ  لَنَا أَلَْيسَ  َونَْشَرَب؟ نَأُْكلَ  بِّ ا َوإْخَوةِ  الرُّ  لرَّ

 نَْفِسِه؟ قَةِ بِنَفَ  قَطُّ  تََجنَّدَ  َمنْ  نَْشتَِغَل؟ ال أَنْ  لَنَا ُسْلطَانَ  ال َوبَْرنَابَا َوْحِدي أَنا أَمْ  َوِكيفَا؟

 لَبَنِ  ِمنْ  يَأُْكلُ  َوال َغنَمٍ  قَِطيعَ  يَْرَعى َمنْ  أَوْ  ثََمِرِه؟ ِمنْ  يَأُْكلُ  َوال َكْرماً  يَْغِرسُ  َوَمنْ 

 فَإنَّهُ ا؟هَذَ  يَقُولُ  أْيضاً  نَْفُسهُ النَّاُموسُ  لَْيسَ  أَمْ  َكإْنَساٍن؟ بِهََذا أَتََكلَّمُ  أَلََعلِّي اْلقَِطيعِ؟

َ  أَلََعلَّ ". َداِرساً  ثَْوراً  تَُكمَّ  ال: "ُموَسى نَاُموسِ  في َمْكتُوبٌ  هُ هللاَّ  قُولُ يَ  أَمْ  الثِّيَراُن؟ تُِهمُّ

اثِ  يَْنبَِغي فإنهُ. أَْجلِنَا ِمنْ  َمْكتُوبٌ  ألَنهُ أَْجلِنَا؟ ِمنْ  ُمْطلَقاً   َجاٍء،رَ  َعلَى يَْحُرثَ  أَنْ  لِْلَحرَّ

اِرسِ  ى أنْ  َولِلدَّ وِحيَّاِت، لَُكمُ  َزَرْعنَا قَدْ  نَْحنُ  ُكنَّا إنْ . يَأُْخذَ  أنْ  يَتََرجَّ  َذاإ أَفََعِظيمٌ  الرُّ

 بِاألَْولَى فَنَْحنُ  ُسْلطَانُِكمْ  في ُشَرَكاءَ  آَخُرونَ  َكانَ  إنْ  اْلَجَسِديَّاِت؟ ِمْنُكمُ  َحَصْدنَا

ْلطَاَن، هََذا نَْستَْعِملْ  لَمْ  لِكنَّنَا َكثِيَراً، لُ  بَلْ  السُّ  إلْنِجيلِ  َرةً َعثْ  نَْجَعلَ  لِئََلَّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  نَتََحمَّ

امِ  يَأُْكلُونَ  اْلهَيَاِكِل، في يَْعَملُونَ  الَِّذينَ  أنَّ  تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ . اْلَمِسيحِ   َوالَِّذينَ  لِْلهَْيَكِل؟ مَّ

بُّ  َرَسمَ  أْيضاً  هَكَذا اْلَمْذبَحِ؟ َمعَ  يَْقتَِسُمونَ  اْلَمْذبَحَ  يَُلَِزُمونَ   نَ يُنَاُدو الَِّذينَ  أنَّ : الرَّ

ا. يَِعيُشونَ  اإلْنِجيلِ  ِمنَ  بِاإلْنِجيِل،  هََذا تُ َكتَبْ  َوال هََذا، ِمنْ  َشْيئاً  أَْستَْعِملْ  فَلَمْ  أَنا أَمَّ

 إنْ  ألَنهُ. فَْخِري أََحدٌ  يَُعطِّلَ  أَنْ  ِمنْ  أَُموتَ  أنْ  لِي َخْيرٌ  ألَنهُ. هَكَذا فيَّ  يَِصيرَ  لَِكيْ 

رُ  ُكْنتُ  ُروَرةُ  إذِ  فَْخٌر، لِي فَلَْيسَ  أُبشِّ ، َمْوُضوَعةٌ  الضَّ  ال ُكْنتُ  إنْ  لِي فََوْيلٌ  َعلَيَّ

رُ   اْستُْؤِمْنتُ  فَقَدِ  َكْرهاً  َكانَ  إنْ  َولَِكنْ  أَْجٌر، فَلِي طَْوعاً  هََذا أَْفَعلُ  ُكْنتُ  إنْ  فَإنَّهُ. أُبشِّ
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رُ  َوأَنا إذْ  أَْجِري؟ هُوَ  فََما. َوَكالَةٍ  َعلَى  مْ لَ  َحتَّى نَفَقٍَة، بَِلَ  اْلَمِسيحِ  إْنِجيلَ  أَْجَعلُ  أُبشِّ

ْلطَانَ  هََذا أَْستَْعِملْ  اً  ُكْنتُ  إذْ  فَإنِّي. اإلْنِجيلِ  في السُّ  ْفِسينَ  ْستَْعبَْدتُ إ اْلَجِميعِ، ِمنَ  ُحرَّ

 لَِّذينَ لِ  َوِصْرتُ . اْليَهُودَ  ألَْربَحَ  َكيَهُوِديٍّ  لِْليَهُودِ  فَِصْرتُ . األَْكثَِرينَ  ألَْربَحَ  لِْلَجِميعِ 

 الَِّذينَ  ألَْربَحَ  النَّاُموسِ  تَْحتَ  لَْستُ  أَني َمعَ  النَّاُموِس، تَْحتَ  َكأَني النَّاُموسِ  تَْحتَ 

 بَِلَ  لَْستُ  أَني َمعَ  نَاُموسٍ  بَِلَ  َكأَني نَاُموسٍ  بَِلَ  لِلَِّذينَ  َوِصْرتُ . النَّاُموسِ  تَْحتَ 

ِ، نَاُموسٍ  عَ  ِصْرتُ . نَاُموسٍ  بَِلَ  الَِّذينَ  ألَْربَحَ  لِْلَمِسيحِ  نَاُموسٍ  تَْحتَ  بَلْ  ّلِِلَّ  فَاءِ لِلضُّ

َعفَاءَ  ألَْربَحَ  َكَضِعيفٍ  . ْوماً قَ  َحالٍ  ُكلِّ  َعلَى ألَُخلِّصَ  نَْوعٍ، ُكلَّ  لِلَجِميعِ  تُ ِصرْ . الضُّ

 نَ الَِّذي أنَّ  تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ . فِيهِ  َشِريكاً  ألَُكونَ  اإلْنِجيِل، ألَْجلِ  أَْفَعلُهُ أَنا ُكلُّهُ َوهََذا

 َعالَةَ؟اْلجَ  يَأُْخذُ  الَِّذي هُوَ  فَقَطْ  َواِحداً  َولَِكنَّ  يَْرُكُضوَن، َجِميُعهُمْ  اْلَمْيَدانِ  في يَْرُكُضونَ 

اأَ . َشْيءٍ  ُكلِّ  في نَْفَسهُ يَْضبُطُ  يَُجاِهدُ  َمنْ  َوُكلُّ . تَنَالُوا لَِكيْ  أَْنتُمْ  اْرُكُضوا هََكَذا  مَّ

ا يَْفنَى، إْكلِيَلً  يَأُْخُذوا فَلَِكيْ  أُولئِكَ   لَْيسَ  هََكَذا أَْرُكضُ  أَنا إذاً،. يَْفنَى ال َما نَْحنُ  َوأَمَّ

 َجَسِدي أَْقَمعُ  بَلْ . اْلهََواءَ  أَْضِربُ  َكأَني ال أُالِكُم، َوهََكَذا. يَقِينٍ  َغْيرِ  َعنْ  َكأَنهُ

ْرتُ  َما بَْعدَ  َحتَّى َوأَْستَْعبُِدهُ،  .َمْرفُوضاً  نَْفِسي أَنا أَِصيرَ  ال لِآلَخِرينَ  بَشَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 ــ 2:  0) الَكاثولِيُكون
 

سول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ   ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ينَ ُمِحبِّ َوُكونُوا. اآلالمِ  في ُمْشتَِرِكينَ  َوُكونُوا َواِحٍد، بَِرأيٍ  َجِميَعاً  ُكونُوا َوالنِّهَايَةُ،

 َمٍة،بَِشتِي َشتِيَمةٍ  َعنْ  أَوْ  بَِشرٍّ  َشرٍّ  َعنْ  ُمَجاِزينَ  َغْيرَ  ُمتََواِضِعيَن، َرُحوِمينَ  اإلْخَوةَ،

 أََرادَ  نْ مَ : "ألنَّ . اْلبََرَكةَ  تَِرثُوا لَِكيْ  ُدِعيتُمْ  األَْمرِ  لِهََذا ألنُكمْ  ُمبَاِرِكيَن؛ بِاْلَعْكسِ  بَلْ 

رِّ  َعنِ  لَِسانَهُ فَْليَْكفُفْ  َصالَِحةً، أَياَماً  َويََرى اْلَحيَاةَ  يُِحبَّ  أنْ   تَتََكلََّما أالَّ  َوَشفَتَْيهِ . الشَّ
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رِّ  َعنِ  َولِيَِحدْ  بِاْلَمْكِر، َلَمَ  َولِيَْطلُبِ  اْلَخْيَر، َويَْصنَعِ  الشَّ  َعْينِيِ  نَّ أل أَثَِرِه؛ في َويَِجدَّ  السَّ

بِّ  ا ِطْلبَتِِهْم، إلى تَْنِصتَانِ  َوأُْذنَْيهِ  األْبَراَر، تَْنظَُرانِ  الرَّ بِّ  َوْجهُ َوأمَّ  اِعلِيفَ  فَِضدُّ  الرَّ

رِّ   نْ إ َولَِكنْ  اْلَخْيِر؟ َعلَى َغيُّوِرينَ  ُكْنتُمْ  إَذا يُْؤِذيَُكمْ  أنْ  يُْمِكنُهُ الَِّذي َذا فََمنْ ". الشَّ

، أَْجلِ  ِمنْ  تَأَلَّْمتُمْ  ا. فَطُوبَاُكمْ  اْلبِرِّ ُسوا بَلْ  تَْضطَِربُوا، َوال تََخافُوهُ  فََل َخْوفُهُمْ  َوأَمَّ  قَدِّ

بَّ   .قُلُوبُِكمْ  في اْلَمِسيحَ  الرَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

 آمين. ،فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ 

 

 

 (43 ــ 90:  12) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 هُاْسمُ  َواحداً  ألنَّ  الطَِّريِق؛ بَِسبَبِ  بِقَلِيلٍ  لَْيسَ  ضطَرابٌ إ اْلَوْقتِ  َذلِكَ  في َوَحَدثَ 

ََ  ِديِمْتِريُوس، ةٍ  َصائِ نَّاعَ  يُربِحُ  َكانَ  ألَْرطَاِميَس، فَِضةٍ  هَيَاِكلِ  َصانِعَ  فِضَّ  ِرْبَحاً  الصُّ

نَّاعِ  َمعَ  فََجَمَعهُمْ . بِقَلِيلٍ  لَْيسَ  َجالُ  أيهَا: "لَهُمْ  َوقَالَ  َحْولَهُ الَِّذينَ  اآلَخِرينَ  الصُّ  أَْنتُمْ  الرِّ

نَاَعةِ  هَِذهِ  ِمنْ  هُوَ  إنََّما ِرْبَحنَا أنَّ  تَْعِرفُونَ   لَْيسَ  أنهُ َوتَْسَمُعونَ  تَْنظُُرونَ  َوأَْنتُمْ . الصِّ

: َلً قَائِ  َكثِيراً  َجْمَعاً  هََذا بُولُسُ  ْستََمالَ إ أِسيَّا، َجِميعِ  ِمنْ  بَلْ  َوْحَدها، أَفَُسسَ  ِمنْ  فَقَطْ 

 أنْ  ِمنْ  رٍ َخطَ  في َوْحَدهُ  هََذا نَِصيبُنَا فَلَْيسَ . آلِهَةً  لَْيَستْ  بِاألَياِدي تُْصنَعُ  الَّتي هَِذهِ  إنَّ 

 َء،َشيْ  ال يُْحَسبَ  أنْ  اْلَعِظيَمِة، اإِللَهَةِ  أَْرطَاِميَس، هَْيَكلُ  أْيضاً  بَلْ  إهَانٍَة، في يَْحُصلَ 

ا". اْلَمْسُكونَةِ  َوُكلُّ  أِسيَّا َجِميعُ  يَْعبُُدهَا الَّتي هَِذهِ  َعظََمتُهَا، تُْهَدمُ  َسْوفَ  َوأنهُ  فَلَمَّ

 أَْرطَاِميسُ  ِهيَ  َعِظيَمةٌ : "قَائِلِينَ  يَْصُرُخونَ  َوطَفِقُوا َغَضباً، ْمتَألواإ هََذا َسِمُعوا

 َدةٍ َواحِ  بِنَْفسٍ  َجِميَعاً  َوأَْسَرُعوا اْضِطَراباً، اْلَمِدينَةُ  ْمتَألَتِ إفَ !". أَفَُسسَ  ألَْهلِ  الَّتي
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 يف بُولُسَ  َرفِيقَيْ  اْلَمِكُدونِيَّْيِن، َوأَِرْستَْرُخسَ  َغايُوسَ  َمَعهُمْ  َخاِطفِينَ  اْلَمْشهَدِ  إلى

فَرِ  ا. السَّ  ِمنْ  َوآَخُرونَ . التََّلِميذُ  يََدْعهُ لَمْ  الَجْمعِ، إلى يَْدُخلَ  أنْ  يُِريدُ  بُولُسُ  َكانَ  َولَمَّ

. َمْشهَدِ الْ  إلى نَْفَسهُ يَُسلِّمَ  ال أنْ  إلَْيهِ  يَْطلُبُونَ  أَْرَسلُوا أَْصِدقَاَءهُ، َكانُوا أَِسيَّا، ُرَؤساءِ 

 ال َوأَْكثَُرهُمْ  ُمْضطَِرباً، َكانَ  اْلَمْحفِلَ  ألنَّ  آَخَر؛ بَِشْيءٍ  يَْصُرُخونَ  َكانُوا َوآَخُرونَ 

 فَأََشارَ  اْلَجْمعِ، ِمنَ  إْسَكْنَدرَ  اْليَهُودُ  ْجتََذبَ إفَ ! اْجتََمُعوا قَدِ  َكانُوا َشْيءٍ  ألَيِّ  يَْدُرونَ 

ا. لِلَجْمعِ  يَْحتَجَّ  أنْ  يُِريدُ  بِيَِدهِ  إْسَكْنَدرُ  ، أنهُ َعَرفُوا فَلَمَّ  ِمنَ  ِحدٌ َوا َصْوتٌ  َصارَ  يَهُوِديٌّ

ةِ  نَْحوَ  َصاِرِخينَ  اْلَجِميعِ   ألَْهلِ  الَّتي اِميسُ أَْرطَ  ِهيَ  َعِظيَمةٌ : "قَائِلِينَ  َساَعتَْينِ  ُمدَّ

ا". أَفَُسسَ  أَ  فَلَمَّ َجالُ  أيهَا: "قَالَ  اْلَجْمعَ  اْلَكاتِبُ  هَدَّ  اسِ النَّ  ِمنَ  هُوَ  َمنْ  األَفَُسِسيُّوَن، الرِّ

 ِمنْ  هَبَطَ  الَِّذي َولِتْمثَالِهَا اْلَعِظيَمةِ  ألَْرطَاِميسَ  ُمتََعبَِّدةٌ  األَفَُسِسيِّينَ  َمِدينَةَ  أنَّ  يَْعِرفُ  ال

 َوال ينَ ثَابِتِ  تَُكونُوا أنْ  يَْنبَِغي فَلَِذا األَْشيَاَء، هَِذهِ  يُقَاِومَ  أنْ  يَْقِدرُ  أََحدٌ  َولَْيسَ  َزْفَس؟

ُجلَْينِ  بِهََذْينِ  أَتَْيتُمْ  ألنُكمْ  بِِخفٍَّة؛ َشْيئاً  تَْفَعلُوا  هَيَاِكَل، ِرقَيْ َسا لَْيَسا َوهَُما هُنَا، إلى الرَّ

فَْينِ  َوال نَّاعُ  ِديِمْتِريُوسُ  َكانَ  فَإنْ . آلِهَتُِكمْ  َعلَى ُمَجدِّ  َعلَى َدْعَوى لَهُمْ  َمَعهُ الَِّذينَ  َوالصُّ

 ْنتُمْ كُ  َوإنْ . بَْعضاً  بَْعُضهُمْ  فَْليَُرافُِعوا ُوالةٌ، َويُوَجدُ  لِْلقََضاِء، أيامٌ  تُقَامُ  فَإنَّهُ أََحٍد،

 نَُحاَكمَ  أنْ  َخطَرٍ  في ألننَا. َشْرِعيٍّ  َمْحفِلٍ  في بَْينُكمْ  يُْقَضى فَإنَّهُ آَخَر، َشْيئاً  تَْطلُبُونَ 

ةٌ  َولَْيسَ . اْليَْومِ  هََذا ْضطَرابِ إ أَْجلِ  ِمنْ   َعنْ  َجَوابَاً  نُْعِطيَ  أنْ  أَْجلِهَا ِمنْ  يُْمِكنُنَا ُحجَّ

َغبِ  هََذا ا". الشَّ  .اْلَمْحفِلَ  َصَرفَ  هََذا قَالَ  َولَمَّ

َسة، آمين.لَْم  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 2:  93) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12،  14:  23 مز

بُّ  أَيهَا اتِ  إلَهُ الرَّ َماِء، ِمنَ  طَّلِعْ إوَ  ْرِجعْ إ اْلقُوَّ  اْلَكْرَمةَ، هَِذهِ  َوتََعهَّدْ  َواْنظُرْ  السَّ

 .هَلِّلُويَا. يَِمينُكَ  َغَرَسْتهَا الَّتي هَِذهِ  َوثَبِّْتهَا، أَْصلِْحهَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْعبَ  يَُكلِّمُ  َوبَدأَ  اِمينَ  إلى َوَسلََّمهُ َكْرماً  َغَرسَ  إْنَسانٌ : "اْلَمثَلِ  بِهََذا الشَّ  َمانَاً زَ  َوَسافَرَ  َكرَّ

اِمينَ  إلى َعْبداً  أَْرَسلَ  األََوانِ  َوفي. طَِويَلً   فََضَربَهُ اْلَكْرِم، ثََمرِ  ِمنْ  لِيُْعطُوهُ  اْلَكرَّ

اُموَن،  اآلَخرَ  فََضربُوا آَخَر، َعْبداً  لَهُمْ  َوأَْرَسلَ  أْيضاً  فََعادَ . فَاِرغاً  وَصَرفُوهُ  اْلَكرَّ

ُحوا الثَّالَِث، َوأَْرَسلَ  أْيضاً  َعادَ  ثُمَّ . فَاِرغاً  َوَصَرفُوهُ  هُ َوأَهَانُو  اآلَخرَ  هََذا فََجرَّ

! ْنهُمِ  يَْخَجلُونَ  لََعلَّهُمْ  اْلَحبِيَب، اْبنِي أُْرِسلُ  أَْفَعُل؟ َماَذا: اْلَكْرمِ  َربُّ  فَقَالَ . َوأَْخَرُجوهُ 

ا اُمونَ  َرآهُ  فَلَمَّ  يَُكونَ ل نَْقتُلُهُ تََعالَْوا! اْلَواِرثُ  هُوَ  هََذا: قَائِلِينَ  بَْينَهُمْ  فِيَما تَآَمُروا اْلَكرَّ

 ييَأتِ  اْلَكْرِم؟ َربُّ  بِِهمْ  يَْفَعلُ  فََماَذا. َوقَتَلُوهُ  اْلَكْرمِ  َخارجَ  فَأَْخَرُجوهُ ! اْلِميَراثُ  لَنَا

اِمينَ  َويُْهلِكُ  ا". آلَخِرينَ  اْلَكْرمَ  َويُْعِطي اْلَكرَّ  لَْيِهمْ إ فَنَظَرَ !" َحاَشا: "قَالُوا َسِمُعوا فَلَمَّ

 َرْأسَ  َصارَ  قَدْ  هََذا اْلبَنَّاُؤوَن، َرفََضهُ الَِّذي اْلَحَجرَ  إنَّ : اْلَمْكتُوبُ  هََذا هُوَ  فََما: "َوقَالَ 

اِويَِة؟ ُض، اْلَحَجرِ  هََذا َعلَى يَْسقُطُ  َمنْ  فَُكلُّ  الزَّ  َعلَْيهِ  هُوَ  يَْسقُطُ  َوَمنْ  يَتََرضَّ



 ِمسرىمن شهر  ولاألحد األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

245 

اَعِة،ال تِْلكَ  في َعلَْيهِ  أَْيِديَهُمْ  يُْلقُوا أنْ  اْلَكهَنَةِ  َوُرَؤَساءُ  اْلَكتَبَةُ  فَطَلَبَ !". يَْسَحقُهُ  سَّ

ْعَب، فََخافُوا  .َعلَْيِهمْ  اْلَمثَلَ  هََذا قَالَ  أَنهُ َعلُِموا ألَنهُمْ  الشَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
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 من شهر ِمسرى ثانياألحد ال
 

 العَشيه

 (12 ــ 2:  12) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 146 ، 142:  112 مز

 َوأْحفَظُ  فََخلِّْصنِي، إلَْيكَ  َصَرْختُ . يَاَربُّ  لِي فَإْستَِجبْ  قَْلبِي، ُكلِّ  ِمنْ  َصَرْختُ 

 .هَلِّلُويَا. َشهَاَداتِكَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 لَ اْلَمثَ  هََذا اآلَخِرينَ  َويَْحتَقُِرونَ  أَْبَراٌر، أَنهُمْ  أَْنفُِسِهمْ  َعنْ  يَقُولُونَ  قَْومٍ  أَْجلِ  ِمنْ  َوقَالَ 

يِسيَّاً  َكانَ  َواِحدٌ  لِيَُصلِّيَا، اْلهَْيَكلِ  إلَى َصِعَدا َرُجَلنِ : "قَائَِلً  اراً  َواآلَخرُ  فَرِّ ا .َعشَّ  أَمَّ

يِسيُّ   لَْستُ  يألن أَْشُكُركَ  إني اللَّهُمَّ : قَائَِلً  بِهََذا نَْفِسهِ  في يَُصلِّي َوَكانَ  فََوقَفَ  اْلفَرِّ

نَاِة، الظَّالِِمينَ  اْلَخاِطفِينَ  النَّاسِ  بَاقِي ِمْثلَ  ارِ  هََذا ِمْثلَ  َوال َوالزُّ  تَْينِ َمرَّ  أَُصومُ . اْلَعشَّ

ا. أَْقتَنِيهِ  َما ُكلِّ  ُعْشرَ  َوأُْعِطي األُْسبُوعِ، في ارُ  َوأَمَّ  َشاءُ يَ  ال بَِعيٍد، ِمنْ  فََوقَفَ  اْلَعشَّ

َماِء، نَْحوَ  َعْينَْيهِ  يَْرفَعَ  أَنْ   إِنيفَ  لي، اْغفِرْ  اللَّهُمَّ : قَائَِلً  َصْدِرهِ  َعلَى قََرعَ  بَلْ  السَّ

راً  بَْيتِهِ  إلى نََزلَ  هََذا إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ . َخاِطئٌ   يَْرفَعُ  َمنْ  ُكلَّ  ألنَّ  ذاَك، ِمنْ  أَْكثَرَ  ُمبَرَّ

ُموا ثُمَّ ". يَْرتَفِعُ  نَْفَسهُ يََضعُ  َوَمنْ  يَتَِّضُع، نَْفَسهُ افَ  لِيَْلِمَسهُْم، أَْطفَاالً  إِلَْيهِ  قَدَّ  َرآهُمُ  لَمَّ

ا. اْنتَهَُروهُمْ  التََّلَِميذُ   َوال إلَيَّ  يَأْتونَ  األَْوالدَ  َدُعوا: "قَائَِلً  فََدَعاهُمْ  يَُسوعُ  أَمَّ
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ِ  َملَُكوتَ  هَُؤالءِ  لِِمْثلِ  ألنَّ  ْم،تَْمنَُعوهُ  ِ  َملَُكوتَ  يَْقبَلُ  ال َمنْ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . هللاَّ  هللاَّ

ِ َدائِماً   ".يَْدُخلَهُ فَلَنْ  َولَدٍ  ِمْثلَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 بَاِكر

 (2 ــ 9:  16) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  22 مز

ْهِر، إلى أَُسبُِّحهَا يَاَربُّ  َمَراِحُمكَ   ألَنكَ . بِفَِمي بَِحقِّكَ  أُْخبِرُ  ِجيلٍ  إلى ِجيلٍ  ِمنْ  الدَّ

ْحَمةَ  إنَّ : قُْلتَ  َمواتِ  في ِصْدقُكَ  األَبِد، إلى تَْبنِي الرَّ  .هَلِّلُويَا .ُمهَيَّأٌ  السَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  فَْجرِ  َوِعْندَ  ْمسُ  طَلََعتِ  إذْ  اْلقَْبِر، إلى أَتَْينَ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ  نَ يَقُلْ  َوُكنَّ . الشَّ

ا". اْلقَْبِر؟ بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  لَنَا يَُدْحِرجُ  َمنْ : "لِبَْعِضِهنَّ   أَنَّ  نَ َرأَيْ  ُعيُونَهُنَّ  َرفَْعنَ  فَلَمَّ

ا. ِجّداً  َعِظيَماً  َكانَ  ألَنهُ ُدْحِرَج، قَدْ  اْلَحَجرَ   َعنِ  َجالِساً  َشابّاً  َرأَْينَ  اْلقَْبرَ  َدَخْلنَ  َولَمَّ

ا. فَِخْفنَ  بَْيَضاَء، ُحلَّةً  الَبِساً  اْليَِمينِ   يَُسوعَ  ْبنَ تَْطلُ  أَْنتُنَّ  تََخْفَن، الَ : "لَهُنَّ  فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

. فِيهِ  َوَضُعوهُ  الَِّذي اْلَمْوِضعُ  هَُوَذا. هَهُنَا هُوَ  لَْيسَ ! قَامَ  قَدْ . اْلَمْصلُوبَ  النَّاِصِريَّ 

 قَالَ  َماكَ  تََرْونَهُ هُنَاكَ . اْلَجلِيلِ  إلى يَْسبِقُُكمْ  إنَّهُ: َولِبُْطُرسَ  لِتََلَِميِذهِ  َوقُْلنَ  إْذهَْبنَ  لِكنِ 
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ْعَدةَ  ألنَّ  اْلقَْبِر؛ ِمنَ  َوهََرْبنَ  فََخَرْجنَ ". لَُكمْ  ْهَشةَ  الرِّ  ألََحدٍ  يَقُْلنَ  َولَمْ . أََخَذتَاهُنَّ  َوالدَّ

ِ َدائِماً  . َخائِفَاتٍ  ُكنَّ  ألَنهُنَّ  َشْيئاً؛  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (90 ــ 1:  6) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِّ  في َوالِِديُكمْ  أَِطيُعوا األَْوالَُد، أَيهَا كَ  أَباكَ  أَْكِرمْ . "َحقٌّ  أَْمرٌ  هََذا ألَنَّ  الرَّ  ،"َوأُمَّ

لُ  ِهيَ  الَّتِي  َعلَى اْلُعْمرِ  طَِويلَ  َوتَُكونَ  َخْيٌر، لَكَ  يَُكونَ  لَِكيْ " بَِوْعٍد، َوِصيَّةٍ  أَوَّ

بِّ  َوفَْهمِ  أََدبِ  في َربُّوهُمْ  بَلْ  أَْوالََدُكْم، تُِغيظُوا ال اآلباُء، أَيهَا". األَْرضِ   أَيهَا. الرَّ

 تِطيُعونَ  َكَما قَْلبُِكمْ  بََساطَةِ  في َوِرْعَدٍة، بَِخْوفٍ  اْلَجَسدِ  َحَسبَ  َساَدتَُكمْ  أَِطيُعوا اْلَعبِيُد،

بَّ  ِ  ئَةَ َمِشي َعاِملِينَ  اْلَمِسيحِ، َكَعبِيدِ  بَلْ  النَّاَس، يُْرِضي َكَمنْ  اْلَعْينِ  بِِخْدَمةِ  ال. الرَّ  هللاَّ

، َكَما َصالَِحةٍ  بِنِيَّةٍ  َخاِدِمينَ  نَْفِسُكْم، ِمنْ  بِّ  ِملَ عَ  َمْهَما أنْ  َعالِِمينَ . لِلنَّاسِ  َولَْيسَ  لِلرَّ

، ِمنَ  يَنَالُهُ فَذلِكَ  اْلَخْيرِ  ِمنَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  بِّ  أَيهَا أْيضاً  َوأَنتُمْ . ُحّراً  أَمْ  َكانَ  َعْبداً  الرَّ

اَدةُ،  يف َكائِنٌ  َسيَِّدُكمْ  َوإيَّاُكمْ  أَنهُمْ  َعالِِمينَ  اْلَغضَب، تَاِرِكينَ  هََكَذا، بِِهمْ  اْفَعلُوا السَّ

َمواِت، ْوا إْخَوتِي يَا أَِخيراً . ُمَحابَاةٌ  ِعْنَدهُ  َولَْيسَ  السَّ ةِ  َوفي بِّ الرَّ  في تَقَوَّ . تِهِ قُوَّ  ِشدَّ

ِ  ِسَلَحَ  َواْلبَُسوا  ُمَحاَربَتَنَا فَإنَّ . إْبلِيسَ  َمَكائِدِ  ِضدَّ  تَْثبُتُوا أنْ  تَْقِدُروا لَِكيْ  اْلَكاِملَ  هللاَّ

ؤَساِء، ِضدَّ  بَلْ  َولَْحٍم، َدمٍ  ِضدَّ  لَْيَستْ  َلَِطيِن، ِضدَّ  الرُّ  ظُْلَمِة،الْ  َعالَمِ  َضابِِطي ِضدَّ  السَّ

رِّ  أَْجنَادِ  ِضدَّ  وِحيَّةِ  الشَّ َمَويَّاتِ  في الرُّ ِ  ِسَلَحَ  اْحِملُوا ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ . السَّ  اْلَكاِملَ  هللاَّ

يِر، اْليَْومِ  في تُقَاِوُموا أنْ  تَْقِدُروا لَِكيْ  رِّ  قُْوُموا .اْنهَُضوا َشْيٍء، ُكلَّ  تَْصنَُعونَ  َوإذْ  الشِّ

، أَْحقَائُِكمْ  َعلَى ُمتََمْنِطقِينَ  إذاً   ْعَدادِ بِاْستِ  أَْرُجلَُكمْ  َحاِذينَ . اْلبِرِّ  ِدْرعَ  َواْلبَُسوا بِاْلَحقِّ
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َلَمِ  إْنِجيلِ   َجِميعَ  تُْطفِئُوا أنْ  تَْقِدُرونَ  بِهِ  الَِّذي اإليَماِن، تُْرسَ  اْلُكلِّ  فَْوقَ  َحاِملِينَ . السَّ

يرِ  ِسهَامِ  رِّ ةِ اْلُمتَقِ  الشِّ وحِ  َوَسْيفَ  اْلَخَلَِص، ُخوَذةَ  َوُخُذوا. نَاراً  دَّ  َكلَِمةُ  هُوَ  الَِّذي الرُّ

 ِ وحِ، في َوْقتٍ  ُكلَّ  َوِطْلبَةٍ  َصَلَةٍ  بُِكلِّ  ُمَصلِّينَ . هللاَّ  ُكلِّ بِ  بَِعْينِهِ  لِهََذا َوَساِهِرينَ  الرُّ

يِسيَن، َجِميعِ  ألَْجلِ  َوِطْلبٍَة، ُمواظَبَةٍ   ِعْندَ  َلمٌ كَ  لِي يُْعطَى لَِكيْ  أْيضاً، أَنا َوألَْجلِي اْلقِدِّ

 َل،َسَلَسِ  في َسفِيرٌ  أَنا ألَْجلِهِ  الَِّذي هََذا ِجهَاراً، اإلْنِجيلِ  ِسرَّ  ألُْعلِنَ  فَِمي، اْفتِتَاحِ 

 اَذامَ  أَْحَوالِي، أْيضاً  أَْنتُمْ  تَْعلَُموا َولَِكيْ . أَتَكلَّمَ  أنْ  َعلَىَّ  يَِجبُ  َكَما فِيهِ  أَُجاِهرَ  لَِكيْ 

بِّ  في األَِمينُ  َواْلَخاِدمُ  اْلَحبِيبُ  األَخُ  تِيِخيُكسُ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  يُْخبُِرُكمْ  أَْفَعُل،  الَِّذي ،الرَّ

يَ  َولَِكيْ  أَْحَوالَنَا، تَْعِرفُوا لَِكيْ  األَْمِر، لِهََذا إلَْيُكمْ  أَْرَسْلتُهُ  لإلْخَوِة، مُ الَسَلَ . قُلُوبَُكمْ  يَُعزِّ

ِ  قِبَلِ  ِمنْ  َوإيَمانٌ  َوَمَحبَّةٌ   .اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَربِّنَا اآلبِ  هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 

 (12 ــ 2:  9) الَكاثولِيُكون
 

سول يُوحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 ِمنَ  ْنَدُكمْ عِ  َكانَتْ  الَّتي قَِديَمةً  َوِصيَّةً  بَلْ  َجِديَدةً، َوِصيَّةً  إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  لَْستُ  أَِحبَّائِي، يَا

 أَْكتُبُها ةٌ َجِديدَ  َوِصيَّةٌ  أْيضاً . َسِمْعتُُموهَا الَّتي الَكلَِمةُ  ِهيَ  الَعتِيقَةَ  الَوِصيَّةَ  فإنَّ . البَْدءِ 

 اآلنَ  اْلَحقِيقِيَّ  َوالنُّورَ  َجاَزْت، قَدْ  الظُّْلَمةَ  ألنَّ : َوفِيُكمْ  فيها َكائنٌ  اْلَحقُّ  الَّتي إلَْيُكْم،

 نْ مَ . الظُّْلَمةِ  في اآلنَ  إلى فَهُوَ  أَخاهُ، يُْبِغضُ  وهُوَ  النُّورِ  في أنَّهُ: يَقُولُ  َمنْ . يُِضيءُ 

ا. َعْثَرةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  النُّورِ  في يَْثبُتُ  أَخاهُ  يُِحبُّ   لظََّلِم،ا في فَهُوَ  أَخاهُ  يُْبِغضُ  َمنْ  َوأمَّ

 تُبُ أَكْ . َعْينَْيهِ  أَْطَمَستْ  قَدْ  الظُّْلَمةَ  ألنَّ  يَْمِضي؛ أْينَ  يَْعلَمُ  وال يَْسلُُك، الظََّلمِ  وفي

 اأيهَ  إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ . اْسِمهِ  أْجلِ  ِمنْ  َخطَايَاُكمْ  لَُكمُ  ُغفَِرتْ  قَدْ  ألنهُ األْوالَُد، أيهَا إلَْيُكمْ 
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بَّاُن، أيهَا إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ . البَْدءِ  ِمنَ  الَّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  اآلباُء،  َغلَْبتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  الشُّ

يرَ  رِّ  اآلباُء، اأيهَ  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ . اآلبَ  َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  األْوالَُد، أيهَا إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ . الشِّ

بَّاُن، أيهَا إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ . البَْدءِ  ِمنَ  الَّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  ِ  َكلَِمةُ وَ  أْقِويَاُء، ألنُكمْ  الشُّ  هللاَّ

يرَ  َغلَْبتُمُ  َوقَدْ  فِيُكْم، ثَابِتَةٌ  رِّ  أَحبَّ  إنْ . الَعالَمِ  في الَّتي يَاءَ األشْ  وال الَعالَمَ  تُِحبُّوا ال. الشِّ

 ةَ َوَشْهوَ  الَجَسِد، َشْهَوةَ : الَعالَمِ  في َما ُكلَّ  ألنَّ . اآلبِ  َمَحبَّةُ  فِيهِ  فَلَْيَستْ  اْلَعالَمَ  أَحدٌ 

 يَْمِضي واْلَعالَمُ . اْلَعالَمِ  ِمنَ  بَلْ  اآلبِ  ِمنَ  لَْيَستْ  هَِذهِ  اْلَمِعيَشِة، َوتََعظُّمَ  الُعيُوِن،

ا َوَشْهَوتُهُ، ِ  َمِشيئَةَ  يَْصنَعُ  الَِّذي وأمَّ  .األبدِ  إلى فَيَْثبُتُ  هللاَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (19 ــ 1:  93) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

اهُمْ  التََّلَِميذَ  بُولُسُ  َدَعا ْضِطَراُب،اإل ْنتَهَىإ َوبَْعَدَما َعهُْم، َوَعزَّ  لِيَْذهَبَ  َوَخَرجَ  َوَودَّ

ا. َمِكدونِيَّةَ  إلى اهُمْ  النََّواِحي تِْلكَ  في اْجتَازَ  َولَمَّ  َس،إالَّ  إلى َجاءَ  َكثِيٍر، بَِكَلَمٍ  َوَعزَّ

 أنْ  ُمْزِمعٌ  َوهُوَ  َعلَْيهِ  اْليَهُودِ  ِمنَ  َمِكيَدةٌ  َحَصلَتْ  إذْ  ثُمَّ . هُنَاكَ  أَْشهُرٍ  ثََلَثَةَ  فََصَرفَ 

 فََرافَقَهُ. َمِكُدونِيَّةَ  طَِريقِ  َعلَى يَْرِجعَ  أَنْ  َرْأيٌ  َصارَ  ُسوِريَّةَ، إلى يَْصَعدَ 

، بِيُروس ُسوِسيبَاْتُروسُ   سُ َوْسُكوْندُ  أَِرْستَْرُخسُ : تََسالُونِيِكي أَْهلِ  َوِمنْ  اْلبِيِريُّ

ْربِيُّ  َوَغايُوسُ   بَقُواسَ  هَُؤالءِ . َوتُروفِيُمسُ  يِخيُكسُ تِ : أِسيَّا أَْهلِ  َوِمنْ . َوتِيُموثَاُوسُ  الدِّ

ا. تُرَواسَ  في َواْنتَظَُرونَا  فِيلِبِّي، ِمنْ  اْلفَِطيرِ  أَيامِ  بَْعدَ  اْلبَْحرِ  في فََسافَْرنَا نَْحنُ  َوأَمَّ

لِ ) األََحدِ  َوفي. أَيامٍ  َسْبَعةَ  َصَرْفنَا َحْيثُ  تُرَواَس، إلى أَيامٍ  َخْمَسةِ  في َوَوافَْينَاهُمْ   أَوَّ
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 َغِد،الْ  في يَْخُرجَ  أنْ  ُمْزِمعٌ  َوهُوَ  بُولُسُ  َخاطَبَهُمْ  اْلُخْبِز، لَِكْسرِ  ْجتََمْعنَاإ إذْ ( األُْسبُوعِ 

 ُمْجتَِمِعينَ  نَّاكُ  الَّتي اْلِعلِّيَّةِ  في َكثِيَرةٌ  َمَصابِيحُ  َوَكانَتْ . اللَّيلِ  نِْصفِ  إلى اْلَكَلَمَ  َوأَطَالَ 

 َكانَ  َوإذْ . َعِميقٍ  بِنَْومٍ  ُمتَثَقَِّلً  الطَّاقَةِ  في َجالِساً  إْفتِيُخوسُ  اْسُمهُ َشابٌّ  َوَكانَ . فِيهَا

 فَنََزلَ . َميِّتاً  ِملَ َوحُ  أَْسفَُل، إلى الثَّالِثَةِ  الطَّبَقَةِ  ِمنَ  فََسقَطَ  النَّْومُ  َعلَْيهِ  َغلَبَ  يَتََكلَُّم، بُولُسُ 

 َوَكَسرَ  دَ َصعِ  ثُمَّ !". فِيهِ  نَْفَسهُ ألنَّ ! تَْضطَِربُوا ال: "قَائَِلً  هَُوَعانَقَ  َعلَْيهِ  َوَوقَعَ  بُولُسُ 

ْواوَ  َحيّاً، بِاْلفَتَى َوأَتْوا. َخَرجَ  َوهَكَذا. النُّورُ  الحَ  َحتَّى َكثِيراً  َوتَكلَّمَ  َوَذاقَ  ُخْبزاً   تََعزَّ

 .بِقَلِيلَةٍ  لَْيَستْ  تَْعِزيَةً 

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 92:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 12 ، 2:  22 مز

َمَواتُ  تَْعتَِرفُ  ، بَِعَجائِبِكَ  السَّ يِسينَ  َكنِيَسةِ  في َوبَِحقِّكَ  يَاَربُّ ْعبِ لِ  طُوبَى. اْلقِدِّ  الَِّذي لشَّ

 .هَلِّلُويَا. يَْسلُُكونَ  َوْجِهكَ  َوبِنُورِ  التَْهلِيَل، يَْعِرفُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
  



 من شهر ِمسرى ثانياألحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

252 

اراً  فَنَظَرَ  يَُسوعُ  َخَرجَ  هََذا َوبَْعدَ   فَقَالَ  اْلِجبَايَِة، َمَكانِ  ِعْندَ  َجالَِساً  الِوي إْسُمهُ َعشَّ

. بَْيتِهِ  يف َعِظيَمةً  َولِيَمةً  الِوي لَهُ َوَصنَعَ . َوتَبَِعهُ َوقَامَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  فَتََركَ ". إْتبَْعنِي: "لَهُ

اِرينَ  ِمنَ  َعِظيمٌ  َجْمعٌ  َوَكانَ  رَ . َمَعهُمْ  ُمتَِّكئِينَ  َوآَخِرينَ  اْلَعشَّ يِسيُّونَ  فَتََذمَّ  اْلَكتَبَةُ وَ  اْلفَرِّ

اِرينَ  َمعَ  َوتَْشَربُونَ  تَأُْكلُونَ  لَِماَذا: "قَائِلينَ  تََلِميِذهِ  َعلَى  أَجابَ فَ ". َواْلُخطَاِة؟ اْلَعشَّ

 ألْدُعوَ  تِ آ لَمْ  ألني. اْلُمتَألُِمونَ  بَلِ  الطَّبِيِب، إلى األْقِويَاءُ  يَْحتَاجُ  ال: "لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ 

ا". التَّْوبةِ  إلى اْلُخطَاةَ  بَلِ  األبَرارَ   َكثِيراً  يُوَحنَّا تََلَِميذُ  يَُصومُ  لَِماَذا: "لَهُ فَقَالُوا هُمْ  أمَّ

ُمونَ  يِسيِّينَ  تََلَِميذُ  َوَكذلِكَ  ِطْلبَاٍت، َويُقَدِّ ا أْيضاً، اْلفَرِّ  فَيَأُْكلُونَ  تََلَِميُذكَ  َوأَمَّ

 َدامَ  امَ  يَُصوُمونَ  اْلُعْرسِ  بَنِي تَْجَعلُوا أَنْ  أَتْقِدُرونَ : "يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ ". َويَْشَربُوَن؟

 في ُمونَ يَُصو فَِحينَئِذٍ  َعْنهُْم، اْلَعِريسُ  يُْرفَعُ  ِحينَ  أَيامٌ  َستَأْتِي َولِكنْ  َمَعهُْم؟ اْلَعِريسُ 

 وبٍ ثَ  في َجِديدٍ  ثَْوبٍ  ِمنْ  ُرْقَعةً  يََضعُ  أََحدٌ  لَْيسَ : "َمثََلً  أْيضاً  لَهُمْ  َوقَالَ ". األَيامِ  تِْلكَ 

ْقَعةُ  تُوافِقُهُ ال َواْلَعتِيقُ  يَُشقُّهُ، فَاْلَجِديدُ  َوإالَّ  َعتِيٍق،  َولَْيسَ . ِديدِ اْلجَ  ِمنَ  أُِخَذتْ  الَّتي الرُّ

قَاقَ  اْلَجِديَدةُ  اْلَخْمرُ  تَُشقَّ  لِئََلَّ  َعتِيقَةٍ  ِزقَاقٍ  في َجِديَدةً  َخْمراً  يَْجَعلُ  أََحدٌ   تِيقَةَ،العَ  الزِّ

 َحدٌ أَ  َولَْيسَ . َجِديَدةٍ  ِزقَاقٍ  في َجِديَدةً  َخْمراً  يَْجَعلُونَ  بَلْ . تَْتلَفُ  قَاقُ َوالزِّ  تُْهَرقُ  فَِهيَ 

 ".أَْطيَبُ  اْلَعتِيقُ : يَقُولُ  ألَنهُ اْلَجِديَد، َويُِريدُ  اْلَعتِيقَ  يَْشَربُ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر ِمسرى لثاألحد الثا
 

 العَشيه

 (06 ــ 92:  11) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ الُمقدَ يل َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  11 ، 2:  2 مز

ام َوأَْسُجدُ  بَْيتَِك، إلى أَْدُخلُ  َرْحَمتِكَ  بَِكْثَرةِ  َوأَنا  َولِيَْفَرحْ  .بَِمَخافَتِكَ  اْلُمقَدَّسِ  هَْيَكلِكَ  قُدَّ

ونَ  األَبدِ  إلَى َعلَْيَك، اْلُمتَِّكلِينَ  َجِميعُ   .هَلِّلُويَا .يَُسرُّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 نِ لِْلبَطْ  طُوبَى: "لَهُ َوقَالَتْ  اْلَجْمعِ  ِمنَ  َصْوتَهَا اْمَرأَةٌ  َرفََعتِ  بِهََذا، يَتََكلَّمُ  هُوَ  َوفِيَما

ا". َرِضْعتَهَُما اللََّذْينِ  َوالثَّْديَْينِ  َحَملَكَ  الِذي  لِلَِّذينَ  طُوبَى بَلْ : "لَهَا فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

ِ  َكَلمَ  يَْسَمُعونَ   ِجيلٌ  اْلِجيلُ  هََذا: "يَقُولُ  اْبتََدأَ  اْلُجُموُع، ْجتََمَعتِ إ َوإذِ ". َويَْحفَظُونَهُ هللاَّ

يرٌ  ؛ يُونَانَ  آيةُ  إالَّ  آيةٌ  لَهُ تُْعطَى َوالَ  آيةً، يَْطلُبُ . ِشرِّ  آيةً  يُونَانُ  َكانَ  َكَما ألَنهُ النَّبِيِّ

 في ومُ َستَقُ  التَّْيَمنِ  َملَِكةُ . اْلِجيلِ  لِهََذا أْيضاً  اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَُكونُ  َكذلِكَ  نِينََوى، ألَْهلِ 

ينُونَةِ   ْكَمةَ حِ  لِتَْسَمعَ  األَْرضِ  أَقَاِصي ِمنْ  أَتَتْ  ألنهَا َوتَِدينُهُْم؛ اْلِجيلِ  هََذا ِرَجالِ  َمعَ  الدِّ

 هََذا َمعَ  اْلُحْكمِ  في يَقُوُمونَ  نِينََوى ِرَجالُ ! هَهُنَا ُسلَْيَمانَ  ِمنْ  أَْعظَمُ  َوهَُوَذا ُسلَْيَماَن،

 لَْيسَ !. هَهُنَا يُونَانَ  ِمنْ  أَْعظَمُ  َوهَُوَذا يُونَاَن، بَِكَراَزةِ  تَابُوا ألَنهُمْ  َويَِدينُونَهُ؛ اْلِجيلِ 

 لَِكيْ  ،اْلَمنَاَرةِ  َعلَى يََضُعهُ بَلْ  ِمْكيَاٍل، تَْحتَ  َوال ِخْفيٍَة، في َويََضُعهُ ِسَراجاً  يُوقِدُ  أََحدٌ 
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اِخلُونَ  يَْنظُرَ   ُدكَ فََجسَ  بَِسيطَةً  َعْينُكَ  َكانَتْ  فَإنْ  َعْينَُك، هُوَ  َجَسِدكَ  ِسَراجُ . النَّورَ  الدَّ

يَرةً  َكانَتْ  َوإنْ  نَيِّراً، يَُكونُ  ُكلُّهُ  ُكونَ يَ  لِئََلَّ  إذاً  اُْنظُرْ . ُمْظلَِماً  يَُكونُ  ُكلُّهُ فََجَسُدكَ  ِشرِّ

 نَيِّراً  يَُكونُ  ُمْظلٌِم، ُجْزءٌ  فِيهِ  لَْيسَ  نَيِّراً  ُكلُّهُ َجَسُدكَ  َكانَ  فَإنْ . ظََلَماً  يكَ فِ  الَِّذي النُّورُ 

ِ َدائِماً   ".بِلََمَعانِهِ  اْلِمْصبَاحُ  لَكَ  يُِضيءُ  َكَما ُكلُّهُ،  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (19 ــ 1:  94) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  12 مز

ِس؟ َجبَلِكَ  في يَِحلُّ  َمنْ  أَوْ  َمْسَكنَِك؟ في يَْسُكنُ  َمنْ  يَاَربُّ  الِكُ  إالَّ  اْلُمقَدَّ  َعْيٍب، بَِلَ  السَّ

 .هَلِّلُويَا .قَْلبِهِ  في اْلَحقَّ  َويَتََكلَّمُ  اْلبِرَّ  َويَْعَملُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ ) األََحدِ  َوفي ْمنَ  اْلقَْبرِ  إلى أَتَْينَ  ِجّداً، بَاِكراً ( األُْسبُوعِ  أَوَّ  َدْدنَهُ،أَعْ  الَِّذي اْلَحنُوطَ  َوقَدَّ

 دَ َجسَ  يَِجْدنَ  َولَمْ  فََدَخْلنَ  اْلقَْبِر، َعنِ  ُمَدْحَرَجاً  اْلَحَجرَ  فََوَجْدنَ . أُْخريَاتٌ  نِْسوةٌ  َوَمعهُنَّ 

بِّ   فَْوقَهُنَّ  َوقَفَا َرُجَلَنِ  إَذا هََذا، أَْجلِ  ِمنْ  ُمتََحيَِّراتٌ  هُنَّ  بينََما َوَحَدثَ . يَُسوعَ  الرَّ

اقَةٍ  بِثِيَابٍ  ْسنَ  َخائِفَاتٍ  ُكنَّ  َوإذْ . بَرَّ  لَِماَذا: "لَهُنَّ  قَاالَ  األَْرِض، إلى ُوُجوهَهُنَّ  َونَكَّ

 دُ بَعْ  َوهُوَ  َكلََّمُكنَّ  َكْيفَ  اُْذُكْرنَ . قَامَ  لَِكنَّهُ هَهُنَا، هُوَ  لَْيسَ  األَْمَواِت؟ َمعَ  اْلَحيَّ  تَْطلُْبنَ 

 يُْصلََب،وَ  ُخطَاٍة، أُناسٍ  أَْيِدي في اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَُسلَّمَ  أنْ  يَْنبَِغي إنَّهُ: قَائَِلً  اْلَجلِيلِ  في
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ْرنَ ". يَقُومُ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفي  َشرَ عَ  األََحدَ  بَْرنَ َوأَخْ  اْلقَْبِر، ِمنَ  َوَرَجْعنَ  َكَلََمهُ، فَتََذكَّ

 بَاقِيَاتُ َوالْ  يَْعقُوبَ  أُمُّ  َوَمْريَمُ  َويوأنا اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َوَكانَتْ . ُكلِّهِ  بِهََذا اْلبَاقِينَ  َوَجِميعَ 

، ُسلِ  هََذا قُْلنَ  اللََّواتِي َمَعهُنَّ قُوهُنَّ  َولَمْ  َكاْلهََذيَانِ  لَهُمْ  اْلَكَلَمُ  هََذا فَتََراَءى. لِلرُّ . يَُصدِّ

 لىإ فََمَضى َوْحَدهَا، الثِّيابَ  َوَرأى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ  اْلقَْبِر، إلى َوَرَكضَ  بُْطُرسُ  فَقَامَ 

بَاً  بَْيتِهِ  ا ُمتََعجِّ ِ َدائِماً   . َكانَ  ِممَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (93 ــ 12:  16) البُولس

 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

قَاقَاتِ  يَْصنَُعونَ  الَِّذينَ  تَُلِحظُوا أَنْ  اإلْخَوةُ  أَيهَا إلَْيُكمْ  َوأَْطلُبُ   َلَفاً خِ  َوالَعثََراِت، الشِّ

 ُسوعَ يَ  َربِّنَا َعبِيدَ  لْيُسوا هَُؤالءِ  ِمْثلَ  ألَنَّ . َعْنهُمْ  َوِحيُدوا تََعلَّْمتُُموهُ، الَِّذي لِلتَّْعلِيمِ 

لََماءِ  قُلُوبَ  يَْخَدُعونَ  َوتََملُّقِِهمْ  الطَّيِّبِ  َوبَِكَلَِمِهمْ . بُطُونِهُمْ  بَلْ  اْلَمِسيحِ   ألنَّ . السُّ

 رِ اْلَخيْ  في ُحَكَماءَ  تَُكونُوا أنْ  َوأُِريدُ  بُِكْم، أَنا فَأَْفَرحُ  اْلَجِميعِ، إلى َذاَعتْ  طَاَعتَُكمْ 

رِّ  في َوبَُسطَاءَ  َلَمِ  َوإلَهُ. الشَّ ْيطَانَ  َسيَْسَحقُ  السَّ  َربِّنَا َمةُ نِعْ . َسِريعاً  أَْرُجلُِكمْ  تَْحتَ  الشَّ

 آِمين. .َمَعُكمْ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (2:  0 ــ 12:  9) الَكاثولِيُكون

 

سول بُطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ   ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.

 

الِِحي فَقَطْ  لَْيسَ  َخْوٍف، بُِكلِّ  لَِساَدتُِكمْ  َخاِضِعينَ  ُكونُوا الَعبِيُد، أيهَا  نَ للصَّ

ينَ  لآلَخِرينَ  بَلْ  اْلُمتََرفِّقِيَن،  ْجلِ أ ِمنْ  أَحدٌ  َكانَ  إنْ  نِْعَمةٌ، هَِذهِ  ألنَّ  أْيضاً؛ اْلُمعَوجِّ

ِ، نَْحوَ  َضِميرٍ   ُكْنتُمْ  إَذا ْفتَِخارُ اإل هُوَ  َما ألنْ . َمْظلُومٌ  َوهُوَ  أَْحَزاناً  يَْحتَِملُ  هللاَّ

 فَهَِذهِ  بِرتُْم،َوصَ  َوتَألَّْمتُمْ  اْلَخيرَ  َصنَْعتُمُ  إذا لَِكنْ  فَتَْصبُِروَن؟ َويُْقمُعونَُكمْ  تُْخِطئُونَ 

ِ، ِعْندِ  ِمنْ  نِْعَمةٌ  ِهيَ   َكاً تَارِ  َعنَّا، تَألَّمَ  أْيضاً  هُوَ  اْلَمِسيحَ  ألنَّ . لِهََذا َدَعاُكمْ  الَِّذي هللاَّ

 َوَكانَ  ،"ِغشٌّ  هِ فَمِ  في يُْوَجدْ  َولَمْ  يُْخِطْئ، لَمْ  الَِّذي. "ُخطَُواتِهِ  نَتَّبِعَ  لَِكيْ  ِمثَاالً  لَنَا

 فَعَ رَ  الَِّذي. الَعاِدلِ  لِلَحاِكمِ  اْلُحْكمَ  َوأْعطَى يَْغَضبْ  لَمْ  تَألَّمَ  َوإِذْ . يَْشتِمُ  َوال يُْشتَمُ 

 شُفِيتُمْ  الَِّذيوَ . بِالبِرِّ  نَْحيَا باْلَخطَايَا ُمْتنَا إَذا َما لِكيْ  بَِجَسِدِه، اْلَخَشبَةِ  َعلَى َخطَايَانَا

 مْ َراِعيكُ  إلى اآلنَ  َرَجْعتُمُ  لَِكنَُّكمْ  َضالٍَّة، ِخَرافٍ  َكِمْثلِ  ُكْنتُمْ  ألنُكمْ . بِِجَراَحاتِهِ 

 َكانَ  َوإنْ  َحتَّى لِِرَجالِِهَن، فَْليَْخَضْعنَ  أْيضاً، النَِّساءُ  َكذلُِكنَّ . نُفُوِسُكمْ  َوأُْسقُفِ 

 نَ ُمَلَِحِظي. َكلَِمةٍ  بُِدونِ  النَِّساءِ  بِِسيَرةِ  يُْربَُحونَ  اْلَكلَِمةَ، يَْقبَلُونَ  ال اْلبَْعضُ 

ينَةُ  تَُكنْ  فََلَ  هََذا َوَعلَى. بَِخْوفٍ  الطَّاِهَرةَ  ِسيَرتَُكنَّ   َضْفرِ  ِمنْ  اْلَخاِرِجيَّةُ، الزِّ

، ِهيَ  الثِّيَاِب، َولِْبسِ  بِالذَّهَبِ  َوالتََّحلِّي الشَّْعرِ   في يُّ اْلَخفِ  اإلْنَسانُ  بَلِ  ِزينَتَُكنَّ

وحِ  في اْلقَْلِب، ِ  قُدَّامَ  هُوَ  الَِّذي اْلفََساِد، اْلَعِديمِ  اْلَوِديعِ  اْلهَاِدئِ  الرُّ . لثََّمنِ ا َكثِيرُ  هللاَّ

يَساتُ  النَِّساءُ  قَِديماً  َكانَتْ  هََكَذا ألنهُ  ِ، َعلَى أْيضاً  اْلُمتََوكَِّلَتُ  اْلقِدِّ  نَّ يَُزيِّ  هللاَّ

، َخاِضَعاتٍ  أَْنفَُسهُنَّ  ". َسيِِّدي" َوتَْدُعوهُ  إْبَراِهيمَ  تُِطيعُ  َساَرةُ  َكانَتْ  َكَما لِِرَجالِِهنَّ

. تَّةَ اْلبَ  أََحدٍ  ِمنْ  َخْوفاً  َخائِفَاتٍ  َوَغْيرَ  اْلَخْيِر، َصانَِعاتِ  بَنَاٍت، لَهَا ِصْرتُنَّ  الَّتي

َجاُل، أَيهَا أْيضاً  أَْنتُمْ  َكذلِكَ   ةٌ آنِيَ  النَِّساءَ  أنَّ  َعالِِمينَ  َمَعهُنَّ  َساِكنِينَ  ُكونُوا الرِّ
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 يْ لِكَ  نَْوعٍ، بِأَيِّ  اْلَحيَاةِ  نِْعَمةَ  َمَعُكمْ  َكاْلَواِرثَاتِ  َكَراَمةً، إيَّاهُنَّ  ُمْعِطينَ  َضِعيفَةٌ،

 .َصلََواتُكمْ  تَعاقَ  ال

ا ِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يمْ  أمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (14 ــ 2:  91) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن   َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ِر، فِيلِبُّسَ  بَْيتَ  فََدَخْلنَا قَْيَصِريَّةَ، إلى َوِجْئنَا اْلَغدِ  في َخَرْجنَا ثُمَّ   َواِحداً  َكانَ  ذْ إ اْلُمبَشِّ

ْبَعةِ  ِمنَ   ْحنُ نَ  َوبَْينََما. يَتَنَبَّأْنَ  ُكنَّ  َعَذاَرى بَنَاتٍ  أَْربَعُ  لِهََذا َوَكانَ . ِعْنَدهُ  َوأَقَْمنَا السَّ

 نَا،إلَيْ  فََجاءَ . أََغابُوسُ  ْسُمهُإ نَبِيٌّ  اْليَهُوِديَّةِ  ِمنَ  َواِحدٌ  َجاءَ  َكثِيَرةً، أياَماً  هُنَاكَ  ُمقِيُمونَ 

وحُ  يَقُولهُ َما هََذا: "َوقَالَ  َوِرْجلَْيهِ  نَْفِسهِ  يََديْ  َوَربَطَ  بُولَُس، ِمْنطَقَةَ  َوأََخذَ  : سُ اْلقُدُ  الرُّ

ُجلَ  إنَّ   لىإ َويَُسلُِّمونَهُ أُوُرَشلِيمَ  في هََكَذا اْليَهُودُ  َسيَْربُطُهُ اْلِمْنطَقَةُ، هَِذهِ  لَهُ الَِّذي الرَّ

ا". األَُممِ  أَْيِدي  ال نْ أ اْلَمَكانِ  ذلِكَ  في الَِّذينَ  َواإلْخَوةُ  نَْحنُ  إلَْيهِ  طَلَْبنَا هََذا، َسِمْعنَا فَلَمَّ

 ِزنُونَ َوتُحْ  تَْبُكونَ  تَْفَعلُوَن؟ َماَذا: "َوقَالَ  بُولُسُ  أََجابَ  ِحينَئِذٍ . أُوُرَشلِيمَ  إلى يَْصَعدَ 

بِّ  مِ إسْ  ألَْجلِ  أُوُرَشلِيمَ  في أَُموتَ  أنْ  بَلْ  فَقَْط، أُْربَطَ  أنْ  لَْيسَ  ُمْستَِعدٌّ  ألني قَْلبِي؛  الرَّ

ا". يَُسوعَ  بِّ  إَراَدةُ  لِتَُكنْ : "قَائِلِينَ  َسَكْتنَا يُْقنَعْ  لَمْ  َولَمَّ  ".الرَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 99:  0) َمرقُس
 

 سَمرقُ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6 ، 2 ، 9:  92 مز

ِعي، َصْوتَ  يَاَربُّ  ْستَِمعْ إ بُّ  تََضرُّ بُّ  ُمبَاَركٌ . َونَاِصِري َعْونِي هُوَ  الرَّ  اإللَهُ، الرَّ

 .هَلِّلُويَا. ُدَعائِي َصْوتَ  َسِمعَ  ألَنهُ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 سِ بَِرئِي َوإنَّهُ! بَْعلََزبُولَ  َمَعهُ إنَّ : "يَقُولُونَ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  أَتْوا الَِّذينَ  الَكتَبَةُ  َوَكانَ 

يَاِطينِ  يَاِطينَ  يُْخِرجُ  الشَّ  نْ أ َشْيطَانٌ  يَْقِدرُ  َكْيفَ : "بِأْمثَالٍ  لَهُمْ  َوقَالَ  فََدَعاهُمْ ". الشَّ

 َوإنْ . تَْثبُتَ  أنْ  اْلَمْملََكةُ  تِْلكَ  تَْقِدرُ  ال َذاتِهَا َعلَى َمْملََكةٌ  اْنقََسَمتْ  َوإنْ  َشْيطَاناً؟ يُْخِرجَ 

ْيطَانُ  قَامَ  َوإنْ . يَْثبُتَ  أنْ  البَْيتُ  ذلِكَ  يَْقِدرُ  ال َذاتِهِ  َعلَى بَْيتٌ  اْنقََسمَ   َذاتِهِ  َعلَى الشَّ

 اْلقَِويِّ  ْيتَ بَ  يَْدُخلَ  أنْ  أَحدٌ  يَْستَِطيعُ  ال. اْنقَِضاءٌ  لَهُ يَُكونُ  بَلْ  يَْثبَُت، أنْ  يَْقِدرُ  ال َواْنقََسمَ 

الً، القَِويَّ  يَْربِطِ  لَمْ  إنْ  أَْمتَِعتَهُ، َويَْنهَبَ   إنَّ : ُكمْ لَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . بَْيتَهُ يَْنهَبُ  َوِحينَئِذٍ  أوَّ

فُونَهَا الَّتي التََّجاِديفِ  َوَجِميعُ  اْلَخطَايَا البََشِر، لِبَنِي يُْغفَرُ  َشْيءٍ  ُكلَّ   َمنْ  َولِكنْ  .يَُجدِّ

وحِ  َعلَى يَُجدِّفُ   ؛"بِديَّةً أ َدْينُونَةً  ُمْستَْوِجبٌ  هُوَ  بَلْ  األبِد، إلى لَهُ يُْغفَرُ  فََلَ  القُُدسِ  الرُّ

هُ فََجاَءتْ ". نَِجساً  ُروحاً  َمَعهُ إنَّ : "يَقُولُونَ  َكانُوا ألنهُمْ   َخاِرجاً  َوَوقَفُوا َوإْخَوتُهُ أُمُّ

كَ  اهَُوذَ : "لَهُ فَقَالُوا َحْولَهُ، َجالِساً  اْلَجْمعُ  َوَكانَ . يَْدُعونَهُ إلَْيهِ  َوأَْرَسلُوا  َوإْخَوتُكَ  أُمُّ

 اْلَجالِِسينَ  إلى نَظَرَ  ثُمَّ  ،"َوإْخَوتِي؟ أُمِّي َمنْ : "َوقَالَ  فَأَجابَهُمْ ". يَْطلُبُونَكَ  َخاِرجاً 
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ِ  إَراَدةَ  يَْصنَعُ  َمنْ  ألنَّ  َوإْخَوتِي؛ أُمِّي هَا: "َوقَالَ  َحْولَهُ  َوأُْختِي أَِخي هُوَ  فَهََذا هللاَّ

ِ َدائِماً  ". َوأُمِّي  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 من شهر ِمسرى َرابعاألحد ال
 

 العَشيه

 (06 ــ 93:  12) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 126 ، 123:  112 مز

لِي فَليَْدنُ  اَمكَ  تََوسُّ ، قُدَّ ، اْلَخُروفِ  ِمْثلَ  َضلَْلتُ . فَهِّْمنِي َكقَولكَ  يَاَربُّ الِّ  ْطلُبْ إفَ  الضَّ

 .هَلِّلُويَا .أَنسَ  لَمْ  لَِوَصايَاكَ  فَإني َعْبَدكَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا يِسيُّونَ  َسأَلَهُ َولَمَّ ِ؟ َملَُكوتُ  يَأْتِي َمتَى: "اْلفَرِّ  لَُكوتُ مَ  يَأْتِي ال: "َوقَالَ  أََجابَهُمْ ". هللاَّ

 ِ ِ  َملَُكوتُ  هَا ألَنْ  هُنَاَك؛ هَُوَذا: أَوْ  هَهُنَا، هَُوَذا: يَقُولُونَ  َوال بُِمَراقَبٍَة، هللاَّ . "َداِخلَُكمْ  هللاَّ

 اإلْنَسانِ  نِ ابْ  أَيامِ  ِمنْ  َواِحداً  يَْوماً  تََرْوا أَنْ  تَْشتَهُونَ  فِيهَا أَيامٌ  َستَأْتِي: "لِتََلَِميِذهِ  قَالَ  ثُمَّ 

 ْسِرُعوا،تُ  َوال تَْذهَبُوا ال. هُنَا هُوَ  هَا: أَوْ  هُنَاَك، هُوَ  هَا: لَُكمْ  َويَقُولُونَ . تََرْونَ  َوال

َماِء، في يَْظهَرُ  الَِّذي اْلبَْرقَ  أَنَّ  َكَما ألَنهُ َماِء، تَْحتَ  َويَْبُرقُ  السَّ  ْبنُ ا يَُكونُ  َكذلِكَ  السَّ

الً  يَْنبَِغي َولِكنْ . يَْوِمهِ  في اإلْنَسانِ   َكانَ  َوَكَما .اْلِجيلُ  هََذا َويَرفَُضهُ َكثِيراً  يَتَأَلَّمَ  أَنْ  أَوَّ

 وَن،َويَْشَربُ يَأُْكلُونَ  َكانُوا: اإلْنَسانِ  اْبنِ  أَيامِ  في أْيضاً  يَُكونُ  َكذلِكَ  نُوحٍ  أَيامِ  في

ُجونَ  ْجَن، َويَتََزوَّ  أَْهلَكَ وَ  الطُّوفَانُ  َوَجاءَ  اْلفُْلَك، نُوحٌ  َدَخلَ  فِيهِ  الَِّذي اْليَْومِ  إلى ويَتََزوَّ

 ونَ َويَْشتَرُ  َويَْشَربُوَن، يَأُْكلُونَ  َكانُوا: لُوطٍ  أَيامِ  في َكانَ  َكَما أْيضاً  َكذلِكَ . اْلَجِميعَ 
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 طَرَ أَمْ  َسُدوَم، ِمنْ  لُوطٌ  َخَرجَ  فِيهِ  الَِّذي اْليَْومَ  َولِكنَّ . َويَْبنُونَ  َويَْغِرُسونَ  َويَبِيُعوَن،

َماءِ  ِمنَ  َوِكْبِريتاً  نَاَراً   اْبنُ  هَرُ يُظْ  فِيهِ  الَِّذي اْليَْومِ  في يَُكونُ  هََكَذا. اْلَجِميعَ  فَأَْهلَكَ  السَّ

ْطحِ  َعلَى َكانَ  َمنْ  اْليَْومِ  ذلِكَ  في. اإلْنَسانِ   يَأُْخَذهَا،لِ  يَْنِزلْ  فََل اْلبَْيتِ  في َوأَْمتَِعتُهُ السَّ

 أَنْ  يَْطلبُ  َمنْ ! لُوطٍ  اْمَرأَةَ  اْذُكُروا. اْلَوَراءِ  إلى يَْرِجعْ  ال َكذلِكَ  اْلَحْقلِ  في َوالَِّذي

 اْثنَانِ  ُكونُ يَ  اللَّْيلَةِ  تِْلكَ  في إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ . يُْحيِيهَا يُْهلُِكهَا َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يَُخلِّصَ 

 ْوِضعٍ مَ  في تَْطَحنَانِ  اْثنَتَانِ  تَُكونُ . اآلَخرُ  َويُْتَركُ  اْلَواِحدُ  فَيُْؤَخذُ  َواِحٍد، فَِراشٍ  َعلَى

 َمْوِضعٍ  أَيِّ  في: "لَهُ َوقَالُوا فَأََجابُوا". األُْخَرى َوتُْتَركُ  َواِحَدةُ الْ  فَتُْؤَخذُ  َواِحٍد،

؟  ". أْيضاً  النُّسورُ  تَْجتَِمعُ  هُنَاكَ  اْلُجثَّةُ  تَُكونُ  َحْيثُ : "لَهُمْ  فَقَالَ ". يَاَربُّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (12 ــ 1:  93) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ لِ  مَخافة هللاقِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9،  1:  23 مز

بُّ  أَيهَا  نْ أَ  قَْبلَ  اْلِجبَاُل، تَُكونَ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ . ِجيلٍ  إلى ِجيلٍ  ِمنْ  َمْلَجأً، لَنَا ُكْنتَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .َواْلَمْسُكونَةُ  األَْرضُ  تُْخلَقَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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لِ ) األََحدِ  َوفي . اقٍ بَ  َوالظََّلَمُ  بَاِكراً، اْلقَْبرِ  إلى اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ ( األُْسبُوعِ  أَوَّ

 ىَوإل بُْطُرسَ  ِسْمَعانَ  إلى َوَجاَءتْ  فَأَْسَرَعتْ . اْلقَْبرِ  بَابِ  َعن َمْرفُوعاً  اْلَحَجرَ  فََرأَتِ 

 ،اْلقَْبرِ  ِمنَ  َسيِّدي أََخُذوا قَدْ : "لَهَُما َوقَالَتْ  يُِحبُّهُ، يَُسوعُ  َكانَ  الَِّذي اآلَخرِ  التِّْلِميذِ 

 َوَكانَا .اْلقَْبرِ  إلى َوأَتَيَا اآلَخرُ  َوالتِّْلِميذُ  بُْطُرسُ  فََخَرجَ !". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ 

مَ  بُْطُرسَ  َوَسبَقَ  اآلَخرُ  التِّْلِميذُ  فََرَكضَ . َمعاً  ِكَلَهَُما يُْسِرَعانِ  الً  َوتَقَدَّ  قَْبِر،الْ  إلى أَوَّ

 ،يَْتبَُعهُ بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  َجاءَ  ثُمَّ . يَْدُخلْ  َولَمْ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َوَرأَى َداِخَلً  َوتَطَلَّعَ 

 لَْيسَ  َرْأِسهِ  َعلَى َكانَ  الَِّذي َواْلِمْنِديلَ  َمْوُضوَعةً، الثِّيَابَ  َونَظَرَ  اْلقَْبرَ  َوَدَخلَ 

 ضاً أيْ  َدَخلَ  فَِحينَئِذٍ . َوْحَدهُ  نَاِحيَةٍ  في َوَمْوُضوعاً  َمْلفُوفاً  بَلْ  الثِّيَاِب، َمعَ  ُضوعاً َموْ 

الً  َجاءَ  الَِّذي اآلَخرُ  التِّْلِميذُ   ْعِرفُونَ يَ  بَْعدُ  يَُكونُوا لَمْ  ألنهُمْ  فَآَمَن، َوَرأَى اْلقَْبِر، إلى أَوَّ

 لىإ أْيضاً  التِّْلِميَذانِ  فََمَضى. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  يَقُومَ  أنْ  لَهُ يَْنبَِغي أنهُ: اْلِكتَابَ 

ا. َمْوِضِعِهَما  طَلََّعتْ تَ  تَْبِكي ِهيَ  َوفِيَما. تَْبِكي َخاِرجاً  اْلقَْبرِ  ِعْندَ  َواقِفَةً  فََكانَتْ  َمْريَمُ  أَمَّ

 ْندَ عِ  َواآلَخرَ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  َواِحداً  َجالَِسْينِ  بِيضٍ  بِثِيَابٍ  َمَلََكْينِ  فََرأَتْ  اْلقَْبِر، َداِخلَ 

". تَْبِكيَن؟ بَالُكِ  َما اْمَرأةُ، يَا: "لَها فَقَاالَ . َمْوُضوعاً  يَُسوعَ  َجَسدُ  َكانَ  َحْيثُ  ِرْجليِه،

ا". َوَضُعوهُ  أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ  َسيِِّدي، أََخُذوا إنَّهُمْ : "لَهَُما فَقَالَتْ   تَتْ اْلتَفَ  هََذا قَالَتْ  َولَمَّ

 اْمَرأَةُ، ايَ : "يَُسوعُ  لَهَا فَقَالَ . يَُسوعُ  أَنهُ تَْعلَمْ  َولَمْ  َواقِفاً، يَُسوعَ  فَنَظََرتْ  اْلَوَراِء، إلى

، أَنهُ فَظَنَّتْ ". تَْطلُبِيَن؟ َمنْ  تَْبِكيَن؟ لَِماَذا  ُكْنتَ  إنْ  ،َسيِِّدي يَا: "لَهُ فَقَالَتَ  اْلبُْستَانِيُّ

 اْلتَفَتَتْ فَ " َمْريَمُ  يَا: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ ". آُخُذهُ  َوأَنا َوَضْعتَهُ، أَْينَ  فَأَْعلِْمنِي ْلتَهَُحمَ  قَدْ  أَنتَ 

 ال: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ . ُمَعلِّمُ  يَا: تَْفِسيُرهُ  الَِّذي!" َربُّوني: "بِاْلعْبَرانِيةِ  لَهُ َوقَالَتْ  ِهيَ 

 َصاِعدٌ  إنِّي: لَهُمْ  َوقُولِي إْخَوتِي إلى فَاْمِضيْ . أَبِي إلى بَْعدُ  أَْصَعدْ  لَمْ  ألَني تَْلِمِسينِي

 َوأَْخبََرتِ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  فََجاَءتْ ". إلهُُكمْ  هُوَ  الَِّذي وإلِهي أَبوُكْم، هُوَ  الَِّذي أَبِي إلى

، َرأْيتُ  إني: "التََّلَِميذَ  بَّ  ".هََذا لي قَالَ  َوأَنهُ الرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (10:  0 ــ 10:  9) البُولس

 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  تسالونيكي، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َ  نَْشُكرُ  أْيضاً  نَْحنُ  َولِهََذا ِ  َسَماعِ  َكلَِمةَ  ِمنَّا تََسلَّْمتُمْ  إذْ  ألَنُكمْ  اْنقِطَاعٍ، بَِل هللاَّ  ،هللاَّ

ِ، َكَكلَِمةِ  بِاْلَحقِيقَةِ  ِهيَ  َكَما بَلْ  أُناٍس، َكَكلَِمةِ  ال قَبِْلتُُموهَا  فِيُكمْ  اً أْيض تَْعَملُ  الَّتي هللاَّ

ِ  نَائِسِ بِكَ  ُمتََمثِّلِينَ  ِصْرتُمْ  اإلْخَوةُ  أَيهَا ألَنُكمْ . اْلُمْؤِمنِينَ  أَنتُمُ   في ْليَهُوِديَّةِ ا في الَّتي هللاَّ

 َماكَ  َعِشيَرتُِكْم، أَْهلِ  ِمنْ  َعْينَهَا اآلالمَ  هَِذهِ  قَبِْلتُمْ  أْيضاً  أَنتُمْ  ألَنُكمْ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ 

بَّ  قَتَلُوا الَِّذينَ  اْليَهُوِد، ِمنَ  أْيضاً  نَْحنُ  أََصابَنَا  نَاَواْضطَهَُدو َواألنبِيَاَء، يَُسوعَ  الرَّ

ِ  ُمْرِضينَ  َغْيرُ  َوهُمْ . أْيضاً  نَْحنُ   لَّمَ نَتَكَ  أَنْ  َعنْ  يَْمنَُعونَنَا. النَّاسِ  لَِجِميعِ  َوأَْضَدادٌ  ّلِِلَّ

ُموا َحتَّى يَْخلُُصوا، لَِكيْ  األَُممِ  َمعَ   اْلَغَضبُ  َعلَيِهمِ  َحلَّ  َوقَدْ . ِحينٍ  ُكلَّ  َخطَايَاهُمْ  يُتَمِّ

ا. النِّهَايَةِ  إلى  بِاْلقَْلِب، ال بِاْلَوْجهِ  َساَعٍة، َزَمانَ  َعِدْمنَاُكمْ  فَإذْ  اإلْخَوةُ، أَيهَا نَْحنُ  َوأَمَّ

 أَنافَ  إلَْيُكْم، نَأْتِيَ  أَنْ  أََرْدنَا ألَننَا. ُوُجوهَُكمْ  نََرى أَنْ  َكثِيٍر، بِاْشتِهَاءٍ  أَْكثََر، اْجتَهَْدنَا

ةً  بُولُسَ  تَ  َمرَّ ْيطَانُ  َعاقَنِي ْينِ َوَمرَّ  اِرنَا؟اْفتِخَ  َوإْكلِيلُ  َوفََرُحنَا َرَجاُؤنَا هُوَ  َمنْ  ألَنْ . الشَّ

 إذْ  لِذلِكَ  .َوفََرُحنَا َمْجُدنَا أَنتُمْ  ألَنُكمْ  ظُهُوِرِه؟ في اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا أََمامَ  أَنتُمْ  أَلَْستُمْ 

 أََخانَا، وثَاُوسَ تِيمُ  إلَْيُكمْ  فَأَْرَسْلنَا. َوْحَدنَا أَثِينَا في نَْبقَى أَنْ  اْستَْحَسنَّا أْيضاً  نَْحتَِملْ  لَمْ 

ِ، َوَخاِدمَ   تََزْعَزعَ يَ  ال َكيْ  إيَمانُِكْم، َعنْ  َويَْطلُبَ  يُثَبِّتَُكمْ  َحتَّى اْلَمِسيحِ، إْنِجيلِ  في هللاَّ

يقَاتِ  هَِذهِ  في أََحدٌ  الَ  ألَننَا. األَْمرِ  لِهََذا َمْوُضوُعونَ  أَننَا تَْعلَُمونَ  أَنتُمْ  فَإنَُّكمْ . الضِّ  ُكنَّا مَّ

 أَْجلِ  ِمنْ . نَ تَْعلَُمو َوأَنتُمْ  أْيضاً، َحَصلَ  َكَما َسنَتََضايَُق، إننَا: لَُكمْ  فَقُْلنَا َسبَْقنَا ِعْنَدُكْم،

بُ اْلُمجَ  يَُكونَ  لِئََلَّ  إيَمانَُكْم، أَْعلَمَ  لَِكيْ  فأَْرَسْلتُ  أَْحتَِمَل، أَنْ  أَْقِدرْ  لَمْ  أْيضاً  أَنا هََذا،  رِّ

بُكْم، قَدْ  ا. بَاِطَلً  تََعبَُكمْ  فَيَِصيرَ  َجرَّ  ْنِدُكْم،عِ  ِمنْ  تِيُموثَاُوسُ  إلَْينَا َرَجعَ  فَإذْ  اآلنَ  َوأَمَّ

َرنَا  ُكلَّ  تََرْونَا نْ أَ  تُِحبُّونَ  َوبِأَنُكمْ  َحَسناً  ِذْكراً  لَنَا ِعْنَدُكمْ  َوبِأَنَّ  َوَمَحبَّتُِكْم، بِإيَمانُِكمْ  َوبَشَّ
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ْينَا هََذا أَْجلِ  فَِمنْ  نََراُكْم، أَنْ  أْيضاً  نَْحنُ  َكَما ِحيٍن،  في ِجهَتُِكمْ  ِمنْ  اإلْخَوةُ  أَيهَا تََعزَّ

بِّ  في مْ أَنتُ  ثَبَتُّمْ  إنْ  نَِعيشُ  اآلنَ  ألَننَا. إيَمانُِكمْ  بَِواِسطَةِ  َوِضيقَتِنَا، َضُروَرتِنَا ُكلِّ  . الرَّ

َضهُ أَنْ  نَْستَِطيعُ  ُشْكرٍ  أَيَّ  ألَنهُ ِ  إلى نَُعوِّ  أَْجلُِكمْ  ِمنْ  بِهِ  نَْفَرحُ  الَِّذي اْلفََرحِ  ُكلِّ  َعنْ  هللاَّ

امَ  لَ  َوْجهَُكْم، نََرى أَنْ  طَلٍَب، أَْوفَرَ  َونَهَاراً  لَْيَلً  طَالِبِينَ  إلَِهنَا؟ قُدَّ  نَقَائِصَ  َونَُكمِّ

ُ . إيَمانُِكمْ   يُْنِميُكمْ  بُّ َوالرَّ . إلَْيُكمْ  طَِريقَنَا يَْهِدي اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  َوَربُّنَا أَبونَا نَْفُسهُ َوهللاَّ

 ثَبَاتِ لِ  لَُكْم، أْيضاً  نَْحنُ  َكَما َولِْلَجِميعِ، لِبَْعضٍ  بَْعَضُكمْ  اْلَمَحبَّةِ  في َويَِزيُدُكمْ  أَنتُمْ 

ِ  أََمامَ  اَرِة،اْلطَّهَ  في لَْومٍ  بَِلَ  قُلُوبُِكمْ   عَ مَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا ظُهُورِ  ِعْندَ  َوأَبِينَا هللاَّ

يِسيهِ  َجِميعِ   . قِدِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (2:  2 ــ 2:  4) الَكاثولِيُكون
 

سول يَعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرَّ

 آمين.
 

ِ  ْخَضُعواإفَ  ِ  إلى ْقتَِربُواإ. ِمْنُكمْ  فَيَْهُربَ  إْبلِيسَ  قَاِوُموا. ّلِِلَّ  نَقُّوا. ْيُكمْ إلَ  فَيَْقتَِربَ  هللاَّ

ْأيْينِ  َذِوي يَا قُلُوبَُكمْ  َوطَهُِّروا اْلُخطَاةُ، أَيهَا أَْيِديَُكمْ  . ْبُكواإوَ  َونُوُحوا اْشقُوا. الرَّ

لْ  امَ  تَِّضُعواإ. َغمٍّ  إلى َوفََرُحُكمْ  نَْوحٍ، إلى َضِحُكُكمْ  لِيَتََحوَّ بِّ  قُدَّ  يَُذمَّ  ال .فَيَْرفََعُكمْ  الرَّ

 لنَّاُموسَ ا يَُذمُّ  أََخاهُ  يَِدينُ  أَوْ  أََخاهُ  يَُذمُّ  الَِّذي ألنَّ  تَُدانُوا؛ لئََلَّ  اإلْخَوةُ  أَيهَا بَْعضاً  بَْعُضُكمْ 

. هُلَ  َدياناً  بَلْ  بِالنَّاُموِس، َعاِمَلً  فَلَْستَ  النَّاُموَس، تَِدينُ  ُكْنتَ  َوإنْ . النَّاُموسَ  َويَِدينُ 

ياُن، النَّاُموسِ  َواِضعُ  هُوَ  َواِحدٌ   نُ تَِدي َمنْ  يَا أَْنتَ  فََمنْ . َويُْهلِكَ  يَُخلِّصَ  أَنْ  اْلقَاِدرُ  َوالدَّ

 َوهُنَاكَ  اْلَمِدينَِة، هَِذهِ  إلى َغداً  أَوْ  اْليَْومَ  نَْذهَبُ : "اْلقَائِلُونَ  أَيهَا اآلنَ  هَلُمَّ  َغْيَرَك؟

 ِهيَ  امَ  ألَنهُ اْلَغِد؟ أَْمرَ  تَْعِرفُونَ  ال الَِّذينَ  أَنتُمُ ". َونَْربَحُ  َونَتَِّجرُ  َواِحَدةً  َسنَةً  نَْصِرفُ 

بُّ ا َشاءَ  إنْ : "تَقُولُوا أنْ  ِعَوضَ . يَْضَمِحلُّ  ثُمَّ  قَلِيَلً  يَْظهَرُ  ُغبَارٍ  ْثلُ مِ  إنهَا َحيَاتُُكْم؟  لرَّ
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ا". َذاكَ  أَوْ  هََذا نَْفَعلُ  َوِعْشنَا  ِمْثلُ  اْفتَِخارٍ  ُكلُّ . تََعظُِّمُكمْ  في تَْفتَِخُرونَ  فَإنُكمْ  اآلنَ  َوأَمَّ

 أيهَا اآلنَ  هَلُمَّ . لَهُ َخِطيَّةٌ  فََذلِكَ  يَْعَملُ  َوالَ  َحَسنَاً  يَْعَملَ  أنْ  يَْعِرفُ  فََمنْ . َرِديءٌ  هََذا

 قَدْ  يَابُُكمْ َوثِ  فََسَد، قَدْ  ِغنَاُكمْ . َعلَْيُكمْ  اآلتِيَةِ  َشقَاَوتُِكمُ  َعلَى ُمَوْلِولِينَ  اْبُكوا األَْغنِيَاُء،

تُُكمْ  َذهَبُُكمْ . اْلُعثُّ  أََكلَهَا  َويَأُْكلُ  َعلَْيُكْم، َشهَاَدةً  يَُكونُ  َوَصَدأُهَُما َصِدئَا، قَدْ  َوفِضَّ

 َحَصُدوا الَِّذينَ  اْلفََعلَةِ  أُْجَرةُ  هَُوَذا. األَِخيَرةِ  األَيامِ  في َكنَْزتُم قَدْ ! كنَارٍ  لُُحوَمُكمْ 

اِدينَ  َوأَْصَواتُ  تَْصُرُخ، ِمْنُكمْ  اْلَمْبُخوَسةُ  ُحقُولَُكمُ   بِّ رَ  َساِمعِ مَ  إلى َدَخلَتْ  قَدْ  اْلَحصَّ

بَاُؤوتِ  ْمتُمْ  قَدْ . الصَّ ْذتُمْ  األَْرِض، َعلَى تَنَعَّ بْ  لِيَْومِ  قُلُوبَُكمْ  َوَربَّْيتُمْ  َوتَلَذَّ  .حِ الذَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ 

 

 

 (03 ــ 12:  11) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا يقِ  ِمنَ  تََشتَّتُوا الَِّذينَ  أَمَّ  َوقُْبُرسَ  ةَ فِينِيقِيَ  إلى فَأَتْوا ْستِفَانُوسَ إ َعلَى َحلَّ  الَِّذي الضِّ

 ونَ قُْبُرِسيُّ قَْومٌ  ِمْنهُمْ  َوَكانَ . فَقَطْ  اْليَهُودَ  إالَّ  بِاْلَكلَِمةِ  أََحداً  يَُكلُِّمونَ  ال َوهُمْ  َوأْنطَاِكيَةَ،

ا الَِّذينَ  هُؤالءِ  َوقَْيَرَوانِيُّوَن،  اِرزينَ كَ  اْليُونَانِيِّينَ  َمعَ  يَتََكلَُّمونَ  َكانُوا أَْنطَاِكيَةَ  واَدَخلُ  لَمَّ

بِّ  بِّ  يَدُ  َوَكانَتْ . يَُسوعَ  بِالرَّ بِّ  إلى َوَرَجُعوا َكثِيرٌ  َجْمعٌ  فَآَمنَ  َمَعهُْم، الرَّ ََ فَبَ . الرَّ  لَ

 فَهََذا. اِكيَةَ أَْنطَ  إلى بَْرنَابَا فَأَْرَسلُوا أُوُرَشلِيَم، في الَّتي اْلَكنِيَسةِ  آَذانِ  إلى َعْنهُمْ  اْلقَْولُ 

ا ِ  نِْعَمةَ  َوَرأى أَتَى لَمَّ ي َوَكانَ  فَِرَح، هللاَّ بِّ  في يَْثبُتُوا أنْ  اْلَجِميعَ  يَُعزِّ  اْلقَْلِب؛ مِ بَِعزْ  الرَّ

وحِ  ِمنَ  َوُمْمتَلِئاً  َصالَِحاً  َرُجَلً  َكانَ  ألنهُ بِّ  إلى ْنَضمَّ إفَ . َواإليَمانِ  القُُدسِ  الرُّ  ْمعٌ جَ  الرَّ

ا. َشاُولَ  لِيَْطلُبَ  طَْرُسوسَ  إلى َخَرجَ  ثُمَّ . َعِظيمٌ  . أَْنطَاِكيَةَ  إلى بِهِ  َجاءَ  َوَجَدهُ  َولَمَّ
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 يذُ التََّلمِ  َوُسمِّيَ . َكبِيراً  َجْمعاً  َوَعلََّما َكاِملَةً  َسنَةً  اْلَكنِيَسةِ  في ْجتََمَعاإ أَنهَُما فََحَدثَ 

الً  أَْنطَاِكيَةَ  في الَِّذينَ   إلى لِيمَ أُوُرشَ  ِمنْ  أَْنبِيَاءُ  اْنَحَدرَ  األَيامِ  تِْلكَ  َوفي". َمِسيِحيِّينَ " أَوَّ

وحِ  َوأََشارَ  أَغابُوُس، اْسُمهُ ِمْنهُمُ  َواِحدٌ  َوقَامَ . أَْنطَاِكيةَ   َعِظيماً  ُجوعاً  أَنَّ  اْلقُُدسِ  بِالرُّ

رَ . كلُوِديُوسَ  أَيامِ  في َصارَ  الَِّذي اْلَمْسُكونَِة، ُكلِّ  َعلَى َسيَِصيرُ   ْسبََماحَ  التََّلَِميذُ  فَقَرَّ

رَ  اِكنِينَ  اإلْخَوةِ  إلى ِخْدَمةً  َشْيئاً، ِمْنهُمْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  يُْرِسلَ  أَنْ  ِمْنهُمْ  لُِكلٍّ  تَيَسَّ  يف السَّ

يُوخِ  إلى ُمْرِسلِينَ  ذلِكَ  فَفََعلُوا. اْليَهُوِديَّةِ   .َوَشاُولَ  بَْرنَابَا بِيَدِ  الشُّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 0:  10) َمرقُس
 

 سَمرقُ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  10،  19 ، 11:  22 مز

َمَواتُ  لَكَ  ْستَ  أَنتَ  أْيضاً، األَْرضُ  َولَكَ  السَّ  َخلَْقتَ  أَنتَ . َوَكَمالَهَا اْلَمْسُكونَةَ  أَسَّ

َمالَ   .هَلِّلُويَا. يَِمينُكَ  َوْلتَْرتَفِعْ  يَُدكَ  فَْلتَْعتَزَّ  َواْلبَْحَر، الشَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْيتُوِن، َجبَلِ  َعلَى َجالِسٌ  هُوَ  َوفِيَما  نَّاَويُوحَ  َويَْعقُوبُ  بُْطُرسُ  َسأَلَهُ اْلهَْيَكِل، أََمامَ  الزَّ

 َجِميعُ  يَتِمُّ  ِعْنَدَما اْلَعَلََمةُ  ِهيَ  َوَما هََذا؟ يَُكونُ  َمتَى لَنَا قُلْ : "ْنفَِرادٍ إ َعلَى َوأَْنَدَراُوسُ 
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 ْسِميإبِ  ونَ َسيَأْت َكثِيِرينَ  فَإنَّ . أََحدٌ  يُِضلَُّكمْ  ال! إْنظُُروا: لَهُمْ  يَقُولُ  يَُسوعُ  فَاْبتََدأَ ". هََذا؟

 فََل ُروبٍ حُ  َوأَْخبَارِ  بُِحُروبٍ  َسِمْعتُمْ  فَإَذا. َكثِيِرينَ  َويُِضلُّونَ  اْلَمِسيُح، هُوَ  أَنا: قَائِلِينَ 

ةٌ  تَقُومُ  ألَنهُ. بَْعدُ  اْلُمْنتَهَى لَْيسَ  َولِكنْ  تَُكوَن، أنْ  بُدَّ  ال ألَنهَا تَْضطَِربُوا، ٍة، لَىعَ  أُمَّ  أُمَّ

 ُمْبتَدأُ  َوهَِذهِ  َمَجاَعاٌت، َوتَُكونُ  أََماِكَن، في َزالِزلُ  َوتَُكونُ  َمْملََكٍة، َعلَى َوَمْملََكةٌ 

 في مْ َوَسيَْضربُونَكُ  َمَجالَِس، إلى َسيَُسلُِّمونَُكمْ  ألنهُمْ . نُفُوِسُكمْ  إلى ْنظُُرواإفَ . األَْوَجاعِ 

 يَويَْنبَغِ . األَُممِ  َولَِجِميعِ  لَهُمْ  َشهَاَدةً  أَْجلِي، ِمنْ  َوُملُوٍك، ُوالةٍ  أََمامَ  َوتُوقَفُونَ  اْلَمَحافِِل،

الً  ُموُكمْ  فَإَذا. بِاإلْنِجيلِ  يُْكَرزَ  أنْ  أَوَّ  تََكلَُّمونَ تَ  بَِما قَْبلُ  ِمنْ  تَْهتَُموا فََل لِيَُسلُِّموُكْم، قَدَّ

اَعةِ  تِْلكَ  في تُْعطَْونَ  ألنُكمْ  بِِه،  بَلِ  ينَ اْلُمتََكلِّمِ  أَْنتُمُ  لَْستُمْ  ألنْ . بِهِ  تَتََكلَُّمونَ  َما السَّ

وحُ   األَْوالَدُ  َويَقُومُ  ْبنَهُ،إ يَُسلِّمُ  َواألَبُ  اْلَمْوِت، إلى أََخاهُ  األَخُ  َوَسيَُسلِّمُ . القُُدسُ  الرُّ

 ْصبِرُ يَ  َوالَِّذي. ْسِميإ ألَْجلِ  اْلَجِميعِ  ِمنَ  ُمْبَغِضينَ  َوتَُكونُونَ . َويَْقتُلُونَهُمْ  آبَائِِهمْ  َعلَى

 يآلُ َدانِ  َعْنهَا قَالَ  الَّتي" اْلَخَرابِ  ِرْجَسةَ " نَظَْرتُمْ  فََمتَى. يَْخلُصُ  فَهََذا اْلُمْنتَهَى إلى

،  إلى ْليَهُوِديَّةِ ا في الَِّذينَ  لِيَْهُربِ  فَِحينَئِذٍ  اْلقَاِرئُ  لِيَْفهَمِ  يَْنبَِغي ال َحْيثُ  قَائَِمةً  النَّبيُّ

ْطحِ  َعلَى َوالَِّذي اْلِجبَاِل،  في يَوالَّذِ  بَْيتِِه، ِمنْ  َشْيئاً  لِْيأُْخذَ  يَْدُخلْ  َوال يَْنِزلْ  فََلَ  السَّ

. األَيامِ  ْلكَ تِ  في َواْلُمْرِضَعاتِ  لِْلَحبَالَى َوَوْيلٌ . ثَْوبهُ لِيَأُْخذَ  الَوَراءِ  إلى يَْرِجعْ  فََل اْلَحْقلِ 

تَاِء؛ في هََربُُكمْ  يَُكونَ  ال لَِكيْ  فََصلُّوا  ِمْثلُهُ يَُكنْ  مْ لَ  ِضيقَاً  َستَُكونُ  األَيامَ  تِْلكَ  ألَنَّ  الشِّ

ُ  َخلَقَهَا الَّتي اْلَخلِيقَةِ  اْبتَِداءِ  ُمْنذُ   يَْجَعلِ  مْ لَ  َولَوْ . أْيضاً  بَْعدُ  يَُكونَ  َولَنْ  اآلَن، إلى هللاَّ

بُّ   ِذينَ الَّ  اْلُمْختَاِرينَ  ألَْجلِ  َولِكنْ . َجَسدٍ  ِذي ُكلُّ  يَْخلُصْ  لَمْ  قَِصيَرةً، األَيامَ  تِْلكَ  الرَّ

رَ  ْختَاَرهُْم،إ  فََلَ  هُنَاَك، هَُوَذا: أَوْ  هُنَا، اْلَمِسيحُ  هَُوَذا: أََحدٌ  لَُكمْ  قَالَ  فَإنْ . األَيامَ  قَصَّ

قُوا  َكيْ لِ  َوَعَجائَِب، آياتٍ  َويُْعطُونَ  َكَذبَةٌ، َوأَْنبِيَاءُ  َكَذبَةٌ  ُمَسَحاءُ  َسيَقُومُ  ألَنهُ. تَُصدِّ

. َشْيءٍ  لَّ كُ  لَُكمْ  َوقُْلتُ  َسبَْقتُ  فَقَدْ . أَْنتُمْ  ْنظُُرواإفَ . أْيضاً  اْلُمْختَاِرينَ  أَْمَكنَ  إنْ  يُِضلُّوا

يِق، ذلِكَ  بَْعدَ  األَيامِ  تِْلكَ  في لَِكنْ  ْمسُ  الضِّ  هُ،َضْوءَ  يُْعِطي ال َواْلقََمرُ  تُْظلُِم، الشَّ

َماِء، ِمنَ  تَتََساقَطُ  َوالنُُّجومُ  اتُ  السَّ َمَواتِ  َوقُوَّ  ْبنَ إ يُْبِصُرونَ  َوِحينَئِذٍ . تَتََزْعَزعُ  السَّ

ةٍ  َسَحابٍ  في آتِياً  اإلْنَسانِ   ُمْختَاِريهِ  َويَْجَمعُ  َمَلَئَِكتَهُ ِحينَئِذٍ  فَيُْرِسلُ . َوَمْجدٍ  َعِظيَمةٍ  بِقُوَّ
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يَاحِ  ِمنَ  َماءِ  أَْقَصاءِ  إلى األَْرضِ  أَْقَصاءِ  ِمنْ  األَْربَعِ، الرِّ  التِّينِ  َشَجَرةِ  فَِمنْ . السَّ

ْيفَ  أَنَّ  تَْعلَُموا أَْوَراقَهَا، َوأَْخَرَجتْ  أَْغَصانُهَا النَتْ  َمتَى فَإنَّها: اْلَمثَلَ  اِْعلَُموا  الصَّ

. َوابِ األَبْ  َعلَى قَِريبٌ  أَنهُ ْعلَُمواإفَ  َصاَرْت، قَدْ  هَِذهِ  َرأَْيتُمْ  إَذا أْيضاً، أَْنتُمْ  هََكَذا. قَِريبٌ 

َماءُ . ُكلُّهَا هَِذهِ  تَُكونَ  َحتَّى اْلِجيلُ  هََذا يَْمِضيَ  لَنْ  إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ   َواألَْرضُ  السَّ

ا تَُزوالِن، ا. يَُزولُ  فََلَ  َكَلَِمي أمَّ اَعةُ  َوتِْلكَ  اْليَْومُ  َذلِكَ  َوأَمَّ  الوَ  أََحٌد، يَْعلَُمهَُما فََلَ  السَّ

َماِء، في الَِّذينَ  اْلَمَلئَِكةُ   مْ ألَنكُ  َوَصلُّوا؛ اْسهَُروا اُْنظُُروا،. اآلبُ  إالَّ  ْبُن،اإل َوال السَّ

 َدهُ َعبِي َوأَْعطَى بَْيتَهُ، تََركَ  مَسافِرٌ  إْنَسانٌ  َكأنَما. اْلَوْقتُ  يَُكونُ  َمتَى تَْعرفُونَ  ال

ْلطَاَن، ابَ  َوأَْوَصى َعَملَهُ، َواِحدٍ  َولُِكلِّ  السُّ  ال ألَنُكمْ  إذاً؛ اِْسهَُروا. يَْسهَرَ  أنْ  اْلبَوَّ

يِك، ِصيَاحَ  أَمْ  اللَّْيِل، نِْصفَ  أَمْ  أََمَساًء، اْلبَْيِت، َربُّ  يَأْتِي َمتَى تَْعرفُونَ  . َصبَاَحاً  مْ أَ  الدِّ

 . إْسهَُروا: لِْلَجِميعِ  أَقُولُهُ لَُكمْ  أَقُولُهُ َوَما! نِيَاَماً  فَيَِجَدُكمْ  بَْغتَةً  يَأْتِيَ  لِئََلَّ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 د النسيء(غير )أحَ الشهر الصَ د أحَ 
 

 العَشيه

 (00 ــ 19:  91) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا. َعلي ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 19 ، 10:  41 مز

بُّ  ُمبَاَركٌ   ِدَعتِي أَْجلِ  ِمنْ  َوأَنا. يَُكونُ  يَُكونُ  األَبدِ  َوإلى األََزلِ  ِمنَ  إْسَرائِيَل، إلهُ الرَّ

 .هَلِّلُويَا .األَبدِ  إلى أََماَمكَ  َوثَبَّتَنِي قَبِْلتَنِي،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 وٍن،َوُسجُ  َمَجاِمعَ  إلى َويَُسلُِّمونَُكمْ  َويَْطُرُدونَُكْم، َعلَْيُكمْ  أَْيِديَهُمْ  يُْلقُونَ  ُكلِّهِ  هََذا َوقَْبلَ 

ُمونَ   في إَذاً  فََضُعوا. َشهَاَدةً  ذلِكَ  لَُكمْ  فَيَُكونُ . ْسِميإ ألَْجلِ  َوُوالةٍ  ُملُوكٍ  أَمامَ  َوتُقَدَّ

ونَ  بَِما قَْبلُ  ِمنْ  تَْهتَمُّوا ال أنْ  قُلُوبُِكمْ   ال لَّتيا َوِحْكَمةً  فََماً  أُْعِطيُكمْ  أَنا ألني بِِه؛ تَْحتَجُّ

 اْلَوالَِدْينِ  ِمنَ  تَُسلَُّمونَ  َوَسْوفَ . يُنَاقُِضوهَا أَوْ  يُقَاِوُموهَا أنْ  ُمَعانِِديُكمْ  َجِميعُ  يَْقِدرُ 

 عِ اْلَجِمي ِمنَ  ُمْبَغِضينَ  َوتَُكونُونَ . ِمْنُكمْ  َويَْقتُلُونَ  َواألَْصِدقَاِء، َواألَْقِربَاءِ  َواإلْخَوةِ 

 َرأَْيتُمْ  َوَمتَى. أْنفَُسُكمْ  تَْقتَنُونَ  بَِصْبِرُكمُ . لِكُ تَهْ  ال ُرُؤوِسُكمْ  ِمنْ  َوَشْعَرةٌ . اْسِمي ألَْجلِ 

 الَِّذينَ  بِ لِيَْهرُ  ِحينَئِذٍ . َخَرابُهَا اْقتََربَ  قَدِ  أَنهُ اْعلَُموا فَِحينَئِذٍ  بُِجيُوٍش، ُمَحاطَةً  أُوُرَشلِيمَ 

 َلفَ  اْلُكَورِ  في َوالَِّذينَ  فَْليَْهُربُوا، َوَسِطهَا في َوالَِّذينَ  اْلِجبَاِل، إلى اْليَهُوِديَّةِ  في

 لِْلَحبَالَى َوَوْيلٌ . َمْكتُوبٌ  هُوَ  َما ُكلُّ  لِيَتِمَّ  االْنتِقَاِم، أَيامُ  ِهيَ  هَِذهِ  ألَنَّ  يَْدُخلُوهَا،
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 لَىعَ  َوُسْخطٌ  األَْرضِ  َعلَى َعِظيمٌ  ِضيقٌ  َسيَُكونُ  ألَنهُ األَياِم؛ تِْلكَ  في َواْلُمرِضَعاتِ 

ْعبِ  هََذا ْيفِ  بَِحدِّ  َويَقَُعونَ . الشَّ  أُوُرَشلِيمُ  َوتَُكونُ  األَُمِم، َجِميعِ  إلى َويُْسبَْونَ  السَّ

ْمسِ  في َعَلَماتٌ  َوتَُكونُ . أَُممٍ  أَْزِمنَةُ  َوتَُكونُ  أَْزِمنَةٌ، تَتِمَّ  َحتَّى أَُمٍم، ِمنَ  َمُدوَسةً   الشَّ

 اْلبَْحرِ  َصْوتِ  هَْولِ  ِمنْ  األَْرِض، َعلَى أَُممٍ  قُ ِضي َويَُكونُ  َوالنُُّجوِم، َواْلقََمرِ 

ْلَزاِل،  ِة،اْلَمْسُكونَ  َعلَى يَأْتِي َما َواْنتِظَارِ  اْلَخْوفِ  ِمنَ  ِمْنهُمْ  نَْفُسهُمْ  تَْخُرجُ  َوأُناسٌ  والزِّ

اتِ  ألَنَّ  َمواتِ  قُوَّ ةٍ  بَةٍ َسَحا في آتِياً  اإلْنَسانِ  اْبنَ  يُْبِصُرونَ  َوِحينَئِذٍ . تَتََزْعَزعُ  السَّ  بِقُوَّ

 ُرُؤوَسُكمْ  َواْرفَُعوا فَوقَ  إلى فَتَطَلَُّعوا تُكوَن، أنْ  هَِذهِ  اْبتََدأَتْ  َوَمتَى. َعِظيمٍ  َوَمْجدٍ 

 .األَْشَجارِ  َوُكلِّ  التِّينِ  َشَجَرةِ  إلى اُْنظُُروا: "َمثََلً  لَهُمْ  َوقَالَ . قَِريبٌ  َخَلَصُكمْ  ألنَّ 

ْيفَ  أَنَّ  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َوتَْعلَُموا تَْنظُُروا أَْفَرَختْ  َمتَى فَإنَّها  أَْنتُمْ  هََكَذا. اْقتََربَ  قَدْ  الصَّ

ِ  َملَُكوتَ  أنَّ  فَاْعلَُموا َصائَِرةً، األَْشيَاءَ  هَِذهِ  َرأَْيتُمْ  َمتَى أْيضاً،  َحقَّ الْ . اْقتََربَ  قَدِ  هللاَّ

َماءُ . ُكلُّها هَِذهِ  تَُكونَ  َحتَّى اْلِجيلُ  هََذا يَْمِضي لَنْ  إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ   َواألَْرضُ  السَّ

ا تَُزوالَِن، ِ َدائِماً   ". يَُزولُ  فََلَ  َكَلَِمي أمَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (02 ــ 09:  10) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 94 ، 19:  139 مز

بُّ  أيهَا َوأَنتَ   قِلَّةِ  َعنْ  أَْخبِْرني. األَْجيَالِ  أَْجيَالِ  إلى َوِذْكُركَ  األَبِد، إلى َكائِنٌ  الرَّ

  .هَلِّلُويَا .أياِمي نِْصفِ  في تَْنِزْعنِي َوال أياِمي،
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا اَعةُ  َوتِْلكَ  اْليَْومُ  َذلِكَ  َوأَمَّ َماِء، في الَِّذينَ  اْلَمَلئَِكةُ  َوال أََحٌد، يَْعلَُمهَُما فََلَ  السَّ  َوال السَّ

 .اْلَوْقتُ  يَُكونُ  َمتَى تَْعرفُونَ  ال ألَنُكمْ  َوَصلُّوا؛ ْسهَُرواإ اُْنظُُروا،. اآلبُ  إالَّ  االْبُن،

ْلطَاَن، َعبِيَدهُ  َوأَْعطَى بَْيتَهُ، تََركَ  مَسافِرٌ  إْنَسانٌ  َكأنَما  َعَملَهُ، َواِحدٍ  َولُِكلِّ  السُّ

ابَ  َوأَْوَصى  ،اْلبَْيتِ  َربُّ  يَأْتِي َمتَى تَْعرفُونَ  ال ألَنُكمْ  إذاً؛ اِْسهَُروا. يَْسهَرَ  أنْ  اْلبَوَّ

يِك، ِصيَاحَ  أَمْ  اللَّْيِل، نِْصفَ  أَمْ  أََمَساًء، ! نِيَاَماً  مْ فَيَِجَدكُ  بَْغتَةً  يَأْتِيَ  لِئََلَّ . َصبَاَحاً  أَمْ  الدِّ

ِ َدائِماً   .إْسهَُروا: لِْلَجِميعِ  قُولُهُأَ  لَُكمْ  أَقُولُهُ َوَما  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 1:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ بََرَكتُهُ  ،تسالونيكي أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ال أَنْ  إلَْيِه، َواْجتَِماِعنَا اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا ظُهُورِ  ِجهَةِ  ِمنْ  اإلْخَوةُ  أَيهَا نَْسأَلُُكمْ  ثُمَّ 

 ةٍ بِِرَسالَ  َوال بَِكلَِمةٍ  َوال بُِروحٍ  ال تَْضطَِربُوا، َوال ِذْهنُِكْم، َعنْ  َسِريعاً  تَتََزْعَزُعوا

بِّ  يَْومَ  َكأَنَّ  أَوْ  قِبَلِنَا ِمنْ  َكأَنهَا  نهُألَ  َكاَن، نَْوعٍ  بِأَيِّ  أََحدٌ  يَْخَدَعنَُّكمْ  ال. ْقتََربَ إ قَدْ  الرَّ

الً، االْرتَدادُ  يَأْتِ  لَمْ  إنْ  يَأْتِي ال  اْلُمَعانِدُ  اْلهََلَِك، اْبنُ  اإلْثِم، إْنَسانُ  َويُْستَْعلَنْ  أَوَّ

ِ  هَْيَكلِ  في َويَْجلِسُ  يَْذهَبُ  إنَّهُ َحتَّى َمْعبُوداً، أَوْ  إلَهاً  يُْدَعى َمنْ  ُكلِّ  َعلَى َواْلُمتََكبِّرُ   هللاَّ

ُرونَ  أَالَ . إلَهٌ أَنهُ نَْفَسهُ ُمْظِهراً   ؟هََذا لَُكمْ  أَقُولُ  ُكْنتُ  ِعْنَدُكْم، ُكْنتُ  بَْينََما أَني تَتََذكَّ

 هُ،ْحدَ وَ  يَْعَملُ  اآلنَ  اإلْثمِ  ِسرَّ  ألَنَّ . َوْقتِهِ  في يُْستَْعلَنَ  َحتَّى تَْعرفُونَهُ يَْحِجزُ  َما َواآلنَ 

بُّ ا الَِّذي األثِيُم، َسيُْستَْعلَنُ  َوِحينَئِذٍ  اآلَن، يَْحِجزُ  الَِّذي اْلَوَسطِ  ِمنَ  يُْرفَعَ  أَنْ  إلى  لرَّ
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يْ  بَِعَملِ  َمِجيئُهُ الَِّذي. َمِجيئِهِ  بِظُهُورِ  َويُْبِطلُهُ فَِمِه، بِنَْفَخةِ  يُبِيُدهُ  يَُسوعُ   بُِكلِّ  طَاِن،الشَّ

ٍة،  بَلُوايَقْ  لَمْ  ألَنهُمْ  اْلهَالِِكيَن، في الظُّْلِم، َخِديَعةِ  َوبُِكلِّ  َكاِذبٍَة، َوَعَجائِبَ  َوبِآيَاتٍ  قُوَّ

ُ  إلَْيِهمُ  َسيُْرِسلُ  هََذا َوألَْجلِ . يَْخلُُصوا َحتَّى اْلَحقِّ  َمَحبَّةَ  َلَِل، َعَملَ  هللاَّ  َحتَّى الضَّ

قُوا قُوا لَمْ  الَِّذينَ  َجِميعُ  يَُدانَ  لَِكيْ  اْلَكِذَب، يَُصدِّ ، يَُصدِّ وا بَلْ  اْلَحقَّ ا .بِالظُّْلمِ  ُسرُّ  َوأَمَّ

َ  نَْشُكرَ  أَنْ  لَنَا فَيَْنبَِغي نَْحنُ  ، ِمنَ  اْلَمْحبُوبُونَ  اإلْخَوةُ  أَيهَا ألَْجلُِكمْ  ِحينٍ  ُكلَّ  هللاَّ بِّ  الرَّ

َ  ألَنَّ  وحِ ا بِتَْقِديسِ  لِْلَخَلَِص، بَاُكوَرةً  اْختَاَرُكمْ  هللاَّ  َعاُكمْ دَ  لِلَِّذي. اْلَحقِّ  َوتَْصِديقِ  لرُّ

ُكواوَ  اإلْخَوةُ  أَيهَا إذاً  فَاْثبُتُوا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا َمْجدِ  الْقتِنَاءِ  بِإْنِجيلِنَا، إلَْيهِ   تََمسَّ

 اْلَمِسيُح، يَُسوعُ  نَْفُسهُ َوَربُّنَا. بِِرَسالَتِنَا أَمْ  بِاْلَكَلَمِ  َكانَ  َسَواءٌ  تََعلَّْمتُُموهَا، الَّتي بِالتَّقَالِيدِ 

 ُ ي بِالنِّْعَمِة، َصالِحاً  َوَرَجاءً  أَبِديّاً  َعَزاءً  َوأَْعطَانَا أََحبَّنَا الَِّذي أَبونَا َوهللاَّ  بَُكمْ قُلُو يَُعزِّ

 .َصالِحٍ  َكَلَمٍ  َوُكلِّ  َعَملٍ  ُكلِّ  في َويُثَبِّتُُكمْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيَعلَى أروَ عمةُ هللاَّ

 

 

 (12 ــ 1:  0) الَكاثولِيُكون
 

سول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

،ال ِذْهنَُكمْ  بِالتَّْذِكَرةِ  أُْنِهضُ  فِيِهَما إلَْيُكْم، أَْكتُبُهَا ثَانِيَةٌ  ِرَسالَةٌ  هَِذهِ  أَِحبَّائِي، يَا  نَّقِيَّ

يُسوَن، األَْنبِيَاءُ  َسابِقاً  قَالَهَا الَّتي األَْقَوالَ  لِتَْذُكُروا . َوُمَخلِّصنَا َربِّنَا ُرُسلِ  َوَوِصيَّةَ  اْلقِدِّ

الً  هََذا َعالِِمينَ   بَِحَسبِ  َسالِِكينَ  ُمْستَْهِزئُوَن، قَْومٌ  األَيامِ  آِخرِ  في َسيَأْتِي أَنهُ: أَوَّ

 اَجِميُعهَ  فَهَِذهِ  آباُؤنَا َرقَدَ  ِحينَ  ِمنْ  ألَنهُ َمِجيئِِه؟ َمْوِعدُ  هُوَ  أْينَ : "َوقَائِلِينَ  َشهََواتِِهْم،

ِ  بَِكلَِمةِ  أنَّ : بِإَراَدتِِهمْ  َعلَْيِهمْ  يَْخفَى هََذا ألَنَّ ". اْلَخلِيقَةِ  بَْدءِ  ُمْنذُ  هََكَذا َكائِنَةٌ  َمَواتِ ا هللاَّ  لسَّ

. كَ فَهَلَ  اْلَماءُ  َغَمَرهُ  اْلَعالَمَ  َوبِهَا بِاْلَماِء، اْلَماءِ  ِمنَ  قَاَمتْ  قَدْ  َواألَْرضَ  اْلبَْدِء، ُمْنذُ  َكائِنَةٌ 

ا َمَواتُ  َوأَمَّ  ةٌ وَمْحفُوظَ  َعْينِهَا، اْلَكلَِمةِ  بِتِْلكَ  َمْخُزونَةٌ  فَِهيَ  اآلَن، اْلَكائِنَةُ  َواألَْرضُ  السَّ
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ْينُونَةِ  يَْومِ  إلى لِلنَّارِ   ال أنْ  يَْنبَِغي أَِحبَّائِي، يَا َولَِكنْ  .اْلُمنَافِقِينَ  النَّاسِ  َوهََلَكِ  الدَّ

بَّ  ِعْندَ  َواِحداً  يَْوماً  أَنَّ : َوهُوَ  أَْمرٌ  َعلَْيُكمْ  يَْخفَى  َكيَْومٍ  َسنَةٍ  َوأَْلفَ  َسنٍَة، َكأَْلفِ  الرَّ

بُّ  يَتَبَاطَأُ  َوال. َواِحدٍ   لَْيُكْم،عَ  يَتَأَنى لِكنَّهُ َسيَتَبَاطَأُ، أَنهُ قَْومٌ  يَظنُّ  َكَما اْلَوْعدِ  َعنْ  الرَّ

 يَْومُ  أْتِيَسيَ  َولِكنْ . التَّْوبَةِ  إلى اْلَجِميعُ  يُْقبِلَ  أَنْ  يُِريدُ  بَلْ  أََحٌد، يَْهلِكَ  أَنْ  يُِريدُ  ال َوهُوَ 

بِّ  َمَواتُ  ُزولُ تَ  فِيهِ  الَِّذي هََذا َكَساِرٍق، الرَّ ،َوتَ  تَْحتَِرقُ  َواْلَعنَاِصرُ  بَِضِجيجٍ، السَّ  ْنَحلُّ

، ُكلَّهَا هَِذهِ  أَنَّ  فَبَِما. فيها الَّتي َواألْعَمالُ  األَْرضُ  َوتَْحتَِرقُ   إذاً، َعلَْيُكمْ  يَِجبُ  َستَْنَحلُّ

َسةٍ  ِسيَرةٍ  في تَِسيُروا أنْ  ، ظُهُورِ  يَْومَ  بُِسْرَعةٍ  ُمْنتَِظِرينَ  َوتَْقَوى، ُمقَدَّ بِّ  الَِّذي اهَذَ  الرَّ

َمَواتُ  تَْحتَِرقُ  قِبَلِهِ  ِمنْ   َوْعِدهِ  َحَسبِ بِ  َولِكنَّنَا. َوتَْنَحلُّ  تَْحتَِرقُ  َواْلَعنَاِصرُ  لِتَْنتَِهَي، السَّ

 نَْحنُ  إذْ  أَِحبَّائِي، يَا لَِذلِكَ . اْلبِرُّ  فِيهَا يَْسُكنُ  َجِديَدةً، َوأَْرضاً  َجِديَدةً، َسَمَواتٍ  نَْنتَِظرُ 

اَمهُ، َدنَسٍ  َوالَ  َعْيبٍ  بَِلَ  تُوَجُدوا أَنْ  أْسِرُعوا هَِذِه، ُمْنتَِظُرونَ   َواْحِسبُوا. َسَلَمٍ  في قُدَّ

 َمةِ اْلِحكْ  بَِحَسبِ  أْيضاً  بُولُسُ  اْلَحبِيبُ  أَُخونَا إلَْيُكمْ  َكتَبَ  َكَما َخَلَصاً، َربِّنَا أَناةَ 

 يهَافِ  الَّتي َرَسائِلِِه، ُكلِّ  في األُُمورِ  هَِذهِ  َجِميعِ  َعنْ  يَتََكلَّمُ  أْيضاً  أَنهُ َكَما لَهُ، ْعطَاةِ اْلمُ 

فُهَا اْلفَْهِم، َعِسَرةُ  أَْشيَاءُ   تَُسوقُهُمْ  الَّتي اْلُكتُِب، َكبَاقِي الثَّابِتِيَن، َوَغْيرُ  اْلُجهََلءُ  يَُحرِّ

ا. أَنفُِسِهمْ  لِهََلَكِ   تَِضلُّوا نْ أَ  ِمنْ  اْحتَِرُسوا فََعَرْفتُُم، َسبَْقتُمْ  قَدْ  فَإذْ  إْخَوتِي، يَا أَنتُمْ  أَمَّ

 َربِّنَا ْعِرفَةِ مَ  َوفي النِّْعَمةِ  في َواْنُموا. بِنَْفِسُكمْ  ثَبَاتُِكمْ  ِمنْ  فَتَْسقُطُوا اْلُجهَّاِل، بَِضَللِ 

 .آِمينَ . اآلبِِدينَ  أَبدِ  َوإلى اآلنَ  ِمنَ  اْلَمْجدُ  لَهُ الَِّذي هََذا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوُمَخلِِّصنَا

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (91 ــ 14:  9) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجالُ  أَيهَا: َوأََجابَهُمْ  َصْوتَهُ َوَرفَعَ  َعَشرَ  األََحدَ  َمعَ  بُْطُرسُ  فََوقَفَ   اْليَهُودُ  الرِّ

اِكنُونَ   َكَلَِمي، إلى َوأَْصُغوا ِعْنَدُكمْ  َمْعلُوماً  هََذا لِيَُكنْ  أَْجَمُعوَن، أُوُرَشلِيمَ  في َوالسَّ

اَعةُ  ألَنهَا تَظُنُّوَن، أَنتُمْ  َكَما ُسَكاَرى لَْيُسوا هَُؤالءِ  ألَنَّ   هََذا لْ بَ . النَّهَارِ  ِمنَ  الثَّالِثَةُ  السَّ

ُ  يَقُولُ . النَّبِيِّ  بِيُوئِيلَ  قِيلَ  َما  ُروِحي نْ مِ  أَْسُكبُ  أَني األَِخيَرةِ  األَيامِ  في َويَُكونُ : "هللاَّ

. أَْحَلَماً  وُخُكمْ ُشيُ َويَْحلُمُ  ُرؤىً  َشبَابُُكمْ  َويََرى َوبَنَاتُُكْم، بَنُوُكمْ  فَيَتَنَبَّأُ  بََشٍر، ُكلِّ  َعلَى

 ِطيَوأُعْ . فَيَتَنَبَّأُونَ  َوإَمائِي َعبِيِدي َعلَى األَيامِ  تِْلكَ  في ُروِحي ِمنْ  أَْيضاً  َوأَْسُكبُ 

َماءِ  في َعَجائِبَ   َوبَُخارَ  َونَاراً  َدماً : أَْسفَلُ  ِمنْ  األَْرضِ  َعلَى َوآيَاتٍ  فَْوقُ  ِمنْ  السَّ

لُ . ُدَخانٍ  ْمسُ  َوتَتََحوَّ بِّ  يَْومُ  يَِجيءَ  أَنْ  قَْبلَ  َدٍم، إلى َواْلقََمرُ  ظُْلَمةٍ  إلى الشَّ  يمُ اْلَعظِ  الرَّ

ِهيرُ  بِّ  ْسمِ إبِ  يَْدُعو َمنْ  ُكلَّ  أنَّ  َويَُكونُ . الشَّ  ".يَْخلُصُ  الرَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 0:  94) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 96،  92،  94:  194 مز

ْستَ  اْلبَْدءِ  ُمْنذُ  يَاَربُّ  أَنتَ  ِسنُوَك، ِجيلٍ  إلى ِجيلٍ  ِمنْ  َمَواتُ  األَْرَض، أَسَّ  ِهيَ  َوالسَّ

 .هَلِّلُويَا. تَْبقَى َوأَنتَ  تَبِيدُ  ِهيَ  يََدْيَك، أَْعَمالُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْيتُوِن، َجبَلِ  َعلَى َجالِسٌ  هُوَ  فِيَما مَ  الزَّ : ئِلِينَ قَا َوْحَدهُمْ  ْنفَِرادٍ إ َعلَى تََلَِميُذهُ  إلَْيهِ  تَقَدَّ

ْهِر؟ هََذا َواْنقَِضاءِ  َمِجيئِكَ  َعَلََمةُ  ِهيَ  َوَما هََذا؟ يَُكونُ  َمتَى لَنَا قُلْ "  فَأََجابَ ". الدَّ

 ِميبِاسْ  َسيَأْتونَ  َكثيِرينَ  فَإنَّ . يُِضلُُّكمْ  أََحداً  تََدُعوا ال! إْنظُُروا: "لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ 

 رِ َوأَْخبَا بُِحُروبٍ  تَْسَمُعونَ  َوَسْوفَ . َكثِيِرينَ  َويُِضلُّونَ ! اْلَمِسيحُ  هُوَ  أَنا: قَائِلِينَ 

. ْعدُ بَ  اْلُمْنتَهَى لَْيسَ  َولَِكنْ  هَِذِه، تَُكونَ  أَنْ  بدَّ  ال ألَنهُ تَْضطَِربُوا ال اُْنظُُروا،. ُحُروبٍ 

ةٌ  تَقُومُ  ألَنهُ ةٍ  َعلَى أُمَّ  في َوأَْوبِئَةٌ  َوَمَجاَعاتٌ  َزالَِزلُ  َوتَُكونُ  َمْملََكٍة، َعلَى َوَمْملََكةٌ  أُمَّ

 ،ونَُكمْ َويَْقتُلُ  ِضيقٍ  إلى يَُسلُِّمونَُكمْ  ِحينَئِذٍ . األَْوَجاعِ  ُمْبتََدأُ  هَِذهِ  َولَِكنَّ . َمَكانٍ  ُكلِّ 

 َسلُِّمونَ َويُ َكثِيُرونَ  يَْعثُرُ  َوِحينَئِذٍ  اْسِمي، ألَْجلِ  األَُممِ  َجِميعِ  ِمنْ  ُمْبَغِضينَ  َوتَُكونُونَ 

 يُِضلُّونَ وَ  َكثِيُرونَ  َكَذبَةٌ  أَنبيَاءُ  َويَقُومُ . بَْعضاً  بَْعُضهُمْ  َويُْبِغُضونَ  بَْعضاً  بَْعُضهُمْ 

 فَهََذا ُمْنتَهَىالْ  إلى يَْصبِرُ  الَِّذي َولَِكنِ . اْلَكثِيِرينَ  َمَحبَّةُ  تَْبُردُ  اإلْثمِ  َولَِكْثَرةِ . َكثِيِرينَ 

 مَّ ثُ . األَُممِ  لَِجِميعِ  َشهَاَدةً  اْلَمْسُكونَةِ  ُكلِّ  في هَِذهِ  اْلَملَُكوتِ  بِبَِشاَرةِ  َويُْكَرزُ . يَْخلُصُ 
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 ائَِمةً قَ  النَّبيُّ  َدانِيآلُ  َعْنهَا قَالَ  الَّتي" اْلَخَرابِ  ِرْجَسةَ " نَظَْرتُمْ  فََمتَى .اْلُمْنتَهى يَأْتِي

 اْلِجبَاِل، إلى اْليَهُوِديَّةِ  في الَِّذينَ  لِيَْهُربِ  فَِحينَئِذٍ  اْلقَاِرئُ  لِيَْفهَمِ  اْلُمقَدَّسِ  اْلَمَكانِ  في

ْطحِ  َعلَى َوالَِّذي  إلى ِجعْ يَرْ  فََلَ  اْلَحْقلِ  في َوالَِّذي بَْيتِِه، في َما لِيَأُْخذَ  يَْنِزلْ  فََل السَّ

 ال يْ لِكَ  َوَصلُّوا األَياِم، تِْلكَ  في َواْلُمْرِضَعاتِ  لِْلَحبَالَى َوَوْيلٌ . ثَْوبَهُ لِيَأُْخذَ  اْلَوَراءِ 

تَاءِ  في هََربُُكمْ  يَُكونَ  ْبِت، في َوال الشِّ َمنِ  ذلِكَ  في َعِظيمٌ  ِضيقٌ  يَُكونُ  ألَنهُ السَّ  لَمْ  الزَّ

رْ  لَمْ  َولَوْ . أْيضاً  بَْعدُ  يَُكونَ  َولَنْ  اآلنَ  إلى اْلَعالَمِ  اْبتَِداءِ  ُمْنذُ  ِمْثلُهُ يَُكنْ   األَيامُ  ْلكَ تِ  تُقَصَّ

رُ  اْلُمْختَاِرينَ  ألَْجلِ  َولَِكنْ . َجَسدٌ  يَْخلُصْ  لَمْ  : أََحدٌ  ُكمْ لَ  قَالَ  إنْ  ِحينَئِذٍ . األَيامُ  تِْلكَ  تُقَصَّ

قُوا فََلَ  هُنَاَك، هَُوَذا: أَوْ  هُنَا، َمِسيحُ الْ  هَُوَذا  اءُ َوأَْنبِيَ  َكَذبَةٌ  ُمَسَحاءُ  َسيَقُومُ  ألَنهُ. تَُصدِّ

 هَا .أْيضاً  اْلُمْختَاِرينَ  أَْمَكنَ  لَوْ  يُِضلُّوا َحتَّى َوَعَجائَِب، َعِظيَمةً  آيَاتٍ  َويُْعطُونَ  َكَذبَةٌ 

يِة، في هُوَ  هَا: لَُكمْ  قَالُوا فَإنْ . لَُكمْ  َوقُْلتُ  َسبَْقتُ  قَدْ  أَنا  في وَ هُ  هَا. تَْخُرُجوا فََلَ  اْلبَرِّ

قُوا فََلَ  اْلَمَخاِدعِ،  في َويَْظهَرُ  اْلَمَشاِرقِ  ِمنَ  يَْخُرجُ  الَِّذي َكاْلبَْرقِ  ألَنهُ. تَُصدِّ

 فَهُنَاكَ  اْلُجثَّةُ، تَُكنِ  َحْيثَُما ألَنهُ. اإلْنَسانِ  اْبنِ  َمِجيءُ  أْيضاً  يَُكونُ  هََكَذا اْلَمَغاِرِب،

ْمُس، تُْظلِمُ  األَيامِ  تِْلكَ  ِضيقِ  بَْعدَ  َولِْلَوْقتِ . النُُّسورُ  تَْجتَِمعُ   ْعِطييُ ال َواْلقََمرُ  الشَّ

َماِء، ِمنَ  تَتََساقَطُ  َوالنُُّجومُ  َضْوَءهُ، اتُ  السَّ َمَواتِ  َوقُوَّ  هَرُ تَظْ  َوِحينَئِذٍ . تَتََزْعَزعُ  السَّ

َماءِ  في اإلْنَسانِ  اْبنِ  َعَلََمةُ   اْبنَ  ونَ َويُْبِصرُ  األَْرِض، قَبَائِلِ  َجِميعُ  تَنُوحُ  َوِحينَئِذٍ . السَّ

َماءِ  َسَحابِ  َعلَى آتِياً  اإلْنَسانِ  ةٍ  السَّ  ِظيٍم،عَ  بِبُوقٍ  َمَلئَِكتَهُ فَيُْرِسلُ . َعِظيمٍ  َوَمْجدٍ  بِقُوَّ

يَاحِ  ِمنَ  ُمْختَاِريهِ  فَيَْجَمُعونَ  َمواتِ  أَْقَصاءِ  ِمنْ  األَْربَعِ، الرِّ  فَِمنْ . أَْقَصائِهَا إلى السَّ

 تَْعلَُموا أَْوَراقَهَا، َوأَْخَرَجتْ  أَْغَصانُهَا النَتْ  َمتَى فَإنَّها: اْلَمثَلَ  اِْعلَُموا التِّينِ  َشَجَرةِ 

ْيفَ  أَنَّ   لَىعَ  قَِريبٌ  أَنهُ فَاْعلَُموا ُكلَّهَا، هَِذهِ  َرأَْيتُمْ  إَذا أْيضاً، أَنتُمْ  هََكذا. قَِريبٌ  الصَّ

َماءُ . ُكلُّهَا هَِذهِ  تَُكونَ  َحتَّى اْلِجيلُ  هََذا يَْمِضيَ  لَنْ  إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . األَْبَوابِ   السَّ

ا تَُزوالَِن، َواألَْرضُ  ِ  ". يَُزولُ  فََلَ  َكَلَِمي أمَّ  .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

$$$ 
 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 2شهور األخيره من السنه القبطيه 6 لد الخامس األحَ 
 

 العَشيه

 (91 ــ 12:  14) تىمَ 
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9:  20 مز

، األَنهَارُ  َرفََعتِ   َصْوتِ  ِمنْ  ،َعِجيَجهَا األَنهَارُ  تَْرفَعُ . َصْوتَهَا األَنهَارُ  َرفََعتِ  يَاَربُّ

 .هَلِّلُويَا .َكثِيَرةٍ  ِميَاهٍ 
 

                                                 
 أوالً: األحد الخامس في الستة شهور األولي )من توت إلي أمشير(: 2

 تُقرأ فصول األحد من شهر أمشير

 برمهات إلي ِمسرى( ثانياً: األحد الخامس في الستة شهور التالية )من

 تُقرأ الفصول الُمدرجة هُنا تحت عنوان األحد الخامس

 

 وتَلفياً لعدم تِكرار قراءات األحد الخامس طيلة العام، يُراعى ما يلي: -

 في شهر توت -أ

إذا وقع عيد النيروز )رأس السنة القبطية( وهُو أول توت، يوم أحد: تُستبدل فصول األحد األول بفصول أول توت  -1

 برمهات )عيد البشاره(. 29النيروز(، وفي هذه الحاله يوافق األحد الخامس يوم )عيد 

كون آَحاد شهر توت خمسة أحاد، ويُقرأ في األحد تإذا وقع عيد النيروز وهُو أول توت، يوم َسبت: في هذه الحاله  -2

 الخامس منهُ فصول األحد الثاني من شهر أمشير.

 في شهري هاتور وكيهك: -ب

شهر كيهك علي أربعة آحاد قبل بَرامون الميَلد، يؤخذ األحد األخير من شهر هاتور أحداً أوالً لشهر كيهك، إذا لم يشمل 

 31كيهك يوم أحد، تُقرأ فصول  31علي أن تُقرأ فصول اآلحاد الباقيه من شهر كيهك علي التوالي بعد ذلك، وإذا وقع 

 كيهك.

 التاسع والعشرون من كُل شهر قبطي -ج

من شهر بَرمهات ) عيد البِشاره(، فيما َعدا التاسع  29سع والعشرون من الشهر القبطي يوم أحد: تُقرأ فصول إذا َوقع التا

 والعشرين من شهري طوبى وأمشير

 أحد ِرفاع يُونان -د

 إذا َوقع األحد الخامس في شهر طُوبى، تُقرأ فصول أحد ِرفاع الصُوم الكبير.
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لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، المجُد الدائمي، الذي لهُ هللا الحَ 
 

ا . رَ َعبَ  قَدْ  َواْلَوْقتَ  قَْفرٌ  اْلَمْوِضعَ  إنَّ : "قَائِلِينَ  تََلَِميُذهُ  إلَْيهِ  َجاءَ  اْلَمَساءُ  َكانَ  َولَمَّ

ا". طََعاماً  لَهُمْ  َويَْبتَاُعوا القَُرى إلى يَْذهَبُوا لَِكيْ  إذاً  الْجَمعَ  ْصِرفِ إفَ  : هُمْ لَ  فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

ا". لِيَأُْكلُوا أَنتُمْ  أَْعطُوهُمْ . يَْمُضوا أنْ  لَهُمْ  َحاَجةَ  ال"  ِعْنَدنَا لَْيسَ : "لَهُ فَقَالُوا هُمْ  أَمَّ

 عَ اْلُجُمو فَأََمرَ ". هُنَا إلى بِهَا إْئتُوني: "لَهُمْ  فَقَالَ ". َوَسَمَكتَانِ  أَْرِغفَةٍ  َخْمَسةُ  إالَّ  هَهُنَا

َمَكتَْيِن، اْلَخْمَسةَ  األَْرِغفَةَ  أََخذَ  ثُمَّ . اْلُعْشبِ  َعلَى يَتَِّكئُوا أنْ   ْحوَ نَ  نَظََرهُ  َوَرفَعَ  َوالسَّ

َماءِ  َمهَا َوبَاَرَكهَا السَّ . اْلُجُموعَ  أَْعطَُوا َوالتََّلَِميذُ  لِلتََّلَِميِذ، األَْرِغفَةَ  َوأَْعطَى َوقَسَّ

. وءةً َمْملُ  قُفَّةً  َعْشَرةَ  اْثنَتَيْ  اْلِكَسرِ  ِمنَ  فََضلَ  َما واَرفَعُ  ثُمَّ . َوَشبُِعوا اْلَجِميعُ  فَأََكلَ 

 . َوالنَِّساءَ  األَْوالَدَ  َعَدا َما َرُجٍل، آالَفِ  َخْمَسةِ  نَْحوَ  َكانُوا َواآلِكلُونَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 بَاِكر

 (44 ــ 02:  6) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 19،  11:  22 مز

يقِيَن، أَْشَرقَ  نُورٌ  دِّ يقُ  أيهَا ْفَرُحواإ. بِقَْلبِِهمْ  لِْلُمْستَقِيِمينَ  َوفََرحٌ  لِلصِّ دِّ ، ونَ الصِّ بِّ  بِالرَّ

 .هَلِّلُويَا .قُْدِسهِ  لِِذْكرِ  َوإْعتَِرفُوا
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

مَ  َكثِيَرةٍ  َساَعاتٍ  َوبَْعدَ  . َضىمَ  قَدْ  َواْلَوْقتُ  قَْفرٌ  اْلَمْوِضعُ : "َوقَالُوا تََلَِميُذهُ  إلَْيهِ  تَقَدَّ

ا". هُيَأُْكلُونَ  َما لَهُمْ  لِيَْبتَاُعوا َوالقَُرى؛ اْلُمِحيطَةِ  اْلُحقُولِ  إلى يَْمُضوا لَِكيْ  اِْصِرْفهُمْ   أَمَّ

 زاً ُخبْ  َونَْبتَاعُ  أَنَْمِضي: "لَهُ فَقَالُوا". لِيَأُْكلُوا أَْنتُمْ  أَْعطُوهُمْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  فَأََجابَ  هُوَ 

". ظُُرواَوإنْ  اْذهَبُوا ِعْنَدُكْم؟ َرِغيفاً  َكمْ : "لَهُمْ  فَقَالَ ". لِيَأُْكلُوا؟ َونُْعِطْيهُمْ  ِدينَارٍ  بِِمئَتَيْ 

ا  فَِرقاً  اْلَجْمعَ  يُْتِكئُوا أَنْ  فَأََمَرهُمْ ". َوَسَمَكتَانِ  أَْرِغفَةٍ  َخْمَسةُ : "لَهُ قَالُوا َعلُِموا َولَمَّ

 َوَخْمِسينَ  ِمئَةٍ  ِمئَةٍ : نَْحوَ  أََماِكنَ  في َجِميعاً  فَإتََّكأُوا. األَْخَضرِ  اْلُعْشبِ  َعلَى فَِرقاً 

َمَكتَْيِن، اْلَخْمَسةَ  األَْرِغفَةَ  فَأََخذَ . َخْمِسينَ  َماِء، نَْحوَ  واطَّلَعَ  َوالسَّ مَ قَ  مَّ ثُ  َوبَاَركَ  السَّ  سَّ

َمَكتَْينِ  أََماَمهُْم، ليََضُعوا التََّلِميذَ  َوأَْعطَى األَْرِغفَةَ، َمهُما أْيضاً  َوالسَّ  ِميعِ،اْلجَ  أََمامَ  قَسَّ

َمكِ ا َوِمنَ  اْلِكَسِر، ِمنَ  َمْملُوَءةً  قُفَّةً  َعْشَرةَ  اْثنَتَيْ  َرفَُعوا ثُمَّ . َوَشبُِعوا اْلَجِميعُ  فَأََكلَ   لسَّ

 .َرُجلٍ  آالفِ  َخْمَسةِ  نَْحوَ  األَْرِغفَةِ  ِمنَ  أََكلُوا الَِّذينَ  َوَكانَ . أْيضاً 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (92 ــ 12:  14) البُولس

 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َ  أَْشُكرُ   لَِماتٍ كَ  َخْمسَ  أَقُولَ  أنْ  أُِريدُ  َولِكنِّي. َجِميِعُكمْ  ِمنْ  أَْكثَرَ  بِأَْلِسنَةٍ  أَتََكلَّمُ  أَني هللاَّ

 ْخَوةُ،اإل أيهَا. بِلَِسانٍ  َكلَِمةٍ  آالفِ  َعْشَرةِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  آَخِريَن، ألَِعظَ  بِفَْهٍم، اْلَكنِيَسةِ  في

، في أَْوالَداً  ُكونُوا بَلْ  أَْذهَانُِكْم، في أَْوالداً  تَُكونُوا ال رِّ ا الشَّ  نُوافَُكو أَْذهَانُِكمْ  في َوأَمَّ

ْعبَ  هََذا َسأَُكلِّمُ  إنِّي: "النَّاُموسِ  في َمْكتُوبٌ  ألَنهُ. َكاِملِينَ   ِشفَاهٍ َوبِ  أُْخَرى بِأَْلِسنَةٍ  الشَّ

بُّ  يَقُولُ  لِي، يَْسَمُعونَ  ال أْيضاً  َوهََكَذا أُْخَرى،  ال آيَةً، تَُكونُ  األَْلِسنَةُ  إَذاً ". الرَّ

ا. اْلُمْؤِمنِينَ  لَِغْيرِ  بَلْ  لِْلُمْؤِمنِيَن، ةُ  أَمَّ . ْلُمْؤِمنِينَ لِ  بَلْ  اْلُمْؤِمنِيَن، لَِغْيرِ  تَُكونُ  فََلَ  النُّبُوَّ

 َدَخلَ وَ  بِأَْلِسنٍَة، يَتََكلَُّمونَ  اْلَجِميعُ  َوَكانَ  َواِحٍد، َمَكانٍ  في ُكلُّهَا اْلَكنِيَسةُ  اْجتََمَعتِ  فَإنِ 

يُّونَ   نَبَّأُوَن،يَتَ  اْلَجِميعُ  َكانَ  إنْ  َولَِكنْ  َمَجانِيُن؟ إنَُّكمْ  يَقُولُونَ  أَفََلَ  ُمْؤِمنِيَن، َغْيرُ  أَوْ  َعامِّ

. اْلَجِميعِ  ِمنَ  َويُْمتََحنُ . اْلَجِميعِ  ِمنَ  يَُوبَّخُ  فَإنَّهُ ،َعامِّيٌّ  أَوْ  ُمْؤِمنٍ  َغْيرُ  أََحدٌ  فََدَخلَ 

ِ، َويَْسُجدُ  َوْجِههِ  َعلَى يَِخرُّ  َوهََكَذا. ظَاِهَرةً  قَْلبِهِ  َخفَايَا َوتَِصيرُ  َ  أنَّ : ُمْعتَِرفَاً  ّلِِلَّ  هللاَّ

 .فِيُكمْ  َكائِنٌ  بِاْلَحقِيقَةِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيَعلَى أروَ عمةُ هللاَّ
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 (2 ــ 1:  2) الَكاثولِيُكون

 

سول يعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرَّ

 آمين.
 

 فََسَد، دْ قَ  ِغنَاُكمْ . َعلَْيُكمْ  اآلتِيَةِ  َشقَاَوتُِكمُ  َعلَى ُمَوْلِولِينَ  اْبُكوا األَْغنِيَاُء، أيهَا اآلنَ  هَلُمَّ 

تُُكمْ  َذهَبُُكمْ . اْلُعثُّ  أََكلَهَا قَدْ  َوثِيَابُُكمْ   لَْيُكْم،عَ  َشهَاَدةً  يَُكونُ  َوَصَدأُهَُما َصِدئَا، قَدْ  َوفِضَّ

 َصُدواحَ  الَِّذينَ  اْلفََعلَةِ  أُْجَرةُ  هَُوَذا. األَِخيَرةِ  األَيامِ  في َكنَْزتُم قَدْ ! كنَارٍ  لُُحوَمُكمْ  َويَأُْكلُ 

اِدينَ  َوأَْصَواتُ  تَْصُرُخ، ِمْنُكمْ  اْلَمْبُخوَسةُ  ُحقُولَُكمُ   بِّ رَ  َمَساِمعِ  إلى َدَخلَتْ  قَدْ  اْلَحصَّ

بَاُؤوتِ  ْمتُمْ  قَدْ . الصَّ ْذتُمْ  األَْرِض، َعلَى تَنَعَّ بْ  لِيَْومِ  قُلُوبَُكمْ  َوَربَّْيتُمْ  َوتَلَذَّ  تُمْ َحَكمْ . حِ الذَّ

بِّ  ظُهُورِ  إلى إْخَوتِي يَا فَاْصبُِروا! يُقَاِوْمُكمْ  َولَمْ . اْلبَارَ  َوقَتَْلتُمُ   حُ اْلفََلَّ  هَُوَذا. الرَّ

لَ  يَنَالَ  َحتَّى َعلَْيهِ  َصابَِراً  اْلَكِريَم، األَْرضِ  ثََمرَ  يَْنتَِظرُ   بُِرواصْ إفَ . َوآِخَرهِ  الثََّمرِ  أَوَّ

بِّ  ظُهُورَ  ألنَّ  قُلُوبَُكْم؛ َوثَبِّتُوا أَْنتُمْ   .ْقتََربَ إ قَدِ  الرَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (2 ــ 1:  94) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

. سُ تِْرتلُّو ْسُمهُإ َوَخِطيبٌ  األَْحبَارِ  َمعَ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسُ  َحنَانِيَّا ْنَحَدرَ إ أَيامٍ  َخْمَسةِ  َوبَْعدَ 

ا. بُولُسَ  ِضدَّ  لِْلَوالِي َوَعَرُضوا َجاُءوا فَهَُؤالءِ  َكايَةِ ا في تِْرتلُّوسُ  اْبتََدأَ  ُدِعَي، فَلَمَّ  لشِّ

ةِ  لِهَِذهِ  َصارَ  َوقَدْ  َجِزيٍل، َسَلَمٍ  َعلَى بَِواِسطَتِكَ  َحاِصلُونَ  إننَا: "قَائَِلً   قِيَامٌ  األُمَّ
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 بُِكلِّ  فِيلِْكسُ  اْلَعِزيزُ  أَيهَا ِمْنكَ  ذلِكَ  فَنَْقبَلُ  َمَكاٍن، ُكلِّ  َوفي َزَمانٍ  ُكلِّ  في بِعنايَتِكَ 

قَكَ  َولِئََلَّ . ُشْكرٍ   إذْ  ننَافَإ: بِِحْلِمكَ  بِاالْختَِصارِ  تَْسَمَعنِي أَنْ  ِمْنكَ  أَْلتَِمسُ  أَْكثََر، أَُعوِّ

ُجلَ  هََذا َوَجْدنَا  يف الَِّذينَ  اْليَهُودِ  َجِميعِ  بَْينَ  اْضطَرابَاتٍ  َوُمهَيِّجَ  ُمْفِسَداً  ُمْستَْهِزئَاً  الرَّ

سَ  أنْ  َشَرعَ  قَدْ  الَِّذي هََذا النَّاِصِريِّيَن، ِشيَعةِ  َوِمْقَدامَ  اْلَمْسُكونَِة،  ضاً،أيْ  اْلهَْيَكلَ  يُنَجِّ

 بُِعْنفٍ  ىأَتَ  قَدْ  األَِميرُ  لِيِسيَاسَ  نَّ لَكِ . نَاُموِسنَا َحَسبَ  َعلَْيهِ  نَْحُكمَ  أَنْ  َوأََرْدنَا أَْمَسْكنَاهُ  قَدْ 

 إَذا كَ يُْمِكنُ  َوِمْنهُ. إلَْيكَ  يَأْتوا أَنْ  َعلَْيهِ  اْلُمْشتَِكينَ  َوأََمرَ  أَْيِدينَا، بَْينِ  ِمنْ  َوأََخَذهُ  َشِديدٍ 

: قَائِلِينَ  دُ اْليَهُو َوافَقَهُ ثُمَّ ". َعلَْيهِ  بِهَا نَْشتَِكي الَّتي األُُمورِ  هَِذهِ  َجِميعَ  تَْعلَمَ  أَنْ  فََحْصتَهُ

 ".هََكَذا َصاَرتْ  قَدْ  األُُمورَ  هَِذهِ  إنَّ "

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 19:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لِ  مَخافة هللاقِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 6:  140 مز

 بُّ يَارَ  لِي إْستَِجبْ . اْلَماءِ  َعِديَمةِ  أَْرضٍ  ِمْثلَ  نَْفِسي لَكَ  َصاَرتْ  إلَْيَك، يََديَّ  بََسْطتُ 

 .هَلِّلُويَا. ُروِحي فَنِيَتْ  فَقَدْ  َعاِجَلً،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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مَ . يَِميلَ  بَدأَ  قَدْ  النَّهَارُ  َوَكانَ   اْلُجُموعَ  إْصِرفِ : "لَهُ َوقَالُوا َعَشرَ  االْثنَا إلَْيهِ  فَتَقَدَّ

 هَهُنَا افإننَ  يَأُْكلُونَهُ، َما َويَِجُدوا لِيَْستَِريُحوا َواْلُحقُولِ  اْلُمِحيطَةِ  اْلقَُرى إلى لِيَْذهَبُوا

 ِمنْ  ْكثَرُ أَ  ِعْنَدنَا لَْيسَ : "فَقَالُوا". لِيَأُْكلُوا أَْنتُمْ  أَْعطُوهُمْ : "لَهُمْ  فَقَالَ ". قَْفرٍ  َمْوِضعٍ  في

ْعبِ  لِهََذا أَْطِعَمةً  فَنَْشتَِريَ  نَْحنُ  نَْمِضيَ  أَنْ  إالَّ  َوَسَمَكتَْيِن، ُخْبَزاتٍ  َخْمسِ  ". ِعهِ َجِمي الشَّ

 ينَ َخْمسِ  َموِضعٍ  ُكلِّ  في لِيَتَِّكئوا: "لِتََلَِميِذهِ  فَقَالَ . َرُجلٍ  آالفِ  َخْمَسةِ  نَْحوَ  َوَكانُوا

َمَكتَْيِن، اْلُخْبَزاتِ  اْلَخْمسَ  َوأََخذَ . أْجَمِعينَ  َوأَْتَكأُوهُمْ  هََكَذا، فَفََعلُوا". َخْمِسينَ   َوالسَّ

َماءِ  إلى َونَظَرَ  َمهَا َوبَاَرَكهَا، السَّ  لُوافَأَكَ . اْلُجُموعِ  أَمامَ  لِيََضُعوا التََّلَِميذَ  َوأَْعطَى وقَسَّ

 .َمْملُوَءةً  قُفَّةً  َعْشَرةَ  اْثنَتَيْ  َعْنهُمُ  فََضلَ  َما َرفَُعوا ثُمَّ . َوَشبُِعوا َجِميُعهُمْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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الَمجيد عيد البِشارة
3  

 اليوم التاسع والعشرون من شهر برمهات
 

 العَشيه

 (23 ــ 06:  2) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ ُمعلمِ س، فَصُل ِمن بِشارة يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  144 مز

َمَواتِ  طَأِْطئِ  يَاَربُّ  نَ  اْلِجبَالَ  إْلِمس َوإْنِزْل، السَّ  اْلَعَلِء، ِمنَ  يََدكَ  أَْرِسلْ . فَتَُدخِّ

نِي أَْنقِْذنِي  .هَلِّلُويَا .َونَجِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

يِسيِّينَ  ِمنَ  َواِحدٌ  َوَسأَلَهُ يِسيِّ  بَْيتَ  َدَخلَ لََما فَ  ،َمَعهُ يَأُْكلَ  أَنْ  اْلفَرِّ  اْمَرأَةٌ  إَِذاوَ . تََّكأَ إ اْلفَرِّ

يِسيِّ  بَْيتِ  فِي ُمتَِّكئٌ  أَنَّهُ َعلَِمتْ  إِذْ  ،َخاِطئَةً  َكانَتْ  اْلَمِدينَةِ  فِي قَارُ  تأَخذَ  ،اْلفَرِّ  وَرةِ ِِ

 َسُحهَُماَوتَمْ  بُِدُموِعهَا، قََدَمْيهِ  تَبُلُّ  ْبتََدأَتْ إوَ  بَاِكيَةً، َوَرائِهِ  ِمنْ  قََدَمْيهِ  ِعْندَ  َوَوقَفَتْ  ِطيبٍ 

ا. بِالطِّيبِ  َوتَْدهَنُهَُما قََدِمْيهِ  تُقَبِّلُ  َوَكانَتْ  َرْأِسهَا، بَِشْعرِ  يِسيُّ  َرأَى فَلَمَّ  ،َدَعاهُ  لَِّذيا اْلفَرِّ

! َحالُها ماو لََمَسْتهُ التي اْلَمْرأَةُ  ِهيَ  َمنْ  لََعلِمَ  نَبِيَّاً، هََذا َكانَ  لَوْ : "قَائَِلً  نَْفِسهِ  في تََكلَّمَ 

ا". لَكَ  أَقُولُهَا كلمةٌ  ِعْنِدي ِسْمَعاُن، يَا: "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ ". لََخاِطئَةٌ  إنَّهَا  هُوَ  أَمَّ

 ىَعلَ  َكانَ . َمْديُونَانِ  لُِمَدايِنٍ  َكانَ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ ". اْلُمَعلِّمُ  أيهَا قُلْ : "فَقَالَ 

                                                 
من بُرمهات )عيد البِشاره(، فيما عدا التاسع والعشرين من  29القبطي يوم أحد: تُقرأ فُصول إذا َوقع التاسع والِعشُرون من الشهر  3

 شهري طوبي وأمشير.
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 َساَمَحهَُما يُوفِيَانِ  َما لَهَُما يَُكنْ  لَمْ  وإذْ . َخْمُسونَ  اآلَخرِ  َوَعلَى ِدينَارٍ  ِمئَةِ  َخْمسُ  اْلَواِحدِ 

 َساَمَحهُ الَِّذي أنَّ  أَظُنُّ : "َوقَالَ  ِسْمَعانُ  فَأََجابَ ". أَْكثََر؟ يُحبُّهُ ِمْنهُما فََمنْ . كلْيِهما

ا". بِاألَْكثَرِ  َوابِ : "لَهُ فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ : ْمَعانَ لِسِ  َوقَالَ  اْلَمْرأَةِ  إلى إْلتَفَتَ  ثُمَّ ". َحَكْمتَ  بِالصَّ

ا. تُْعطِ  لَمْ  ِرْجلَيَّ  ألَْجلِ  َوَماءً  بَْيتََك، َدَخْلتُ  إنِّي اْلَمْرأَةَ؟ هَِذهِ  أَتََرى  بَلَّتْ  فَقَدْ  هَِذهِ  أَمَّ

ا فَِمي، تُقَبِّلْ  لَمْ  أَْنتَ . بَِشْعِرهَا َوَمَسَحْتهَُما بُِدُموِعهَا ِرْجلَيَّ   ْيتَكَ بَ  َدَخلَتْ  فَُمْنذُ  هَِذهِ  َوأَمَّ

ا َرْأِسي، تَْدهُنْ  لَمْ  بَِزْيتٍ . ِرْجلَيَّ  تَْقبِيلِ  َعنْ  تَُكفَّ  لَمْ   بِالطِّيبِ  َدهَنَتْ  فَقَدْ  هَِذهِ  َوأَمَّ

. راً َكثِي أََحبَّتْ  ألَنهَا لَهَا َمْغفُوَرةٌ  اْلَكثِيَرةَ  َخطَايَاهَا إنَّ : لَكَ  أَقُولُ  ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ . ِرْجلَيَّ 

 تََدأَ بْ إفَ ". َخطَايَاكِ  لَكِ  َمْغفُوَرةٌ : "لَهَا قَالَ  ثُمَّ ". قَلِيَلً  يُِحبُّ  قَلِيلٌ  لَهُ يُْغفَرُ  َوالَِّذي

: لِْلَمْرأَةِ  فَقَالَ ". أْيضاً؟ َخطَايَا يَْغفِرُ  الَِّذي هََذا هُوَ  َمنْ : "أَْنفُِسِهمْ  في يَقُولُونَ  اْلُمتَِّكئُونَ 

ِ َدائِماً    ".بَِسَلَمٍ  اِْذهَبِي َخلََّصِك، قَدْ  إيَمانُكِ "  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (92 ــ 93:  11) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 6:  29 مز

ِة، َعلَى اْلَمطَرِ  ِمْثلَ  يَْنِزلُ   اِمهِ أَي في يُْشِرقُ . األَْرضِ  َعلَى تَْقطُرُ  قَطََراتٍ  َوِمْثلَ  اْلَجزَّ

َلَمِ  َوَكْثَرةُ  اْلَعْدُل،  .هَلِّلُويَا. السَّ
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ِ  بِإِْصبَعِ  أَنَا ُكْنتُ  إنْ  يَاِطيَن، أُْخرجُ  هللاَّ ِ  َملَُكوتُ  َعلَْيُكمْ  أَْقبَلَ  فَقَدْ  الشَّ  تََسلَّحَ  َذاإ. هللاَّ

 لِبُهُ،يَغْ  فَإنَّهُ ِمْنهُ أَْقَوى هُوَ  َمنْ  َجاَءهُ  َوإَذا. أََمانٍ  في تَُكونُ  فَأَْمَوالُهُ َداَرهُ، لِيَْحفَظَ  اْلقَِويُّ 

عُ  َعلَْيِه، ُمتَِّكَلً  َكانَ  الَِّذي ِسَلََحهُ َويَأُْخذُ  ، فَهُوَ  َمِعي لَْيسَ  َمنْ . َغنَائَِمهُ َويَُوزِّ  َعلَيَّ

دُ  فَهُوَ  َمِعي يَْجَمعُ  ال َوَمنْ  وحُ  َخَرجَ  َوإَذا. يُبَدِّ  في يَْجتَازُ  اإلْنَساِن، ِمنَ  النَِّجسُ  الرُّ

 لَِّذيا بَْيتِي إلى أَْرِجعُ : ِحينَئِذٍ  يَقُولُ  يَِجدُ  ال َوإذْ  َراَحةً، يَْطلُبُ  َماءٌ  فِيها لَْيسَ  أََماِكنَ 

 َسْبَعةَ  َويَأُْخذُ  يَْذهَبُ  ِحينَئِذٍ . ُمَزيَّنَاً  َمْكنُوَساً  فَاِرَغاً  يَِجُدهُ  َجاءَ  َوَمتَى. ِمْنهُ َخَرْجتُ 

 رَّ أَشَ  اإلْنَسانِ  ذلِكَ  آَواِخرُ  فَتَِصيرُ  هُنَاَك، َوتَْسُكنُ  فَتَْدُخلُ  ِمْنهُ، أََشرَّ  آَخِرينَ  أَْرَواحٍ 

: لَهُ َوقَالَتْ  اْلَجْمعِ  ِمنَ  َصْوتَهَا اْمَرأَةٌ  َرفََعتِ  بِهََذا، يَتََكلَّمُ  هُوَ  َوفِيَما!. أََوائِلِهِ  ِمنْ 

ا". َرِضْعتَهَُما اللََّذْينِ  َوالثَّْديَْينِ  َحَملَكَ  الَِّذي لِْلبَْطنِ  طُوبَى"  لْ بَ : "لَهَا فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ

ِ  َكَلمَ  يَْسَمُعونَ  لِلَِّذينَ  طُوبَى ِ   ".َويَْحفَظُونَهُ هللاَّ  .َدائِماً  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (01 ــ 1:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

، فَْضلُ  هُوَ  َما إَذاً  ا! َوْجهٍ  ُكلِّ  َعلَى َعِظيمٌ  اْلِختَاِن؟ َمْنفََعةُ  ِهيَ  َما أَوْ  اْليَهُوِديِّ الً  أَمَّ  أَوَّ

ِ  أَْقَوالِ  َعلَى ْستُْؤِمنُواإ فَألَنهُمُ   تِِهمْ أََمانَ  َعَدمَ  أَفَلََعلَّ  يُْؤِمنُوا؟ لَمْ  قَْومٌ  َكانَ  إنْ  فََماَذا. هللاَّ

ِ؟ أََمانَةَ  يُْبِطلُ  ُ  لِيَُكنِ  بَلْ ! َحاَشا هللاَّ : َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما. َكاِذباً  إْنَسانٍ  َوُكلُّ  َصاِدقاً  هللاَّ

رَ  لَِكيْ " ِ، رَّ بِ  يُْثبِتُ  ظُْلُمنَا َكانَ  إنْ  َولِكنْ ". ُحوِكْمتَ  َمتَى َوتَْغلِبَ  َكَلَِمَك، في تَتَبَرَّ  هللاَّ
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َ  أَلََعلَّ  نَقُوُل؟ فََماَذا ! اَشاحَ . اإلْنَسانِ  بَِحَسبِ  هََذا قُْلتُ  ظَالٌِم؟ اْلَغَضبَ  يَْجلِبُ  الَِّذي هللاَّ

ُ  يَِدينُ  فََكْيفَ  ِ  ِصْدقُ  َكانَ  إنْ  فَإنَّهُ اْلَعالََم؟ هللاَّ  أَُدانُ  َماَذافَلِ  لَِمْجِدِه، بَِكِذبِي اْزَدادَ  قَدِ  هللاَّ

يِّآتِ  َعلِ لِنَفْ : "نَقُولُ  أننَا قَْومٌ  يَْزُعمُ  َوَكَما َعلَْينَا، يُْفتََرى َكَما َولَْيسَ  َكَخاِطٍئ؟ بَْعدُ  أَنا  السَّ

 َكَلَّ ! ُل؟أَْفضَ  أَنَْحنُ  إَذاً؟ لَنَا فََماَذا. َعاِدلَةٌ  َدْينَونَتُهُمْ  الَِّذينَ  أُولئِكَ  ،"اْلَخْيَراُت؟ لِتَأْتِيَنَا

 هُوَ  َكَما يَِّة،اْلَخطِ  تَْحتَ  أَْجَمِعينَ  َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودَ  أنَّ  َوَشَكْونَا َسبَْقنَا قَدْ  ألننَا اْلبَتَّةَ؛

َ  يَْطلُبُ  َمنْ  لَْيسَ . يَْفهَمُ  َمنْ  لَْيسَ . َواِحدٌ  َوال بَارٌّ  لَْيسَ  أَنهُ: "َمْكتُوبٌ   اُغوازَ  اْلَجِميعُ . هللاَّ

 دْ قَ . َمْفتُوحٌ  قَْبرٌ  َحْنَجَرتُهُمْ . َواِحدٌ  َوال لَْيسَ  َصَلََحاً  يَْعَملُ  َمنْ  لَْيسَ . َمَعاً  َوفََسُدوا

 لَْعنَةً  َمْملُوءةٌ  أَْفَواهُهُمْ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ . ِشفَاِهِهمْ  تَْحتَ  األَفَاِعي ُسمُّ . بِلَِسانِِهمْ  َمَكُروا

مِ  َسْفكِ  إلى َسِريَعةٌ  أَْرُجلُهُمْ . َوَمَراَرةً  قَاَوةُ  االْنِكَسارُ  طُُرقِِهمِ  في. الدَّ  َوطَِريقُ . َوالشَّ

َلَمِ  ِ  َخْوفُ  لَْيسَ . يَْعِرفُوهُ  لَمْ  السَّ  يَقُولُهُ َما ُكلَّ  أنَّ  ْعلَمُ نَ  َونَْحنُ ". ُعيُونِهمْ  أَمامَ  هللاَّ

 ُكلُّ  َويَِصيرَ  َواِحٍد، ُكلِّ  فَمُ  يَْستَدَّ  لَِكيْ  النَّاُموِس، في الَِّذينَ  بِهِ  يَُكلِّمُ  فَهُوَ  النَّاُموسُ 

ِ  ُحْكمِ  تَْحتَ  اْلَعالَمِ  رُ  ال َجَسدٍ  ِذي ُكلُّ  النَّاُموسِ  بِأَْعَمالِ  ألنهُ. هللاَّ ِ؛ أَمامَ  يَتَبَرَّ  نَّ أل هللاَّ

ا. اْلَخِطيَّةِ  َمْعِرفَةَ  بِالنَّاُموسِ  ِ  بِرُّ  ظَهَرَ  فَقَدْ  اآلنَ  َوأمَّ  هُلَ  َمْشهُوداً  النَّاُموِس، بُِدونِ  هللاَّ

ِ  بِرُّ  َواألَْنبِيَاِء، النَّاُموسِ  قِبَلِ  ِمنْ   الَِّذينَ  ِميعِ جَ  في اْلَمِسيحِ، بِيَُسوعَ  بِاإليَمانِ  الَِّذي هللاَّ

ِ، َمْجدُ  َوأَْعَوَزهُمْ  أَْخطَأُوا اْلَجِميعُ  إذِ . فَْرقٌ  يُوَجدُ  ال ألنهُ يُْؤِمنُوَن؛ ِرينَ  هللاَّ  انَاً َمجَّ  ُمتَبَرِّ

ُ  َسبَقَ  الَِّذي يَُسوَع، باْلَمِسيحِ  الَِّذي بِاْلَخَلَصِ  بِنِْعَمتِهِ   اإليَمانِ بِ  َكفَّاَرةً  َوَوَضَعهُ هللاَّ

الِفَةِ  اْلَخطَايَا َمْغفَِرةِ  أَْجلِ  ِمنْ  ِه،بِرِّ  إلْظهَارِ  بَِدِمِه، ِ؛ بِإْمهَالِ . السَّ هُ بِ  يَْظهَرَ  لَِكيْ  هللاَّ  رُّ

َمانِ  هََذا في رَ  بَاّراً  لِيَُكونَ  اْلَحاِضِر، الزَّ . اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  اإليَمانِ  ِمنَ  هُوَ  َمنْ  َويُبَرِّ

 بِنَاُموسِ  بَلْ . َكَلَّ  األَْعَماِل؟ أَبِنَاُموسِ  نَاُموٍس؟ بِأَيِّ . بَطَلَ  قَدْ  إذاً؟ االْفتَِخارُ  فَأَْينَ 

رُ  اإلْنَسانَ  أنَّ  نَْحِسبُ  إذاً . اإليَمانِ  ُ  أَمِ . النَّاُموسِ  أَْعَمالِ  بُِدونِ  بِاإليَمانِ  يَتَبَرَّ  ْليَهُودِ لِ  هللاَّ

ُ  َكانَ  إنْ  فَإذاً  أْيضاً، لِألَُممِ  بَلَى أْيضاً؟ لألَُممِ  َولَْيسَ  فَقَطْ  رُ سَ  الَِّذي َوهُوَ  َواِحداً، هللاَّ  يُبَرِّ

 ثَبِّتُ نُ  بَلْ ! َحاَشا بِاإليَماِن؟ النَّاُموسَ  أَفَنُبِِطلُ  بِاإليَماِن، َواْلُغْرلَةَ  بِاإليَمانِ  اْلِختَانَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ  .النَّاُموسَ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (6:  9 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

هُ َولََمَستْ اَلَِّذي َكاَن ِمَن اْلبَْدِء، الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي َرأَْينَاهُ بُِعيُونِنَا، الَِّذي َشاهَْدنَاهُ، 

فَإِنَّ اْلَحيَاةَ أُْظِهَرْت، َوقَْد َرأَْينَا َونَْشهَُد َونُْخبُِرُكْم بِاْلَحيَاِة  أَْيِدينَا، ِمْن ِجهَةِ َكلَِمةِ اْلَحيَاِة.

، لَِكْي هِ ُكْم بِ بَشرُ الَِّذي َرأَْينَاهُ َوَسِمْعنَاهُ نُ  األَبَِديَِّة الَّتِي َكانَْت ِعْنَد اآلِب َوأُْظِهَرْت لَنَا.

ا َشِرَكتُنَا نَْحُن فَِهَي َمَع اآلِب وَ   يحِ.ْبنِِه يَُسوَع اْلَمسِ إيَُكوَن لَُكْم أَْيًضا َشِرَكةٌ َمَعنَا. َوأَمَّ

 ِمْنهُ َسِمْعنَاهُ  الَِّذي اْلَوْعدُ  هُوَ  َوهََذا إِلَْيُكْم لَِكْي يَُكوَن فََرُحُكْم َكاِمَلً. هُنَْكتُبُهَذا َما وَ 

ُرُكمْ  َ  إنَّ : بِهِ  َونُبَشِّ  َونَْسلُكُ  َعهُمَ  َشِرَكةً  لَنَا إنَّ : قُْلنَا فَإنْ . اْلبَتَّةَ  ظُْلَمةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  نُورٌ  هللاَّ

 في َساِكنٌ  هُوَ  َكَما النُّورِ  في َسلَْكنَا إنْ  َولِكنْ . اْلَحقَّ  نَْعَملُ  َولَْسنَا نَْكِذبْ  الظُّْلَمِة، في

. َخِطيَّةٍ  لِّ كُ  ِمنْ  يُطَهُِّرنَا اْبنِهِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَدمُ  بَْعٍض، َمعَ  بَْعِضنَا َشِرَكةٌ  فَلَنَا النُّوِر،

 َرْفنَاْعتَ إ إنِ . فِينَا اْلَحقُّ  َولَْيسَ  َوْحَدنَا أَْنفَُسنَا نُِضلَّ  َخِطيَّةٌ، لَنَا لَْيسَ  إنَّهُ: قُْلنَا إنْ 

: ْلنَاقُ  وإنْ . إْثمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َويُطَهَِّرنَا َخطَايَانَا لَنَا يَْغفِرَ  َحتَّى َعاِدٌل،وَ  أِمينٌ  فَهُوَ  بَِخطَايَانَا

 ال لَِكيْ  َذاهَ  إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  أَْوالَِدي، يَا. فِينَا لَْيَستْ  َوَكلَِمتُهُ َكاِذباً، نَْجَعْلهُ نُْخِطئْ  لَمْ  إنَّنَا

 اَرةٌ َكفَّ  َوهُوَ . اْلبَارُّ  اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  اآلِب، ِعْندَ  َشفِيعٌ  فَلَنَا أََحدٌ  أَْخطَأَ  َوإنْ . تُْخِطئُوا

 إنْ : َرْفنَاهُ عَ  قَدْ  أننَا نَْعلَمُ  َوبِهََذا. اْلَعالَمِ  ُكلِّ  لَِخطَايَا بَلْ  فَقَْط، لَِخطَايَانَا لَْيسَ . لَِخطَايَانَا

 َكاِذبٌ  فَهُوَ  َوَصايَاهُ، يَْحفَظُ  ال َوهُوَ  ،"َعَرْفتُهُ قَدْ  إنِّي: "يَقُلْ  َمنْ . َوَصايَاهُ  َحفِْظنَا

ا. فِيهِ  اْلَحقُّ  َولَْيسَ  ِ  َمَحبَّةُ  َكُملَتْ  قَدْ  هََذا في فََحقّاً  َكلَِمتَهُ، يَْحفَظُ  َمنْ  َوأمَّ  نَْعلَمُ  هََذابِ . هللاَّ

 يَْسلُكُ  َذاهَكَ  َذاكَ  َسلَكَ  َكَما أنهُ يَْنبَِغي ،"فِيهِ  ثَابِتٌ  إنَّي: "يَقُولُ  َمنْ . فِيهِ  ثَابِتُونَ  أننَا

 .أْيضاً  هُوَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (04 ــ 90:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ةُ  لَهُ َكُملَتْ  َولَمَّ  َوإذْ . يلَ إْسَرائِ  بَنِي إْخَوتَهُ يَْفتَقِدَ  أنْ  بَالِهِ  َعلَى َخطَرَ  َسنَةً، أَْربَِعينَ  ُمدَّ

 ظُنُّ يَ  َوَكانَ . اْلِمْصِريَّ  قَتَلَ  إذْ  لِْلَمْغلُوِب، ْنتَقَمَ إوَ  َعلَْيِه، فَتََحنَّنَ  َمْظلُوَماً  َواِحداً  َرأَى

َ  أنَّ  يَْفهَُمونَ  إْخَوتَهُ أنَّ  ا. َخَلَصاً  يُْعِطيِهمْ  يَِدْيهِ  َعلَى هللاَّ  اْلَغدِ  َوفي. يَْفهَُموا فَلَمْ  هُمْ  َوأمَّ

 لَِماذا. إْخَوةٌ  ِرَجالٌ  أَْنتُمْ : قَائَِلً  لِلُصْلحِ  فََوفَّقَهُمْ  يَتََخاَصُموَن، َوهُمْ  آلَخرينَ  ظَهَرَ 

 قَاِضياً  أوْ  َرئيساً  أَقَاَمكَ  َمنْ : قَائَِلً  لَِصاِحبِهِ  الظَّالِمُ  فََجَحَدهُ  بَْعضاً؟ بَْعُضُكمْ  تَْظلُِمونَ 

؟ أَْمسِ  ْلتَ قَتَ  َكَما أَْنتَ  تَْقتُلَنِي أنْ  أَتُِريدُ  َعلَْينَا؟  هَِذهِ  بِ بَِسبَ  ُموَسى فَهََربَ  اْلِمْصِريَّ

ا. اْبنَْينِ  هُنَاك َولَدَ  َحْيثُ  َمْديَاَن، أَْرضِ  في َغِريباً  َوَصارَ  اْلَكلَِمِة،  ُعونَ أَْربَ  َكُملَتْ  َولَمَّ

يَّةِ  في َمَلكٌ  لَهُ ظَهَرَ  َسنَةً، ا. ُعلَّْيقَةٍ  َعلَى نَارٍ  لَِهيبِ  في ِسينا طُورِ  بَرِّ  ُموَسى َرأَى فَلَمَّ

بَ  الُرؤيَةَ  مُ  هُوَ  َوفِيَما. تََعجَّ َل، يَتَقَدَّ بِّ  َصْوتُ  َصارَ  لِيَتَأمَّ  بائَِك،آ إلَهُ هُوَ  أَنَا: قَائَِلً  الرَّ

لَ  أنْ  يَْجُسرْ  َولَمْ  ُموَسى ْرتََعدَ إفَ . يَْعقُوبَ  َوإلَهُ إْسَحقَ  َوإلَهُ إْبَراِهيمَ  إلَهُ  لَهُ الَ فَقَ . يَتَأَمَّ

بُّ  َسةٌ  أَْرضٌ  هُوَ  َعلَْيهِ  َواقِفٌ  أَْنتَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  ألنَّ  ِرْجلَْيَك؛ نَْعلَ  ْخلَعْ إ: الرَّ . ُمقَدَّ

. هُمْ ألَُخلِّصَ  َونََزْلتُ  أَنِينَهُمْ  َوَسِمْعتُ  ِمْصَر، في الَِّذينَ  َشْعبِي َمَشقَّةَ  ِعيَانَاً  َرأَْيتُ  قَدْ 

 . ِمْصرَ  إلى ألُْرِسلَكَ  اآلنَ  فَهَلُمَّ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ    لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 96:  1) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  11،  13:  42 مز

 قَدْ  ْلَملِكَ ا فَإنَّ  أَبِيِك، َوبَْيتَ  َشْعبَكِ  َوإْنَسيْ  َسْمَعِك، َوأَِميلِي َوإْنظُِري ْبنَتِيإ يَا ْسَمِعيإ

 .هَلِّلُويَا. َربُّكِ  هُوَ  ألنهُ ُحْسنَِك، ْشتَهَىإ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْهرِ  فِي اِدسِ  الشَّ  هَاْسمُ إ اْلَجلِيلِ  ِمنَ  َمِدينَةٍ  إِلَى هللاِ  ِمنَ  اْلَمَلَكُ  ِجْبَرائِيلُ  أُْرِسلَ  السَّ

 فََدَخلَ . َمْريَمُ  اْلَعْذَراءِ  ْسمُ إوَ . يُوُسفُ  اْسُمهُ َداُودَ  بَْيتِ  ِمنْ  لَِرُجلٍ  َمْخطُوبَةٍ . نَاِصَرةُ 

بُّ ! نِْعَمةً  اْلُمْمتَلِئَةُ  أيتُهَا لَكِ  َسَلمٌ : "لَهَا َوقَالَ  اْلَمَلَكُ  اَِ  إِلَْيهَا  تِ أَنْ  ُمبَاَرَكةٌ . َمَعكِ  الرَّ

ا". النَِّساءِ  في َرتْ  اْلَكَلَِم، ِمنَ  اْضطََربَتْ  َرأَْتهُ فَلَمَّ  هذا يَُكونَ  أنْ  َعَسى َما: "َوفَكَّ

َلُم؟ ِ  ِعْندَ  نِْعَمةً  َوَجْدتِ  قَدْ  ألنكِ  َمْريَُم؛ يَا تََخافِي ال: "اْلَمَلَكُ  لَهَا فَقَالَ !" السَّ . هللاَّ

 ْبنَ َوا َعِظيماً، يَُكونُ  َوهََذا. يَُسوعَ  اْسَمهُ َوتَْدِعينَ  اْبناً  َوتَلِِدينَ  َستَْحبَلِينَ  أَْنتِ  َوهَا

بُّ  َويُْعِطيهِ  يُْدَعى اْلَعلِيِّ   إلى يَْعقُوبَ  بَْيتِ  َعلَى َويَْملِكُ  أَبِيِه، َداُودَ  ُكْرِسيَّ  اإللَهُ الرَّ

 أناوَ  هََذا لِي يَُكونُ  َكْيفَ : "لِْلَمَلَكِ  َمْريَمُ  فَقَالَتْ ". ْنقَِضاءٌ إ لُِمْلِكهِ  يَُكونُ  َوال األبِد،

وحُ : "لَهَا َوقَالَ  اْلَمَلَكُ  فَأََجابَ ". َرُجَلً؟ أَْعِرفُ  لَْستُ  ةُ  َعلَْيِك، يَِحلُّ  اْلقُُدسُ  الرُّ  َوقُوَّ

ِ  ْبنَ إ َويُْدَعى قُدُّوسٌ  ِمْنكِ  َمْولُودُ الْ  أْيضاً  فَلِذلِكَ  تُظَلِّلُِك، اْلَعلِيِّ   ابَاتُ ألِيصَ  َوهَُوَذا. هللاَّ

ْهرُ  هُوَ  َوهََذا َشْيُخوَختِهَا، في ْبنٍ إبِ  ُحْبلَى أْيضاً  ِهيَ  نَِسيبَتُكِ  اِدسُ  الشَّ  ْلكَ لِتِ  السَّ
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ةِ  ِ  ِعْندَ  ُمْمِكنٍ  َغْيرَ  َشْيءٌ  لَْيسَ  ألنهُ َعاقِراً، اْلَمْدُعوَّ  َوَذاهُ : "لِْلَمَلكِ  َمْريَمُ  فَقَالَتْ ". هللاَّ

بِّ  أََمةُ  أنا  .اْلَمَلَكُ  َعْنهَا ْنَصَرفَ إفَ ". َكقَْولِكَ  لِي لِيَُكنْ . الرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 
 

 
  

 الَرئيسىالفِهِرس  فهرس اآلحاد
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 بَرامون عيد الميالد المجيد
 

 العَشيه

 (12 ــ 1:  1) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 90 ، 9:  23 مز

ُ  َجَمالِِه، بَهَاءِ  ُحْسنُ  ِصْهيَْونَ  ِمنْ  : أُِريكَ  َحْيثُ  الطَِّريقُ  َوهُنَاكَ . ِجهاراً  يَأتِي هللاَّ

ِ  َخَلَصَ   .هَلِّلُويَا .هللاَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ اآلتي بإسِ  ُمباركُ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 قُ َوإْسحَ . إْسَحقَ  َولَدَ  وإْبراِهيمُ : إْبراِهيمَ  اْبنِ  َداُودَ  اْبنِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  ِميَلَدِ  ِكتَابُ 

. ثَاَمارَ  ِمنْ  َوَزاَرحَ  فَاِرصَ  َولَدَ  َويَهُوَذا. َوإْخَوتَهُ يَهُوَذا َولَدَ  َويَْعقُوبُ . يَْعقُوبَ  َولَدَ 

ينَاَدابَ  َولَدَ  َوأَرامُ . أَرامَ  َولَدَ  َوَحْصُرونُ . َحْصُرونَ  َولَدَ  َوفَاِرصُ  ينَاَدابُ . َعمِّ  َوَعمِّ

 َولَدَ  َوبُوَعزُ . َراَحابَ  ِمنْ  بُوَعزَ  َولَدَ  َوَسْلُمونُ . َسْلُمونَ  َولَدَ  َونَْحُشونُ . نَْحُشونَ  َولَدَ 

 ُسلَْيَمانَ  َولَدَ  َوَداُودُ . اْلَملِكَ  َداُودَ  َولَدَ  َويَسَّى. يَسَّى َولَدَ  َوُعوبِيدُ . َراُعوثَ  ِمنْ  ُعوبِيدَ 

 َوآَسافُ  .آَسافَ  َولَدَ  َوأَبِيَّا. أَبِيَّا َولَدَ  َوَرَحْبَعامُ . َرَحْبَعامَ  َولَدَ  َوُسلَْيَمانُ . ألُوِريَّا التي ِمنَ 

يا َولَدَ  َويُوَرامُ . يُوَرامَ  َولَدَ  َويَهُوَشافَاطُ . يَهُوَشافَاطَ  َولَدَ  يا. ُعزِّ  يُوثَامُ وَ . يُوثَامَ  َولَدَ  َوُعزِّ

 َوعموصُ . َعموصَ  َولَدَ  َوَمنَسَّى. َمنَسَّى َولَدَ  َوِحْزقِيَّا. ِحْزقِيَّا َولَدَ  َوأََحازُ . أََحازَ  َولَدَ 

 َولَدَ  يَُكْنيَا بَابِلَ  َسْبي َوبَْعدَ . بَابِلَ  َسْبي ِعْندَ  َوإْخَوتَهُ يَُكْنيَا َولَدَ  َويُوِشيَّا. يُوِشيَّا َولَدَ 
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 اقِيمُ َوأَلِيَ . اقِيمَ أَلِيَ  َولَدَ  َوأَبِيهُودُ . أَبِيهُودَ  َولَدَ  َوَزُربَّابِلُ . َزُربَّابِلَ  َولَدَ  َوَشأَْلتِئِيلُ . َشأَْلتِئِيلَ 

 َوأَلِيُودُ . أَلِيُودَ  َولَدَ  َوأَِخيمُ . أَِخيمَ  َولَدَ  َوَصاُدوقُ . َصاُدوقَ  َولَدَ  َوَعاُزورُ . َعاُزورَ  َولَدَ 

 ُجلَ رَ  يُوُسفَ  َولَدَ  َويَْعقُوبُ . يَْعقُوبَ  َولَدَ  َوَمتَّانُ . َمتَّانَ  َولَدَ  َوأَلِيَعاَزرُ . أَلِيَعاَزرَ  َولَدَ 

 َداُودَ  إلى إْبراِهيمَ  ِمنْ  األَْجيَالِ  فََجِميعُ . اْلَمِسيحَ  يُْدَعى الَِّذي يَُسوعَ  َولََدتْ  الَّتِي َمْريَمَ 

 لَ بَابِ  َسْبي َوِمنْ  ِجيَلً، َعَشرَ  أَْربََعةَ  بَابِلَ  َسْبي إلى َداُودَ  َوِمنْ  ِجيَلً، َعَشرَ  أَْربََعةَ 

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد    .ِجيَلً  َعَشرَ  أَْربََعةَ  اْلَمِسيحِ  إلى  .ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (92 ــ 12:  1) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9،  1:  26 مز

 ُ  بَِسَلٍَم، موِضُعهُ َصارَ . إْسَرائِيلَ  في ْسُمهُإ هُوَ  َوَعِظيمٌ  اْليَهُوِديَِة، في ظَاِهرٌ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. ِصْهيَْونَ  في َوَمْسَكنُهُ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، الدائمهللا الحي، الذي لهُ المجُد 
 

ا ا: هَكَذا فََكانَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  ِميَلَدُ  أَمَّ هُ َمْريَمُ  َكانَتْ  لَمَّ  أَنْ  قَْبلَ  لِيُوُسَف، َمْخطُوبَةً  أُمُّ

وحِ  ِمنَ  ُحْبلَى ُوِجَدتْ  يَْجتَِمَعا،  أنْ  يََشأْ  َولَمْ  بَاّراً، َكانَ  إذْ  َرُجلُهَا فَيُوُسفُ . اْلقُُدسِ  الرُّ

رٌ  هُوَ  فِيَما َولِكنْ . ِسّراً  تَْخلِيَتَهَا أََرادَ  يُْشِهَرهَا، بِّ  َمَلكُ  إذْ  هَذا، في ُمتَفَكِّ  هَرَ ظَ  قَدْ  الرَّ

 ِذيالَّ  ألنَّ . اْمَرأَتَكَ  َمْريَمَ  تَأُْخذَ  أنْ  تََخفْ  ال َداُوَد، إْبنَ  يُوُسفُ  يَا: "قَائَِلً  ُحْلمٍ  في لَهُ
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وحِ  ِمنَ  هُوَ  َستَلُِدهُ   ِمنْ  ْعبَهُشَ  يَُخلِّصُ  ألنهُ. يَُسوعَ  اْسَمهُ َوتَْدُعو اْبناً  فََستَلِدُ . اْلقُُدسِ  الرُّ

بِّ  ِمنَ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ  َكانَ  ُكلُّهُ َوهَذا". َخطَايَاهُمْ   اءُ اْلَعْذرَ  هَُوَذا: "اْلقَائِلِ  بِالنَّبيِّ  الرَّ

انُوئِيلَ  ْسَمهُإ َويُْدَعى اْبناً، َوتَلِدُ  تَْحبَلُ  ُ : تَْفِسيُرهُ  الَِّذي" ِعمَّ ا. َمَعنَا هللاَّ  ْستَْيقَظَ ا فَلَمَّ

، َمَلَكُ  أََمَرهُ  َكَما فََعلَ  النَّْومِ  ِمنَ  يُوُسفُ  بِّ  َحتَّى يَْعِرْفهَا َولَمْ . اْمَرأَتَهُ َمْريَمَ  َوأََخذَ  الرَّ

ِ َدائِماً  َواْلَمْجدُ   .يَُسوعَ  إْسَمهُ َوَدَعا. االْبنَ  َولََدت  .ّلِِلَّ

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12:  4 ــ 12:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ دسة بََرَكتُهُ المق غَلطية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 يَِزيدُ  أَوْ  تََمكَّنَ  قَدْ  إْنَسانٍ  َعْهدَ  يُْرِذلُ  أََحدٌ  لَْيسَ : أَقُولُ  اإلْنَسانِ  بَِحَسبِ  اإلْخَوةُ  أيهَا

ا. َعلَْيهِ   نْ عَ  يَقُولُ  َكأنهُ" أَْنَسالِهِ  َوفي: "يَقُولُ  ال. بَِمَواِعيدٍ  َونَْسلُهُ إْبَراِهيمُ  ُوِعدَ  َولَمَّ

 نَّ إ: هَذا أَقُولُ  َوإنََّما. اْلَمِسيحُ  هُوَ  الَِّذي" نَْسلِكَ  َوفي: "َواِحدٍ  َعنْ  َكأنهُ بَلْ  َكثِيِريَن،

 ِمنَ  تََمكَّنَ فَ  َسبَقَ  قَدْ  َعْهداً  يُْبِطلُ  ال َسنةً، َوثََلَثِينَ  ِمئَةٍ  أَْربَعِ  بَْعدَ  َصارَ  الَِّذي النَّاُموسَ 

 ِ . ْوِعدٍ مَ  ِمنْ  أْيضاً  تَُكنْ  فَلَمْ  النَّاُموِس، ِمنَ  اْلِوَراثَةُ  َكانَتْ  َوإنْ . اْلَمْوِعدَ  يُبَطِّلَ  َحتَّى هللاَّ

َ  َولِكنَّ  يَاِت،التَّعَ  أَْجلِ  ِمنْ  ُوِضعَ  قَدْ  بَْعُد؟ النَّاُموسُ  فَلَِماَذا. بَِمْوِعدٍ  إلْبَراِهيمَ  هَبَهَاوَ  هللاَّ  دِّ

ا. َوِسيطٍ  يَدِ  في بَِمَلَئَِكةٍ  ُمَرتَّباً  لَهُ، ُوِعدَ  قَدْ  الَِّذي النَّْسلُ  يَأْتِيَ  أنْ  إلى  فََلَ  يطُ اْلَوسِ  َوأَمَّ

َ  َولِكنَّ . لَِواِحدٍ  يَُكونُ  ِ؟ َمَواِعيدِ  ِضدُّ  إَذاً  أَفَالنَّاُموسُ . َواِحدٌ  هللاَّ  ْعِطيَ أُ  لَوْ  ألنهُ! َحاَشا هللاَّ

 اْلُكلِّ  لَىعَ  أَْغلَقَ  اْلِكتَابَ  لِكنَّ . بِالنَّاُموسِ  اْلبِرُّ  بِاْلَحقِيقَةِ  لََكانَ  يُْحيَِي، أنْ  قَاِدرٌ  نَاُموسٌ 

 لِكنْ وَ . يُْؤِمنُونَ  لِلَِّذينَ  اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  اإليَمانِ  ِمنَ  اْلَمْوِعدُ  لِيُْعطَى اْلَخِطيِِّة، تَْحتَ 

 َعتِيدِ الْ  اإليَمانِ  إلى َعلَْينَا ُمْغلَقاً  النَّاُموِس، تَْحتَ  َمْحُروِسينَ  ُكنَّا اإليَمانُ  َجاءَ  قَْبلََما

رَ  لَِكيْ  وَع؛يَسُ  اْلَمِسيحِ  إلى لَنَا ُمْرِشداً  النَّاُموسُ  َكانَ  قَدْ  إذاً . يُْظهَرَ  أنْ  . يَمانِ بِاإل نَتَبَرَّ
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ِ  أَْبنَاءُ  َجِميعاً  ألنُكمْ  ُمْرِشٍد؛ تَْحتَ  لَْسنَا اإليَماُن، َجاءَ  َما بَْعدَ  َولِكنْ   بِاإليَمانِ  هللاَّ

 يَهُوِديٌّ  لَْيسَ  :اْلَمِسيحَ  لَبِْستُمُ  قَدْ  لْلَمِسيحِ  اْعتََمْدتُمْ  الَِّذينَ  َجِميَعُكمْ  ألنَّ . يَُسوعَ  بِاْلَمِسيحِ 

 ْلَمِسيحِ ا في َواِحدٌ  َجِميعاً  ألنُكمْ  أُْنثَى؛ َوال َذَكرٌ  لَْيسَ . ُحرٌّ  َوال َعْبدٌ  لَْيسَ . يُونَانِيٌّ  َوال

. َرثَةٌ وَ  أْنتُمْ  اْلَمْوِعدِ  َوَحَسبَ  إْبَراِهيَم، نَْسلِ  ِمنْ  إذاً  فَأَْنتُمْ  لِْلَمِسيحِ، ُكْنتُمْ  فَإنْ . يَُسوعَ 

 بَلْ . الُكلِّ  َسيِّدَ  َكْونهِ  َمعَ  اْلَعْبِد، َعنِ  َشْيئاً  يَْفِرقُ  ال طفَلً  اْلَواِرثُ  َدامَ  َما: أَقُولُ  َوإنََّما

لِ  اْلَوْقتِ  إلى َوُوَكَلَءَ  أَْوِصيَاءَ  تَْحتَ  هُوَ  ا: أْيضاً  نَْحنُ  هَكَذا. أَبِيهِ  ِمنْ  اْلُمَؤجَّ  ُكنَّا لَمَّ

ا َولِكنْ . اْلَعالَمِ  أَْرَكانِ  تَْحتَ  ُمْستَْعبَِدينَ  ُكنَّا أَْطفَاالً، َماِن، ِمْلءُ  َجاءَ  لَمَّ ُ  أَْرَسلَ  الزَّ  هللاَّ

 النَّاُموِس، تَْحتَ  هُمْ  الَِّذينَ  لِيَْشتَِريَ  النَّاُموِس؛ تَْحتَ  َصائِراً  اْمَرأٍَة، ِمنِ  َمْولُوداً  اْبنَهُ

ُ  أَْرَسلَ  أْبنَاٌء، أنُكمْ  بَِما ثُمَّ . التَّبَنِّي لِنَنَالَ   آَبا يَا: "َصاِرخاً  قُلُوبُِكمْ  إلى اْبنِهِ  ُروحَ  هللاَّ

ِ  قِبَلِ  ِمنْ  فََواِرثٌ  اْبناً  ُكْنتَ  َوإنْ  اْبناً، بَلِ  َعْبداً  بَْعدُ  أَْنتَ  لَْستَ  إذاً ". اآلبُ   ِكنْ ل. هللاَّ

َ، تَْعِرفُونَ  ال ُكْنتُمْ  إذْ  ِحينَئِذٍ  ا. لِهَةً آ بِالطَّبِيَعةِ  هُمْ  لَْيُسوا لِلَِّذينَ  اْستُْعبِْدتُمْ  هللاَّ  إذْ  اآلنَ  أَمَّ

َ، َعَرْفتُمُ  ِ، ِمنَ  ُعِرْفتُمْ  بِاْلَحِريِّ  بَلْ  هللاَّ ِعيفَةِ  انِ األَْركَ  إلى أْيضاً  تَْرِجُعونَ  فََكْيفَ  هللاَّ  الضَّ

ةً  لَهَا تُْستَْعبَُدوا أنْ  تُِريُدونَ  التي اْلفَقِيَرةِ   أَْوقَاتاً وَ  َوُشهُوراً  أياماً  أَتَْحفَظُونَ  أُْخَرى؟ َمرَّ

عُ . بَاِطَلً  فِيُكم تَِعْبتُ  قَدْ  أَُكونَ  أنْ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إنِّي َوِسنِيَن؟  إْخَوتِي، ايَ  إلَْيُكمْ  أَتََضرَّ

 نيأ تَْعلَُمونَ  َولِكنَُّكمْ . َشْيئاً  تَْظلُِمونِي لَمْ . أَْنتُمْ  َكَما أْيضاً  أَنا ألني أَنا َكَما ُكونُوا

ْرتُُكمْ  اْلَجَسدِ  بَِضْعفِ  لِ  في بَشَّ  َوال بِهَا اتَْزَدُرو لَمْ  َجَسِدي في التي َوتَْجِربَتُُكمْ . األَوَّ

ِ  ِمنَ  َكَمَلَكٍ  بَلْ  َكِرْهتُُموهَا،  ألني ؟تَْطِويبُُكمْ  إذاً  فَأْينَ . يَُسوعَ  َكاْلَمِسيحِ  قَبِْلتُُموهَا، هللاَّ

 لَُكمْ  اً َعُدوّ  إذاً  ِصْرتُ  أَفَقَدْ . َوأَْعطَْيتُُمونيهَا ُعيُونَُكمْ  لَْعتُمْ لَقَ  أَْمَكنَُكمْ  لَوْ  أنهُ لَُكمْ  أَْشهَدُ 

؟ أَْعلَْمتَُكمْ  ألني وُكمْ  أنْ  يُِريُدونَ  بَلْ  َحَسناً، لَْيسَ  لَُكمْ  يََغاُرونَ  بِاْلَحقِّ  تََغاُروا يْ لِكَ  يَُصدُّ

 .فَقَطْ  ِعْنَدُكمْ  ُحُضوِري في َولَْيسَ  ِحيٍن، ُكلَّ  اْلَخيرِ  في تََغاُروا أنْ  فََحَسناً . لَهُمْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

قُوا ال أَِحبَّائِي، يَا ِ؟ ِمنَ  ِهيَ  هَلْ : األَْرَواحَ  ْمتَِحنُواإ بَلِ  ُروحٍ، ُكلَّ  تَُصدِّ  ياءَ أْنبِ  ألنَّ  هللاَّ

ِ  ُروحَ  تَْعِرفُونَ  بِهَذا. اْلَعالَمِ  إلى أَتْوا قَدْ  َكثِيِرينَ  َكَذبَةً   يَُسوعَ  نَّ أ يَْعتَِرفُ  ُروحٍ  ُكلُّ : هللاَّ

ِ، ِمنَ  فَهُوَ  اْلَجَسدِ  في َجاءَ  قَدْ  اْلَمِسيحِ   هو فَلَيسَ  بِيَُسوَع، يَْعتَِرفُ  ال ُروحٍ  َوُكلُّ  هللاَّ

ِ  ِمنَ  ا. اْلَعالَمِ  في هُوَ  َواآلنَ  يَأتِي أنهُ َسِمْعتُمْ  الَِّذي اْلَمِسيحِ  ِضدُّ  هُوَ  َوهَذا. هللاَّ  مْ أَْنتُ  أَمَّ

ِ، ِمنَ  فَأَْبنَاءٌ   نَ مِ  هُمْ . اْلَعالَمِ  في الَِّذي ِمنَ  أَْعظَمُ  فِيُكمْ  الَِّذي ألنَّ  َغلَْبتُُموهُمْ  َوقَدْ  هللاَّ

ا. لَهُمْ  يَْسَمعُ  َواْلَعالَمُ  اْلَعالَِم، ِمنَ  يَتََكلَُّمونَ  ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ . اْلَعالَمِ  ِ  فَِمنَ  نَْحنُ  َوأمَّ . هللاَّ

َ  يَْعِرفُ  َوَمنْ  ِ  ِمنَ  لَْيسَ  َوَمنْ  لَنَا، يَْسَمعُ  هللاَّ  ْلَحقِّ ا ُروحَ  نَْعِرفُ  بِهَذا. لَنَا يَْسَمعُ  ال هللاَّ

َللَةِ  َوُروحَ  ِ، ِمنَ  ِهيَ  اْلَمَحبَّةَ  ألنَّ  بَْعضاً، بَْعُضنَا فَْلنُِحبَّ  أَِحبَّائِي، يَا. الضَّ  َوُكلُّ  هللاَّ

ِ  ِمنَ  ُولِدَ  فَقَدْ  يُِحبُّ  َمنْ  َ  َويَْعِرفُ  هللاَّ َ، يَْعِرفِ  لَم يُِحبُّ  ال َوَمنْ . هللاَّ َ  ألنَّ  هللاَّ . َحبَّةٌ مَ  هللاَّ

ِ  َمَحبَّةُ  أُْظِهَرتْ  بِهَذا َ  ألنَّ : فِينَا هللاَّ . بِهِ  ْحيَانَ  لَِكيْ  اْلَعالَمِ  إلى اْلَوِحيدَ  اْبنَهُ أَْرَسلَ  قَدْ  هللاَّ

َ، أَْحبَْبنَا نَْحنُ  أننا لَْيسَ : اْلَمَحبَّةُ  ِهيَ  هَذا في  فداءً  هُابنَ  َوأَْرَسلَ  أََحبَّنَا، هُوَ  أنهُ بَلْ  هللاَّ

ُ  َكانَ  إنْ  أَِحبَّائِي، يَا. لَِخطَايَانَا  ْعُضنَابَ  نُِحبَّ  أنْ  أْيضاً  لَنَا يَْنبَِغي هَكَذا، أََحبَّنَا قَدْ  هللاَّ

ُ . بَْعضاً  ُ  بَْعضاً، بَْعُضنَا أَْحبَْبنَا إنْ . قَطُّ  أََحدٌ  يَْنظُْرهُ  لَمْ  هللاَّ  قَدْ  َوَمَحبَّتُهُ ينَا،فِ  يَْثبُتُ  فَاّلِلَّ

لَتْ  . ُروِحهِ  نْ مِ  أَْعطَانَا ألنهُ: فِينَا يَْثبُتُ  َوهُوَ  فِيهِ  نَْثبُتُ  أنَّنَا نَْعِرفُ  بِهَذا. فِينَا تََكمَّ

 .اْلَعالَمِ  لَِخَلصِ  إْبنَهُ أَْرَسلَ  قَدْ  اآلبَ  أنَّ  َونَْشهَدُ  َرأْينَا قَدْ  َونَْحنُ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَا َء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

اَوأ. بَْمفِيلِيَّةَ  بَْرَجةِ  إلى َوأتَْوا بَافُوسَ  ِمنْ  َمَعهَما َوَمنْ  َوبَْرنَابَا بُولُسُ  أَْقلَعَ  ثُمَّ   يُوَحنَّا مَّ

ا. أُوُرَشلِيمَ  إلى َوَرَجعَ  فَفَاَرقَهُمْ   أَْنطَاِكيَةِ  إلى َوأتَْوا بَْرَجةَ  ِمنْ  فََخَرُجوا هُمْ  َوأمَّ

ْبتِ  يَْومَ  اْلَمْجَمعَ  َوَدَخلُوا بِيِسيِديَّةَ،  اِء،َواألْنبِيَ  النَّاُموسِ  قَِراَءةِ  َوبَْعدَ . َوَجلَُسوا السَّ

َجالُ  أيهَا: "قَائِلِينَ  اْلَمْجَمعِ  ُرَؤَساءُ  إلَْيِهمْ  أَْرَسلَ   َكلَِمةُ  ِعْنَدُكمْ  َكانَتْ  إنْ  اإلْخَوةُ، الرِّ

ْعبِ  تَْعِزيَةٍ  َجالُ  أيهَا: َوقَالَ  بِيَِدهِ  إلَْيهمْ  َوأَشارَ  بُولُسُ  فَقَامَ ". فَقُولُوهَا لِلشَّ  الرِّ

َ، يَتَّقُونَ  َوالَِّذينَ  اإلْسَرائِيلِيُّونَ   َوَرفَعَ  ا،آباَءنَ  ْختَارَ إ إْسَرائِيلَ  َشْعبِ  إلهُ! ْسَمُعواإ هللاَّ

ْعبَ  ةَ  َوَعالَهُمْ . ِمْنهَا أَْخَرَجهُمْ  َعالِيَةٍ  َوبِِذَراعٍ  ِمْصَر، أَْرضِ  في اْلُغْربَةِ  في الشَّ  ُمدَّ

يَّةِ  في َسنَةً  أَْربَِعينَ   أَْربَعَ  أَْرَضهُمْ  َوأَْوَرثَهُمْ  َكْنَعانَ  أَْرضِ  في أَُممٍ  َسْبَعةَ  أَْهلَكَ  ثُمَّ . اْلبَرِّ

 َملِكاً، طَلَبُوا ثَمَّ  َوِمنْ . النَّبيِّ  َصُموئيلَ  َحتَّى قَُضاةً  أَْعطَاهُمْ  ذلِكَ  َوبَْعدَ . َسنَةٍ  ِمئَةِ 

ُ  فَأَْعطَاهُمُ   َوأَقَامَ  لَهَُعزَ  ثُمَّ . َسنَةً  أَْربَِعينَ  بِْنيَاِميَن، ِسْبطِ  ِمنْ  َرُجَلً  قَْيٍس، ْبنَ  َشاُولَ  هللاَّ

 َحَسبَ  َرُجَلً  يَسَّى ْبنَ  َداُودَ  َوَجْدتُ : قَالَ  إذْ  ألَْجلِِه، َشِهدَ  الَِّذي هَذا َملِكاً، َداُودَ  لَهُمْ 

ُ  أَقَامَ  اْلَوْعِد، َحَسبَ  هَذا، نَْسلِ  َوِمنْ . َمِشيئَتِي ُكلَّ  َسيَْصنَعُ  الَِّذي هَذا قَْلبِي،  هللاَّ

 لَِجِميعِ  ْوبَةِ التَّ  بَِمْعُموِديَّةِ  َمِجيئِهِ  قَْبلَ  فََكَرزَ  يُوَحنَّا َسبَقَ  إذْ . يَُسوعَ : ُمَخلَِّصاً  إلْسَرائِيلَ 

ا. إْسَرائِيلَ  َشْعبِ   أنَا لَْستُ  أنَا؟ أني تَظُنُّونَ  َمنْ : يَقُولُ  َجَعلَ  َسْعيَهُ يُوَحنَّا أَْكَملَ  َولَمَّ

 .قََدَمْيهِ  ِحَذاءَ  أَُحلَّ  أنْ  ُمْستَِحقَّاً  لَْستُ  الَِّذي بَْعِدي يَأْتِي هَُوَذا لِكنْ  إيَّاهُ،

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (93 ــ 1:  9) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

  0:  113 مز

ئَاَسةُ  َمَعكَ  تَِك، يَْومِ  في الرِّ يِِسينَ  بَهَاءِ  في قُوَّ ْبحِ،ال َكوَكبِ  قَْبلَ  اْلبَْطنِ  ِمنَ . اْلقِدِّ  صُّ

 .هَلِّلُويَا. َولَْدتُكَ 
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َوهَذا .اْلَمْسُكونَةِ  ُكلُّ  يُْكتَتَبَ  بِأَنْ  قَْيَصرَ  أُوُغْسطُسَ  ِمنْ  أَْمرٌ  َصَدرَ  األيامِ  تِْلكَ  َوفي

لُ  االْكتِتَابُ   ُكلُّ  اْلَجِميعُ  فََمَضى. ُسوِريا َعلَى َوالِيَاً  ِكيِرينِيُوسُ  َكانَ  إذْ  َحَصلَ  األَوَّ

لُوا َمِدينَتِهِ  إلى َواِحدٍ   َمِدينَةِ  ِمنْ  الَجلِيلِ  ِمنَ  أْيضاً  يُوُسفُ  فََصِعدَ . اْسَمهُمْ  ليَُسجِّ

 َداُودَ  تِ بَيْ  ِمنْ  لَِكْونهِ  لَْحٍم؛ بَْيتَ  تُْدَعى التي َداُودَ  َمِدينَةِ  إلى اْليَهُوِديَِّة، إلى النَّاِصَرةِ 

تْ  هُنَاكَ  هَُما َوبَْينََما. ُحْبلَى َوِهيَ  لَهُ اْلَمْخطُوبَةِ  َمْريَمَ  َمعَ  لِيُْكتَتَبَ  َوَعِشيَرتِه،  تَمَّ

 ْوِضعٌ مَ  لَهَُما يَُكنْ  لَمْ  إذْ  ِمْذَوٍد، في َوَوَضَعْتهُ َولَفَّْتهُ اْلبِْكرَ  اْبنَهَا فََولََدتْ . لِتَلِدَ  أياُمهَا

 للَّْيلِ ا ِحَراَسةَ  َويَْحُرُسونَ  اْلَحْقلِ  في يَْرُعونَ  ُرَعاةٌ  اْلُكوَرةِ  تِْلكَ  في َوَكانَ . اْلَمْنِزلِ  في

بِّ  َمَلكُ  َوإذا َرِعيَّتِِهْم، َعلَى بِّ  َوَمْجدُ  بِِهْم، َوقَفَ  الرَّ  اً َخْوف فََخافُوا َعلَْيِهْم، أََضاءَ  الرَّ

ُرُكمْ  أنا فَهَا! اتََخافُو ال: "اْلَمَلَكُ  لَهُمُ  فَقَالَ . ِجّداً  َعِظيماً   ونُ َسيَكُ  َعِظيمٍ  بِفََرحٍ  أُبَشِّ

ْعبِ  لَِجِميعِ  بُّ  المِسيحُ  هُوَ  ُمَخلِّصٌ  َداُودَ  َمِدينَةِ  في اْليَْومَ  لَُكمُ  ُولِدَ  إنَّهُ: الشَّ  هِذهِ وَ . الرَّ

 اْلَمَلَكِ  َمعَ  بَْغتَةً  َوظَهَرَ ". ِمْذَودٍ  في َمْوُضوَعاً  َمْلفُوفَاً  ِطْفَلً  تَِجُدونَ : َعَلََمةٌ  لَُكمُ 
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ماِويِّ  اْلُجْندِ  ِمنَ  ُجْمهُورٌ  َ  ُمَسبِِّحينَ  السَّ ِ  اْلَمْجدُ : "َوقَائِلِينَ  هللاَّ  َعلَىوَ  األََعالِي، في ّلِِلَّ

َلُم، األَْرضِ  ةُ  النَّاسِ  َوفي السَّ ا". اْلَمَسرَّ َماِء، إلى اْلَمَلئَِكةُ  َعْنهُمُ  َمَضتْ  َولَمَّ  السَّ

َعاةُ  تََكلَّمَ  . َكانَ  لَِّذيا اْلَكَلَمَ  هَذا لِنَْنظُرَ  لَْحمٍ  بَْيتِ  إلى بِنَا هَلُمَّ : "قَائِلِينَ  بَْعِضهمْ  َمعَ  الرُّ

بُّ  بِهِ  أَْعلََمنَا الَِّذي  َوالطِّْفلَ  َويُوُسفَ  َمْريَمَ  َوَوَجُدوا ُمْسِرِعيَن، فََجاُءوا". الرَّ

ا. ِمْذَودٍ  في َمْوُضوَعاً   .الطِّْفلِ  هَذا َعنْ  َكانَ  لَهُمْ  قِيلَ  الَِّذي الَكَلَمَ  أنَّ  َعلُِموا َرأَْوهُ  فَلَمَّ

بُوا َسِمُعوا الَِّذينَ  َوُكلُّ  ا تََعجَّ َعاةِ  ِمنَ  لَهُمْ  قِيلَ  ِممَّ ا. الرُّ  ِميعَ جَ  تَْحفَظُ  فََكانَتْ  َمْريَمُ  َوأمَّ

َرةً  اْلَكَلَمِ  هَذا َعاةُ  َرَجعَ  ثُمَّ . قَْلبِهَا في بِهِ  ُمتَفَكِّ ُدونَ  َوهُمْ  الرُّ  لَىعَ  َويَُسبُِّحونَهُ هللاَ  يَُمجِّ

ِ َدائِماً   .لَهُمْ  قِيلَ  َكَما َوَرأَْوهُ  َسِمُعوهُ  َما ُكلِّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 يالد المجيدِعيد المِ 
 

 العَشيه

 (02 ــ 90:  0) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13:  29 مز

ُمونَ  َواْلَجَزائِِر، تَْرُسوسَ  ُملُوكُ  بونَ  َوَسبَأ، اْلَعَربِ  ُملُوكُ . هََدايَا لَهُ يُقَدِّ  لَهُ يُقَرِّ

 .هَلِّلُويَا .اْلَعطَايَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ م ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا  الِي،هَ  ْبنِ  يُوُسَف، اْبنَ  أنهُ يُظَنُّ  َوَكانَ  َسنَةً، ثََلَثِينَ  نَْحوُ  لَهُ َكانَ  يَُسوعُ  اْبتََدأَ  َولَمَّ

 ْبنِ  َص،َعاُمو ْبنِ  َمتَّاثِيَا، ْبنِ  يُوُسَف، ْبنِ  يَنَّا، ْبنِ  َمْلِكي، ْبنِ  الَِوي، ْبنِ  َمْتثَاَت، ْبنِ 

اي، ْبنِ  َحْسلِي، ْبنِ  نَاُحوَم،  نِ بْ  يُوُسَف، ْبنِ  ِشْمِعي، ْبنِ  َمتَّاثِيَا، ْبنِ  َمآَث، ْبنِ  نَجَّ

 ْبنِ  ْلِكي،مَ  ْبنِ  نِيِري، ْبنِ  َشأَْلتِيئِيَل، ْبنِ  َزُربَّابَِل، ْبنِ  ِريَسا، ْبنِ  يُوَحنَّا، ْبنِ  يَهُوَذا،

 نِ بْ  يُوِريَم، ْبنِ  ألِيَعاَزَر، ْبنِ  إْيُسو، ْبنِ  ِعيِر، ْبنِ  أَْلُموَداَم، ْبنِ  قُوَسام، ْبنِ  أَدِّي،

 ْبنِ  َم،أَلِيَاقِي ْبنِ  يُونَاَن، ْبنِ  يُوُسَف، ْبنِ  يَهُوَذا، ْبنِ  ِشْمُعوَن، ْبنِ  الَِوي، ْبنِ  َمْتثَاَت،

 ْبنِ  وَعَز،بُ ْبنِ  ُعوبِيَد، ْبنِ  يَسَّى، ْبنِ  َداُوَد، ْبنِ  نَاثَاَن، ْبنِ  َمتَّاثَا، ْبنِ  َمْينَاَن، ْبنِ  َملَيَا،

ينَاَداَب، ْبنِ  نَْحُشوَن، ْبنِ  َسْلُمونَ   اِرَص،فَ  ْبنِ  َحْصُروَم، ْبنِ  أْرنِي، ْبنِ  أْدِميَن، ْبنِ  َعمِّ

 ُروَج،سَ  ْبنِ  نَاُحوَر، ْبنِ  تَاَرَح، ْبنِ  إْبَراِهيَم، ْبنِ  إْسَحَق، ْبنِ  يَْعقُوَب، ْبنِ  يَهُوَذا، ْبنِ 
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 نُوحِ، ْبنِ  َساِم، ْبنِ  أَْرفَْكَشاَد، ْبنِ  قِينَاَن، ْبنِ  َشالََح، ْبنِ  َعابَِر، ْبنِ  فَالَِج، ْبنِ  َرُعو، ْبنِ 

 نوَش،أَ  ْبنِ  قِينَاَن، ْبنِ  َمْهلَْلئِيَل، ْبنِ  يَاِرَد، ْبنِ  أَْخنُوَخ، ْبنِ  َمتُوَشالََح، ْبنِ  الََمَك، ْبنِ 

ِ  ْبنِ إ آَدَم، ْبنِ  ِشيِث، ْبنِ  ِ َدائِماً   .هللاَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (12 ــ 14:  1) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12:  29 مز

 يف َويُبَاِرُكونَهُ ِحيٍن، ُكلَّ  أَْجلِهِ  ِمنْ  َويَُصلُّونَ . أََرابِيا َذهَبِ  ِمنْ  لَهُ، َويُْعطَى يَِعيشُ 

 .هَلِّلُويَا. يَْومٍ  ُكلِّ 
 

اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ْعَمةً نِ  َمْملُوءاً  ألَبِيِه، َوِحيدٍ  اْبنٍ  َكَمْجدِ  َمْجَدهُ، َوَرأَْينَا فِينا، َوَحلَّ  َجَسداً  َصارَ  َواْلَكلَِمةُ 

 بَْعِدي يَأْتِي الَِّذي إنَّ : َعْنهُ قُْلتُ  الَِّذي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  َونَاَدى لَهُ َشِهدَ  يُوَحنَّا. َوَحقّاً 

اِمي، َصارَ   نْ عَ  ِعَوَضاً  َونِْعَمةً  أََخْذنَا، َجِميعاً  نَْحنُ  ِمْلئِهِ  ِمنْ  ألنهُ". قَْبلِي َكانَ  ألنهُ قُدَّ

ا أُْعِطَي، بُِموَسى النَّاُموسَ  ألنَّ . نِْعَمةٍ   .َصاَرا اْلَمِسيحِ  فَبِيَُسوعَ  َواْلَحقُّ  النِّْعَمةُ  أَمَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (4:  9 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َعةٍ  َوأَْشبَاهٍ  َكثِيَرةٍ  بِأْنَواعٍ  ُ  َكلَّمَ  ُمتَنَوِّ ا اْلبَدِء، ُمنذُ  بِاألنبِيَاءِ  آباَءنَا هللاَّ  األيامِ  هِذهِ  يف َوأمَّ

هُوَر، َخلَقَ  َوبِهِ  َشْيٍء، لُِكلِّ  َواِرثاً  َجَعلَهُ الَِّذي اْبنِِه، في َكلََّمنَا األَِخيَرةِ   هُوَ وَ  الَِّذي الدُّ

تِِه، بَِكلَِمةِ  الُكلِّ  َوَحاِملُ  َجْوهَِرِه، َوَرْسمُ  َمْجِدِه، بَهَاءُ   َخطَايَانَا، تَْطِهيرَ  َصنَعَ  َوبِهِ  قُوَّ

 بِهَذا اْلَمَلئَِكةِ  ِمنَ  أَْفَضلَ  ُمْختَاراً  َصائِراً  األََعالِي، في اْلَعظََمةِ  يَِمينِ  َعنْ  َجلَسَ 

: قَطُّ  قَالَ  اْلَمَلئَِكةِ  ِمنَ  لَِمنْ  ألنهُ. ِمْنهُمْ  أَْكثَرَ  َزاً ُمْمتَا اْسماً  َوِرثَ  أنهُ َكَما اْلِمْقَداِر،

 ؟"اْبناً  لي يَُكونُ  َوهُوَ  أَباً  لَهُ أَُكونُ  أنَا: "َوأْيضاً  ؟"َولَْدتُكَ  اْليَْومَ  َوأنَا اْبنِي أَْنتَ "

ِ  َمَلَئَِكةِ  ُكلُّ  لَهُ َوْلتَْسُجدْ : "يَقُولُ  اْلَمْسُكونَةِ  إلى اْلبِْكرُ  َدَخلَ  َمتَى َوأْيضاً   َوَعنِ . "هللاَّ

انِعُ : "يَقُولُ  اْلَمَلَئَِكةِ  اَمهُ أَْرَواَحاً  ُمَلَئَِكتَهُ الصَّ ا". نَارٍ  لَِهيبَ  َوُخدَّ  االْبنِ  َعنْ  َوأمَّ

ُ  يا ُكْرِسيُّكَ : "أْيضاً  فَيَقُولُ  هُوِر، َدْهرِ  إلى هللاَّ  بُ قَِضي هُوَ  االْستِقَاَمةِ  َوقَِضيبُ  الدُّ

ُ  َمَسَحكَ  ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ . الظُّْلمَ  َوأَْبَغْضتَ  اْلَعْدلَ  أَْحبَْبتَ  ألنكَ . ُمْلِككَ   تِ بَِزيْ  إلهُكَ  هللاَّ

ْستَ  اْلبَْدءِ  ُمْنذُ  يَاَربُّ  أَْنتَ "وَ ". أَْصَحابِكَ  ِمنْ  أَْفَضلَ  االْبتِهَاجِ   األَْرَض، أَسَّ

َمَواتُ   َوَكِرَداءٍ  تَْبلَى، َكثَْوبٍ  َوُكلُّهَا تَْبقَى، َوأَْنتَ  تَبِيدُ  ِهيَ . يََدْيكَ  َعَملُ  ِهيَ  َوالسَّ

ا. فَتَتََغيَّرُ  تَْطِويهَا : قَطُّ  الَ قَ  اْلَمَلَئَِكةِ  ِمنَ  لَِمنْ  ثُمَّ ". تَْفنَى لَنْ  َوِسنُوكَ  فَأَْنَت، أَْنتَ  َوأمَّ

 أَْرَواحاً  َجِميُعهُمْ  أَلَْيسَ  "ْيَك؟لِقََدمَ  َمْوِطئاً  أَْعَداَءكَ  أََضعَ  َحتَّى يَِمينِي َعنْ  إْجلِسْ "

 نَْصِغي أنْ  يَِجبُ  لِذلِكَ ! اْلَخَلَصَ  يَِرثُوا أنْ  اْلَعتِيِدينَ  ألَْجلِ  لِْلِخْدَمةِ  ُمْرَسلَةً  َخاِدَمةً 

 قَدْ  َلَئَِكةٌ مَ  بِهَا تََكلَّمَ  التي اْلَكلَِمةُ  َكانَتِ  إنْ  ألنهُ نَْسقُطَ، لِئَلَّ  َسِمْعنَاهُ  َما إلى بِاألَْكثَرِ 

 َمتَى نُ نَحْ  نَْخلُصُ  فََكْيفَ  الئٍِق، بُِحْكمٍ  ُمَجاَزاةً  نَالَ  َوَمْعِصيَةٍ  تََعدٍّ  َوُكلُّ  ثَابِتَةً، َصاَرتْ 

بُّ  اْبتََدأَ  قَد الَّذي هذا اْلَعِظيَم؟ اْلَخَلصَ  هذا أَْهَمْلنَا  ِمنَ  نَالَ  تَثَبَّتَ  ثُمَّ  َعْنهُ، بِالتََّكلُّمِ  الرَّ
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ُ  َشاِهداً  َسِمُعوا، الَِّذينَ  اتٍ  َوَعَجائِبَ  بِآيَاتٍ  َمَعهُمْ  هللاَّ َعةٍ  َوقُوَّ وحِ  َوَمَواِهبِ  ُمتَنَوِّ  الرُّ

 .إَراَدتِهِ  َحَسبَ  القُُدِس،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 ــ 19:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُرُكمْ  َسْوفَ  لِذلِكَ   ْلَحقِّ ا في َوثَابِتُونَ  َعالُِمونَ  إنَُّكمْ  َولَوْ  األُُموِر، بِهِذهِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في أَُذكِّ

َرُكمْ  أنْ  َعلَيَّ  َحقٍّ  َواِجبُ  أنهُ أَظُنُّ  َولِكنَّنِي. اْلَحاِضرِ   هَذا في ُمقِيَماً  ُدْمتُ  َما أَُذكِّ

 َربُّنا أَْعلََمنِي َكَما َسِريَعاً، َسيَْنَحلُّ  َمْسَكنِي أنَّ  َعالِماً  بِالتَّْذِكَرِة، أُْنِهَضُكمْ  وأنْ  اْلَمْسَكنِ 

ُروا ِحينٍ  ُكلِّ  في أُْسِرعُ  َوأنَا. اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ   .ُخُروِجي بَْعدِ  ِمنْ  األُُمورَ  هِذهِ  لِتَتََذكَّ

ْفنَاُكمْ  إذْ  فَْلَسفِيَّةً، ُخَرافَاتٍ  نَْتبَعْ  لَمْ  ألننَا ةِ  َعرَّ  بَلْ  ظُهُوِرِه،وَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا بِقُوَّ

ِ  ِمنَ  َوَمْجداً  َكَراَمةً  أََخذَ  ألنهُ. َعظََمتَهُ ُمَعايِنِينَ  ُكنَّا قَدْ   ْوتٌ صَ  َعلَْيهِ  أَْقبَلَ  َوإذْ  اآلِب، هللاَّ

 ".ُسِرْرتُ  بِهِ  أنَا الَِّذي َحبِيبِي، اْبنِي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  اْلَعِظيمِ  األَْسنَى اْلَمْجدِ  ِمنَ  َكهَذا

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل 
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 (00 ــ 96:  10) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجالُ  أيهَا َ، يَتَّقُونَ  بَْينَُكمْ  َوالَِّذينَ  إْبَراِهيَم، ِجْنسِ  بَنِي إْخَوتُنَا الرِّ  َكلَِمةُ  ْرِسلَتْ أُ  إلَْيُكمْ  هللاَّ

اِكنِينَ  ألنَّ . اْلَخَلَصِ  هَذا  َوأَْقَوالُ . هَذا يَْعِرفُوا لَمْ  َوُرَؤَساَءهُمْ  أُوُرَشلِيمَ  في السَّ

ُموهَا، َسْبتٍ  ُكلَّ  تُْقَرأُ  التي األَنبِيَاءِ  ا. َعلَْيهِ  َحَكُموا ذْ إ تَمَّ  لِْلَمْوتِ  ةً ِعلَّ  فِيهِ  يَِجُدوا لَمْ  َولَمَّ

ا. يَْقتلَهُ أنْ  بِيَلَطُسَ  ِمنْ  طَلَبُوا  ةِ اْلَخَشبَ  َعنِ  أْنَزلُوهُ  َعْنهُ، ُكتِبَ  َما ُكلَّ  أَْكَملُوا َولَمَّ

َ  َولِكنَّ . قَْبرٍ  في َوَوَضُعوهُ   ِذينَ لِلَّ  َكثِيَرةً  أياماً  ظَهَرَ  َوهَذا. األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  أَقَاَمهُ هللاَّ

 ُكلِّ  ِعْندَ  لَهُ ُشهُودٌ  اآلنَ  هُمْ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ  أُوُرَشلِيَم، إلى اْلَجلِيلِ  ِمنَ  َمَعهُ َصِعُدوا

ْعبِ  ُرُكمْ  َونَْحنُ . الشَّ ُ  أَْكَملَهُ قَد هَذا آلبائِنَا، َصارَ  الَِّذي بِاْلَمْوِعدِ  نُبَشِّ  إذْ  ِهْم،ألْبنَائِ  هللاَّ

 .لَْدتُكَ وَ  اْليَْومَ  َوأَنا ْبنِيإ أَْنتَ : الثَّانِي اْلَمْزُمورِ  في أَْيضاً  َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما يَُسوعَ  أَقَامَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 
 الُمقَدساإلنجيل 

 (19 ــ 1:  9) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  9 مز

بُّ   ِميَراثََك، األَُممَ  فَأُْعِطيَكَ  َسْلنِي ،َولَْدتُكَ  اْليَْومَ  َوأنَا إْبنِي، أَْنتَ : لي قَالَ  الرَّ

  .هَلِّلُويَا. األَْرضِ  أَْقطَارِ  إلى َوُسْلطَانَكَ 
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمينإلي  ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  نَ مِ  َمُجوسٌ  إَذا اْلَملِِك، ِهيُروِدسَ  أَيامِ  في اْليَهُوِديَِّة، لَْحمِ  بَْيتِ  في يَُسوعُ  ُولدَ  َولَمَّ

 أَْينَارَ  فَإنَّنَا اْليَهُوِد؟ َملِكُ  اْلَمْولُودُ  هُوَ  أْينَ : "قَائِلِينَ  أُوُرَشلِيمَ  إلَى َجاُءوا قَدْ  اْلَمْشِرقِ 

ا". لَهُ لِنَْسُجدَ  َوأَتَْينَا اْلَمْشِرقِ  في نَْجَمهُ  يعُ َوَجمِ  اْضطََربَ  اْلَملِكُ  ِهيُروِدسُ  َسِمعَ  فَلَمَّ

ْعِب، َوَكتَبَةِ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءِ  ُكلَّ  فََجَمعَ . َمَعهُ أُوُرَشلِيمَ   يُولَدُ  أْينَ : "َوَسأَلَهُمْ  الشَّ

 يا َوأَْنتِ  :بِالنَّبِيِّ  َمْكتُوبٌ  هَكَذا ألنهُ. اْليَهُوِديَّةِ  لَْحمِ  بَْيتِ  في: "لَهُ فَقَالُوا". اْلَمِسيُح؟

 رٌ ُمَدبِّ يَْخُرجُ  ِمْنكِ  ألنهُ يَهُوَذا، واليَاتِ  في بَِصِغيَرةٍ  لَْستِ  يَهُوَذا أَْرضَ  لَْحٍم، بَْيتَ 

 َزَمانَ  ِمْنهُمْ  َوتََحقَّقَ  ِسّراً، اْلَمُجوسَ  ِهيُروِدسُ  َدَعا ِحينَئِذٍ ". إْسَرائِيلَ  َشْعبِي يَْرَعى

 َعنِ  بِالتَّْدقِيقِ  َواْبَحثُوا إْذهَبُوا: "قَائَِلً  لَْحٍم، بَْيتِ  إلى أَْرَسلَهُمْ  ثُمَّ . ظَهَرَ  الَِّذي النَّْجمِ 

بِيِّ  ا". لَهُ َوأَْسُجدَ  أْيضاً  أنَا آتِيَ  لَِكيْ  فَأَْخبُِرونِي، َوَجْدتُُموهُ  َوإَذا. الصَّ  ِمنَ  واَسِمعُ  فَلَمَّ

ُمهُمْ  اْلَمْشِرقِ  في َرأَْوهُ  الَِّذي النَّْجمُ  َوإَذا. َذهَبُوا اْلَملِكِ   فَْوَق، َوَوقَفَ  َجاءَ  َحتَّى يَتَقَدَّ

بِيُّ  َكانَ  َحْيثُ  ا. الصَّ  ،اْلبَْيتِ  إلى َوأَتَْوا. ِجّداً  َعِظيماً  فََرحاً  فَِرُحوا النَّْجمَ  َرأَْوا فَلَمَّ

بِيَّ  َوَرأَْوا هِ  َمْريَمَ  َمعَ  الصَّ وا. أُمِّ ُموا ُكنُوَزهُمْ  فَتَُحوا ثُمَّ . لَهُ َوَسَجُدوا فََخرُّ  لَهُ َوقَدَّ

اً  َولُبَاناً  َذهَباً : قََرابِينَ   ،ِهيُروِدسَ  إلى يَْرِجُعوا ال أنْ  ُحْلمٍ  في إلَْيِهمْ  أُوِحيَ  إذْ  ثُمَّ . َوُمرَّ

 .ُكوَرتِهمْ  إلى أُْخَرى طَِريقٍ  ِمنْ  َذهَبُوا

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
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 الِميالد الَمِجيدثاني يُوم ِعيد 
 

 العَشيه

 (90 ــ 12:  19) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9،  1:  21 مز

 ائِكَ َولفُقَرَ  بِاْلَعْدِل، لَِشْعبِكَ  لِيَْحُكمَ . اْلَملِكِ  إلْبنِ  َوَعدلَكَ  لِْلَملِِك، ُحْكَمكَ  أَْعطِ  اَللَّهُمَّ 

 .هَلِّلُويَا. بِاْلُحْكمِ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، الدائم ي، الذي لهُ المجدُ هللا الحَ 
 

 ال نْ أ َوأََمَرهُمْ . َجِميَعاً  فََشفَاهُمْ  َكثِيَرةٌ  ُجُموعٌ  َوتَبَِعْتهُ. هُنَاكَ  ِمنْ  ْنتَقَلَ إوَ  يَُسوعُ  فََعلِمَ 

 َحبِيبِي ،أَْرَضانِي الَِّذي فَتَايَ  هَُوَذا: "اْلقَائِلِ  النَّبِيِّ  بِإَشْعيَاءَ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ  يُْظِهُروهُ،

تْ  الَِّذي  َوال يَُخاِصمُ  ال. بِاْلَحقِّ  األَُممَ  فَيُْخبِرُ  ُروِحي َعلَْيهِ  أََضعُ . نَْفِسي بِهِ  ُسرَّ

َواِرعِ  في أََحدٌ  يَْسَمعُ  َوال يَِصيُح،  فَتِيلَةً وَ  يَْقِصُف، ال َمْرُضوَضةً  قََصبَةً . َصْوتَهُ الشَّ

نَةً  . "األَُممِ  َرَجاءُ  يَُكونُ  ْسِمهِ إ َوَعلَى. النُّْصَرةِ  إلى اْلَحقَّ  يُْخِرجَ  َحتَّى يُْطفُِئ، ال ُمَدخِّ

 مَ تََكلَّ  األَْخَرسَ  إنَّ  َحتَّى فََشفَاهُ، أَْخَرسُ  َوهُوَ  َشْيطَاٌن، بِهِ  أَْعَمى إلَْيهِ  أُْحِضرَ  ِحينَئِذٍ 

 ".َداُوَد؟ اْبنُ  هُوَ  هَذا أَلَْيسَ : "َوقَالُوا اْلَجْمعِ  ُكلُّ  فَبُِهتَ . َوأَْبَصرَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (46 ــ 41:  99) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .آمينَعلي َجميعنا  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12 ، 11:  29 مز

 نْ مِ  ُكلُّهَا، األَْرضُ  َوتَْمتَلِئُ  ،لَهُ تَتََعبَّدُ  األَُممِ  َوُكلُّ  األَْرِض، ُملُوكِ  َجِميعُ  لَهُ َويَْسُجدُ 

 .هَلِّلُويَا. َمْجِدهِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحي، 
 

يِسيُّونَ  َكانَ  َوفِيَما  اْلَمِسيحِ؟ في تَظُنُّونَ  َماَذا: "قَائَِلً  يَُسوعُ  َسأَلَهُمْ  َمَعاً  ُمْجتََمِعينَ  اْلفَرِّ

وحِ  َداُودُ  يَْدُعوهُ  فََكْيفَ : "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ ". َداُودَ  إْبنُ : "لَهُ قَالُوا". هَُو؟ َمنْ  إْبنُ   بِالرُّ

بُّ  قَالَ : قَائَِلً  َربِّي . كَ قََدَميْ  تَْحتَ  أَْعَداَءكَ  أََضعَ  َحتَّى يَِمينِي َعنْ  اْجلِسْ : لَِربِّي الرَّ

وحِ  َداُودُ  َكانَ  فَإنْ   يُِجيبَهُ نْ أ أََحدٌ  يَْستَِطعْ  فَلَمْ ". اْبنَهُ؟ يَُكونُ  فََكْيفَ  َربِّي، يَْدُعوهُ  بِالرُّ

 .اْلبَتَّةَ  يَْسأَلَهُ أنْ  اْليَْومِ  ذلِكَ  ِمنْ  أََحدٌ  يَْجُسرْ  َولَمْ . بَِكلَِمةٍ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (1:  2 ــ 12:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ دسة بََرَكتُهُ المق غَلطية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

رَ  أنْ  إلى أْيضاً  بُِكمْ  أَتََمخَّضُ  الَِّذينَ  أَْوالَِدي يَا  أُِريدُ  ْنتُ كُ  َولِكنِّي. فِيُكمْ  اْلَمِسيحُ  يَتََصوَّ

 لَِّذينَ ا أَْنتُمُ  لِي، قُولُوا فَإذاً ! َعلَْيُكمْ  َحِزينٌ  ألني َصْوتي؛ َوأَُغيِّرَ  اآلنَ  ِعْنَدُكمُ  آتِي أنْ 

 اِهيمَ إْبرَ  أنَّ  َمْكتُوبٌ  ألنهُ النَّاُموَس؟ تَْعِرفُونَ  أََما: النَّاُموسِ  تَْحتَ  تَُكونُوا أنْ  تُِريُدونَ 

ةِ  ِمنَ  َواآلَخرَ  اْلَجاِريَةِ  ِمنَ  َواِحداً  اْبنَْيِن، َولَدَ   َحَسبَ  ُولدَ  اْلَجاِريَةِ  ِمنَ  الَِّذي لِكنَّ . اْلُحرَّ

ا اْلَجَسِد، ةِ  ِمنَ  الَِّذي َوأمَّ  هَُما هَاتَْينِ  ألنَّ . َرْمزاً  َكانَ  ِذلِكَ  َوُكلُّ . فَبِاْلَمْوِعدِ  اْلُحرَّ

 ِهيَ  هَاَجرَ  ألنَّ . هَاَجرُ  هُوَ  الَِّذي لِْلُعبُوِديَّةِ  اْلَوالِدُ  ِسينَاَء، َجبَلِ  ِمنْ  أََحُدهَُما اْلَعْهَداِن،

 َمعَ  ْعبَدةٌ ُمْستَ  فَإنَّهَا اآلَن، اْلَحاِضَرةَ  أُوُرَشلِيمَ  يُقَابِلُ  َولِكنَّهُ. اْلَعَربِيَّةِ  في ِسينَاءَ  َجبَلُ 

ا. بَنِيهَا ُكمْ  ِهيَ  الَّتِي اْلُعْليَا، أَوُرَشلِيمُ  َوأمَّ ةٌ  فَِهيَ  َجِميعاً، أُمُّ  ْفَرِحيإ: "َمْكتُوبٌ  ألنهُ. ُحرَّ

ْض، لَمْ  الَّتِي أيتُهَا ْصُرِخيإوَ  اِْهتِفِي. تَلِدْ  لَمْ  الَّتِي اْلَعاقِرُ  أيتُهَا  ْوالدَ أ فَإنَّ  تَتََمخَّ

ا". َزْوجٌ  لَهَا الَّتِي ِمنَ  أَْكثَرُ  اْلُموِحَشةِ   أَْوالدُ  إْسَحَق، فَنَِظيرُ  إْخَوتِي يَا نَْحنُ  َوأمَّ

َمانِ  ذاكَ  في َكانَ  َكَما َولِكنْ . اْلَمْوِعدِ   اْلَمْولُودَ  يَْضطَِهدُ  اْلَجَسدِ  َحَسبَ  اْلَمْولُودُ  الزَّ

وحِ، َحَسبَ   َوإْبنَهَا، اْلَجاِريَةَ  اْطُردِ " اْلِكتَاُب؟ يَقُولُ  َماَذا لِكنْ . أْيضاً  اآلنَ  هَكَذا الرُّ

ةِ  إْبنِ  َمعَ  اْلَجاِريَةِ  اْبنُ  يَِرثُ  ال ألنهُ  بَلْ  اْلَجاِريَةِ  أَْوالَدَ  لَْسنَا إْخَوتَنَا يَا إذاً ". اْلُحرَّ

ةِ  أَْوالدُ  يةِ  في اآلنَ  فَاْثبُتُوا. اْلُحرَّ َرنَا قَدْ  الَّتِي اْلُحرِّ  نَْفَسُكمْ  لُِّمواتُسَ  َوال بِهَا، اْلَمِسيحُ  َحرَّ

 .الُعبُوِديَّةِ  نِيرِ  تَْحتَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (4:  2 ــ 12:  4) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ِ، ْبنُ إ هُوَ  يَُسوعَ  أنَّ  يَْعتَِرفْ  َمنْ  ِ  في يَْثبُتُ  أْيضاً  َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتُ  فَاّلِلُ  هللاَّ  َونَْحنُ . هللاَّ

ْقنَا َعلِْمنَا قَدْ  ِ  الَّتِي اْلَمَحبَّةَ  َوَصدَّ ُ . فِينَا ّلِِلَّ  في يَْثبُتْ  ِة،اْلَمَحبَّ  في يَْثبُتْ  َوَمنْ  َمَحبَّةٌ، هللاَّ

 ِ ُ  هللاَّ لَت بِهَذا. فِيهِ  يَْثبُتُ  َوهللاَّ ي يَْومِ  في َدالَةً  نَِجدَ  أنْ : فِينَا اْلَمَحبَّةُ  تََكمَّ  َكَما ألنهُ نُونَِة،الدِّ

 ةُ اْلَمَحبَّ  بَلِ  اْلَمَحبَِّة، في َخْوفَ  ال اْلَعالَِم، هَذا في نَُكونُ  أْيضاً  نَْحنُ  فهَكَذا ذاكَ  َكانَ 

ا. َعَذابٌ  لَهُ اْلَخْوفَ  ألنَّ  َخارجٍ، إلى اْلَخْوفَ  تَْطَرحُ  اْلَكاِملَةُ   فَلَمْ  يََخافُ  َمنْ  َوأمَّ

لْ  َ  نُِحبُّ  نَْحنُ . اْلَمَحبَّةِ  في يَتََكمَّ الً  أََحبَّنَا هُوَ  ألنهُ هللاَّ َ  أُِحبُّ  إنِّي: "أََحدٌ  قَالَ  إنْ . أَوَّ " هللاَّ

 عُ يَْستَِطي فََكْيفَ  أَْبَصَرهُ، الَِّذي أََخاهُ  يُِحبُّ  ال َمنْ  ألنَّ . َكاِذبٌ  فَهُوَ  أَخاهُ، يُْبِغضُ  َوهُوَ 

َ  يُِحبَّ  أنْ  َ  يُِحبُّ  َمنْ  أنَّ : ِمْنهُ اْلَوِصيَّةُ  هِذهِ  َولَنَا يُْبِصْرهُ؟ لَمْ  الِذي هللاَّ  اهُ أَخَ  يُِحبُّ  هللاَّ

ِ  ِمنَ  ُمْولُودٌ  فَإنَّهُ اْلَمِسيحُ  هُوَ  يَُسوعَ  أنَّ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ . أْيضاً   الِدَ اْلوَ  يُِحبُّ  َمنْ  َوُكلُّ . هللاَّ

ِ  أَْوالدَ  نُِحبُّ  أننَا نَْعلَمُ  بِهَذا. أْيضاً  ِمْنهُ اْلَمْولُودَ  يُِحبُّ  َ  أَْحبَْبنَا إَذا: هللاَّ  َونَْعَملُ  هللاَّ

ِ  َمَحبَّةُ  ِهيَ  هِذهِ  فَإنَّ . َوَصايَاهُ   ُكلَّ  نَّ أل ثَقِيلَةً، لَْيَستْ  َوَوَصايَاهُ . َوَصايَاهُ  نَْحفَظَ  أنْ : هللاَّ

ِ  ِمنَ  ُولدَ  َمنْ   . إيَمانُنَا: اْلَعالَمَ  تَْغلِبُ  الَّتِي اْلَغلَبَةُ  ِهيَ  َوهِذهِ . اْلَعالَمَ  يَْغلِبُ  هللاَّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ  الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (40 ــ 06:  10) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ   فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين. القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ِ  َمُشوَرةَ  َخَدمَ  فَقَدْ  َداُودُ  َوأمَّ ا .اْلفََسادَ  َوَرأَى آبائِِه، إلى َوُضمَّ  َوَرقَدَ  ِجيلِِه، في هللاَّ  َوأمَّ

ُ  أَقَاَمهُ الَِّذي َجالُ  أيهَا ِعْنَدُكمْ  َمْعلُوماً  األَْمرُ  هََذا فَْليَُكنْ . اْلفََسادَ  يَرَ  فَلَمْ  هللاَّ  ْخَوةُ،اإل الرِّ

رُ  بِهََذا َخطَايَاُكْم، بُِغْفَرانِ  لَُكمْ  يُنَاَدى بِهََذا أنهُ  ْقِدُرواتَ  لَمْ  َما ُكلِّ  ِمنْ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  يَتَبَرَّ

ُروا أنْ  : ْنبِيَاءِ األ في قِيلَ  َما َعلَْيُكمْ  يَأتِيَ  لِئََلَّ  ْنظُُرواإفَ . ُموَسى بِنَاُموسِ  ِمْنهُ تَتَبَرَّ

بُوا اْلُمتَهَاِونُوَن، أيهَا اُْنظُُروا"  َعَمَلً . أياِمُكمْ  في أَْعَملُ  َعَمَلً  ألننِي! َواْهلُِكوا َوتََعجَّ

قُونَهَ  ال  أنْ  إلَْيِهَما يَْطلُبُونَ  َجَعلُوا َخاِرُجونَ  هُمْ  َوفِيَما". بِهِ  أََحدٌ  أَْخبََرُكمْ  إنْ  تَُصدِّ

ْبتِ  في الَكَلَمِ  بِهََذا يَُكلَِّماهُمْ  ا. اْلقَاِدمِ  السَّ  اْليَهُودِ  نَ مِ  َكثِيرٌ  تَبِعَ  اْلَمْجَمُع، اْنَصَرفَ  فَلَمَّ

 في ْثبُتُوايَ  أنْ  َويُْقنَِعانِِهمْ  يَُكلَِّمانِِهمْ  َكانَا اللََّذْينِ  َوبَْرنَابَا، بُولُسَ  الدَُّخَلَءِ  َواْلُمتََعبِِّدينَ 

ِ  نِْعَمةِ   .هللاَّ

َسة، آمين.لَْم تََزْل  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (10 ــ 1:  1) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  12:  21 مز

ْمسِ  َوقَْبلَ  األَبِد، إلى ُمبَاَرَكاً  ْسُمهُإ فَْليَُكنْ   قَبَائِلِ  َجِميعُ  بِهِ  َوتَتَبَاَركُ . ْسُمهُإ يَُدومُ  اْلشَّ

ُدهُ  األَُممِ  َوُكلُّ  األَْرِض،  .هَلِّلُويَا. تَُمجِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ِ، ِعْندَ  َكانَ  َواْلَكلَِمةُ  اْلَكلَِمةُ، َكانَ  اْلبَْدءِ  في َ  اْلَكلَِمةُ  َوَكانَ  هللاَّ  بَْدءِ الْ  في َكانَ  هَذا. هللاَّ

ِ  ِعْندَ  ا َشْيءٌ  يَُكنْ  لَمْ  َوبَِغْيِرهِ  َكاَن، بِهِ  َشْيءٍ  ُكلُّ . هللاَّ  اْلَحيَاةُ وَ  اْلَحيَاةُ، َكانَت فِيهِ . َكانَ  ِممَّ

 لٌ ُمْرسَ  إْنَسانٌ  َكانَ . تُْدِرْكهُ لَمْ  َوالظُّْلَمةُ  الظُّْلَمِة، في أََضاءَ  َوالنُّورُ  النَّاِس، نُورَ  َكانَتْ 

ِ  ِمنَ  هَاَدةِ  َجاءَ  هَذا. يُوَحنَّا اْسُمهُ هللاَّ  لَمْ  .بَِواِسطَتِهِ  اْلُكلُّ  يُْؤِمنَ  لَِكيْ  لِلنُّوِر، لِيَْشهَدَ  لِلشَّ

 إلى آتِيَاً  إْنَسانٍ  ُكلَّ  يُنِيرُ  الَِّذي اْلَحقِيقِيُّ  النُّورُ  َكانَ . لِلنُّورِ  لِيَْشهَدَ  بَلْ  النُّوَر، هُوَ  يَُكنْ 

نَ  اْلَعالَِم، في َكانَ . اْلَعالَمِ  تِهِ  إلى. اْلَعالَمُ  يَْعِرْفهُ َولَمْ  بِِه، اْلَعالَمُ  َوُكوِّ  َجاَء، َخاصَّ

تُهُ ا. تَْقبَْلهُ لَمْ  َوَخاصَّ ِ  أَْوالدَ  يَِصيُروا أنْ  ُسْلطَاناً  فَأَْعطَاهُمْ  قَبِلُوهُ  الَِّذينَ  ُكلُّ  َوأمَّ  ،هللاَّ

 يئَةِ َمشِ  ِمنْ  َوال َجَسٍد، َمِشيئَةِ  ِمنْ  َوال َدٍم، ِمنْ  لَْيسَ  ُولُِدوا الَِّذينَ . بِاْسِمهِ  يُْؤِمنُونَ  الَِّذينَ 

ِ  ِمنَ  بَلْ  َرُجٍل، ِ َدائِماً   .ُولُِدوا هللاَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 بَرامون ِعيد الغَطاس الَمجيد
 

 العَشيه

 (99 ــ 19:  4) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  11 ، 9:  49 مز

ِ  إلى نَْفِسي، َعِطَشتْ  لِي. اْلَحيِّ  هللاَّ ِ  َعلَى تََوكَّ  ْجِهيوَ  َخَلَصُ  لَهُ، أَْعتَِرفُ  فَإنِّي هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. إلِهي هُوَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا  َسَكنَ وَ  فَأَتَى النَّاِصَرةَ  َوتََركَ . اْلَجلِيلِ  إلى َمَضى أُْسلَِم، يُوَحنَّا أنَّ  يَُسوعُ  َسِمعَ  َولَمَّ

 قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ  َونَْفتَالِيَم، َزبُولُونَ  تُُخومِ  في اْلبَْحرِ  َشاِطئِ  َعلَى التِي َكْفَرنَاُحومَ  في

 ْبرُ عَ  اْلبَْحِر، طَِريقُ  نَْفتَالِيَم، َوأَْرضُ  َزبُولُوَن، أَْرضُ : "اْلقَائِلِ  النَّبيِّ  بِإَشْعيَاءَ 

، ْعبُ . األَُممِ  َجلِيلُ  األُْرُدنِّ  َواْلَجالُِسونَ  َعِظيماً، نُوراً  أَْبَصرَ  الظُّْلَمةِ  في َجالِسُ الْ  الشَّ

َمانِ  ذلِكَ  ِمنْ ". نُورٌ  َعلَْيِهمْ  أَْشَرقَ  اْلَمْوتِ  َوِظَلَلِ  اْلُكوَرةِ  في  زُ يَْكرِ  يَُسوعُ  اْبتََدأَ  الزَّ

َمَواتِ  َملَُكوتُ  اْقتََربَ  قَدِ  ألَنهُ تُوبُوا: "َويَقُولُ   ْحرِ بَ  َشاِطئِ  َعلَى َماِشياً  َكانَ  َوإذْ ". السَّ

 بََكةً شَ  يُْلقِيَانِ  أََخاهُ  َوأَْنَدَراُوسَ  بُْطُرُس، لَهُ يُقَالُ  الَّذي ِسْمَعانَ : أََخَوْينِ  أَْبَصرَ  اْلَجلِيلِ 

". النَّاسِ  يِ َصيَّادَ  فَأَْجَعلُُكَما اْتبََعانِي هَلُمَّ : "لَهَُما فَقَالَ . َصيَّاَدْينِ  َكانَا فَإنَّهَُما اْلبَْحِر، في

امٍ  إلى اْجتَازَ  ثُمَّ . َوتَبَِعاهُ  ِشبَاَكهَُما تََرَكا فَلِْلَوْقتِ  : َرْينِ آخَ  أََخَوْينِ  فََرأَى هُنَاَك، ِمنْ  قُدَّ
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فِينَةِ  في أََخاهُ  َويُوَحنَّا َزْبِدي ْبنَ  يَْعقُوبَ   اَكهَُماِشبَ  يُْصلَِحانِ  أبِيِهَما َزْبِدي َمعَ  السَّ

فِينَةَ  تََرَكا فَلِْلَوْقتِ . فََدَعاهَُما ِ َدائِماً   .َوتَبَِعاهُ  َزْبِدي َوأَباهَُما السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 بَاِكر

 (92 ــ 99:  0) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهر التلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 2:  49 مز

 .هَلِّلُويَا. َحيَاتِي إللهِ  َصَلَةٌ، ِعْنِدي ِمنْ  ،َميَاِزيبِكَ  بَِصْوتِ  اْلُعْمَق، نَاَدى اْلُعْمقُ 
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

دُ  هُنَاكَ  َمَعهُمْ  َوَمَكثَ  اْليَهُوِديَِّة، أَْرضِ  إلى َوتََلِميُذهُ  يَُسوعُ  َجاءَ  هَذا َوبَْعدَ   َوقَدْ . يَُعمِّ

دُ  أْيضاً  يُوَحنَّا َكانَ   َكثِيَرةٌ، ِميَاهٌ  هُنَاكَ  َكانَ  ألنهُ َسالِيَم؛ بِقُْربِ  التي نُونٍ  َعْينِ  في يَُعمِّ

 ِجَدالٌ  ثَ َوَحدَ . السِّْجنِ  في بَْعدُ  أُْلقِيَ  قَدْ  يُوَحنَّا يَُكنْ  لَمْ  ألنهُ َويَْعتَِمُدوَن؛ يَأْتونَ  َوَكانُوا

 ُمَعلُِّم، يَا: "لَهُ َوقَالُوا وَحنَّايُ إلى فََجاُءوا. التَّْطِهير أَْجلِ  ِمنْ  َواْليَهُودِ  يُوَحنَّا تََلَِميذِ  بَْينَ 

ُد، هُوَ  هَا لَهُ، َشِهْدتَ  قَدْ  أَْنتَ  الَِّذي األُْرُدنِّ  َعْبرِ  في َمَعكَ  َكانَ  الَِّذي هَُوَذا  يَُعمِّ

 ْفِسهِ نَ  ِمنْ  َشْيئاً  يَأُْخذَ  أنْ  إْنَسانٌ  يَْقِدرُ  ال: "َوقَالَ  يُوَحنَّا أَجابَ ". إلَْيهِ  يَأْتونَ  َواْلَجِميعُ 

َماءِ  ِمنَ  أُْعِطيَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  إنْ  َوْحَدهُ   اأنَ  لَْستُ : لَُكمْ  قُْلتُ  أَني لِي تَْشهَُدونَ  أَْنتُمْ . السَّ

ا اْلَعِريُس، فَهُوَ  اْلَعُروسُ  لَهُ َمنْ . َذاكَ  أَمامَ  أُْرِسْلتُ  بَلْ  اْلَمِسيحَ   اْلَعِريسِ  َصِديقُ  َوأمَّ

 ".َملَ كَ  قَدْ  هَذا فََرِحي إَذاً . اْلَعِريسِ  َصْوتِ  أَْجلِ  ِمنْ  فََرحاً  فَيَْفَرحُ  َويَْسَمُعهُ يَقِفُ  الَِّذي

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  ُكورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ، بَِمِشيئَةِ  اْلَمِسيحِ  لِيَُسوعَ  َرُسوالً  اْلَمْدُعوِّ  بُولَُس، ِمنْ  خِ  َوُسوْستَانِيسَ  هللاَّ
 إلى ،األَ

ِ  َكنِيَسةِ  ِسينَ  ُكوِرْنثُوَس، في التي هللاَّ ينَ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  في اْلُمقَدَّ يِسينَ قِ  اْلَمْدُعوِّ  َمعَ  دِّ

 لَُكمْ  ةُ النِّْعمَ : َولَنَا لَهُمْ  َمَكاٍن، ُكلِّ  في اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا ْسمِ إبِ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ  َجِميعِ 

َلَمُ  ِ  ِمنَ  َوالسَّ  َعلَى مْ ألَْجلِكُ  ِحينٍ  ُكلِّ  في إلِهي أَْشُكرُ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَربِّنا أَبِينَا هللاَّ

ِ  نِْعَمةِ   ُكلِّ  في بِهِ  اْستَْغنَْيتُمْ  قَدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في ألنُكمْ  يَُسوَع؛ اْلَمِسيحِ  في لَُكمْ  اْلُمْعطَاةِ  هللاَّ

 َشْيءٍ  يف نَاقِِصينَ  لَْستُمْ  إنَُّكمْ  َحتَّى. اْلَمِسيحِ  َشهَاَدةُ  فِيُكمْ  ثُبِّتَتْ  َكَما ِعْلٍم، َوُكلِّ  َكَلَمٍ 

 إلى ُكمْ َسيُْثبِتُ  الَِّذي هَذا اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا ْستِْعَلَنَ إ ُمتََوقُِّعونَ  َوأَْنتُمْ  اْلَمَواِهِب، ِمنَ 

ُ  هُوَ  َصاِدقٌ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا يَْومِ  في لَْومٍ  بَِلَ  النِّهَايَةِ   ِرَكةِ شَ  إلى َدَعاُكمْ  الَِّذي هللاَّ

 أنْ  ْلَمِسيحِ،ا يَُسوعَ  َربِّنَا بِاْسمِ  إْخَوتِي، يَا أَْسأَلُُكمْ  َولِكنَّنِي. َربِّنَا اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  اْبنِهِ 

ينَ ُمْستَع تُكونُوا بَلْ  اْنِشقَاقَاٌت، بَْينَُكمُ  يَُكونَ  َوال َواِحداً، قَْوالً  َجِميُعُكمْ  تَقُولُوا  في دِّ

 بَْينَُكمْ  أنَّ  ُخلُوئِي أَْهلِ  ِمنْ  إْخَوتِي يَا َعْنُكمْ  أُْخبِْرتُ  ألني َواِحٍد؛ َوَرْأيٍ  َواِحدٍ  فِْكرٍ 

 ،"ألَبلُّوسَ  أنَا"وَ  ،"لِبُولُسَ  أنَا: "يَقُولُ  ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلَّ  إنَّ : أَقُولُهُ َوهَذا. ُخُصوَماتٍ 

 أَمْ  ْم،ألَْجلِكُ  ُصلِبَ  بُولُسَ  أَلََعلَّ  اْلَمِسيُح؟ اْنقََسمَ  هَلِ ". لِْلَمِسيحِ  أنَا"وَ  ،"لِكيفَا أنَا"وَ 

دْ  لَمْ  أنِّي إلِهي أَْشُكرُ  اْعتََمْدتُْم؟ بُولُسَ  ْسمِ إبِ   وَس،َوَغايُ ِكِريْسبُوسَ  إالَّ  ِمْنُكمْ  أََحداً  أَُعمِّ

ْدتُ . ْسِميإبِ  ْعتََمْدتُمْ إ إنَُّكم أََحدٌ  يَقُولَ  ال َحتَّى  ْستُ لَ  َواآلنَ . ْستِفَانَاإ بَْيتَ  أْيضاً  َوَعمَّ

ْدتُ  هَلْ  أَْعلَمُ  دَ  يُْرِسْلنِي لَمْ  اْلَمِسيحَ  ألنَّ  آَخَر، أََحداً  َعمَّ رَ  بَلْ  ألَُعمِّ  .ألُبشِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 ــ 19:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُرُكمْ  َسْوفَ  لِذلِكَ   ْلَحقِّ ا في َوثَابِتُونَ  َعالُِمونَ  إنَُّكمْ  َولَوْ  األُُموِر، بِهِذهِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في أَُذكِّ

َرُكمْ  أنْ  َعلَيَّ  َحقٍّ  َواِجبُ  أنهُ أَظُنُّ  َولِكنَّنِي. اْلَحاِضرِ   هَذا في ُمقِيَماً  ُدْمتُ  َما أَُذكِّ

 َربُّنا أَْعلََمنِي َكَما َسِريَعاً، َسيَْنَحلُّ  َمْسَكنِي أنَّ  َعالِماً  بِالتَّْذِكَرِة، أُْنِهَضُكمْ  وأنْ  اْلَمْسَكنِ 

ُروا ِحينٍ  ُكلِّ  في أُْسِرعُ  َوأنَا. اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ   .ُخُروِجي بَْعدِ  ِمنْ  األُُمورَ  هِذهِ  لِتَتََذكَّ

ْفنَاُكمْ  إذْ  فَْلَسفِيَّةً، ُخَرافَاتٍ  نَْتبَعْ  لَمْ  ألننَا ةِ  َعرَّ  بَلْ  ظُهُوِرِه،وَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا بِقُوَّ

ِ  ِمنَ  َوَمْجداً  َكَراَمةً  أََخذَ  ألنهُ. َعظََمتَهُ ُمَعايِنِينَ  ُكنَّا قَدْ   ْوتٌ صَ  َعلَْيهِ  أَْقبَلَ  َوإذْ  اآلِب، هللاَّ

". ُسِرْرتُ  بِهِ  أَنا الَِّذي َحبِيبِي، ْبنِيإ هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  اْلَعِظيمِ  األَْسنَى اْلَمْجدِ  ِمنَ  َكهَذا

ْوتَ  هَذا نَْحنُ  َسِمْعنَا َوقَد َماِء، ِمنَ  الصَّ  ابِتٌ َوثَ . اْلُمقَدَّسِ  اْلَجبَلِ  َعلَى َمَعهُ ُكنَّا ِحينَ  السَّ

ْلتُمْ  إَذا تَْصنَُعونَهُ َما نِْعمَ  هُوَ  الَِّذي هَذا األْنبِيَاِء، َكَلمُ  ِعْنَدنَا  اجٍ ِسرَ  َكِمْثلِ  إلَْيِه، تَأمَّ

 . مْ قُلُوبِكُ  في َويَْظهَرَ  يُْشِرقَ  َوالنُّورُ  النَّهَاُر، يَْظهَرَ  حتَّى ُمْظلٍِم، َمْوِضعٍ  في ُمِضيءٍ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (04 ــ 92:  16) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َ، َويَُسبَِّحانِ  يَُصلِّيَانِ  َوِسيَلَ  بُولُسُ  َكانَ  اللَّْيلِ  نِْصفِ  نَْحوِ  َوفي  ونُونَ َواْلَمْسجُ  هللاَّ

ْجِن، أََساَساتُ  تََزْعَزَعتْ  َحتَّى َعِظيَمةٌ  َزْلَزلَةٌ  بَْغتَةً  فََحَدثَتْ . يَْسَمُعونَهَُما  ْنفَتََحتِ إفَ  السِّ

تْ إوَ  ُكلُّهَا، األَْبَوابُ  ا. َجِميَعاً  قُيُوُدهُمْ  ْنفَكَّ ْجِن، َحافِظُ  ْستَْيقَظَ إ َولَمَّ  ابَ أَْبوَ  َوَرأَى السِّ

 قَدْ  نَ اْلَمْسُجونِي أنَّ  ظَانَّاً  نَْفَسهُ، يَْقتُلَ  أنْ  ُمْزِمعاً  َوَكانَ  َسْيفَهُ إْستَلَّ  َمْفتُوَحةً، السِّْجنِ 

 َجِميَعنَا نَّ أل َرِديَّاً؛ َشْيئاً  بِنَْفِسكَ  تَْفَعلْ  ال: "قَائَِلً  َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  بُولُسُ  فَنَاَدى. هََربُوا

 ثُمَّ  ُمْرتَِعٌد، َوهُوَ  َوِسيَلَ  لِبُولُسَ  َوَخرَّ  َداِخٍل، إلى َونَهَضَ  َضْوءاً  فَأََخذَ !". هَهُنَا

، يَا: "لَهَُما َوقَالَ  أَْخَرَجهَُما ا". أَْخلَُص؟ لَِكيْ  أَْفَعلَهُ أنْ  لِي يَْنبَِغي َماَذا َسيَِّديَّ  هَُما أمَّ

بِّ  آِمنْ : "فَقَاالَ   بَِكلَِمةِ  تِهِ بَيْ  أَْهلِ  َوَجِميعَ  َوَكلََّماهُ ". بَْيتِكَ  َوأَْهلُ  أَْنتَ  فَتَْخلُصَ  يَُسوعَ  بِالرَّ

بِّ  اَعةِ  تِْلكَ  في فَأََخَذهَُما. الرَّ لَهَُما اللَّْيلِ  ِمنَ  السَّ  في َواْعتََمدَ  اْلِجَراَحاِت، ِمنَ  َوَغسَّ

مَ  بَْيتِهِ  في َوأَْدَخلَهَُما. أَْجَمُعونَ  لَهُ َوالَِّذينَ  هُوَ  اْلَحالِ   عِ َجِمي َمعَ  َوتَهَلَّلَ  َمائَِدةً، لَهَُما َوقَدَّ

ِ  آَمنَ  قَدْ  إذْ  بَْيتِهِ   .بِاّلِلَّ

َسة،  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   مين.آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 1:  0) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  9:  42 مز

 بَاَرَككَ  كَ لَِذلِ  َشفَتَْيَك، ِمنْ  النِّْعَمةُ  ْنَسَكبَتإ. اْلبََشرِ  بَنِي ِمنْ  أَْفَضلُ  ُحْسنِِه، في بَِهيٌّ 

 ُ ْهرِ  إلى هللاَّ  .هَلِّلُويَا. الدَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم

 

نَةِ  َوفي  يُّ اْلبُْنطِ  بِيَلَطُسُ  َكانَ  إذْ  اْلَملَِك، ِطيبَاِريُوسَ  َواليَةِ  ِمنْ  َعْشَرةَ  اْلَخاِمَسةِ  السَّ

 ُرْبعٍ  سَ َرئِي أَُخوهُ  َوفِيلُبُّسُ  اْلَجلِيِل، َعلَى ُرْبعٍ  َرئِيسَ  َوِهيُروِدسُ  اْليَهُوِديَِّة، َعلَى َوالِياً 

 أيامِ  يف أبِلِيَِّة، َعلَى ُرْبعٍ  َرئِيسَ  َولِيَسانِيُوسُ  تََراُخونِيتَِس، َوُكوَرةِ  إيطُوِريَّةَ  َعلَى

ِ  َكلَِمةُ  َكانَتْ  َوقَيَافَا، َحنَّانَ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسي يَِّة،اْلبَ  في َزَكِريَّا ْبنِ  يُوَحنَّا َعلَى هللاَّ  فََجاءَ  رِّ

 هُوَ  َماكَ  اْلَخطَايَا، لَِمْغفَِرةِ  التَّْوبَةِ  بَِمْعُموِديَّةِ  يَْكِرزُ  بِاألُْرُدنِّ  اْلُمِحيطَةِ  اْلُكوَرةِ  َجِميعِ  إلى

يِّةِ  في الَصاِرخِ  َصْوتُ : "اْلقَائِلِ  النَّبيِّ  إَشْعيَاءَ  أَْقَوالِ  ِسْفرِ  في َمْكتُوبٌ  وا :اْلبَرِّ  أَِعدُّ

، طَِريقَ  بِّ ُموا الرَّ  َوتَِصيرُ  يَْنَخفُِض، َوأََكَمةٍ  َجبَلٍ  َوُكلُّ  يَْمتَلُِئ، ادٍ وَ  ُكلُّ . طُُرقَهُ قَوِّ

اتُ  ِ  َخَلَصَ  َجَسدٍ  ِذي ُكلُّ  َويَُعايِنُ  َسْهلَةً، طُُرقاً  يَِصيرُ  َواْلَوْعرُ  ُمْستَقِيَمةً، اْلُمْعَوجَّ ". هللاَّ

 ىَعلَ  َدلَُّكمْ  َمنْ  األَفَاِعي، أَْوالدَ  يَا: "ِمْنهُ لِيَْعتَِمُدوا إلَْيهِ  اآلتِينَ  لِْلُجُموعِ  يَقُولُ  َوَكانَ 

 في ولُونَ تَقُ  تَْبتَِدئُوا وال. بِالتَّْوبَةِ  تَلِيقُ  أَْثَماراً  فَاْصنَُعوا اآلتِي؟ اْلَغَضبِ  ِمنَ  اْلهََربِ 

َ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  ألني. أَباً  إْبَراِهيمُ  لَنَا: أَْنفُِسُكمْ   هِذهِ  نْ مِ  إلْبَراِهيمَ  أَْوالَداً  يُقِيمَ  أنْ  قَاِدرٌ  هللاَّ
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َجِر، أَْصلِ  َعلَى ُوِضَعتْ  قَدْ  اْلفَأْسُ  هَوَذا. اْلِحَجاَرةِ   يَِّدةً جَ  ثََمَرةً  تُْثِمرُ  ال َشَجَرةٍ  فَُكلُّ  الشَّ

: لَهُمْ  قَالَ وَ  فَأََجابَ ". إذاً؟ نَْفَعلُ  فََماَذا: "قَائِلِينَ  اْلُجُموعُ  َوَسأَلَهُ". النَّارِ  في َوتُْلقَى تُْقطَعُ 

 اُرونَ َعشَّ  َوَجاءَ ". هَكَذا أْيضاً  فَْليَْفَعلْ  طََعامٌ  لَهُ َوَمنْ  لَهُ، لَْيسَ  َمنْ  فَْليُْعطِ  ثَْوبَانِ  لَهُ َمنْ "

 تَْوفُواتَسْ  ال: "لَهُمْ  فَقَالَ ". نَْحُن؟ نَْفَعلُ  َماَذا ُمَعلُِّم، يَا:"لَهُ فَقَالُوا. ِمْنهُ لِيَْعتَِمُدوا أْيضاً 

ا أَْكثَرَ  : لَهُمْ  قَالَ فَ ". أْيضاً؟ نَْحنُ  نَْفَعلُ  َوَماَذا: "قَائِلِينَ  أْيضاً  ُجْندٌ  َوَسأَلَهُ". لَُكمْ  فُِرضَ  ِممَّ

ْعبُ  َكانَ  َوإذْ ". بَِعَلَئِفُِكمْ  َواْكتَفُوا تَْظلُِموا، َوال بِأََحٍد، تَُشوا ال"  اْلَجِميعُ وَ  يَْنتَِظُر، الشَّ

ُرونَ   أَنا: "قَائَِلً  اْلَجِميعَ  يُوَحنَّا أََجابَ  اْلَمِسيُح، هُوَ  لََعلَّهُ يُوَحنَّا َعنْ  قُلُوبِِهمْ  في يُفَكِّ

ُدُكمْ  . ِحَذائِهِ  ُسيُورَ  أَُحلَّ  أنْ  أَْهَلً  لَْستُ  الَِّذي ِمنِّي، أَْقَوى هُوَ  َمنْ  يَأتِي َولِكنْ  بَِماٍء، أَُعمِّ

ُدُكمْ  هُوَ  وحِ  َسيَُعمِّ  قَْمَحهُ عُ َويَْجمَ  بَْيَدَرهُ، َوَسيُنَقِّي يَِدِه، في َرْفُشهُ الَِّذي. َونَارٍ  اْلقُُدسِ  بِالرُّ

ا َمْخَزنِه، إلى ييُعَ  َكانَ  َكثِيَرةٍ  أَُخرَ  َوبِأَْشيَاءَ ". تُْطفَأُ  ال بِنَارٍ  فَيُْحِرقُهُ التِّْبنُ  َوأَمَّ رُ  زِّ  ويُبَشِّ

ْعبَ  ِ َدائِماً   .بِهَا الشَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِعيد الِغطاس الَمجيد
 

 

 العَشيه

 (19 ــ 1:  0) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11 ، 6:  49 مز

، أَْرضِ  في يَاَربُّ  أَْذُكُركَ  لِذلِكَ  لِي نَْفِسي يا األُْرُدنِّ ِ، َعلَى تََوكَّ  لَهُ، فُ أَْعتَرِ  فَإنِّي هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. إلِهي هُوَ  َوْجِهي َخَلَصُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

يَّةِ  في يَْكِرزُ  اْلَمْعَمَدانُ  يُوَحنَّا َجاءَ  األيامِ  تِْلكَ  َوفي  ألنهُ وا،تُوبُ: "قَائَِلً  اْليَهُوِديَّةِ  بَرِّ

َمَواتِ  َملَُكوتُ  اْقتََربَ  قَدِ  : ائِلِ القَ  النَّبِيِّ  إَشْعيَاءَ  في َعْنهُ قِيلَ  الَِّذي هُوَ  هَذا فَإنَّ . السَّ

يَّةِ  في الَصاِرخِ  َصْوتُ  وا: اْلبَرِّ ، طَِريقَ  أَِعدُّ بِّ  وَحنَّايُ لِبَاسُ  َوَكانَ ". ُسبُلَهُ َسهِّلُوا الرَّ

يَّاً  َوَعَسَلً  َجَراداً  طََعاُمهُ َوَكانَ . ِجْلدٍ  ِمنْ  ِمْنطَقَةٌ  َحْقَوْيهِ  َوَعلَى اإلبِِل، َوبَرِ  ِمنْ  . بَرِّ

 َوَكانُوا. األُْرُدنِّ  ُكوَرةِ  َوَجِميعُ  اْليَهُوِديَّةِ  َوُكلُّ  أُوُرَشلِيمَ  أَْهلُ  إلْيهِ  َخَرجَ  ِحينَئِذٍ 

، نَْهرِ  في ِمْنهُ يَْعتَِمُدونَ  ا. بَِخطَايَاهُمْ  ُمْعتَِرفِينَ  األُْرُدنِّ  ِمنَ  َكثِيِرينَ  َرأَى فَلَمَّ

يِسيِّينَ  وقِيِّينَ  اْلفَرِّ دُّ  َمنْ  ،األَفَاِعي دَ أَْوال يَا: "لَهُمْ  قَالَ  َمْعُموِديَّتِِه، إلى يَأْتونَ  َوالصَّ

 تَْفتَِكُروا َوال. بِالتَّْوبَةِ  تَلِيقُ  أَْثَماَراً  إذاً  فَإْصنَُعوا اآلتِي؟ اْلَغَضبِ  ِمنَ  اْلهََربِ  َعلَى َدلَُّكمْ 

َ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  ألني. أَباً  إْبراِهيمُ  لَنَا: أَْنفُِسُكمْ  في تَقُولُوا أنْ   هِذهِ  ِمنْ  يمَ يُقِ  أنْ  قَاِدرٌ  هللاَّ
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َجِر، أَْصلِ  َعلَى ُوِضَعتْ  قَدْ  اْلفَأْسُ  هَوَذا. إلْبراِهيمَ  أَْوالداً  اْلِحَجاَرةِ   َشَجَرةٍ  فَُكلُّ  الشَّ

ُدُكمْ  أنا". النَّارِ  في َوتُْلقَى تُْقطَعُ  َجيِّداً  ثََمراً  تُْثِمرُ  ال  الَِّذي َولِكن لِلتَّْوبَِة، بَِماءٍ  أَُعمِّ

ُدُكمْ  هُوَ . ِحَذاءهُ  أَْحِملَ  أنْ  أَْهَلً  لَْستُ  الَِّذي ِمنِّي، أَْقَوى هُوَ  بَْعِدي يَأْتِي وحِ  َسيَُعمِّ  بِالرُّ

ا اْلَمْخَزِن، إلى قَْمَحهُ َويَْجَمعُ  بَْيَدَرهُ، َوَسيُنَقِّي يَِدِه، في َرْفُشهُ الَِّذي. َونَارٍ  القُُدسِ   َوأمَّ

ِ َدائِماً   .تُْطفَأُ  ال بِنَارٍ  فَيُْحِرقُهُ التِّْبنُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (11 ــ 1:  1) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 4 ـ 0:  92 مز

بِّ  َصْوتُ  بُّ . أَْرَعدَ  اْلَمْجدِ  إلهُ اْلِميَاِه، َعلَى الرَّ بِّ ال َصْوتُ  اْلَكثِيَرِة، اْلِميَاهِ  َعلَى الرَّ  رَّ

ٍة، بِّ  َصْوتُ  بِقُوَّ  .هَلِّلُويَا. َعِظيمٍ  بَِجَلَلٍ  الرَّ
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ِ، اْبنِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  إْنِجيلِ  بَْدءُ   أُْرِسلُ  َذاهَأَنَ : "النَّبِيِّ  إَشْعيَاءَ  في َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما هللاَّ

اَمكَ  طَِريقَكَ  يُهَيِّئُ  الَِّذي َوْجِهَك، أَمامَ  َمَلَِكي يَّةِ  في الَصاِرخِ  َصْوتُ . قُدَّ و: اْلبَرِّ  اأَِعدُّ

، طَِريقَ  بِّ ُموا الرَّ يَّةِ  في اْلَمْعَمَدانُ  يُوَحنَّا َوَكانَ ". ُسبُلَهُ قَوِّ  ةِ بَِمْعُموِديَّ  َويَْكِرزُ  اْلبَرِّ

 أَْهلِ  َوُكلُّ  اْليَهُوِديَّةِ  ُكوَرةِ  أَْهلِ  َجِميعُ  إلَْيهِ  يَْخُرجُ  َوَكانَ . اْلَخطَايَا لَِمْغفَِرةِ  التَّْوبَةِ 

، نَْهرِ  في ِمْنهُ َويَْعتَِمُدونَ  أُوُرَشلِيمَ   ْلبَسُ يَ  يُوَحنَّا َوَكانَ . بَِخطَايَاهُمْ  ُمْعتَِرفِينَ  األُْرُدنِّ
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يَّاً  َوَعَسَلً  َجَراداً  يَأُْكلُ  َوَكانَ  َحْقَوْيِه، َعلَى ِجْلدٍ  ِمنْ  َوِمْنطَقَةً  اإلبِِل، َوبَرَ   َوَكانَ . بَرِّ

 َوأَُحلَّ  أَْنَحنِيَ  أنْ  أَْهَلً  لَْستُ  الَِّذي ِمنِّي، أَْقَوى هُوَ  َمنْ  بَْعِدي يَأتِي: "قَائَِلً  يِْكِرزُ 

ْدتُُكمْ  أنا. ِحَذائِهِ  ُسيُورَ  ا بَِماٍء، َعمَّ ُدُكمْ  هُوَ  َوأمَّ وحِ  فََسيَُعمِّ  تِْلكَ  َوفي". اْلقُُدسِ  بِالرُّ

 َولِْلَوْقتِ . األُْرُدنِّ  نَْهرِ  في يُوَحنَّا ِمنْ  َواْعتََمدَ  اْلَجلِيلِ  نَاِصَرةِ  ِمنْ  يَُسوعُ  َجاءَ  األيامِ 

َمَواتِ  َرأَى اْلَماءِ  ِمنَ  َصاِعدٌ  َوهُوَ  وحَ  اْنَشقَّْت، قَدْ  السَّ  َواْستَقَرَّ  نَاِزالً  َحَماَمةٍ  ِمْثلَ  َوالرُّ

َمَواتِ  ِمنَ  َصْوتٌ  َوَكانَ . َعلَْيهِ   ".ُسِرْرتُ  بِهِ  الَِّذي َحبِيبِي اْبنِي هُوَ  أَْنتَ : "السَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2:  0 ــ 11:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ هُ المقدسة بََرَكتُ  تيطس، تلميِذه إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ  نِْعَمةُ  ظَهََرتْ  قَدْ  ألنهُ  النِّفَاقَ  نُْنِكرَ  أنْ  إيَّانَا ُمَعلَِّمةً  النَّاِس، لَِجِميعِ  ُمَخلِِّصنَا هللاَّ

هََواتِ   ْنتَِظِرينَ مُ  اْلَحاِضِر، اْلَعالَمِ  في َوالتَّْقَوى َواْلبِرِّ  بِالتََّعقُّلِ  لِنَِعيشَ  اْلَعالَِميَّةَ؛ َوالشَّ

َجاءَ  ِ  َمْجدِ  َوظُهُورَ  اْلَمْغبُوطَ  الرَّ  َذلَ بَ  الَِّذي هَذا ُمَخلِِّصنَا، اْلَمِسيحِ  َويَُسوعَ  مِ اْلَعِظي هللاَّ

اً  َشْعباً  لَهُ َويُطَهَِّرنَا إْثٍم، ُكلِّ  ِمنْ  يَْفِديَنَا لَِكيْ  ألَْجلِنَا؛ نَْفَسهُ  ْعَمالٍ أ في َغيُوراً  َخاصَّ

ْرهُمْ . أََحدٌ  بِكَ  يَْستَِهنْ  ال. ُسْلطَانٍ  بُِكلِّ  َوَوبِّخْ  َوِعْظ، بِهِذِه، تََكلَّمْ . َحَسنَةٍ   أنْ  َذكِّ

َلِطيِن، لِْلُرَؤَساءِ  يَْخَضُعوا ينَ  َويَُكونُوا َويُِطيُعوا، َوالسَّ  الِحٍ،صَ  َعَملٍ  لُِكلِّ  ُمْستَِعدِّ

 ُكلَّ  ُمْظِهِرينَ  لُطَفَاَء، َويَُكونُوا ُمَخاِصِميَن، َغْيرَ  َويَُكونُوا أََحٍد، في يَْطَعنُوا َوال

 َن،َضالِّي طَائِِعيَن، َغْيرَ  أْغبِيَاَء، قَْبَلً  أْيَضاً  نَْحنُ  ُكنَّا ألننَا. النَّاسِ  لَِجِميعِ  َوَداَعةٍ 

اتٍ  لَِشهََواتٍ  ُمستَْعبَِدينَ  رِّ  في َسالِِكينَ  ُمْختَلِفٍَة، َولَذَّ  ْبِغِضينَ مُ  َمْمقُوتِيَن، َواْلَحَسِد، الشَّ
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ا. بَْعضاً  بَْعُضنَا ِ  اُمَخلِِّصنَ  لُْطفُ  ظَهَرَ  فَلَمَّ  بِرٍّ  يف بِأَْعَمالِنَا ال للبََشرِ  َوَمحبَّتُه هللاَّ

وحِ  َوتَْجِديدِ  الثَّانِي اْلِميَلدِ  بَِغْسلِ  َخلََّصنَا بَِرْحَمتِهِ  بَلْ  نَْحُن، َعِمْلنَاهَا  ُدِس،اْلقُ  الرُّ

رَ  لَِكيْ . ُمَخلِِّصنَا اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  بِِغنًى َعلَْينَا أَفَاَضهُ الَِّذي  َونَِصيرَ  اَك،ذ بِنَِعَمةِ  نَتَبَرَّ

 .األبِديَّةِ  اْلَحيَاةِ  َرَجاءِ  َحَسبَ  َوَرثَةً 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (91 ــ 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرُسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ِ؟ ْبنُ إ هُوَ  يَُسوعَ  أنَّ  يُْؤِمنُ  الَِّذي إالَّ  الَعالََم، يَْغلِبُ  الَِّذي هُوَ  َمنْ   اْلَمِسيُح، يَُسوعُ  هللاَّ

مِ  بِاْلَماءِ  بَلْ  َوْحَدهُ، بِاْلَماءِ  ال َوُروحٍ، َوَدمٍ  َماءٍ  قِبَلِ  ِمنْ  َجاءَ  الَِّذي هذا وحُ . َوالدَّ  َوالرُّ

وحَ  ألنَّ  يَْشهَُد؛ الَِّذي هُوَ  وُح،: ثََلثَةٌ  هُمْ  يَْشهَُدونَ  الَِّذينَ  فَإنَّ . اْلَحقٌّ  هُوَ  الرُّ  الرُّ

مُ  َواْلَماُء، ِ  فََشهَاَدةُ  النَّاِس، َشهَاَدةَ  نَْقبَلُ  ُكنَّا إنْ . َواِحدٍ  في هُمْ  َوالثََّلثَةُ . َوالدَّ  ْعظَُم،أَ  هللاَّ

ِ  َشهَاَدةُ  هيَ  هِذهِ  ألنَّ  ِ  بِاْبنِ  يُْؤِمنُ  َمنْ . اْبنِهِ  َعنِ  بِهَا َشِهدَ  قَدْ  التي هللاَّ ِ  فََشهَاَدةُ  هللاَّ  هللاَّ

َ، يَُصدِّقُ  ال َوَمنْ . فِيهِ  ثَابِتَةٌ  هَاَدةِ  يُْؤِمنْ  لَمْ  ألنهُ َكاِذباً، َجَعلَهُ فَقَدْ  هللاَّ  َشِهدَ  قَدْ  تيال بِالشَّ

ُ  بِهَا هَاَدةُ  هيَ  َوهِذهِ . اْبنِهِ  َعنِ  هللاَّ َ  أنَّ : الشَّ  يَ ه اْلَحيَاةُ  َوهِذهِ  األبِديَّةَ، اْلَحيَاةَ  أْعطَانَا هللاَّ

ِ  اْبنُ  لَهُ َمنْ . اْبنِهِ  في ِ  اْبنُ  لَهُ لَْيسَ  َوَمنْ  اْلَحيَاةُ، لَهُ هللاَّ  َكتَْبتُ  .اْلَحيَاةُ  لَهُ فَلَْيَستْ  هللاَّ

ِ  اْبنِ  بِاْسمِ  الُمْؤِمنُونَ  أيهَا أَبِديَّةً  َحيَاةً  لَُكمْ  أنَّ  تَْعلَُموا كي بِهذا إلَْيُكمْ   يَ ه َوهِذهِ . هللاَّ

الَّةُ   أنهُ نََرى اُكنَّ  َوإنْ . لَنَا يَْسَمعُ  َمِشيئَتِهِ  َحَسبَ  َشْيئاً  طَلَْبنَا إنْ  أنهُ: ِعْنَدهُ  لَنَا التي الدَّ

 َخاهُ أ أَحدٌ  َرأى إنْ . طَلَْبنَاهَا التي الطَّلَبَاتِ  لَنَا أنَّ  نَْعلَمُ  ِمْنهُ، نَْطلُبُهُ َما ُكلَّ  لَنَا يَْسَمعُ 

 َخِطيَّةً  يُْخِطئُونَ  لِلَِّذينَ  َحيَاةٌ  لَهُ تُْعطَى أنْ  فَْليَْطلُبْ  لِلَمْوِت، ُموِجبةً  لَْيَستْ  َخِطيَّةً  أَْخطَأ

. أَْجلِهَا ِمنْ  يُْطلَبَ  أنْ  تِْلكَ  َعنْ  قَْولِي لَْيسَ . لِلَمْوتِ  ُموِجبةٌ  َخِطيَّةٌ  تُوَجدُ . لِلَمْوتِ  لَْيَستْ 
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 لِدَ وُ  َمنْ  ُكلَّ  أنَّ  نَْعلَمُ  نَْحنُ . لِلَمْوتِ  ُموِجبةً  لَْيَستْ  َخِطيَّةٌ  َوتُوَجدُ  َخِطيَّةٌ، فَهُوَ  ظُْلمٍ  ُكلُّ 

ِ  ِمنَ  ِ  ِمنَ  اْلَمْولُودُ  بَلِ  يُْخِطُئ، ال هللاَّ هُ َوال َذاتَهُ، يَْحفَظُ  هللاَّ يرُ  يََمسُّ رِّ  نَْحنُ  ننَاأ نَْعلَمُ . الشِّ

ِ، ِمنَ  يرِ  في ُوِضعَ  قَدْ  ُكلَّهُ َواْلَعالَمَ  هللاَّ رِّ ِ  اْبنَ  أنَّ  َونَْعلَمُ . الشِّ  ِعْلَماً  نَالَ  َوَوهَبَ  َجاءَ  قَدْ  هللاَّ

، اإللَهَ  لِنَْعِرفَ   َواْلَحيَاةُ  قيُّ اْلَحقِي اإللَهُ هُوَ  هَذا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  اْبنِهِ  في َونَْثبُتُ  اْلَحقِيقيَّ

 .األْصنَامِ  ِمنَ  أْنفَُسُكمْ  ْحفَظُواإ أَبنائِي يَا. األبِديَّةُ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت 

 

 

 (6:  12 ــ 94:  12) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 سَ أَفَسُ  إلى قَُدمَ  فَِصيحٌ  َرُجلٌ  اْلِجْنِس، إْسَكْنَدِريُّ  أَبلُّوُس، ْسُمهُإ يَهُوِديٌّ  يُوَجدُ  َوَكانَ 

بِّ  لِطَِريقِ  تِْلِميذاً  َكانَ  هَذا. اْلُكتُبِ  في ُمْقتَِدرٌ  وحِ  َحارٌّ  َوهُوَ  َوَكانَ . الرَّ  مُ يَتََكلَّ  بِالرُّ

 في يَُجاِهرُ  هَذا َواْبتََدأَ . فَقَطْ  يُوَحنَّا َمْعُموِديَّةَ  َعاِرفَاً . بِيَُسوعَ  يَْختَصُّ  َما بِتَْدقِيقٍ  َويَُعلِّمُ 

ا. اْلَمْجَمعِ  ِ  طَِريقَ  َوَعلََّماهُ  إلَْيِهَما، قَبَِلهُ  َوأَِكيَلَّ  بِِريْسِكَلَّ  َسِمَعاهُ  فَلَمَّ . تَْدقِيقٍ  رِ بِأَْكثَ  هللاَّ

وا أََخائِيَةَ، إلى يَْنطَلِقَ  أنْ  يُِريدُ  َكانَ  َوإذْ  ا. لُوهُ يَْقبَ  أنْ  َلِميذِ لِلتَّ  َوَكتَبُوا اإلْخَوةَ  َحضُّ  فَلَمَّ

 ُمبَيِّناً  اً،َجْهرَ  بِاْشتَِدادٍ  اْليَهُودَ  يُْفِحمُ  َكانَ  ألنهُ بِالنِّْعَمِة؛ َكثِيَراً  اْلُمؤِمنِينَ  نَفَعَ  هَذا، َجاءَ 

 أَنَّ  ُكوِرْنثُوَس، في أَبلُّوسُ  َكانَ  إذْ  فََحَدثَ  .يَُسوعُ  هُوَ  اْلَمِسيحَ  أنَّ  اْلُكتُبِ  ِمنَ  لَهُمْ 

 فَقَالَ  َذ،تََلِمي َوَجدَ  أَفَُسَس، إلَى يَأتِيَ  لَِكيْ  اْلَعالِيَةِ  النََّواِحي في اْجتَازَ  َما بَْعدَ  بُولُسَ 

وحَ  قَبِْلتُمُ  هَلْ : "لَهُمْ  ا اْلقُُدسَ  الرُّ  ُروحٌ  يُوَجدُ  أنهُ َسِمْعنَا َوال: "لَهُ قَالُوا". آَمْنتُْم؟ لَمَّ

 إنَّ : "سُ بُولُ  فَقَالَ ". يُوَحنَّا بَِمْعُموِديَّةِ : "فَقَالُوا". ْعتََمْدتُْم؟إ فَبَِماَذا": لَهُمْ  فَقَالَ ". قُُدسٌ 
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دَ  يُوَحنَّا ْعبَ  َعمَّ ". وعَ بِيَسُ  أَيْ  بَْعَدهُ، يَأْتِي بِالَِّذي يُْؤِمنُوا أنْ  قَائَِلً  التَّْوبَِة، بَِماءِ  الشَّ

ا بِّ  بِإْسمِ  إْعتََمُدوا َسِمُعوا فَلَمَّ ا. يَُسوعَ  الرَّ و َحلَّ  َعلَْيِهمْ  يََدهُ  بُولُسُ  َوَضعَ  َولَمَّ  حُ الرُّ

 .َويَتَنَبَّأُونَ  بِأَْلِسنَةٍ  يَْنِطقُونَ  فَطَفِقُوا َعلَْيِهْم، اْلقُُدسُ 

َسة، آ ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   ين.ملَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (04 ــ 12:  1) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 92 ، 96:  112 مز

، بِإْسمِ  اآلتِي ُمبَاَركٌ  بِّ بِّ  بَْيتِ  ِمنْ  بَاَرْكنَاُكمْ  الرَّ  لِهيإ فَأَْشُكُرَك، إلِهي هُوَ  أَْنتَ . الرَّ

 .هَلِّلُويَا. فَأَْرفَُعكَ  أَْنتَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،الدائمهللا الحي، الذي لهُ المجُد 
 

 ُ  ِذهِ َوه. َخبَّرَ  هُوَ  أَبِيهِ  ِحْضنِ  في الَكائِنُ  اْلِجْنَس، اْلَوِحيدُ  اإللهُ. قَطُّ  أََحدٌ  يََرهُ  لَمْ  هللاَّ

 نْ مَ :"لِيَْسأَلُوهُ  َوالَِويِّينَ  َكهَنَةً  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  اْليَهُودُ  إلَْيهِ  أَْرَسلَ  ِحينَ  يُوَحنَّا، َشهَاَدةُ 

". ْنَت؟أَ  أإيلِيَّا: "فََسأَلُوهُ ". اْلَمِسيحَ  أَنا لَْستُ  إنِّي: "َوأَقَرَّ  يُْنِكْر، َولَمْ  فَإْعتََرفَ ". أَْنَت؟

 لَِّذينَ لِ  َجَواباً  لِنُْعِطيَ  أَْنَت، َمنْ : "لَهُ فَقَالُوا". ال: "فَأََجابَ ". أَْنَت؟ أَلنَّبيُّ ". "ال: "فَقَالَ 

يَّةِ  في الَصاِرخُ  الَصْوتُ  أَنا: "قَالَ ". نَْفِسَك؟ َعنْ  تَقُولُ  َماَذا أَْرَسلُونَا؟  ُمواقَوِّ : اْلبَرِّ
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، طَِريقَ  بِّ يِسيِّيَن، ِمنَ  إلَْيهِ  أُْرِسلَ  قَدْ  َوَكانَ ". النَّبيُّ  إَشْعيَاءُ  قَالَ  َكَما الرَّ  َسأَلُوهُ فَ  اْلفَرِّ

دُ  بَالُكَ  فََما: "لَهُ َوقَالُوا ؟ َوالَ  إيلِيَّا َوالَ  اْلَمِسيَح، أَْنتَ  لَْستَ  ُكْنتَ  إنْ  تَُعمِّ  أََجابَهُمْ ". النَّبيَّ

ُدُكمْ  أَنا: "قَائَِلً  يُوَحنَّا  هُوَ  .تَْعِرفُونَهُ لَْستُمْ  الَِّذي قَائِمٌ  َوَسِطُكمْ  في َولِكنْ  بَِماٍء، أَُعمِّ

اِمي، َصارَ  بَْعِدي، يَأتِي الَِّذي  هَذا". ِحَذائِهِ  ُسيُورَ  أَُحلَّ  أنْ  ُمْستَِحقَّاً  لَْستُ  الَِّذي قُدَّ

دُ  يُوَحنَّا َكانَ  َحْيثُ  األُْرُدنِّ  َعْبرِ  في َعْنيَا بَْيتِ  في َكانَ   ُسوعَ يَ  نَظَرَ  اْلَغدِ  َوفي. يَُعمِّ

ِ  َحَملُ  هَُوذا: "فَقَالَ  إلَْيِه، ُمْقبَِلً   ناأَ  قُْلتُ  الَِّذي هُوَ  هَذا! اْلَعالَمِ  َخِطيَّةَ  يَْرفَعُ  الَِّذي هللاَّ

اِمي؛ َصارَ  َرُجلٌ  بَْعِدي، يَأتِي إنَّهُ: َعْنهُ  ِكنْ ل. أَْعِرفُهُ أَُكنْ  لَمْ  َوأَنا. قَْبلِي َكانَ  ألنهُ قُدَّ

دَ  ِجْئتُ  لِذلِكَ  إلْسَرائِيلَ  لِيَْظهَر  َرأَْيتُ  قَدْ  إنِّي: "قَائَِلً  يُوَحنَّا َوَشِهدَ ". بَِماءٍ  ألَُعمِّ

وحَ  َماءِ  ِمنَ  َحَماَمةٍ  ِمْثلَ  نَاِزالً  الرُّ  يالَّذِ  لِكنَّ  أَْعِرفُهُ، أَُكنْ  لَمْ  َوأَنا. َعلَْيهِ  فَإْستَقَرَّ  السَّ

دَ  أَْرَسلَنِي وحَ  تََرى الَِّذي: لِي قَالَ  هُوَ  بَِماٍء، ألَُعمِّ اً  نَاِزالً  الرُّ  وَ هُ  فَهَذا َعلَْيِه، َوُمْستَقِرَّ

دُ  الَِّذي وحِ  َسيَُعمِّ ِ  إْبنُ  هُوَ  هَذا أنَّ  َوَشِهْدتُ  َعايْنتُ  قَدْ  َوأَنا. اْلقُُدسِ  بِالرُّ  ".هللاَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 ثاني يُوم ِعيد الِغطاس الَمجيد
 

 العَشيه

 (99 ــ 91:  0) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6 ، 1:  41 مز

ُ  ايَ  إلَْيكَ  تَأتِيَ  أنْ  نَْفِسي تَاقَتْ  َكذلِكَ  اْلِميَاِه، يَنَابِيعِ  إلى اإليلُ  يَْشتَاقُ  َكَما  لِذلِكَ . هللاَّ

، أَْذُكُركَ   .هَلِّلُويَا. األُْرُدنِّ  أَْرضِ  في يَاَربُّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا  ْعِب وَ إَوَكاَن لَمَّ ْنفَتََحِت إْعتََمَد يَُسوُع أْيضاً، َوإْذ َكاَن يَُصلِّي إْعتََمَد َجِميُع الشَّ

وُح اْلقُُدُس بِهَْيئٍَة ِجْسِميٍَّة ِمْثِل َحَماَمٍة. َوَكاَن َصْوٌت ِمَن  َماُء، َونََزَل َعلَْيِه الرُّ السَّ

َماِء قَائَِلً: "أَْنَت هَُو   ْبنِي َحبِيبِي، الَِّذي بَِك ُسِرْرُت".إالسَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (12 ــ 10:  0) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 11:  04 مز

بِّ  َمَخافَةَ  ألَُعلَِّمُكمْ  َوإْسَمُعونِي، األْبنَاءُ  أيهَا هَلُمَّ  ُموا. الرَّ  َوإْستَنِيُروا، إلَْيهِ  تَقَدَّ

 .هَلِّلُويَا. تَْخَزى ال َوُوُجوهُُكمْ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َمنََعهُ ايُوَحنَّ  َولِكنْ . ِمْنهُ لِيَْعتَِمدَ  يُوَحنَّا إلى األُْرُدنِّ  إلى اْلَجلِيلِ  ِمنَ  يَُسوعُ  َجاءَ  ِحينَئِذٍ 

 :لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ !" إليَّ  تَأتِي َوأَْنتَ  ِمْنَك، أَْعتَِمدَ  أنْ  اْلُمْحتَاجُ  أَنا: "قَائَِلً 

لَ  أنْ  لَنَا يَْنبَِغي هَكَذا ألنهُ اآلَن؛ إْسَمحِ " ا. لَهُ َسَمحَ  ِحينَئِذٍ ". بِرٍّ  ُكلَّ  نَُكمِّ  تََمدَ إعْ  فَلَمَّ

َمَواتُ  َوإَذا اْلَماِء، ِمنَ  لِْلَوْقتِ  َصِعدَ  يَُسوعُ  ِ  ُروحَ  فََرأَى لَهُ، اْنفَتََحتْ  قَدِ  السَّ  اِزالً نَ  هللاَّ

َمَواتِ  ِمنَ  َصْوتٌ  َوَكانَ  َعلَْيِه، َوآتِياً  َحَماَمةٍ  ِمْثلَ   َحبِيبِي اْبنِي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  السَّ

ِ َدائِماً   ".ُسِرْرتُ  بِهِ  الَِّذي  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ثاني يوم عيد الغطاس المجيد
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

328 

 داسراءات القُ قِ 

 (14 ــ 1:  1) البُولس

 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ، بَِمِشيئَةِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َرُسولُ  بُولُُس، يِسينَ  إلى هللاَّ  َس،أَفَسُ  في الَِّذينَ  اْلقِدِّ

َلمُ  لَُكمْ  النِّْعَمةُ : يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في الَِّذينَ  َواْلُمْؤِمنِينَ  ِ  ِمنَ  َوالسَّ  يَُسوعَ  نَاَوَربِّ أبِينَا هللاَّ

ُ  ُمبَاَركٌ . اْلَمِسيحِ   في يَّةٍ ُروحِ  بََرَكةٍ  بُِكلِّ  بَاَرَكنَا الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبو هللاَّ

َماِويَّاتِ  يِسي لِنَُكونَ  اْلَعالَِم؛ إْنَشاءِ  قَْبلَ  فِيهِ  اْختَاَرنَا َكَما اْلَمِسيحِ، في السَّ  َوبَِلَ  نَ قِدِّ

اَمهُ َدنَسٍ  ةِ  َحَسبَ  لِنَْفِسِه، اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  لِلتَّبَنِّي فََعيَّنَنَا َسبَقَ  إذْ  اْلَمَحبَِّة، في قُدَّ  َمَسرَّ

 َلَصَ اْلخَ  نِْلنَا الَِّذي هَذا َحبِيبِِه، في بِهَا َعلَْينَا أَْنَعمَ  التي نِْعَمتِهِ  َمْجدِ  لَِمْدحِ  إَراَدتِِه،

 ْهٍم،فَ  َوبُِكلِّ  ِحْكَمةٍ  بُِكلِّ  لَنَا أَْجَزلَهُ الَِّذي َصَلِحهِ  ِغنَى َحَسبَ  َخطَايَانَا، ُغْفَرانَ  بَِدِمِه،

َمِشيئَتِِه، أَْعلََمنَا إذْ  تِهِ  َحَسبَ  بِِسرِّ  األَْزِمنَِة، ءِ ِملْ  لِتَْدبِيرِ  نَْفِسِه، في قََصَدهَا التي َمَسرَّ

لَ  َمَواتِ  في َما بِاْلَمِسيحِ، َشْيءٍ  ُكلَّ  لِيَُكمِّ  يهِ فِ  يالَّذِ  هَذا. فِيهِ  األَْرِض، َعلَى َوَما السَّ

ِ  قَْصدِ  َحَسبَ  اْلبَْدءِ  ُمْنذُ  ُمَعيَّنِينَ  نَِصيباً، أََخْذنَا أْيضاً  ابِق، هللاَّ  ُكلِّ  في لُ يَْعمَ  الَِّذي السَّ

 في َرَجاُؤنَا َسبَقَ  الَِّذينَ  نَْحنُ  َمْجِدِه، لَِمْدحِ  لِنَُكونَ  إَراَدتِِه، َمُشوَرةِ  َحَسبَ  َشْيءٍ 

، َكلَِمةَ  َسِمْعتُمْ  أَْنتُمْ  أْيضاً  فِيهِ  الَِّذي. اْلَمِسيحِ   أْيضاً  يهِ فِ  الَِّذي َخَلَِصُكُم، إْنِجيلَ  اْلَحقِّ

وحِ  َوُختِْمتُمْ  آَمْنتُمْ   ْلَحيَاِة،ا لِفَِداءِ  ِميَراثُِكْم، ُعْربُونُ  هُوَ  الَِّذي لِْلَمْوِعِد، الَِّذي اْلقُُدسِ  بِالرُّ

 .َمْجِدهِ  لَِمْدحِ 

ِ اآلِب نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيفَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ هللاَّ
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 (99 ــ 12:  0) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرُسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُسوا بَلْ  بَّ  قَدِّ ينَ  ُكونُوا قُلُوبُِكْم، فِي اإِللهَ  الرَّ  َمنْ  لِّ كُ  لُِمَجاَوبَةِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في ُمْستَِعدِّ

َجاءِ  َسبَبِ  َعنْ  َكلَِمةً  يَْسأَلُُكمْ   َضِميرٌ  َولُكمْ  َوتَْقَوى، بَِوَداَعةٍ  لِكنْ  فِيُكْم، الَِّذي الرَّ

ُرورِ  َعلِيُكمْ  يَتََكلَُّمونَ  الَِّذينَ  يَْخَزى لَِكيْ  َصالٌِح،  َرتَُكمْ ِسي يَِعيبُونَ  َوالَِّذينَ  بِالشُّ

الَِحةَ   اَءتْ شَ  إنْ  َخْيراً، َصانُِعونَ  َوأْنتُمْ  تَتَأَلَُّموا أنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  فَإنَّهُ اْلَمِسيحِ، في الصَّ

ِ، إَراَدةُ  اً  َصانُِعونَ  َوأْنتُمْ  تَتَأَلَُّموا أنْ  ِمنْ  هللاَّ ةً  َماتَ  قَدْ  أْيضاً  اْلَمِسيحَ  ألنَّ . َشرَّ  َمرَّ

بَنَا لَِكيْ  األَثََمِة، أَْجلِ  ِمنْ  اْلبَارُّ  َعنَّا، اْلَخِطيَّةِ  لِ أَجْ  ِمنْ  َواِحَدةً  ِ، إلى يُقَرِّ  يف ُمَماتَاً  هللاَّ

وحِ، في ُمْحيىً  َولِكنْ  اْلَجَسدِ  رَ  َذهَبَ  أْيضاً  َوبِهَذا الرُّ ْجِن،ال في التي األَْرَواحَ  فَبَشَّ  سِّ

ِ  أَنَاةُ  َكانَتْ  ِحينَ  قَِديَماً، َعَصتْ  التي  َوفِيهِ  ْلَكاً فُ  َصنَعَ  الَِّذي نُوحٍ، أيامِ  في تَْنتَِظرُ  هللاَّ

 ِمثَالِ بِ  يَُخلُِّصُكمْ  اآلنَ  أْيضاً  أْنتُمْ  فَهَكَذا. أْنفُسٍ  ثََمانِي أَيْ  اْلَماِء، ِمنَ  قَلِيلُونَ  َخلَصَ 

ِ، َعنِ  َصالِحٍ  َضِميرٍ  ُسَؤالُ  بَلْ  اْلَجَسِد، َوَسخِ  إَزالَةُ  ال. اْلَمْعُموِديَّةِ   وعَ يَسُ  بِقِيَاَمةِ  هللاَّ

ِ، يَِمينِ  َعن َجالِسٌ  هُوَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، َماِء، إلى َصِعدَ  قَدْ  إذْ  هللاَّ  ينُ َوَسَلطِ  َوَمَلئَِكةٌ  السَّ

اتٌ   .لَهُ َخاِضَعةٌ  َوقُوَّ

ا  َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ،ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي  وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (02 ــ 96:  2) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن   َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

بِّ  َمَلكَ  إنَّ  ثُمَّ   ِريقِ الطَّ  َعلَى الظَِّهيَرِة، َوْقتَ  َواْذهَبْ  قُمْ : "قَائَِلً  فِيلُبُّسَ  َمعَ  تََكلَّمَ  الرَّ

ةَ  إلى أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  اْلُمْنَحِدَرةِ  يةٌ  ِهيَ  التي َغزَّ  َحبَِشيٌّ  َرُجلٌ  َوإَذا. َوَذهَبَ  فَقَامَ ". بَرِّ

،  َجاءَ  قَدْ  َوَكانَ . َخَزائِنِهَا َجِميعِ  َعلَى َكانَ  هَذا اْلَحبََشِة، َملَِكةِ  لَِكْنَداَكةَ  َوِزيرٌ  َخِصيٌّ

. النَّبِيِّ  إَشْعيَاءَ  في يَْقَرأُ  َوهُوَ  َمْرَكبَتِهِ  َعلَى َوَجالِساً  َراِجعاً  َوَكانَ . لِيَْسُجدَ  أُوُرَشلِيمَ  إلى

وحُ  فَقَالَ   يَْقَرأُ  َسِمَعهُفَ  فِيلُبُُّس، فَأَسَرعَ ". اْلَمْرَكبَة بِهِذهِ  َواْلتَِصقْ  إْمضِ : "لِفِيلُبُّسَ  الرُّ

، إَشْعيَاءَ  في ا". تَْقَرأُ؟ أَْنتَ  َما تَْفهَمُ  أَلََعلَّكَ : "لَهُ فَقَالَ  النَّبِيِّ  يُْمِكنُنِي فَ َكيْ : "فَقَالَ  هُوَ  أمَّ

ا. َمَعهُ َويَْجلِسَ  يَْرَكبَ  أنْ  بُّسَ فِيلُ  إلى َوطَلَبَ ". أََحٌد؟ يُْرِشْدنِي لَمْ  إنْ   ْلِكتَابِ ا فَْصلُ  َوأمَّ

ْبحِ، إلى ِسيقَ  َخُروفٍ  ِمْثلَ : "هَذا فََكانَ  يَْقَرأُهُ  َكانَ  الَِّذي  أََمامَ  َصاِمتٍ  َحَملٍ  َوِمْثلَ  الذَّ

هُ  الَِّذي  ألنَّ  ِه؟بِ  يُْخبِرُ  َمنْ  َوِجيلُهُ قََضاَءهُ، اْنتََزعَ  تََواُضِعهِ  في. فَاهُ  يَْفتَحْ  لَمْ  هَكَذا يَُجزُّ

 َمنْ  َعنْ : إلَْيكَ  أَْطلُبُ : "لِفِيلُبُّسَ  َوقَالَ  اْلَخِصيُّ  فَأََجابَ " األَْرضِ  ِمنَ  تُْنتََزعُ  َحيَاتَهُ

ُرهُ يُ َواْبتََدأَ  فَاهُ  فِيلُبُّسُ  فَفَتَحَ ". آَخَر؟ َواِحدٍ  َعنْ  أَمْ  نَْفِسهِ  َعنْ  هَذا؟ النَّبيُّ  يَقُولُ   بَشِّ

 فَقَالَ  َماٍء، َعلَى أَْقبََل الطَِّريقِ  في َسائَِرانِ  هَُما َوفِيَما. الِكتَابِ  هَذا ِمنْ  بِيَُسوعَ 

 فَنََزال اْلَمْرَكبَةُ، تَقِفَ  أنْ  فَأََمرَ ". أَْعتَِمَد؟ أنْ  يَْمنَُعنِي َماَذا. َماءٌ  هَُوَذا: "اْلَخِصيُّ 

، فِيلُبُّسُ  اْلَماِء، إلى ِكَلهَُما َدهُ  َواْلَخِصيُّ ا. َوَعمَّ  ُروحُ  َخِطفَ  اْلَماِء، ِمنَ  َصِعَدا َولَمَّ

بِّ   .فَِرَحاً  طَِريقِهِ  في َوَذهَبَ  أْيضاً، اْلَخِصيُّ  يُْبِصُرهُ  يَُعدْ  فَلَمْ  فِيلُبَُّس، الرَّ

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آملَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   ين. اْلُمقَدَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (21 ــ 02:  1) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  134 مز

، نَْفِسي يَا بَاِرِكي بَّ بُّ  أيهَا الرَّ اً  َعظُْمتَ  قَدْ  اإللَهُ الرَّ  اْلَجَلَلِ  َوِعظَمُ  اإلْعتَِرافُ . ِجدَّ

 .هَلِّلُويَا. الثَّْوبِ  ِمْثلَ  بِالنُّورِ  إْشتََمْلتَ  تََسْربَْلَت،
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا تََلِميِذِه، ِمنْ  ْثنَانِ إوَ  هُوَ  َواقِفاً  يُوَحنَّا َكانَ  أْيضاً  اْلَغدِ  َوفي  عَ يَُسو إلى نَظَرَ  فَلَمَّ

ِ  َحَملُ  هَُوَذا: "قَالَ  َماِشياً،  يَُسوعُ  تَ فَإْلتَفَ . يَُسوعَ  فَتَبَِعا يَتََكلَُّم، تِْلِميَذاهُ  فََسِمَعهُ". هللاَّ

 يَا: ُرهُ تَْفِسي الَِّذي" َربِّي: "لَهُ فَقَاالَ ". تَْطلُبَاِن؟ َماَذا: "لَهَُما فَقَالَ  يَْتبََعانِِه، َونَظََرهَُما

 ْمُكُث،يَ  َكانَ  أْينَ  َوأَْبَصَرا فَأَتَيَا". َواْنظَُرا تََعالَيَا: "لَهَُما فَقَالَ ". تَْمُكُث؟ أْينَ . "ُمَعلِّمُ 

اَعةِ  نَْحوَ  َوَكانَ . اْليَْومَ  ذلِكَ  ِعْنَدهُ  َوأقَاَما  ِسْمَعانَ  أَُخو أَْنَدَراُوسُ  َوَكانَ . اْلَعاِشَرةِ  السَّ

الً  َوَجدَ  هَذا. َوتَبَِعاهُ  يُوَحنَّا ِمنْ  َسِمَعا اللَِّذْينِ  االْثنَْينِ  ِمنَ  َواِحداً  بُْطُرسَ   َعانَ ِسمْ  أَوَّ

 إلَْيهِ  ظَرَ فَنَ . يَُسوعَ  إلى بِهِ  فََجاءَ . اْلَمِسيحُ : تَأِْويلُهُ الَِّذي" َمِسيَّا َوَجْدنَا: "لَهُ فَقَالَ  أََخاهُ،

: يُرهُ تَْفسِ  الَِّذي("  َصفَا)  ِكيفَا تُْدَعى أَْنتَ . يُونا ْبنُ  ِسْمَعانُ  أَْنتَ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ 

: يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  فِيلُبُّسَ  فََوَجدَ  اْلَجلِيِل، إلى يَأتِيَ  أنْ  أَرادَ  أْيضاً  اْلَغدِ  َوفي. بُْطُرسُ 

 يلُبُّسُ فِ  فََوَجدَ . َوبُْطُرسَ  أنَدَراُوسَ  َمِدينَةِ  ِمنْ  َصْيَدا، بَْيتِ  ِمنْ  فِيلُبُّسُ  َوَكانَ " إْتبَْعنِي"

 اْبنَ  وعَ يَسُ  َواألْنبِيَاُء، النَّاُموسِ  في ُموَسى َعْنهُ َكتَبَ  الَِّذي َوَجْدنَا: "لَهُ َوقَالَ  نَثَنَائِيلَ 
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 ةِ النَّاِصرَ  ِمنَ  يَْخُرجَ  أنْ  يُْمِكنُ  هَلْ : "نَثَنَائِيلُ  لَهُ فَقَالَ ". النَّاِصَرةِ  ِمنَ  الَِّذي يُوُسفَ 

 فَقَالَ  ْيِه،إلَ  ُمْقبَِلً  نَثَنَائِيلَ  يَُسوعُ  َوَرأَى". َواْنظُرْ  تََعالَ : "فِيلُبُّسُ  لَهُ فَقَالَ ". َصالٌِح؟

". ؟َعَرْفتَنِي أْينَ  ِمنْ : "نَثَنَائِيلُ  لَهُ فَقَالَ ". فِيهِ  ِغشَّ  ال َحقَّاً  إْسَرائِيلِيٌّ  هَُوَذا: "َعْنهُ

". تُكَ َرأيْ  التِّيِن، َشَجَرةِ  تَْحتَ  َوأْنتَ  فِيلُبُّسُ  يَْدُعَوكَ  أنْ  قَْبلَ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  أَجابَ 

ِ، إْبنُ  هُوَ  أْنتَ  ُمَعلُِّم، يَا: "لَهُ َوقَالَ  نَثَنَائِيلُ  أَجابَ   ابَ أجَ ". إْسَرائِيلَ  َملِكُ  هُوَ  أْنتَ  هللاَّ

 َسْوفَ  التِّيِن؟ َشَجَرةِ  تَْحتَ  َرأَْيتُكَ  إني لَكَ  قُْلتُ  ألني آَمْنتَ  هَلْ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ 

َماءَ  تََرْونَ  َسْوفَ  إنَُّكمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ : "لَهُ َوقَالَ !" هَذا ِمنْ  أْعظَمَ  تََرى  السَّ

ِ  َوَمَلئَِكةَ  َمْفتُوَحةً،  ".اإلْنَسانِ  ْبنِ إ َعلَى َويَْنِزلُونَ  يَْصَعُدونَ  هللاَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس اآلحاد
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 أَحد ِرفاع الصوم األربَِعيني الُمقَدس
 

 العَشيه

 (96 - 99:  11) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13:  46 مز

 .اهَلِّلُويَ . األَْرضِ ثَابُِروا َوإْعلَُموا إني أنَّا هَُو هللاُ، أْرتَفَُع فِي اأْلَُمِم، وأتَعالَى َعلَي 
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبلُكنا م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 الَ قَ  َمنْ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  ألَنِّي بِاّلِلِ، إِيَمانٌ  لَُكمْ  لِيَُكنْ  :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ 

 قُولُهُيَ  َما أَنَّ  يُْؤِمنُ  بَلْ  قَْلبِِه، فِي يَُشكُّ  َوالَ  اْلبَْحرِ  فِي َواْنطَِرحْ  ْنتَقِلْ إ: اْلَجبَلِ  لِهَذا

 آِمنُوافَ  تَُصلُّوَن، ِحينََما تَْطلُبُونَهُ َما ُكلُّ : لَُكمْ  أَقُولُ  لِذلِكَ  لَهُ. يَُكونُ  قَالَ  فََمْهَما يَُكوُن،

 َشْيٌء، َحدٍ أَ  َعلَى لَُكمْ  َكانَ  إِنْ  ْغفُِرواإفَ  تَُصلُّوَن، َوقَْفتُمْ  َوَمتَى لَُكْم. فَيَُكونَ  تَنَالُوهُ، أَنْ 

َماَواتِ  فِي الَِّذي أَبُوُكمُ  أَْيًضا لَُكمْ  يَْغفِرَ  لَِكيْ  الَتُِكْم. السَّ  يَْغفِرْ  الَ  تُمْ أَنْ  تَْغفُِروا لَمْ  َوإِنْ  زَّ

َماَواتِ  فِي الَِّذي أَبُوُكمُ  الَتُِكمْ  أَْيًضا السَّ ِ َدائِماً   .زَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (13 - 0:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 0 ، 9:  133 مز

بَّ  إْعبُُدوا  .هَلِّلُويَا .َرِعيتُهُ َوَغنَمُ  َشْعبُهُ نَْحنُ أَماُمهُ بِالتَهلِيِل، ألنَنَا  ْدُخلُواَوإ ،بِفََرحٍ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أَْخطَأَ  َوإِنْ  لَهُ. فَاْغفِرْ  تَابَ  َوإِنْ  فََوبِّْخهُ، أَُخوكَ  إِلَْيكَ  أَْخطَأَ  َوإِنْ  ألَْنفُِسُكمْ  إْحتَِرُزوا

اتٍ  َسْبعَ  إِلَْيكَ  اتٍ  َسْبعَ  إِلَْيكَ  َوَرَجعَ  اْليَْوِم، فِي َمرَّ  فَاْغفِرْ  ٌب،تَائِ  أَنَا: قَائَِلً  اْليَْومِ  فِي َمرَّ

ُسلُ  فَقَالَ  لَهُ. بِّ  الرُّ بُّ  فَقَالَ  إِيَمانَنَا. ِزدْ  :لِلرَّ  ْرَدل،خَ  َحبَّةِ  ِمْثلُ  إِيَمانٌ  لَُكمْ  َكانَ  لَوْ  :الرَّ

ْيَزةِ  لِهِذهِ  تَقُولُونَ  لَُكْنتُمْ   لَهُ ِمْنُكمْ  نْ َومَ  فَتُِطيُعُكْم. اْلبَْحرِ  فِي َواْنَغِرِسي ْنقَلِِعيإ: اْلُجمَّ

مْ : اْلَحْقلِ  ِمنَ  َدَخلَ  إَِذا لَهُ يَقُولُ  يَْرَعى، أَوْ  يَْحُرثُ  َعْبدٌ   أَالَ  بَلْ  َواتَِّكْئ. َسِريًعا تَقَدَّ

 ذلِكَ  َوبَْعدَ  َوأَْشَرَب، آُكلَ  َحتَّى َواْخِدْمنِي َوتََمْنطَقْ  بِِه، أَتََعشَّى َما أَْعِددْ : لَهُ يَقُولُ 

. الَ  بِِه؟ أُِمرَ  َما َعلَ فَ  ألَنَّهُ فَْضلٌ  اْلَعْبدِ  لِذلِكَ  فَهَلْ  أَْنَت؟ َوتَْشَربُ  تَأُْكلُ   أَْنتُمْ  كَ َكذلِ  أَظُنُّ

 َما ِمْلنَاعَ  إِنََّما ألَنَّنَا بَطَّالُوَن، َعبِيدٌ  إِنَّنَا: فَقُولُوا بِهِ  أُِمْرتُمْ  َما ُكلَّ  فََعْلتُمْ  َمتَى أَْيًضا،

ِ َدائِماً   .َعلَْينَا يَِجبُ  َكانَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (92 - 16:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  كورونثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

، َولَوْ  ْقبَلُونِيإفَ  َوإِالَّ  َغبِيٌّ  أَنِّي أََحدٌ  يَظُنَّ  الَ : أَْيًضا أَقُولُ   قَلِيَلً. ْيًضاأَ  أَنَا ألَْفتَِخرَ  َكَغبِيٍّ

، بَِحَسبِ  بِهِ  أَتََكلَّمُ  لَْستُ  بِهِ  أَتََكلَّمُ  الَِّذي بِّ  االْفتَِخارِ  ةِ َجَسارَ  فِي َغبَاَوٍة، فِي َكأَنَّهُ بَلْ  الرَّ

 ورٍ بُِسرُ  فَإِنَُّكمْ  أَْيًضا. أَنَا أَْفتَِخرُ  اْلَجَسِد، َحَسبَ  يَْفتَِخُرونَ  َكثِيِرينَ  أَنَّ  بَِما هِذِه.

 َكانَ  نْ إِ  يَْستَْعبُِدُكمْ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ : تَْحتَِملُونَ  ألَنَُّكمْ  ُعقََلَُء. أَْنتُمْ  إِذْ  األَْغبِيَاَء، تَْحتَِملُونَ 

 َعلَى يَْضِربُُكمْ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ  يَْرتَفِعُ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ  يَأُْخُذُكمْ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ  يَأُْكلُُكمْ  أََحدٌ 

 يهِ فِ  يَْجتَِرئُ  الَِّذي َولِكنَّ  ُضَعفَاءَ  ُكنَّا أَنَّنَا َكْيفَ : أَقُولُ  اْلهََوانِ  َسبِيلِ  َعلَى ُوُجوِهُكْم.

 أَهُمْ  أَْيًضا فَأَنَا ِعْبَرانِيُّوَن؟ أَهُمْ  فِيِه. أَْجتَِرئُ  أَْيًضا أَنَا: َغبَاَوةٍ  فِي أَقُولُ  أََحٌد،

امُ  أَهُمْ  أَْيًضا. فَأَنَا إِْبَراِهيَم؟ نَْسلُ  أَهُمْ  أَْيًضا فَأَنَا إِْسَرائِيلِيُّوَن؟  ولُ أَقُ  اْلَمِسيحِ؟ ُخدَّ

َربَاتِ  فِي أَْكثَُر، األَْتَعابِ  فِي: أَْفَضلُ  فَأَنَا اْلَعْقِل، َكُمْختَلِّ   لسُُّجونِ ا فِي أَْوفَُر، الضَّ

اتٍ  َخْمسَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  َكثِيَرةً. ِمَراًرا اْلِميتَاتِ  فِي أَْكثَُر،  الَّ إِ  َجْلَدةً  أَْربَِعينَ  قَبِْلتُ  َمرَّ

اتٍ  ثََلَثَ  َواِحَدةً. ، ُضِرْبتُ  َمرَّ ةً  بِاْلِعِصيِّ اتٍ  ثََلَثَ  ُرِجْمُت، َمرَّ  بِيَ  اْنَكَسَرتْ  َمرَّ

فِينَةُ،  ،يُولسُ  بِأَْخطَارِ  َكثِيَرةً، ِمَراًرا بِأَْسفَارٍ  اْلُعْمِق. فِي قََضْيتُ  َونَهَاًرا لَْيَلً  السَّ

 اْلَمِدينَِة، فِي بِأَْخطَارٍ  األَُمِم، ِمنَ  بِأَْخطَارٍ  ِجْنِسي، ِمنْ  بِأَْخطَارٍ  لُُصوٍص، بِأَْخطَارِ 

يَِّة، فِي بِأَْخطَارٍ  ،َوكَ  تََعبٍ  فِي َكَذبٍَة. إِْخَوةٍ  ِمنْ  بِأَْخطَارٍ  اْلبَْحِر، فِي بِأَْخطَارٍ  اْلبَرِّ  فِي دٍّ

 .َوُعْريٍ  بَْردٍ  فِي َكثِيَرةً، ِمَراًرا أَْصَوامٍ  فِي َوَعطٍَش، ُجوعٍ  فِي َكثِيَرةً، ِمَراًرا أَْسهَارٍ 

 .اْلَكنَائِسِ  بَِجِميعِ  االْهتَِمامُ  يَْوٍم، ُكلَّ  َعلَيَّ  التََّراُكمُ : ذلِكَ  ُدونَ  هُوَ  َما َعَدا

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (11 - 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الَرسول بطرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 نًاثَِمي إِيَمانًا َمَعنَا نَالُوا الَِّذينَ  إِلَى َوَرُسولُهُ، اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َعْبدُ  بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ 

َلَ  النِّْعَمةُ  لَُكمُ  لِتَْكثُرْ : اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َواْلُمَخلِّصِ  إِلِهنَا بِبِرِّ  لَنَا، ُمَساِويًا  بَِمْعِرفَةِ  مُ َوالسَّ

 ى،َوالتَّْقوَ  لِْلَحيَاةِ  هُوَ  َما ُكلَّ  لَنَا َوهَبَتْ  قَدْ  اإِللِهيَّةَ  قُْدَرتَهُ أَنَّ  َكَما َربِّنَا. َويَُسوعَ  هللاِ 

 ُعْظَمىالْ  اْلَمَواِعيدَ  لَنَا َوهَبَ  قَدْ  بِِهَما اللََّذْينِ  َواْلفَِضيلَِة، بِاْلَمْجدِ  َدَعانَا الَِّذي بَِمْعِرفَةِ 

 فِي لَِّذيا اْلفََسادِ  ِمنَ  هَاِربِينَ  اإِللِهيَِّة، الطَّبِيَعةِ  ُشَرَكاءَ  بِهَا تَِصيُروا لَِكيْ  َوالثَِّمينَةَ،

ْهَوِة. اْلَعالَمِ  ُموا اْجتِهَادٍ  ُكلَّ  بَاِذلُونَ  َوأَْنتُمْ  َعْينِهِ  اَولِهذَ  بِالشَّ  َوفِي لَةً،فَِضي إِيَمانُِكمْ  فِي قَدِّ

 َوفِي تَْقَوى، ْبرِ الصَّ  َوفِي َصْبًرا، التََّعفُّفِ  َوفِي تََعفُّفًا، اْلَمْعِرفَةِ  َوفِي َمْعِرفَةً، اْلفَِضيلَةِ 

ةً  التَّْقَوى ةِ  َوفِي أََخِويَّةً، َمَودَّ  ،َوَكثَُرتْ  فِيُكمْ  َكانَتْ  إَِذا هِذهِ  ألَنَّ  َمَحبَّةً. األََخِويَّةِ  اْلَمَودَّ

 لَْيسَ  الَِّذي نَّ ألَ  اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ  َربِّنَا لَِمْعِرفَةِ  ُمْثِمِرينَ  َغْيرَ  َوالَ  ُمتََكاِسلِينَ  الَ  تَُصيُِّرُكمْ 

الِفَِة. َخطَايَاهُ  تَْطِهيرَ  نَِسيَ  قَدْ  اْلبََصِر، قَِصيرُ  أَْعَمى هُوَ  هِذِه، ِعْنَدهُ   األَْكثَرِ بِ  لِذلِكَ  السَّ

 لَنْ  لَِك،ذ فََعْلتُمْ  إَِذا ألَنَُّكمْ  ثَابِتَْينِ  َواْختِيَاَرُكمْ  َدْعَوتَُكمْ  تَْجَعلُوا أَنْ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا اْجتَِهُدوا

مُ  هَكَذا ألَنَّهُ أَبًَدا. تَِزلُّوا  عَ يَُسو َوُمَخلِِّصنَا َربِّنَا َملَُكوتِ  إِلَى ُدُخولٌ  ةٍ بِِسعَ  لَُكمْ  يُقَدَّ

 .األَبَِديِّ  اْلَمِسيحِ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (96 - 12:  91) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 أُنَاسٌ  قَْيَصِريَّةَ  ِمنْ  َمَعنَا أَْيًضا َوَجاءَ  أُوُرَشلِيَم. إِلَى َوَصِعْدنَا تَأَهَّْبنَا األَيَّامِ  تِْلكَ  َوبَْعدَ 

، َرُجلٌ  َوهُوَ  َمنَاُسوَن، إِلَى بِنَا َذاِهبِينَ  التََّلَِميذِ  ِمنَ   ِعْنَدهُ. لِنَْنِزلَ  قَِديٌم، تِْلِميذٌ  قُْبُرِسيٌّ

ا  لَىإِ  َمَعنَا بُولُسُ  َدَخلَ  اْلَغدِ  َوفِي بِفََرحٍ. اإِلْخَوةُ  قَبِلَنَا أُوُرَشلِيمَ  إِلَى َوَصْلنَا َولَمَّ

ثُهُمْ  طَفِقَ  َعلَْيِهمْ  َسلَّمَ  َما فَبَْعدَ  اْلَمَشايخِ. َجِميعُ  َوَحَضرَ  يَْعقُوَب،  بُِكلِّ  َشْيئًافَ  َشْيئًا يَُحدِّ

ا ِخْدَمتِِه. بَِواِسطَةِ  األَُممِ  بَْينَ  هللاُ  فََعلَهُ َما ُدونَ  َكانُوا َسِمُعوا فَلَمَّ بَّ  يَُمجِّ  :لَهُ اَوقَالُو الرَّ

 َغيُوُرونَ  َجِميًعا َوهُمْ  آَمنُوا، الَِّذينَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  َرْبَوةً  يُوَجدُ  َكمْ  األَخُ  أَيُّهَا تََرى أَْنتَ 

 نْ عَ  االْرتَِدادَ  األَُممِ  بَْينَ  الَِّذينَ  اْليَهُودِ  َجِميعَ  تَُعلِّمُ  أَنَّكَ  َعْنكَ  أُْخبُِروا َوقَدْ  لِلنَّاُموِس.

 الَ  ؟يَُكونُ  َماَذا فَإًِذا اْلَعَوائِِد. َحَسبَ  يَْسلُُكوا َوالَ  أَْوالََدهُمْ  يَْختِنُوا الَ  أَنْ  قَائَِلً  ُموَسى،

 َذاه فَاْفَعلْ  ِجْئَت. قَدْ  أَنَّكَ  َسيَْسَمُعونَ  ألَنَّهُمْ  اْلُجْمهُوُر، يَْجتَِمعَ  أَنْ  َحال ُكلِّ  َعلَى بُدَّ 

 َوأَْنفِقْ  َمَعهُمْ  َوتَطهَّرْ  هُؤالَءِ  ُخذْ  نَْذٌر. َعلَْيِهمْ  ِرَجال أَْربََعةُ  ِعْنَدنَا: لَكَ  نَقُولُ  الَِّذي

ا َشْيءٌ  لَْيسَ  أَنْ  اْلَجِميعُ  فَيَْعلَمَ  ُرُؤوَسهُْم، لِيَْحلِقُوا َعلَْيِهمْ   ْسلُكُ تَ  بَلْ  َعْنَك، أُْخبُِروا ِممَّ

ا لِلنَّاُموِس. َحافِظًا أَْيًضا أَْنتَ   ِهمْ إِلَيْ  نَْحنُ  فَأَْرَسْلنَا األَُمِم، ِمنَ  آَمنُوا الَِّذينَ  ِجهَةِ  ِمنْ  َوأَمَّ

ا أَْنفُِسِهمْ  َعلَى يَُحافِظُوا أَنْ  ِسَوى ذلَِك، ِمْثلَ  َشْيئًا يَْحفَظُوا الَ  أَنْ  َوَحَكْمنَا  حَ ُذب ِممَّ

ِم، َوِمنَ  لِألَْصنَاِم، نَا. َواْلَمْخنُوِق، الدَّ َجالَ  بُولُسُ  أََخذَ  ِحينَئِذٍ  َوالزِّ  تَطَهَّرَ وَ  اْلَغِد، فِي الرِّ

بَ  أَنْ  إِلَى التَّْطِهيِر، أَيَّامِ  بَِكَمالِ  ُمْخبًِرا اْلهَْيَكَل، َوَدَخلَ  َمَعهُمْ   مُ ِمْنهُ َواِحدٍ  ُكلِّ  َعنْ  يُقَرَّ

 .اْلقُْربَانُ 

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِ  َسة، آمينلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   .يَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 - 1:  6) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .آمينَعلي َجميعنا  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13 ، 11:  9 مز

بَّ  إْعبُُدوا بُواوَ  ،إفهُُمَوا اْلُملُوكُ  أَيُّهَا يَا فَاآلنَ . بَِرْعَدةٍ لِلَِوا لَهُ َوهْ بِِخِشيٍة،  الرَّ  ايَ  تَأَدَّ

 .هَلِّلُويَا. األَْرضِ  قَُضاةَ َجميَِع 
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

امَ  َصَدقَتَُكمْ  تَْصنَُعوا أَنْ  ِمنْ  ْحتَِرُزواإ  أَْجرٌ  ُكمْ لَ  فَلَْيسَ  َوإِالَّ  يَْنظُُروُكْم، لَِكيْ  النَّاسِ  قُدَّ

َماَواِت. فِي الَِّذي أَبِيُكمُ  ِعْندَ  تْ  فََلَ  َصَدقَةً  َصنَْعتَ  فََمتَى السَّ اَمكَ  تَُصوِّ  بُوِق،بِالْ  قُدَّ

ُدوا لَِكيْ  األَِزقَِّة، َوفِي اْلَمَجاِمعِ  فِي اْلُمَراُؤونَ  يَْفَعلُ  َكَما  لُ أَقُو اَْلَحقَّ  النَّاسِ  ِمنَ  يَُمجَّ

ا أَْجَرهُْم. اْستَْوفَْوا قَدِ  إِنَّهُمْ : لَُكمْ  فْ  فََلَ  َصَدقَةً  َصنَْعتَ  فََمتَى أَْنتَ  َوأَمَّ  َما كَ ِشَمالَ  تَُعرِّ

 هُوَ  فَاءِ اْلخَ  فِي يََرى الَِّذي فَأَبُوكَ  اْلَخفَاءِ  فِي َصَدقَتُكَ  تَُكونَ  لَِكيْ  يَِمينَُك، تَْفَعلُ 

 قَائِِمينَ  لُّوايُصَ  أَنْ  يُِحبُّونَ  فَإِنَّهُمْ  َكاْلُمَرائِيَن، تَُكنْ  فََلَ  َصلَّْيتَ  َوَمتَى َعَلَنِيَةً. يَُجاِزيكَ 

َواِرعِ، َزَوايَا َوفِي َمَجاِمعِ الْ  فِي  دِ قَ  إِنَّهُمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اَْلَحقَّ  لِلنَّاسِ  يَْظهَُروا لَِكيْ  الشَّ

ا أَْجَرهُْم. اْستَْوفَْوا  لِّ َوصَ  بَابََك، َوأَْغلِقْ  ِمْخَدِعكَ  إِلَى فَاْدُخلْ  َصلَّْيتَ  فََمتَى أَْنتَ  َوأَمَّ

 ِحينََماوَ  َعَلَنِيَةً. يَُجاِزيكَ  اْلَخفَاءِ  فِي يََرى الَِّذي فَأَبُوكَ  اْلَخفَاءِ  فِي الَِّذي أَبِيكَ  إِلَى

ُروا الَ  تَُصلُّونَ   تََجابُ يُسْ  َكَلَِمِهمْ  بَِكْثَرةِ  أَنَّهُ يَظُنُّونَ  فَإِنَّهُمْ  َكاألَُمِم، بَاِطَلً  اْلَكَلَمَ  تَُكرِّ

 أَْنتُمْ  َصلُّوافَ  تَْسأَلُوهُ. أَنْ  قَْبلَ  إِلَْيهِ  تَْحتَاُجونَ  َما يَْعلَمُ  أَبَاُكمْ  ألَنَّ  بِِهمْ  تَتََشبَّهُوا فََلَ  لَهُْم.
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َماَواِت، فِي الَِّذي أَبَانَا: هَكَذا  َكَما كَ َمِشيئَتُ  لِتَُكنْ  َملَُكوتُكَ  لِيَأْتِ  اْسُمَك. لِيَتَقَدَّسِ  السَّ

َماءِ  فِي  َكَما نَاُذنُوبَ  لَنَا َواْغفِرْ  اْليَْوَم. أَْعِطنَا َكفَافَنَا ُخْبَزنَا األَْرِض. َعلَى َكذلِكَ  السَّ

نَا لِكنْ  تَْجِربٍَة، فِي تُْدِخْلنَا َوالَ  إِلَْينَا. لِْلُمْذنِبِينَ  أَْيًضا نَْحنُ  نَْغفِرُ  يرِ ا ِمنَ  نَجِّ رِّ  ألَنَّ  لشِّ

ةَ، اْلُمْلَك، لَكَ  الَتِِهْم، لِلنَّاسِ  َغفَْرتُمْ  إِنْ  إِنَّهُفَ  آِميَن. األَبَدِ  إِلَى َواْلَمْجَد، َواْلقُوَّ  ْغفِرْ يَ  زَّ

. أَبُوُكمُ  أَْيًضا لَُكمْ  َماِويُّ الَتِِهْم، لِلنَّاسِ  تَْغفُِروا لَمْ  َوإِنْ  السَّ  أَْيًضا ُكمْ أَبُو لَُكمْ  يَْغفِرْ  الَ  زَّ

الَتُِكْم.  لَِكيْ  وهَهُمْ ُوجُ  يَُغيُِّرونَ  فَإِنَّهُمْ  َكاْلُمَرائِيَن، َعابِِسينَ  تَُكونُوا فََلَ  ُصْمتُمْ  َوَمتَى زَّ

ا أَْجَرهُْم. اْستَْوفَْوا قَدِ  إِنَّهُمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اَْلَحقَّ  َصائِِمينَ  لِلنَّاسِ  يَْظهَُروا  تَىفَمَ  أَْنتَ  َوأَمَّ

 ِذيالَّ  ألَبِيكَ  بَلْ  َصائًِما، لِلنَّاسِ  تَْظهَرَ  الَ  لَِكيْ  َوْجهََك، َواْغِسلْ  َرْأَسكَ  فَاْدهُنْ  ُصْمتَ 

 . َعَلَنِيَةً  يَُجاِزيكَ  اْلَخفَاءِ  فِي يََرى الَِّذي فَأَبُوكَ  اْلَخفَاءِ  فِي

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

  
 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األحاد
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 َصالة ِمساء أَحد ِرفاع الُصوم الَكبير

 اإلنجيل الُمقَدس

 (10 - 1:  11) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 14:  12 مز

إِمتَألْت بُطونَهُْم ِمْن َخفَايَاَتَِك، َوأَْفَعُموا بُطونَهُْم ِمْن لَْحِم اْلَخنَاِزيِر، َوتَِرُكوا 

 .هَلِّلُويَا اْلفَْضََلِت أِلَْطفَالِِهْم.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا َمْوِضعٍ، فِي يَُصلِّي َكانَ  َوإِذْ  ،: تََلَِميِذهِ  ِمنْ  َواِحدٌ  قَالَ  فََرَغ، لَمَّ  أَنْ  َعلِّْمنَا يَاَربُّ

 فِي الَِّذي اأَبَانَ : فَقُولُوا َصلَّْيتُمْ  َمتَى :لَهُمْ  تََلَِميَذهُ. فَقَالَ  أَْيًضا يُوَحنَّا َعلَّمَ  َكَما نَُصلِّيَ 

َماَواِت، َماءِ  فِي َكَما َمِشيئَتُكَ  لِتَُكنْ  َملَُكوتَُك، لِيَأْتِ  اْسُمَك، لِيَتَقَدَّسِ  السَّ  َعلَى ذلِكَ كَ  السَّ

 لُِكلِّ  ْغفِرُ نَ  أَْيًضا نَْحنُ  ألَنَّنَا َخطَايَانَا لَنَا يَْوٍم، َواْغفِرْ  ُكلَّ  أَْعِطنَا َكفَافَنَا األَْرِض. ُْبَزنَا

نَا لِكنْ  تَْجِربَةٍ  فِي تُْدِخْلنَا َوالَ  إِلَْينَا، يُْذنِبُ  َمنْ  يِر. ثُمَّ  ِمنَ  نَجِّ رِّ  ِمْنُكمْ  نْ مَ  :لَهُمْ  قَالَ  الشِّ

 َلَثَةَ ثَ  أَْقِرْضنِي يَاَصِديُق، لَهُ َويَقُولُ  اللَّْيِل، نِْصفَ  إِلَْيهِ  َويَْمِضي َصِديٌق، لَهُ يَُكونُ 

مُ  َما لِي َولَْيسَ  َسفٍَر، ِمنْ  َجاَءنِي لِي َصِديقًا فٍَة، ألَنَّ أَْرغِ   نْ مِ  ذلِكَ  لَهُ. فَيُِجيبَ  أُقَدِّ

 رُ أَْقدِ  الَ . اْلفَِراشِ  فِي َمِعي َوأَْوالَِدي اآلَن، ُمْغلَقٌ  اَْلبَابُ ! تُْزِعْجنِي الَ : َويَقُولَ  َداِخل

 ِمنْ  فَإِنَّهُ َصِديقَهُ، لَِكْونِهِ  َويُْعِطيهِ  يَقُومُ  الَ  َكانَ  َوإِنْ : لَُكمْ  َوأُْعِطيََك. أَقُولُ  أَقُومَ  أَنْ 

 وااُْطلُبُ تُْعطَْوا، اْسأَلُوا: لَُكمُ  أَقُولُ  يَْحتَاُج. َوأَنَا َما قَْدرَ  َويُْعِطيهِ  يَقُومُ  لََجاَجتِهِ  أَْجلِ 
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 يَْقَرعُ  َوَمنْ  يَِجُد، يَْطلُبُ  َوَمنْ  يَأُْخُذ، يَْسأَلُ  َمنْ  ُكلَّ  لَُكْم. ألَنَّ  يُْفتَحْ  اِْقَرُعوا تَِجُدوا،

 فَيُْعِطيهِ أَ  َسَمَكةً، أَوْ  َحَجًرا؟ أَفَيُْعِطيهِ  ُخْبًزا، اْبنُهُ يَْسأَلُهُ أٌَب، َوهُوَ  ِمْنُكْم، لَهُ. فََمنْ  يُْفتَحُ 

َمَكِة؟ أَوْ  بََدلَ  َحيَّةً   َرارٌ أَشْ  َوأَْنتُمْ  ُكْنتُمْ  ؟ فَإِنْ َعْقَربًا أَفَيُْعِطيهِ  بَْيَضةً، َسأَلَهُ إَِذا السَّ

َماِء، ِمنَ  الَِّذي اآلبُ  بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  َجيَِّدةً، َعطَايَا أَْوالََدُكمْ  تُْعطُوا أَنْ  تَْعِرفُونَ   السَّ

وحَ  يُْعِطي ِ َدائِماً  . يَْسأَلُونَهُ؟ لِلَِّذينَ  اْلقُُدسَ  الرُّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 وم األربَِعيني الُمقَدسالصُ األَحد األول من 
 

 العَشيه

 (19:  2 – 04:  6) تىمَ 
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9،  1:  17 مز

. غِ  بَِلَ  َشفَتَْينِ  ِمنْ  َصَلَتِي إِلَى أَْصَِ  ُصَراِخي، إِلَى أَْنِصتْ . لِْلَحقِّ  َربُّ  يَا ْسَمعْ إ شٍّ

اِمكَ  ِمنْ   .هَلِّلُويَا. اْلُمْستَقِيَماتِ  تَْنظَُرانِ  َعْينَاكَ  قََضائِي، يَْخُرجُ  قُدَّ
 

إبُن  الَمسيحلُكنا ُكلنا، يُسوع م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

وا فََلَ  هُ  اْليَْومَ  يَْكفِي. لِنَْفِسهِ  بَِما يَْهتَمُّ  اْلَغدَ  ألَنَّ  لِْلَغِد، تَْهتَمُّ تَُدانُوا،  الَ  َكيْ لِ  تَِدينُوا الَ  .َشرُّ

ْينُونَةِ  ألَنَُّكمْ   لَُكْم. َولَِماَذا َكالُ يُ تَِكيلُونَ  بِهِ  الَِّذي َوبِاْلَكْيلِ  تَُدانُوَن، تَِدينُونَ  بِهَا الَّتِي بِالدَّ

ا أَِخيَك، َعْينِ  فِي الَِّذي اْلقََذى تَْنظُرُ   هَا؟ أَمْ لَ  تَْفطَنُ  فََلَ  َعْينِكَ  فِي الَّتِي اْلَخَشبَةُ  َوأَمَّ

 ئِي،َعْينَِك؟ يَاُمَرا فِي اْلَخَشبَةُ  َوهَا َعْينَِك، ِمنْ  اْلقََذى أُْخِرجِ  َدْعني: ألَِخيكَ  تَقُولُ  َكْيفَ 

الً  أَْخِرجْ  ِخيَك! أَ  َعْينِ  ِمنْ  اْلقََذى تُْخِرجَ  أَنْ  َجيًِّدا تُْبِصرُ  َوِحينَئِذٍ  َعْينَِك، ِمنْ  اْلَخَشبَةَ  أَوَّ

امَ  ُدَرَرُكمْ  تَْطَرُحوا َوالَ  لِْلِكَلَب، اْلقُْدسَ  تُْعطُوا الَ   أَْرُجلِهَابِ  تَُدوَسهَا َلَّ لِئَ  اْلَخنَاِزيِر، قُدَّ

قَُكْم. اِْسأَلُوا َوتَْلتَفِتَ   يَْسأَلُ  َمنْ  لَّ كُ  لَُكْم. ألَنَّ  يُْفتَحْ  اِْقَرُعوا. تَِجُدوا اُْطلُبُوا. تُْعطَْوا فَتَُمزِّ

 ْبًزا،خُ  اْبنُهُ َسأَلَهُ إَِذا ِمْنُكمْ  إِْنَسانٍ  أَيُّ  لَهُ. أَمْ  يُْفتَحُ  يَْقَرعُ  َوَمنْ  يَِجُد، يَْطلُبُ  َوَمنْ  يَأُْخُذ،

 نْ أَ  تَْعِرفُونَ  أَْشَرارٌ  َوأَْنتُمْ  ُكْنتُمْ  َحيَّةً؟ فَإِنْ  يُْعِطيهِ  َسَمَكةً، َسأَلَهُ َحَجًرا؟ َوإِنْ  يُْعِطيهِ 
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َماَواِت، فِي الَِّذي أَبُوُكمُ  بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  َجيَِّدةً، َعطَايَا أَْوالََدُكمْ  تُْعطُوا  َراتٍ َخيْ  يَهَبُ  السَّ

 ألَنَّ  بِِهْم، ًضاأَيْ  أَْنتُمْ  هَكَذا اْفَعلُوا بُِكمُ  النَّاسُ  يَْفَعلَ  أَنْ  تُِريُدونَ  َما يَْسأَلُونَهُ! فَُكلُّ  لِلَِّذينَ 

ِ َدائِماً   .َواألَْنبِيَاءُ  النَّاُموسُ  هُوَ  هَذا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (92 - 99:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ هللا لِ مَخافة قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  12 مز

، يَا أُِحبُّكَ  بُّ  يَا َربُّ تِي، الرَّ َوَعلِيِه  يَعونِ  إِلِهي. َوُمْنقِِذي َوِحْصنِي َصْخَرتِي قُوَّ

 .هَلِّلُويَا .أتًَكلُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

،: اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي لِي َسيَقُولُونَ  َكثِيُرونَ   بِإْسِمكَ وَ  تَنَبَّأْنَا، بِإْسِمكَ  أَلَْيسَ  يَاَربُّ  يَاَربُّ

اتٍ  َصنَْعنَا َوبِاْسِمكَ  َشيَاِطيَن، أَْخَرْجنَا حُ  فَِحينَئِذٍ  َكثِيَرةً؟ قُوَّ  أَْعِرْفُكمْ  مْ لَ  إِنِّي: لَهُمْ  أَُصرِّ

 أَُشبِّهُهُ بِهَا، َويَْعَملُ  هِذهِ  أَْقَوالِي يَْسَمعُ  َمنْ  فَُكلُّ  اإِلْثِم. فَاِعلِي يَا َعنِّي اْذهَبُوا قَطُّ 

ْخِر. َعلَى بَْيتَهُ بَنَى َعاقِل، بَِرُجل  َوهَبَّتِ  األَْنهَاُر، َوَجاَءتِ  اْلَمطَُر، فَنََزلَ  الصَّ

يَاُح، ًسا َكانَ  ألَنَّهُ يَْسقُْط، فَلَمْ  اْلبَْيتِ  ذلِكَ  َعلَى َوَوقََعتْ  الرِّ ْخِر. َعلَى ُمَؤسَّ  َوُكلُّ  الصَّ

ْملِ  َعلَى بَْيتَهُ بَنَى َجاِهل، بَِرُجل يَُشبَّهُ بِهَا، يَْعَملُ  َوالَ  هِذهِ  أَْقَوالِي يَْسَمعُ  َمنْ   .الرَّ

يَاُح، َوهَبَّتِ  األَْنهَاُر، َوَجاَءتِ  اْلَمطَُر، فَنََزلَ   انَ َوكَ  فََسقَطَ، اْلبَْيتَ  ذلِكَ  َوَصَدَمتْ  الرِّ
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ا َعِظيًما. ُسقُوطُهُ  انَ كَ  ألَنَّهُ تَْعلِيِمِه، ِمنْ  اْلُجُموعُ  بُِهتَتِ  األَْقَوالَ  هِذهِ  يَُسوعُ  أَْكَملَ  فَلَمَّ

ِ َدائِماً   .َكاْلَكتَبَةِ  َولَْيسَ  ُسْلطَانٌ  لَهُ َكَمنْ  يَُعلُِّمهُمْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (14 - 1:  10) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َلَِطينِ  نَْفسٍ  ُكلُّ  لِتَْخَضعْ   َلَِطينُ َوالسَّ  هللاِ، ِمنَ  إِالَّ  ُسْلطَانٌ  لَْيسَ  ألَنَّهُ اْلفَائِقَِة، لِلسَّ

ْلطَانَ  يُقَاِومُ  َمنْ  إِنَّ  َحتَّى هللاِ، ِمنَ  ُمَرتَّبَةٌ  ِهيَ  اْلَكائِنَةُ   هللاِ، تَْرتِيبَ  يُقَاِومُ  السُّ

امَ  فَإِنَّ  َدْينُونَةً. ألَْنفُِسِهمْ  َسيَأُْخُذونَ  َواْلُمقَاِوُمونَ   الَِحةِ الصَّ  لِألَْعَمالِ  َخْوفًا لَْيُسوا اْلُحكَّ

يَرةِ  بَلْ  رِّ ْلطَاَن؟ تََخافَ  الَ  أَنْ  أَفَتُِريدُ  لِلشِّ َلَحَ  اْفَعلِ  السُّ  ألَنَّهُ ِمْنهُ، َمْدحٌ  لَكَ  فَيَُكونَ  الصَّ

َلَحِ  هللاِ  َخاِدمُ  رَّ  فََعْلتَ  إِنْ  َولِكنْ  لِلصَّ ْيفَ  يَْحِملُ  الَ  ألَنَّهُ فََخْف، الشَّ  هُوَ  ذْ إِ  َعبَثًا، السَّ

. يَْفَعلُ  الَِّذي ِمنَ  لِْلَغَضبِ  ُمْنتَقِمٌ  هللاِ، َخاِدمُ  رَّ  بَِسبَبِ  ْيسَ لَ  لَهُ، يُْخَضعَ  أَنْ  يَْلَزمُ  لِذلِكَ  الشَّ

ِميِر. بَِسبَبِ  أَْيًضا بَلْ  فَقَْط، اْلَغَضبِ   إِذْ  ْيًضا،أَ  اْلِجْزيَةَ  تُوفُونَ  هَذا ألَْجلِ  فَإِنَُّكمْ  الضَّ

امُ  هُمْ   هُلَ  لَِمنْ  اْلِجْزيَةَ : ُحقُوقَهُمُ  اْلَجِميعَ  فَأَْعطُوا بَِعْينِِه. ذلِكَ  َعلَى ُمواِظبُونَ  هللاِ  ُخدَّ

 ُم.اإِلْكَرا لَهُ لَِمنْ  َواإِلْكَرامَ  اْلَخْوفُ  لَهُ لَِمنْ  َواْلَخْوفَ  اْلِجبَايَةُ  لَهُ لَِمنْ  اْلِجبَايَةَ  اْلِجْزيَةُ 

 ْيَرهُ غَ  أََحبَّ  َمنْ  ألَنَّ  بَْعًضا، بَْعُضُكمْ  يُِحبَّ  بِأَنْ  إِالَّ  بَِشْيءٍ  ألََحدٍ  َمْديُونِينَ  تَُكونُوا الَ 

وِر، تَْشهَدْ  الَ  تَْسِرْق، الَ  تَْقتُْل، الَ  تَْزِن، الَ  ألَنَّ  النَّاُموَس. أَْكَملَ  فَقَدْ   ْشتَِه،تَ  الَ  بِالزُّ

 َكنَْفِسَك. قَِريبَكَ  تُِحبَّ  أَنْ  :اْلَكلَِمةِ  هِذهِ  فِي َمْجُموَعةٌ  ِهيَ  أُْخَرى، َوِصيَّةً  َكانَتْ  َوإِنْ 

ا تَْصنَعُ  الَ  اَْلَمَحبَّةُ   فُونَ َعارِ  َوإِنَُّكمْ  هَذا النَّاُموِس. تَْكِميلُ  ِهيَ  فَاْلَمَحبَّةُ  لِْلقَِريِب، َشّرً

ا أَْقَربُ  اآلنَ  َخَلََصنَا فَإِنَّ  النَّْوِم، ِمنَ  لِنَْستَْيقِظَ  َساَعةٌ  اآلنَ  أَنَّهَا اْلَوْقَت،  ينَ حِ  َكانَ  ِممَّ
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 لنُّوِر.ا أَْسلَِحةَ  َونَْلبَسْ  لظُّْلَمةِ ا أَْعَمالَ  فَْلنَْخلَعْ  النَّهَاُر، َوتَقَاَربَ  اللَّْيلُ  تَنَاهَى قَدْ  آَمنَّا.

ْكِر، بِاْلبَطَرِ  الَ : النَّهَارِ  فِي َكَما بِلِيَاقَةٍ  لِنَْسلُكْ   بِاْلِخَصامِ  الَ  َواْلَعهَِر، بِاْلَمَضاجعِ  الَ  َوالسُّ

بَّ  اْلبَُسوا بَلِ  َواْلَحَسِد.  ْجلِ ألَ  لِْلَجَسدِ  تَْدبِيًرا تَْصنَُعوا َوالَ  اْلَمِسيَح، يَُسوعَ  الرَّ

هََواتِ   .الشَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (91 - 10:  1) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

بَ  إَِذا أََحدٌ  يَقُلْ  الَ  بُ  إِنِّي: ُجرِّ بٍ  َغْيرُ  هللاَ  ألَنَّ  هللاِ، قِبَلِ  ِمنْ  أَُجرَّ ُروِر، ُمَجرَّ  بِالشُّ

بُ  الَ  َوهُوَ  بُ  َواِحدٍ  ُكلَّ  َولِكنَّ  أََحًدا. يَُجرِّ  ثُمَّ  َشْهَوتِِه. ِمنْ  َواْنَخَدعَ  اْنَجَذبَ  إَِذا يَُجرَّ

ْهَوةُ   َوتِيإِخْ  يَا تَِضلُّوا الَ  َمْوتًا. تُْنتِجُ  َكَملَتْ  إَِذا َواْلَخِطيَّةُ  َخِطيَّةً، تَلِدُ  َحبِلَتْ  إَِذا الشَّ

ةٍ  َمْوِهبَةٍ  َوُكلُّ  َصالَِحةٍ  َعِطيَّةٍ  ُكلُّ  األَِحبَّاَء.  أَبِي ِعْندِ  ِمنْ  نَاِزلَةٌ  فَْوُق، ِمنْ  ِهيَ  تَامَّ

 نَُكونَ  لَِكيْ  اْلَحقِّ  بَِكلَِمةِ  فََولََدنَا َشاءَ  َدَوَراٍن. ِظلُّ  َوالَ  تَْغيِيرٌ  ِعْنَدهُ  لَْيسَ  الَِّذي األَْنَواِر،

 اعِ،االْستِمَ  فِي ُمْسِرًعا إِْنَسانٍ  ُكلُّ  لِيَُكنْ  األَِحبَّاَء، إِْخَوتِي يَا إًِذا َخَلَئِقِِه. ِمنْ  بَاُكوَرةً 

 لِذلِكَ  .هللاِ  بِرَّ  يَْصنَعُ  الَ  اإِلْنَسانِ  َغَضبَ  ألَنَّ  اْلَغَضِب، فِي ُمْبِطئًا التََّكلُِّم، فِي ُمْبِطئًا

 أَنْ  اْلقَاِدَرةَ  اْلَمْغُروَسةَ  اْلَكلَِمةَ  بَِوَداَعةٍ  فَإْقبَلُوا َشّر، َوَكْثَرةَ  نََجاَسةٍ  ُكلَّ  اْطَرُحوا

 .نُفُوَسُكمْ  تَُخلِّصَ 

ا ِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يمْ  أمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 



 األحد األول من الصوم األربعيني الُمقدس
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

346 

 (16:  99 - 43:  91) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ   فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا َرجِ  َعلَى بُولُسُ  َوقَفَ  لَهُ، أَِذنَ  فَلَمَّ ْعِب، إِلَى بِيَِدهِ  َوأََشارَ  الدَّ  ِظيمٌ عَ  ُسُكوتٌ  فََصارَ  الشَّ

َجالُ  أَيُّهَا: قَائَِلً  اْلِعْبَرانِيَّةِ  بِاللَُّغةِ  فَنَاَدى  آلنَ ا اْحتَِجاِجي اْسَمُعوا َواآلبَاُء، اإِلْخَوةُ  الرِّ

ا لََدْيُكْم.  أَنَا: الَ فَقَ  أَْحَرى ُسُكوتًا أَْعطُوا اْلِعْبَرانِيَّةِ  بِاللَُّغةِ  لَهُمْ  يُنَاِدي أَنَّهُ َسِمُعوا فَلَمَّ

بً اْلَمِدينَةِ  هِذهِ  فِي َربَْيتُ  َولِكنْ  ِكيلِيِكيَّةَ، طَْرُسوسَ  فِي ُولِْدتُ  يَهُوِديٌّ  َرُجلٌ   ِعْندَ  اُمَؤدَّ

 يُعُكمُ َجمِ  أَْنتُمْ  َكَما ّلِلِ  َغيُوًرا َوُكْنتُ  األَبَِويِّ  النَّاُموسِ  تَْحقِيقِ  َعلَى َغَماالَئِيلَ  ِرْجلَيْ 

 ِرَجاالً  السُُّجونِ  إِلَى َوُمَسلًِّما ُمقَيًِّدا اْلَمْوِت، َحتَّى الطَِّريقَ  هَذا َوإْضطَهَْدتُ  اْليَْوَم.

 ًضاأَيْ  أََخْذتُ  إِذْ  الَِّذينَ  اْلَمْشيََخِة، َوَجِميعُ  اْلَكهَنَةِ  سُ َرئِي أَْيًضا لِي يَْشهَدُ  َكَما َونَِساًء،

 نَ ُمقَيَِّدي أُوُرَشلِيمَ  إِلَى هُنَاكَ  بِالَِّذينَ  آلتِيَ  َذهَْبتُ  ِدَمْشَق، إِلَى لِإِلْخَوةِ  َرَسائِلَ  ِمْنهُمْ 

بٌ  َذاِهبٌ  َوأَنَا لِي فََحَدثَ  يَُعاقَبُوا. لَِكيْ   النَّهَاِر، نِْصفِ  نَْحوَ  أَنَّهُ ِدَمْشقَ  إِلَى َوُمتَقَرِّ

َماءِ  ِمنَ  َحْولِي أَْبَرقَ  بَْغتَةً   اَصْوتً  َوَسِمْعتُ  األَْرِض، َعلَى فََسقَْطتُ  َعِظيٌم. نُورٌ  السَّ

 أَنَا: لِي فَقَالَ  َسيُِّد؟ يَا أَْنتَ  َمنْ : فَأََجْبتُ  تَْضطَِهُدنِي؟ لَِماَذا َشاُوُل، َشاُوُل،: لِي قَائَِلً 

 ا،َواْرتََعبُو النُّورَ  نَظَُروا َمِعي َكانُوا َوالَِّذينَ  تَْضطَِهُدهُ. أَْنتَ  الَِّذي النَّاِصِريُّ  يَُسوعُ 

؟ أَْفَعلُ  َماَذا: فَقُْلتُ  َكلََّمنِي. الَِّذي َصْوتَ  يَْسَمُعوا لَمْ  َولِكنَّهُمْ  بُّ ال لِي فَقَالَ  يَاَربُّ  قُمْ : رَّ

 الَ  ُكْنتُ  َوإِذْ  تَْفَعَل. أَنْ  لَكَ  تََرتَّبَ  َما َجِميعِ  َعنْ  لَكَ  يُقَالُ  َوهُنَاكَ  ِدَمْشَق، إِلَى َواْذهَبْ 

 ِدَمْشَق. إِلَى فَِجْئتُ  َمِعي، َكانُوا الَِّذينَ  بِيَِدي اْقتَاَدنِي النُّوِر، ذلِكَ  بَهَاءِ  أَْجلِ  ِمنْ  أُْبِصرُ 

اِن. اْليَهُودِ  َجِميعِ  ِمنْ  لَهُ َوَمْشهُوًدا النَّاُموِس، َسبَ حَ  تَقِيًّا َرُجَلً  َحنَانِيَّا إِنَّ  ثُمَّ  كَّ  السُّ

، أَتَى اَعةِ  تِْلكَ  فَفِي أَْبِصرْ  َشاُوُل، األَخُ  أَيُّهَا: لِي َوقَالَ  َوَوقَفَ  إِلَيَّ  لَْيِه،إِ  نَظَْرتُ  السَّ

، َوتُْبِصرَ  َمِشيئَتَهُ، لِتَْعلَمَ  اْنتََخبَكَ  آبَائِنَا إِلهُ: فَقَالَ   ألَنَّكَ  فَِمِه. نْ مِ  َصْوتًا َوتَْسَمعَ  اْلبَارَّ
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 ْعتَِمدْ َوإ قُمْ  تَتََوانَى؟ لَِماَذا َواآلنَ  َوَسِمْعَت. َرأَْيتَ  بَِما النَّاسِ  لَِجِميعِ  َشاِهًدا لَهُ َستَُكونُ 

بِّ  بِإْسمِ  َداِعيًا َخطَايَاكَ  َوإْغِسلْ   .الرَّ

بِّ  َسة، آمين. لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (00 - 12:  6) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 4، 9 ، 1:  92 مز

لَْت فَََل تَِخِزنَّي إِلَى اأْلبَِد. إِظِهر لِي  إِلَْيَك يَا ُربَّ َرفََعْت نَْفِسّي، إلَِهيٌّ َعلَْيَك تََوكَّ

 .هَلِّلُويَا يَاُربَّ طُُرقَِك، َوَعلََّمنِي ُسبِلَُك أَهَْدنِيَّ إْلي َعْدلَِك.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َدأُ، السُّوسُ  يُْفِسدُ  َحْيثُ  األَْرضِ  َعلَى ُكنُوًزا لَُكمْ  تَْكنُِزوا الَ   بُ يَْنقُ  َوَحْيثُ  َوالصَّ

اِرقُونَ  َماِء، فِي ُكنُوًزا لَُكمْ  اْكنُِزوا بَلِ  َويَْسِرقُوَن. السَّ  َوالَ  سٌ ُسو يُْفِسدُ  الَ  َحْيثُ  السَّ

 ُكونُ يَ  هُنَاكَ  َكْنُزكَ  يَُكونُ  َحْيثُ  ألَنَّهُ يَْسِرقُوَن، َوالَ  َساِرقُونَ  يَْنقُبُ  الَ  َوَحْيثُ  َصَدأٌ،

 يَُكونُ  ُكلُّهُ فََجَسُدكَ  بَِسيطَةً  َعْينُكَ  َكانَتْ  فَإِنْ  اْلَعْيُن، هُوَ  اْلَجَسدِ  ِسَراجُ  أَْيًضا. قَْلبُكَ 

يَرةً  َعْينُكَ  َكانَتْ  َوإِنْ  نَيًِّرا،  فِيكَ  الَِّذي النُّورُ  َكانَ  فَإِنْ  ُمْظلًِما، يَُكونُ  ُكلُّهُ فََجَسُدكَ  ِشرِّ

ا ألَنَّهُ َسيَِّدْيِن، يَْخِدمَ  أَنْ  أََحدٌ  يَْقِدرُ  الَ  يَُكوُن. َكمْ  فَالظََّلَمُ  ظََلًَما  اِحدَ اْلوَ  يُْبِغضَ  أَنْ  إِمَّ
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 َواْلَماَل. هللاَ  تَْخِدُموا أَنْ  تَْقِدُرونَ  الَ  اآلَخرَ  َويَْحتَقِرَ  اْلَواِحدَ  يَُلَِزمَ  أَوْ  اآلَخَر، َويُِحبَّ 

وا الَ : لَُكمْ  أَقُولُ  لِذلِكَ   بَِما مْ ألَْجَساِدكُ  َوالَ  تَْشَربُوَن، َوبَِما تَأُْكلُونَ  بَِما لَِحيَاتُِكمْ  تَْهتَمُّ

 إِلَى وااُْنظُرُ  اللِّبَاِس؟ ِمنَ  أَْفَضلَ  َواْلَجَسدُ  الطََّعاِم، ِمنَ  أَْفَضلَ  اْلَحيَاةُ  أَلَْيَستِ  تَْلبَُسونَ 

َماءِ  طُيُورِ  َماِويُّ  َوأَبُوُكمُ  َمَخاِزَن، إِلَى تَْجَمعُ  َوالَ  تَْحُصدُ  َوالَ  تَْزَرعُ  الَ  إِنَّهَا: السَّ  السَّ

 قَاَمتِهِ  لَىعَ  يَِزيدَ  أَنْ  يَْقِدرُ  اْهتَمَّ  إَِذا ِمْنُكمْ  َوَمنْ  ِمْنهَا؟ أَْفَضلَ  بِاْلَحِريِّ  أَْنتُمْ  أَلَْستُمْ  يَقُوتُهَا

لُوا بِاللِّبَاِس؟ تَْهتَمُّونَ  َولَِماَذا َواِحَدةً؟ ِذَراًعا  َعبُ تَتْ  الَ  ْنُموتَ  َكْيفَ  اْلَحْقلِ  َزنَابِقَ  تَأَمَّ

 ْنهَا.مِ  َكَواِحَدةٍ  يَْلبَسُ  َكانَ  َمْجِدهِ  ُكلِّ  فِي ُسلَْيَمانُ  َوالَ  إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ  تَْغِزُل. َوالَ 

 هَكَذا، هللاُ  يُْلبُِسهُ التَّنُّوِر، فِي َغًدا َويُْطَرحُ  اْليَْومَ  يُوَجدُ  الَِّذي اْلَحْقلِ  ُعْشبُ  َكانَ  فَإِنْ 

ا بِاْلَحِريِّ  أَفَلَْيسَ  وا فََلَ  اإِليَماِن؟ قَلِيلِي يَا أَْنتُمْ  يُْلبُِسُكمْ  ِجّدً  أَوْ  نَأُْكُل؟ َماَذا :قَائِلِينَ  تَْهتَمُّ

َماِويَّ  أَبَاُكمُ  ألَنَّ  األَُممُ  تَْطلُبُهَا ُكلَّهَا هِذهِ  فَإِنَّ  نَْلبَُس؟ َماَذا أَوْ  نَْشَرُب؟ َماَذا  يَْعلَمُ  السَّ

الً  اْطلُبُوا لِكنِ  ُكلِّهَا. هِذهِ  إِلَى تَْحتَاُجونَ  أَنَُّكمْ  هُ، هللاِ  َملَُكوتَ  أَوَّ  ادُ تُزَ  ُكلُّهَا َوهِذهِ  َوبِرَّ

ِ َدائِماً   . لَُكمْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

  

 الَرئيسىالفِهِرس  فهرس األحاد
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 الُصوم الَكبير من األول َصالة ِمساء األَحد

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 92:  6) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُه ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي
 

 11 ، 13:  42 مز

َولَتَتَهَلَُّل بَنَاُت اْليَهُوِديَِّة ِمْن أَْجِل  ،يَِمينََك َمْملُوَءةُ َعْداًل، فَليَْفَرُح َجبَُل ِصْهيَْونَ 

.  .هَلِّلُويَا أَْحَكاِمَك يَا َربُّ
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

اِمُعونَ  أَيُّهَا لَُكمْ  أَقُولُ  لِكنِّي  وابَاِركُ  ُمْبِغِضيُكْم، إِلَى أَْحِسنُوا أَْعَداَءُكْم، أَِحبُّوا: السَّ

كَ  َعلَى َضَربَكَ  َمنْ  إِلَْيُكْم. يُِسيئُونَ  الَِّذينَ  ألَْجلِ  َوَصلُّوا الَِعنِيُكْم،  لَهُ فَاْعِرضْ  َخدِّ

 َمنْ وَ  فَأَْعِطِه، َسأَلَكَ  َمنْ  َوُكلُّ  أَْيًضا. ثَْوبَكَ  تَْمنَْعهُ فََلَ  ِرَداَءكَ  أََخذَ  َوَمنْ  أَْيًضا، اآلَخرَ 

 بِِهمْ  ًضاأَيْ  أَْنتُمْ  اْفَعلُوا بُِكمُ  النَّاسُ  يَْفَعلَ  أَنْ  تُِريُدونَ  َوَكَما تُطَالِْبهُ. فََلَ  لَكَ  الَِّذي أََخذَ 

 الَِّذينَ  ونَ يُِحبُّ أَْيًضا اْلُخطَاةَ  فَإِنَّ  لَُكْم؟ فَْضل فَأَيُّ  يُِحبُّونَُكْم، الَِّذينَ  أَْحبَْبتُمُ  َوإِنْ  هَكَذا.

 أَْيًضا ُخطَاةَ الْ  فَإِنَّ  لَُكْم؟ فَْضل فَأَيُّ  إِلَْيُكْم، يُْحِسنُونَ  الَِّذينَ  إِلَى أَْحَسْنتُمْ  َوإَِذا يُِحبُّونَهُْم.

وا أَنْ  تَْرُجونَ  الَِّذينَ  أَْقَرْضتُمُ  َوإِنْ  هَكَذا. يَْفَعلُونَ   فَإِنَّ  ْم؟لَكُ  فَْضل فَأَيُّ  ِمْنهُْم، تَْستَِردُّ

وا لَِكيْ  اْلُخطَاةَ  يُْقِرُضونَ  أَْيًضا اْلُخطَاةَ   ،مْ أَْعَداَءكُ  أَِحبُّوا بَلْ  اْلِمْثَل. ِمْنهُمُ  يَْستَِردُّ

 نِيبَ  َوتَُكونُوا َعِظيًما أَْجُرُكمْ  فَيَُكونَ  َشْيئًا، تَْرُجونَ  الَ  َوأَْنتُمْ  َوأَْقِرُضوا َوأَْحِسنُوا

، اِكِرينَ  َغْيرِ  َعلَى ُمْنِعمٌ  فَإِنَّهُ اْلَعلِيِّ  أَْيًضا أَبَاُكمْ  أَنَّ  َكَما ُرَحَماءَ  فَُكونُوا َواألَْشَراِر. الشَّ
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 يُْغفَرْ  ااِْغفُِرو َعلَْيُكمْ  يُْقَضى فََلَ  أََحدٍ  َعلَى تَْقُضوا الَ  تَُدانُوا فََلَ  تَِدينُوا َوالَ  َرِحيٌم.

 نَّهُألَ  أَْحَضانُِكمْ  فِي يُْعطُونَ  فَائًِضا َمْهُزوًزا ُملَبًَّدا َجيًِّدا َكْيَلً  تُْعطَْوا، أَْعطُوا لَُكْم.

ِ َدائِماً   . لَُكمْ  يَُكالُ  تَِكيلُونَ  بِهِ  الَِّذي اْلَكْيلِ  بِنَْفسِ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األحاد
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 من الُصوم األربَِعيني الُمقَدس ثانياألَحد ال
 

 العَشيه

 (12 – 19:  1) رقُسمَ 
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2،  1:  21 مز

إْرَحْمنِي يَا هللَاُ َكَعِظيِم َرْحَمتَِك، َوَكِمْثُل َكْثَرِة َرْأفَتَِك تَْمُحَوا إِْثِمي، إْصِرْف َوْجهََك 

 .هَلِّلُويَا َعْن َخطَايَاَي، َوإْمُح َجِميَع آثَاِمي.
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

وحُ  أَْخَرَجهُ َولِْلَوْقتِ  يَِّة، َوَكانَ  إِلَى الرُّ يَّةِ  فِي هُنَاكَ  اْلبَرِّ بُ  يَْوًما أَْربَِعينَ  اْلبَرِّ  ِمنَ  يَُجرَّ

ْيطَانِ   َجاءَ  يُوَحنَّا أُْسلِمَ  تَْخِدُمهُ. َوبَْعَدَما اْلَمَلَئَِكةُ  َوَصاَرتِ . اْلُوُحوشِ  َمعَ  َوَكانَ . الشَّ

َمانُ  َكَملَ  قَدْ  :هللاِ. َويَقُولُ  َملَُكوتِ  بِبَِشاَرةِ  يَْكِرزُ  اْلَجلِيلِ  إِلَى يَُسوعُ   بَ َواْقتَرَ  الزَّ

 .بِاإِلْنِجيلِ  َوآِمنُوا فَتُوبُوا هللاِ، َملَُكوتُ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (10 - 1:  4) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،النبي، بركاتُه ِمن َمزاميرأبينا َداُود
 

 1:  22 مز

لَْت نَْفِسي، َوبِِظلِّ َجنَاِحيَِّك أَتَِكّل، إِلَى أَْن  إْرَحْمنِي يَا هللَاُ إْرَحْمنِي، فَإْنهُ َعلَْيَك تََوكَّ

ْثَم.  .هَلِّلُويَا يََعبُُر اإْلِ
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا وحِ  ِمنَ  ُمْمتَلِئًا األُْرُدنِّ  ِمنَ  فََرَجعَ  يَُسوعُ  أَمَّ وحِ  يُْقتَادُ  َوَكانَ  اْلقُُدِس، الرُّ  فِي بِالرُّ

يَِّة. بُ  يَْوًما أَْربَِعينَ  اْلبَرِّ اَولَ  األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي َشْيئًا يَأُْكلْ  َولَمْ  إِْبلِيسَ  ِمنْ  يَُجرَّ تْ  مَّ  َجاعَ  تَمَّ

 أََجابَهُفَ  ُخْبًزا. يَِصيرَ  أَنْ  اْلَحَجرِ  لِهَذا فَقُلْ  هللاِ، اْبنَ  ُكْنتَ  إِنْ  :إِْبلِيسُ  لَهُ َوقَالَ  أَِخيًرا.

 هللاِ. نَ مِ  َكلَِمةٍ  بُِكلِّ  بَلْ  اُن،اإِلْنسَ  يَْحيَا َوْحَدهُ  بِاْلُخْبزِ  لَْيسَ  أَنْ : َمْكتُوبٌ  :قِائَِلً  يَُسوعُ 

مَ  ِمنَ  لَْحظَةٍ  فِي اْلَمْسُكونَةِ  َمَمالِكِ  َجِميعَ  َوأََراهُ  َعال َجبَل إِلَى أَْصَعَدهُإِْبلِيسُ  ثُمَّ   اِن.الزَّ

ْلطَانَ  هَذا أُْعِطي لَكَ  :إِْبلِيسُ  لَهُ َوقَالَ  ، ُكلَّهُ السُّ  َوأَنَا ُدفَِع، قَدْ  إِلَيَّ  ألَنَّهُ َوَمْجَدهُنَّ

 بْ اْذهَ  :َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَهُ اْلَجِميُع. لَكَ  يَُكونُ  أََماِمي َسَجْدتَ  فَإِنْ  أُِريُد. لَِمنْ  أُْعِطيهِ 

بِّ : َمْكتُوبٌ  إِنَّهُ َشْيطَانُ  يَا  ُرَشلِيَم،أُو إِلَى بِهِ  َجاءَ  ثُمَّ  تَْعبُُد. َوْحَدهُ  َوإِيَّاهُ  تَْسُجدُ  إِلِهكَ  لِلرَّ

 إِلَى هُنَا ِمنْ  نَْفَسكَ  فَاْطَرحْ  هللاِ  اْبنَ  ُكْنتَ  إِنْ  :لَهُ َوقَالَ  اْلهَْيَكلِ  َجنَاحِ  َعلَى َوأَقَاَمهُ

 يِهمْ أَيَادِ  َعلَى َوأَنَّهُمْ  يَْحفَظُوَك، لَِكيْ  بِكَ  َمَلَئَِكتَهُ يُوِصي أَنَّهُ: َمْكتُوبٌ  ألَنَّهُ أَْسفَُل،
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بِ تُ  الَ : قِيلَ  إِنَّهُ :لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ  ِرْجلََك. بَِحَجرٍ  تَْصِدمَ  الَ  لَِكيْ  يَْحِملُونَكَ   َجرِّ

بَّ  ا إِلهََك. الرَّ   ِحيٍن. إِلَى فَاَرقَهُ تَْجِربَةٍ  ُكلَّ  إِْبلِيسُ  أَْكَملَ  َولَمَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2:  12 - 12:  14) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َلَِم، هُوَ  َما َعلَى إًِذا فَْلنَْعُكفْ   ْجلِ ألَ  تَْنقُضْ  الَ  لِبَْعٍض. بَْعُضنَا لِْلبُْنيَانِ  هُوَ  َوَما لِلسَّ

 أَنْ  نٌ َحسَ  بَِعْثَرٍة. يَأُْكلُ  الَِّذي لِإِلْنَسانِ  َشرٌّ  لِكنَّهُ طَاِهَرةٌ، األَْشيَاءِ  ُكلُّ  هللاِ  َعَملَ  الطََّعامِ 

 .يَْضُعفُ  أَوْ  يَْعثُرُ  أَوْ  أَُخوكَ  بِهِ  يَْصطَِدمُ  َشْيئًا َوالَ  َخْمًرا تَْشَربَ  َوالَ  لَْحًما تَأُْكلَ  الَ 

 ْستَْحِسنُهُ.يَ  َما فِي نَْفَسهُ يَِدينُ  الَ  لَِمنْ  طُوبَى هللاِ  أََمامَ  بِنَْفِسكَ  لَكَ  فَْليَُكنْ  إِيَماٌن؟ أَلَكَ 

ا  ِمنَ  لَْيسَ  َما َوُكلُّ  اإِليَماِن، ِمنَ  لَْيسَ  ذلِكَ  ألَنَّ  يَُداُن، أََكلَ  فَإِنْ  يَْرتَابُ  الَِّذي َوأَمَّ

َعفَاِء، أَْضَعافَ  نَْحتَِملَ  أَنْ  األَْقِويَاءَ  نَْحنُ  َعلَْينَا فَيَِجبُ  َخِطيَّةٌ. فَهُوَ  اإِليَمانِ   الَ وَ  الضُّ

 ْلَمِسيحَ ا ألَنَّ  اْلبُْنيَاِن. ألَْجلِ  لِْلَخْيِر، قَِريبَهُ ِمنَّا َواِحدٍ  ُكلُّ  فَْليُْرضِ  أَْنفَُسنَا. نُْرِضيَ 

. َوقََعتْ  ُمَعيِِّريكَ  تَْعيِيَراتُ  :َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما بَلْ  نَْفَسهُ، يُْرضِ  لَمْ  أَْيًضا  لَّ كُ  نَّ ألَ  َعلَيَّ

ْبرِ  َحتَّى تَْعلِيِمنَا، ألَْجلِ  ُكتِبَ  فَُكتِبَ  َسبَقَ  َما  لَنَا يَُكونُ  ُكتُبِ الْ  فِي بَِما َوالتَّْعِزيَةِ  بِالصَّ

ْبرِ  إِلهُ َوْليُْعِطُكمْ  َرَجاٌء. وا أَنْ  َوالتَّْعِزيَةِ  الصَّ  َحَسبِ بِ  بَْينَُكْم، فِيَما َواِحًدا اْهتَِماًما تَْهتَمُّ

ُدوا لَِكيْ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ   َواِحٍد. مٍ َوفَ  َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبَا هللاَ  تَُمجِّ

 .هللاِ  لَِمْجدِ  قَبِلَنَا، أَْيًضا اْلَمِسيحَ  أَنَّ  َكَما بَْعًضا بَْعُضُكمْ  اْقبَلُوا لِذلِكَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،وإْخَوتي اِحنا يا آبائيعمةُ هللاَّ
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 (10 - 1:  9) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 إِنْ  إِنَّهُفَ  اْلُمَحابَاِة. فِي اْلَمْجِد، َربِّ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا إِيَمانُ  لَُكمْ  يَُكنْ  الَ  إِْخَوتِي، يَا

، لِبَاسٍ  فِي َذهَبٍ  بَِخَواتِمِ  َرُجلٌ  َمْجَمِعُكمْ  إِلَى َدَخلَ   بِلِبَاسٍ  فَقِيرٌ  أَْيًضا َوَدَخلَ  بَِهيٍّ

 قُْلتُمْ وَ  َحَسنًا هُنَا أَْنتَ  اْجلِسْ  :لَهُ َوقُْلتُمْ  اْلبَِهيَّ  اللِّبَاسَ  الَلَّبِسِ  إِلَى فَنَظَْرتُمْ  َوِسخٍ،

. َمْوِطئِ  تَْحتَ  هُنَا اْجلِسْ : أَوِ  هُنَاكَ  أَْنتَ  قِفْ  :لِْلفَقِيرِ   فِي تَْرتَابُونَ  الَ  فَهَلْ  قََدَميَّ

يَرٍة؟ أَْفَكارٍ  قَُضاةَ  َوتَِصيُرونَ  أَْنفُِسُكْم،  هللاُ  ارَ اْختَ  أََما: األَِحبَّاءَ  إِْخَوتِي يَا ْسَمُعواإ ِشرِّ

 ونَهُ؟يُِحبُّ الَِّذينَ  بِهِ  َوَعدَ  الَِّذي اْلَملَُكوتِ  َوَوَرثَةَ  يَماِن،اإلِ  فِي أَْغنِيَاءَ  اْلَعالَمِ  هَذا فُقََراءَ 

ا ونَُكمْ  َوهُمْ  َعلَْيُكمْ  يَتََسلَّطُونَ  األَْغنِيَاءُ  أَلَْيسَ  اْلفَقِيرَ  فَأَهَْنتُمُ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ  اْلَمَحاِكِم؟ لَىإِ  يَُجرُّ

فُونَ  هُمْ  أََما لُونَ  ُكْنتُمْ  فَإِنْ  َعلَْيُكْم؟ بِهِ  ُدِعيَ  الَِّذي اْلَحَسنِ  االْسمِ  َعلَى يَُجدِّ  لنَّاُموسَ ا تَُكمِّ

 تَُحابُوَن، ْنتُمْ كُ  إِنْ  َولِكنْ  تَْفَعلُوَن. فََحَسنًا َكنَْفِسكَ  قَِريبَكَ  تُِحبُّ :اْلِكتَابِ  َحَسبَ  اْلُملُوِكيَّ 

يَن. النَّاُموسِ  ِمنَ  ُمَوبَِّخينَ  َخِطيَّةً، تَْفَعلُونَ   إِنََّماوَ  النَّاُموِس، ُكلَّ  َحفِظَ  َمنْ  ألَنَّ  َكُمتََعدِّ

. فِي ُمْجِرًما َصارَ  فَقَدْ  َواِحَدٍة، فِي َعثَرَ   الَ  :أَْيًضا قَالَ  تَْزِن، الَ : قَالَ  الَِّذي ألَنَّ  اْلُكلِّ

يًا ِصْرتَ  فَقَدْ  قَتَْلَت، َولِكنْ  تَْزنِ  لَمْ  فَإِنْ  تَْقتُلْ   هَكَذاوَ  تََكلَُّموا هَكَذا النَّاُموَس. ُمتََعدِّ

يَِّة. بِنَاُموسِ  تَُحاَكُموا أَنْ  َكَعتِيِدينَ  اْفَعلُوا  يَْعَملْ  مْ لَ  لَِمنْ  َرْحَمةٍ  بَِلَ  هُوَ  اْلُحْكمَ  ألَنَّ  اْلُحرِّ

ْحَمةُ  َرْحَمةً،  .اْلُحْكمِ  َعلَى تَْفتَِخرُ  َوالرَّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء ا لتي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (11 - 1:  90) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

سَ  َجالُ  أَيُّهَا :َوقَالَ  اْلَمْجَمعِ  فِي بُولُسُ  فَتَفَرَّ  قَدْ  َصالِحٍ  َضِميرٍ  بُِكلِّ  إِنِّي اإِلْخَوةُ، الرِّ

 بُوهُ يَْضرِ  أَنْ  ِعْنَدهُ  اْلَواقِفِينَ  اْلَكهَنَِة، َرئِيسُ  َحنَانِيَّا فَأََمرَ  اْليَْوِم. هَذا إِلَى ّلِلِ  ِعْشتُ 

 َجالِسٌ  أَفَأَْنتَ  اْلُمبَيَّضُ  اْلَحائِطُ  أَيُّهَا هللاُ  َسيَْضِربُكَ  :بُولُسُ  لَهُ قَالَ  ِحينَئِذٍ  فَِمِه. َعلَى

: اقِفُونَ اْلوَ  فَقَالَ  لِلنَّاُموِس؟. ُمَخالِفًا بَِضْربِي تَأُْمرُ  َوأَْنتَ  النَّاُموِس، َحَسبَ  َعلَيَّ  تَْحُكمُ 

 هَنٍَة،كَ  َرئِيسُ  أَنَّهُ اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا أَْعِرفُ  أَُكنْ  لَمْ  :بُولُسُ  فَقَالَ  هللاِ؟. َكهَنَةِ  َرئِيسَ  أَتَْشتِمُ 

ا ُسوًءا. فِيهِ  تَقُلْ  الَ  َشْعبِكَ  َرئِيسُ : َمْكتُوبٌ  ألَنَّهُ  ِمْنهُمْ  قِْسًما أَنَّ  بُولُسُ  َعلِمَ  َولَمَّ

وقِيُّونَ  يِسيُّوَن،فَ  َواآلَخرَ  َصدُّ َجالُ  أَيُّهَا :اْلَمْجَمعِ  فِي َصَرخَ  رِّ ي أَنَا اإِلْخَوةُ، الرِّ  ِسيٌّ فَرِّ

يِسيٍّ  اْبنُ  ا أَُحاَكُم. أَنَا األَْمَواتِ  قِيَاَمةِ  َرَجاءِ  َعلَى فَرِّ  نَ بَيْ  ُمنَاَزَعةٌ  َحَدثَتْ  هَذا قَالَ  َولَمَّ

يِسيِّينَ  وقِيِّيَن، اْلفَرِّ دُّ وقِيِّينَ  ألَنَّ  اْلَجَماَعةُ، َواْنَشقَّتِ  َوالصَّ دُّ  قِيَاَمةٌ  لَْيسَ  نَّهُإِ  يَقُولُونَ  الصَّ

ا ُروٌح، َوالَ  َمَلَكٌ  َوالَ  يِسيُّونَ  َوأَمَّ ونَ  اْلفَرِّ  َعِظيٌم، ِصيَاحٌ  فََحَدثَ  ذلَِك. بُِكلِّ  فَيُقِرُّ

يِسيِّينَ  قِْسمِ  َكتَبَةُ  َونَهَضَ   فِي َرِديًّا ئًاَشيْ  نَِجدُ  لَْسنَا :قَائِلِينَ  يَُخاِصُمونَ  َوطَفِقُوا اْلفَرِّ

ا هللاَ. نَُحاِربَنَّ  فََلَ  َكلََّمهُ قَدْ  َمَلَكٌ  أَوْ  ُروحٌ  َكانَ  َوإِنْ  اإِلْنَسانِ  هَذا  ُمنَاَزَعةٌ  َحَدثَتْ  َولَمَّ

 ِمنْ  وهُ َويَْختَِطفُ  يَْنِزلُوا أَنْ  اْلَعْسَكرَ  فَأََمرَ  بُولَُس، يَْفَسُخوا أَنْ  األَِميرُ  اْختََشى َكثِيَرةٌ 

بُّ  بِهِ  َوقَفَ  التَّالِيَةِ  اللَّْيلَةِ  َوفِي اْلُمَعْسَكِر. إِلَى بِهِ  َويَأْتُوا َوْسِطِهمْ   يَا قْ ثِ  :َوقَالَ  الرَّ

 .أَْيًضا ةَ ُروِميَ  فِي تَْشهَدَ  أَنْ  يَْنبَِغي هَكَذا أُوُرَشلِيَم، فِي لِي بَِما َشِهْدتَ  َكَما ألَنَّكَ  بُولُسُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (11 - 1:  4) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  92 مز

. ُكْن لِي ُمَعيَّنًا اَل  هََك يَا َربَّ أَْلتَِمُس، اَل تَْصِرُف َوْجهََك َعنِيٌّ طَلِبَُت َوْجهَُك َولََوجَّ

نَّي، َواَل تَْرفِِضنَّي   .هَلِّلُويَا يَا هللاِ ُمَخلِِّصي.تَقصِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يَّةِ  إِلَى يَُسوعُ  أُْصِعدَ  ثُمَّ  وحِ  ِمنَ  اْلبَرِّ بَ  الرُّ  ِعينَ أَْربَ  َصامَ  َما فَبَْعدَ  إِْبلِيَس. ِمنْ  لِيَُجرَّ

مَ  أَِخيًرا. َجاعَ  لَْيلَةً، َوأَْربَِعينَ  نَهَاًرا بُ  إِلَْيهِ  فَتَقَدَّ  فَقُلْ  هللاِ  اْبنَ  ُكْنتَ  إِنْ  :لَهُ َوقَالَ  اْلُمَجرِّ

 يَْحيَا َوْحَدهُ  بِاْلُخْبزِ  لَْيسَ : َمْكتُوبٌ  :َوقَالَ  فَأََجابَ  ُخْبًزا. اْلِحَجاَرةُ  هِذهِ  تَِصيرَ  أَنْ 

 َسِة،اْلُمقَدَّ  اْلَمِدينَةِ  إِلَى إِْبلِيسُ  أََخَذهُ  ثُمَّ  هللاِ. فَمِ  ِمنْ  تَْخُرجُ  َكلَِمةٍ  بُِكلِّ  بَلْ  اإِلْنَساُن،

 هُألَنَّ  ُل،أَْسفَ  إِلَى نَْفَسكَ  فَاْطَرحْ  هللاِ  اْبنَ  ُكْنتَ  إِنْ  :لَهُ َوقَالَ  اْلهَْيَكِل، َجنَاحِ  َعلَى َوأَْوقَفَهُ

 َحَجرٍ بِ  تَْصِدمَ  الَ  لَِكيْ  يَْحِملُونَكَ  أيَاِديِهمْ  فََعلَى بَِك، َمَلَئَِكتَهُ يُوِصي أَنَّهُ: َمْكتُوبٌ 

ب الَ : أَْيًضا َمْكتُوبٌ  :يَُسوعُ  لَهُ قَالَ  ِرْجلََك. بَّ  تَُجرِّ  سُ إِْبلِي أَْيًضا أََخَذهُ  ثُمَّ  إِلهََك. الرَّ

ا، َعالٍ  َجبَلٍ  إِلَى  هِذهِ  أُْعِطيكَ : لَهُ َوقَالَ  َوَمْجَدهَا، اْلَعالَمِ  َمَمالِكِ  َجِميعَ  َوأََراهُ  ِجّدً

 ألَنَّهُ َشْيطَانُ  يَا اْذهَبْ  :يَُسوعُ  لَهُ قَالَ  ِحينَئِذٍ  لِي. َوَسَجْدتَ  َخَرْرتَ  إِنْ  َجِميَعهَا

بِّ : َمْكتُوبٌ   َجاَءتْ  دْ قَ  َمَلَئَِكةٌ  َوإَِذا إِْبلِيُس، تََرَكهُ ثُمَّ  تَْعبُُد. َوْحَدهُ  َوإِيَّاهُ  تَْسُجدُ  إِلِهكَ  لِلرَّ

ِ َدائِماً   . تَْخِدُمهُ فََصاَرتْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
$$$ 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األحاد
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 الَكبيرالُصوم  من الثاني َصالة ِمساء األَحد

 اإلنجيل الُمقَدس

 (10 - 1:  4) لُوقا
 

 َمرقُس مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 1:  41 مز

رِّ  يَْومِ  فِي ،اْلِمْسِكينِ  إِلَى يَْنظُرُ  لِلَِّذي طُوبَى يهِ  الشَّ بُّ  يُنَجِّ  .هَلِّلُويَا. الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا وحِ  ِمنَ  ُمْمتَلِئًا األُْرُدنِّ  ِمنَ  فََرَجعَ  يَُسوعُ  أَمَّ وحِ  يُْقتَادُ  َوَكانَ  اْلقُُدِس، الرُّ  فِي بِالرُّ

يَِّة. أَْربَِعينَ  بُ  يَْوًما اْلبَرِّ اوَ . األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي َشْيئًا يَأُْكلْ  َولَمْ . إِْبلِيسَ  ِمنْ  يَُجرَّ تْ  لَمَّ  تَمَّ

ًزا. ُخبْ  يَِصيرَ  أَنْ  اْلَحَجرِ  لِهَذا فَقُلْ  هللاِ، اْبنَ  ُكْنتَ  إِنْ  :إِْبلِيسُ  لَهُ أَِخيًرا. َوقَالَ  َجاعَ 

 َكلَِمةٍ  لِّ بِكُ  بَلْ  اإِلْنَساُن، يَْحيَا َوْحَدهُ  بِاْلُخْبزِ  لَْيسَ  أَنْ : َمْكتُوبٌ  :قِائَِلً  يَُسوعُ  فَأََجابَهُ

 ةٍ لَْحظَ  فِي اْلَمْسُكونَةِ  َمَمالِكِ  َجِميعَ  َوأََراهُ  َعال َجبَل إِلَى إِْبلِيسُ  أَْصَعَدهُ  هللاِ. ثُمَّ  ِمنَ 

َماِن. َوقَالَ  ِمنَ  ْلطَانَ  هَذا أُْعِطي لَكَ :إِْبلِيسُ  لَهُ الزَّ ، ُكلَّهُ السُّ  قَدْ  إِلَيَّ  ألَنَّهُ َوَمْجَدهُنَّ

 يَُسوعُ  فَأََجابَهُاْلَجِميُع.  لَكَ  يَُكونُ  أََماِمي َسَجْدتَ  أُِريُد. فَإِنْ  لَِمنْ  أُْعِطيهِ  َوأَنَا ُدفَِع،

بِّ : َمْكتُوبٌ  إِنَّهُ! َشْيطَانُ  يَا اْذهَبْ  :َوقَالَ   اءَ جَ  تَْعبُُد. ثُمَّ  َوْحَدهُ  َوإِيَّاهُ  تَْسُجدُ  إِلِهكَ  لِلرَّ

 كَ ْفسَ نَ  فَاْطَرحْ  هللاِ  اْبنَ  ُكْنتَ  إِنْ  :لَهُ َوقَالَ  اْلهَْيَكلِ  َجنَاحِ  َعلَى َوأَقَاَمهُ أُوُرَشلِيَم، إِلَى بِهِ 

 يَْحفَظُوَك، َوأَنَّهُمْ  لَِكيْ  بِكَ  َمَلَئَِكتَهُ يُوِصي أَنَّهُ: َمْكتُوبٌ  أَْسفَُل، ألَنَّهُ إِلَى هُنَا ِمنْ 
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: قِيلَ  هُإِنَّ :لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  ِرْجلََك. فَأََجابَ  بَِحَجرٍ  تَْصِدمَ  الَ  لَِكيْ  يَْحِملُونَكَ  أَيَاِديِهمْ  َعلَى

بِ  الَ  بَّ  تَُجرِّ ا الرَّ  . ِحينٍ  إِلَى فَاَرقَهُ تَْجِربَةٍ  ُكلَّ  إِْبلِيسُ  أَْكَملَ  إِلهََك. َولَمَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األحاد
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 من الُصوم األربَِعيني الُمقَدس لِثاألَحد الثا
 

 العَشيه

 (93 – 1:  12) تىمَ 
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9،  1:  22 مز

اَمكَ  أََماَمَك، فَْلتَأْتِ  َصَرْختُ  َواللَّْيلِ  بِالنَّهَارِ  َخَلَِصي، إِلهَ  َربُّ  يَا  لْ أَمِ  َصَلَتِي، قُدَّ

 .هَلِّلُويَا. ِطلبًتي إِلَىيَاًرُب َسمِعَك 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

يِسيُّونَ  َكتَبَةٌ  يَُسوعَ  إِلَى َجاءَ  ِحينَئِذٍ   تََعدَّىيَ  لَِماَذاقَائِلِيَن:  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوفَرِّ

يُوخِ، تَْقلِيدَ  تََلَِميُذكَ   َوقَالَ  َجابَ ُخْبًزا؟ فَأَ  يَأُْكلُونَ  ِحينََما أَْيِديَهُمْ  يَْغِسلُونَ  الَ  فَإِنَّهُمْ  الشُّ

ْونَ  لَِماَذا أَْيًضا، َوأَْنتُمْ  :لَهُمْ  : قَائَِلً  ىأَْوصَ  هللاَ  تَْقلِيِدُكْم؟ فَإِنَّ  بَِسبَب هللاِ  َوِصيَّةَ  تَتََعدَّ

َك، أَبَاكَ  أَْكِرمْ  ا أَوْ  أَبًا يَْشتِمْ  َوَمنْ  َوأُمَّ ا فَْليَُمتْ  أُّمً  الَ قَ  َمنْ : فَتَقُولُونَ  أَْنتُمْ  َمْوتًا. َوأَمَّ

هِ  أَوْ  ألَبِيهِ  هُ. فَقَدْ  أَوْ  أَبَاهُ  يُْكِرمُ  فََلَ . ِمنِّي بِهِ  تَْنتَفِعُ  الَِّذي هُوَ  قُْربَانٌ : أُمِّ  َوِصيَّةَ  تُمْ أَْبطَلْ  أُمَّ

 هَذا لَيَّ إِ  قَائَِلً: يَْقتَِربُ  إَِشْعيَاءُ  َعْنُكمْ  تَنَبَّأَ  َحَسنًا! ُمَراُؤونَ  تَْقلِيِدُكْم! يَا بَِسبَب هللاِ 

ْعبُ  ا بَِشفَتَْيِه، َويُْكِرُمني بِفَِمِه، الشَّ  ْعبُُدونَنييَ  بَِعيًدا. َوبَاِطَلً  َعنِّي فَُمْبتَِعدٌ  قَْلبُهُ َوأَمَّ

َواْفهَُموا.  اْسَمُعوا :لَهُمُ  َوقَالَ  اْلَجْمعَ  َدَعا النَّاِس. ثُمَّ  َوَصايَا ِهيَ  تََعالِيمَ  يَُعلُِّمونَ  َوهُمْ 

سُ  اْلفَمَ  يَْدُخلُ  َما لَْيسَ  سُ  هَذا اْلفَمِ  ِمنَ  يَْخُرجُ  َما بَلْ  اإِلْنَساَن، يُنَجِّ  ينَئِذٍ اإِلْنَساَن. حِ  يُنَجِّ



 األحد الثالث من الصوم األربعيني الُمقدس
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

361 

يِسيِّينَ  أَنَّ  أَتَْعلَمُ : َوقَالُوالَهُ تََلَِميُذهُ  مَ تَقَدَّ  ا اْلفَرِّ  :َوقَالَ  نَفَُروا؟ فَأََجابَ  اْلقَْولَ  َسِمُعوا لَمَّ

َماِويُّ  أَبِي يَْغِرْسهُ لَمْ  َغْرسٍ  ُكلُّ   َوإِنْ . ُعْميَانٍ  قَاَدةُ  ُعْميَانٌ  هُمْ . يُْقلَُع. اُْتُرُكوهُمْ  السَّ

رْ : لَهُ َوقَالَ  بُْطُرسُ  ُحْفَرٍة. فَأََّجابَ  فِي ِكَلَهَُما يَْسقُطَانِ  أَْعَمى يَقُودُ  أَْعَمى َكانَ   فَسِّ

 بَْعدُ  تَْفهَُمونَ  فَاِهِميَن؟ أَالَ  َغْيرُ  اآلنَ  َحتَّى أَْيًضا أَْنتُمْ  هَلْ :يَُسوعُ  اْلَمثََل. فَقَالَ  هَذا لَنَا

ا إِلَى َويَْنَدفِعُ  اْلَجْوفِ  إِلَى يَْمِضي اْلفَمَ  يَْدُخلُ  َما ُكلَّ  أَنَّ   ِمنَ  يَْخُرجُ  َما اْلَمْخَرجِ؟ َوأَمَّ

سُ  َوَذاكَ  يَْصُدُر، اْلقَْلب فَِمنَ  اْلفَمِ  يَرةٌ شِ  أَْفَكارٌ  تَْخُرجُ  اْلقَْلب ِمنَ  اإِلْنَساَن، ألَنْ  يُنَجِّ : رِّ

سُ  الَّتِي ِهيَ  تَْجِديٌف. هِذهِ  ُزوٍر، َشهَاَدةُ  ِسْرقَةٌ، فِْسٌق، ِزنًى، قَْتٌل، ا .اإِلْنَسانَ  تُنَجِّ  َوأَمَّ

سُ  فََلَ  َمْغُسولَةٍ  َغْيرِ  بِأَْيدٍ  األَْكلُ  ِ َدائِماً   .اإِلْنَسانَ  يُنَجِّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (16 - 1:  93) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 16 ، 1:  22 مز

. إْلتَفَت َوإْستَِمع ُمنَى، َوأَنَا إِلَى  ِعيٍّ ْت يَا هللاِ إِلَى َصَلَتِي، َواَل تََغفٌُّل َعْن تََضرُّ أَنَصَّ

ُب إْستََجاَب لِي.هللاِ َصَرَخُت،   .هَلِّلُويَا َوالرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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َماَواتِ  َملَُكوتَ  فَإِنَّ  ْبحِ  َمعَ  َخَرجَ  بَْيتٍ  َربَّ  َرُجَلً  يُْشبِهُ السَّ  ةً فََعلَ  لِيَْستَأِْجرَ  الصُّ

 نَْحوَ  َخَرجَ  ثُمَّ  َكْرِمِه. إِلَى َوأَْرَسلَهُمْ  اْليَْوِم، فِي ِدينَارٍ  َعلَى اْلفََعلَةِ  َمعَ  فَإتَّفَقَ  لَِكْرِمِه،

اَعةِ   أَْيًضا مْ أَْنتُ  اْذهَبُوا: لَهُمُ  فَقَالَ  بَطَّالِيَن، السُّوقِ  فِي قِيَاًما آَخِرينَ  َوَرأَى الثَّالِثَةِ  السَّ

اَعةِ  نَْحوَ  أَْيًضا َوَخَرجَ  فََمَضْوا. لَُكمْ  يَِحقُّ  َما فَأُْعِطيَُكمْ  اْلَكْرمِ  إِلَى اِدَسةِ  السَّ  السَّ

اَعةِ  نَْحوَ  ثُمَّ  َكذلَِك. َوفََعلَ  َوالتَّاِسَعةِ   قِيَاًما آَخِرينَ  َوَوَجدَ  َخَرجَ  َعْشَرةَ  اْلَحاِديَةَ  السَّ

 ْستَأِْجْرنَايَ  لَمْ  ألَنَّهُ: لَهُ قَالُوا بَطَّالِيَن؟ النَّهَارِ  ُكلَّ  ههُنَا َوقَْفتُمْ  لَِماَذا: لَهُمْ  فَقَالَ  بَطَّالِيَن،

ا لَُكْم. يَِحقُّ  َما فَتَأُْخُذوا اْلَكْرمِ  إِلَى أَْيًضا أَْنتُمْ  اْذهَبُوا:لَهُمُ  قَالَ  أََحدٌ   قَالَ  اءُ اْلَمسَ  َكانَ  فَلَمَّ

 لِيَن.األَوَّ  إِلَى اآلِخِرينَ  ِمنَ  ُمْبتَِدئًا األُْجَرةَ  َوأَْعِطِهمُ  اْلفََعلَةَ  اْدعُ : لَِوِكيلِهِ  اْلَكْرمِ  َصاِحبُ 

اَعةِ  أَْصَحابُ  فََجاءَ  ا ِدينَاًرا. ِدينَاًرا َوأََخُذوا َعْشَرةَ  اْلَحاِديَةَ  السَّ لُونَ  َجاءَ  فَلَمَّ  األَوَّ

ُرو يَأُْخُذونَ  هُمْ  َوفِيَما ِدينَاًرا. ِدينَاًرا أَْيًضا هُمْ  فَأََخُذوا ْكثَرَ أَ  يَأُْخُذونَ  أَنَّهُمْ  ظَنُّوا  اتََذمَّ

 ابِنَ  َساَوْيتَهُمْ  َوقَدْ  َواِحَدةً، َساَعةً  َعِملُوا اآلِخُرونَ  هُؤالَءِ : قَائِلِينَ  اْلبَْيِت. َربِّ  َعلَى

. النَّهَارِ  ثِقَلَ  اْحتََمْلنَا الَِّذينَ  نَْحنُ   َما َصاِحُب، يَا: ِمْنهُمْ  لَِواِحدٍ  َوقَالَ  فَأَجابَ  َواْلَحرَّ

 أُْعِطيَ  أَنْ  أُِريدُ  فَإِنِّي َواْذهَْب، لَكَ  الَِّذي فَُخذِ  ِدينَاٍر؟ َعلَى َمِعي اتَّفَْقتَ  أََما ظَلَْمتُكَ 

يَرةٌ  َعْينُكَ  أَمْ  لِي؟ بَِما أُِريدُ  َما أَْفَعلَ  أَنْ  لِي يَِحلُّ  َما أَوَ  ِمْثلََك. األَِخيرَ  هَذا  ألَنِّي ِشرِّ

لِينَ  اآلِخُرونَ  يَُكونُ  هَكَذا َصالٌِح؟ أَنَا لُونَ  أَوَّ  يُْدَعْونَ  َكثِيِرينَ  ألَنَّ  آِخِريَن، َواألَوَّ

ِ َدائِماً    يُْنتََخبُوَن. َوقَلِيلِينَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (10 - 9:  6) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  كورونثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َوْقتٌ  اآلنَ  هَُوَذا أََعْنتَُك. َخَلَصٍ  يَْومِ  َوفِي َسِمْعتَُك، َمْقبُول َوْقتٍ  فِي :يَقُولُ  ألَنَّهُ

 لْ بَ  اْلِخْدَمةُ. تَُلَمَ  لِئََلَّ  َشْيءٍ  فِي َعْثَرةً  نَْجَعلُ  َولَْسنَا َخَلٍَص. يَْومُ  اآلنَ  هَُوَذا َمْقبُولٌ 

امِ  أَْنفَُسنَا نُْظِهرُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي  ُروَراٍت،فِيضَ  َشَدائَِد،فِي َكثِيٍر،فِي َصْبرٍ  فِي:هللاِ  َكُخدَّ

 فِي أَْسهَاٍر، فِي أَْتَعاٍب، فِي اْضِطَرابَاٍت، فِي ُسُجوٍن، فِي َضَربَاٍت، فِي ِضيقَاٍت،

وحِ  فِي لُْطٍف، فِي أَنَاٍة، فِي ِعْلٍم، فِي طَهَاَرٍة، فِي أَْصَواٍم،  بَِلَ  َمَحبَّةٍ  فِي اْلقُُدِس، الرُّ

، َكَلَمِ  فِي ِريَاٍء، ةِ  فِي اْلَحقِّ  هََواٍن،وَ  بَِمْجدٍ  َولِْليََساِر. لِْليَِمينِ  اْلبِرِّ  بِِسَلَحِ  هللاِ  قُوَّ

 َونَْحنُ  َكَمْجهُولِينَ  َصاِدقُوَن، َونَْحنُ  َكُمِضلِّينَ  َحَسنٍ  َوِصيتٍ  َرِديءٍ  بِِصيتٍ 

بِينَ  نَْحيَا، نَْحنُ  َوهَا َكَمائِتِينَ  َمْعُروفُوَن،  نَْحنُ وَ  َكَحَزانَى َمْقتُولِيَن، َغْيرُ  َونَْحنُ  َكُمَؤدَّ

 َشْيٍء. لَّ كُ  نَْملِكُ  َونَْحنُ  لَنَا َشْيءَ  الَ  َكأَنْ  َكثِيِريَن، نُْغنِي َونَْحنُ  َكفُقََراءَ  فَِرُحوَن، َدائًِما

 فِي ُمتََضيِّقِينَ  بَلْ  نَافِي ُمتََضيِّقِينَ  لَْستُمْ  ُمتَِّسٌع. قَْلبُنَا اْلُكوِرْنثِيُّونَ  أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  َمْفتُوحٌ  فَُمنَا

 .ُمتَِّسِعينَ  أَْيًضا أَْنتُمْ  ُكونُوا: ألَْوالَِدي َكَما أَقُولُ  لِذلِكَ  فََجَزاءً  أَْحَشائُِكْم.

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (19 - 1:  0) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 فِي األَنَّنَ  أَْعظََم. َدْينُونَةً  نَأُْخذُ  أَنَّنَا َعالِِمينَ  إِْخَوتِي، يَا َكثِيِرينَ  ُمَعلِِّمينَ  تَُكونُوا الَ 

 قَاِدرٌ  َكاِمٌل، َرُجلٌ  فََذاكَ  اْلَكَلَمِ  فِي يَْعثُرُ  الَ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ  َجِميُعنَا نَْعثُرُ  َكثِيَرةٍ  أَْشيَاءَ 

 تُطَاِوَعنَا، لَِكيْ  أَْفَواِههَا فِي اللُُّجمَ  نََضعُ  اْلَخْيُل، هَُوَذا أَْيًضا. اْلَجَسدِ  ُكلَّ  يُْلِجمَ  أَنْ 

فُنُ  هَُوَذا ُكلَّهُ. ِجْسَمهَا فَنُِديرَ   احٌ ِريَ  َوتَُسوقُهَا اْلِمْقَداِر، بِهَذا َعِظيَمةٌ  َوِهيَ  أَْيًضا، السُّ

ا َصِغيَرةٌ  َدفَّةٌ  تُِديُرهَا َعاِصفَةٌ،  ْيًضا،أَ  اللَِّسانُ  هَكَذا اْلُمِديِر. قَْصدُ  َشاءَ  َحْيثَُما إِلَى ِجّدً

 ارٌ نَ  فَاللَِّسانُ  تُْحِرُق؟ ُوقُودٍ  أَيَّ  قَلِيلَةٌ، نَارٌ  هَُوَذا ُمتََعظًِّما َويَْفتَِخرُ  َصِغيرٌ  ُعْضوٌ  هُوَ 

 ائَِرةَ دَ  َويُْضِرمُ  ُكلَّهُ، ِجْسمَ الْ  يَُدنِّسُ  الَِّذي اللَِّساُن، أَْعَضائِنَا فِي ُجِعلَ  هَكَذا اإِلْثمِ  َعالَمُ 

افَاتِ  َوالطُّيُورِ  لِْلُوُحوشِ  طَْبعٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  َجهَنََّم. ِمنْ  َويُْضَرمُ  اْلَكْوِن، حَّ  اتِ َواْلبَْحِريَّ  َوالزَّ

. لِلطَّْبعِ  تََذلَّلَ  َوقَدْ  يَُذلَُّل، ا اْلبََشِريِّ ُ  نْ أَ  النَّاسِ  ِمنَ  أََحدٌ  يَْستَِطيعُ  فََلَ  اللَِّساُن، َوأَمَّ َ  يَُذّلِلِّ

ا َمْملُوٌّ  يُْضبَطُ، الَ  َشرٌّ  هُوَ   قَدْ  ينَ الَّذِ  النَّاسَ  نَْلَعنُ  َوبِهِ  اآلَب، هللاَ  نُبَاِركُ  بِهِ  ُمِميتًا. ُسّمً

نُوا  أَنْ  يإِْخَوتِ  يَا يَْصلُحُ  الَ  َولَْعنَةٌ  بََرَكةٌ  تَْخُرجُ  اْلَواِحدِ  اْلفَمِ  ِمنَ  هللاِ. ِشْبهِ  َعلَى تََكوَّ

؟ اْلَعْذبَ  َواِحَدةٍ  َعْينٍ  نَْفسِ  ِمنْ  يُْنبِعُ  يَْنبُوًعا أَلََعلَّ  هَكَذا. األُُمورُ  هِذهِ  تَُكونَ   لْ هَ  َواْلُمرَّ

 َماءً  ْصنَعُ يَ  يَْنبُوعٌ  َكذلِكَ  َوالَ  تِينًا؟ َكْرَمةٌ  أَوْ  َزْيتُونًا، تَْصنَعَ  أَنْ  تِينَةٌ  إِْخَوتِي يَا تَْقِدرُ 

 .َوَعْذبًا َمالًِحا

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (90 - 1:  94) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

يُوخِ  َمعَ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسُ  َحنَانِيَّا اْنَحَدرَ  أَيَّامٍ  َخْمَسةِ  َوبَْعدَ   سُ تَْرتُلُّ  اْسُمهُ َوَخِطيبٍ  الشُّ

ا بُولَُس. ِضدَّ  لِْلَوالِي فََعَرُضوا َكايَةِ  فِي تَْرتُلُّسُ  اْبتََدأَ  ُدِعَي، فَلَمَّ  إِنَّنَا: قَائَِلً  الشِّ

ةِ  لِهِذهِ  َصاَرتْ  َوقَدْ  َجِزيل، َسَلَمٍ  َعلَى بَِواِسطَتِكَ  َحاِصلُونَ   بِتَْدبِيِركَ  َمَصالِحُ  األُمَّ

 ئََلَّ لِ  َولِكنْ  َمَكاٍن. َوُكلِّ  َزَمانٍ  لِّ كُ  فِي ُشْكرٍ  بُِكلِّ  فِيلِْكسُ  اْلَعِزيزُ  أَيُّهَا ذلِكَ  فَنَْقبَلُ 

قَكَ  جُ  هَذا َوَجْدنَا إِذْ  فَإِنَّنَا: بِِحْلِمكَ  بِاالْختَِصارِ  تَْسَمَعنَا أَنْ  أَْلتَِمسُ  أَْكثََر، أَُعوِّ  لَ الرَّ

 لنَّاِصِريِّيَن،ا ِشيَعةِ  َوِمْقَدامَ  اْلَمْسُكونَِة، فِي الَِّذينَ  اْليَهُودِ  َجِميعِ  بَْينَ  فِْتنَةٍ  َوُمهَيِّجَ  ُمْفِسًدا

سَ  أَنْ  َشَرعَ  َوقَدْ   نَا.نَاُموسِ  َحَسبَ  َعلَْيهِ  نَْحُكمَ  أَنْ  َوأََرْدنَا أَْمَسْكنَاهُ  أَْيًضا، اْلهَْيَكلَ  يُنَجِّ

 أَنْ  لَْيهِ عَ  اْلُمْشتَِكينَ  َوأََمرَ  أَْيِدينَا، بَْينِ  ِمنْ  َوأََخَذهُ  َشِديدٍ  بُِعْنفٍ  األَِميرُ  لِيِسيَاسُ  فَأَْقبَلَ 

 هَابِ  نَْشتَِكي الَّتِي األُُمورِ  هِذهِ  َجِميعَ  تَْعلَمَ  أَنْ  فََحْصتَ  إَِذا يُْمِكنُكَ  َوِمْنهُ إِلَْيكَ  يَأْتُوا

 َمأَ وْ أَ  إِذْ  بُولُُس، فَأََجابَ  هَكَذا. األُُمورَ  هِذهِ  إِنَّ  :قَائِلِينَ  أَْيًضا اْليَهُودُ  َوافَقَهُ ثُمَّ  َعلَْيِه.

 أَْحتَجُّ  ِة،األُمَّ  لِهِذهِ  قَاضٍ  َكثِيَرةٍ  ِسنِينَ  ُمْنذُ  أَنَّكَ  َعلِْمتُ  قَدْ  إِذْ  إِنِّي :يَتََكلَّمَ  أَنْ  اْلَوالِي إِلَْيهِ 

ا  اْثنَيْ  ِمنِ  أَْكثَرُ  لِي لَْيسَ  أَنَّهُ تَْعِرفَ  أَنْ  قَاِدرٌ  َوأَْنتَ  ُسُروٍر. بِأَْكثَرِ  أَْمِري فِي َعمَّ

 ًداأَحَ  أَُحاجُّ  اْلهَْيَكلِ  فِي يَِجُدونِي َولَمْ  أُوُرَشلِيَم. فِي ألَْسُجدَ  َصِعْدتُ  ُمْنذُ  يَْوًما َعَشرَ 

ًعا أَْصنَعُ  أَوْ  ْعِب، ِمنَ  تََجمُّ  نْ أَ  يَْستَِطيُعونَ  َوالَ  اْلَمِدينَِة. فِي َوالَ  اْلَمَجاِمعِ  فِي َوالَ  الشَّ

. اآلنَ  بِهِ  يَْشتَُكونَ  َما يُْثبِتُوا  الَِّذي الطَِّريقِ  َحَسبَ  أَنَّنِي: بِهَذا لَكَ  أُقِرُّ  َولِكنَّنِي َعلَيَّ

 النَّاُموسِ  فِي َمْكتُوبٌ  هُوَ  َما بُِكلِّ  ُمْؤِمنًا آبَائِي، إِلهَ  أَْعبُدُ  هَكَذا ِشيَعةٌ، لَهُ يَقُولُونَ 

 ةٌ قِيَامَ  تَُكونُ  َسْوفَ  أَنَّهُ: يَْنتَِظُرونَهُ أَْيًضا هُمْ  َما فِي بِاّلِلِ  َرَجاءٌ  َولِي َواألَْنبِيَاِء.

بُ  أَْيًضا أَنَا لِذلِكَ  َواألَثََمِة. األَْبَرارِ  لِألَْمَواِت،  بَِلَ  رٌ َضِمي َدائًِما لِي لِيَُكونَ  نَْفِسي أَُدرِّ

تِي َصَدقَاتٍ  أَْصنَعُ  ِجْئتُ  َكثِيَرةٍ  ِسنِينَ  َوبَْعدَ  َوالنَّاِس. هللاِ  نَْحوِ  ِمنْ  َعْثَرةٍ   قََرابِيَن.وَ  ألُمَّ
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 يَهُودٌ  هُمْ  قَْومٌ  َشَغٍب، َمعَ  َوالَ  َجْمعٍ  َمعَ  لَْيسَ  اْلهَْيَكِل، فِي ُمتَطَهًِّرا َوَجَدنِي ذلِكَ  َوفِي

 قُلْ لِيَ  أَوْ  َشْيٌء. َعلَيَّ  لَهُمْ  َكانَ  إِنْ  َويَْشتَُكوا، لََدْيكَ  يَْحُضُروا أَنْ  يَْنبَِغي َكانَ  أَِسيَّا، ِمنْ 

ْنبِ  ِمنَ  فِيَّ  َوَجُدوا َماَذا أَْنفُُسهُمْ  هُؤالَءِ   هَذا ِجهَةِ  ِمنْ  إِالَّ  اْلَمْجَمعِ، أََمامَ  قَائِمٌ  َوأَنَا الذَّ

 أَُحاَكمُ  األَْمَواتِ  قِيَاَمةِ  أَْجلِ  ِمنْ  أَنِّي: بَْينَهُمْ  َواقِفًا بِهِ  َصَرْختُ  الَِّذي اْلَواِحدِ  اْلقَْولِ 

ا اْليَْوَم. ِمْنُكمُ   َذاه أُُمورَ  تَْحقِيق بِأَْكثَرِ  يَْعلَمُ  َكانَ  إِذْ  أَْمهَلَهُْم، فِيلِْكسُ  هَذا َسِمعَ  فَلَمَّ

 ِمئَةِ الْ  قَائِدَ  َوأََمرَ  أُُموِرُكْم. َعنْ  أَْفَحصُ  األَِميرُ  لِيِسيَاسُ  اْنَحَدرَ  َمتَى :قَائَِلً  الطَِّريِق،

 يَْخِدَمهُ أَنْ  أَْصَحابِهِ  ِمنْ  أََحًدا يَْمنَعَ  الَ  َوأَنْ  ُرْخَصةٌ، لَهُ َوتَُكونَ  بُولُُس، يُْحَرسَ  أَنْ 

 .إِلَْيهِ  يَأْتِيَ  أَوْ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (09 - 11:  12) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  22 مز

ا لِتُدِرُكنا َرأفَاتَُك َسِريًعا. ألنَنَا قَد إفتَقَرنَا ِجًدا، أَِعنَّ الَ تَْذُكْر آثَاِمنَا األَولَي، فَلتَسبِق 

 .هَلِّلُويَا يَا هللا ُمَخلِصنَا ِمْن أَْجِل َمْجِد إْسِمَك.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

  .األبد آمينإلي  ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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 الَِّذي اْلقِْسمَ  أَْعِطنِي أَبِي يَا: ألَبِيهِ  أَْصَغُرهَُما فَقَالَ  إْبنَاِن. لَهُ َكانَ  إِْنَسانٌ  :َوقَالَ 

 األَْصَغرُ  ْبنُ اال َجَمعَ  بَِكثِيَرةٍ  لَْيَستْ  أَيَّامٍ  َوبَْعدَ  َمِعيَشتَهُ. لَهَُما فَقََسمَ  اْلَمالِ  ِمنَ  يُِصيبُنِي

رَ  َوهُنَاكَ  بَِعيَدٍة، ُكوَرةٍ  إِلَى َوَسافَرَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ا ُمْسِرٍف. بَِعْيشٍ  َمالَهُ بَذَّ  ُكلَّ  أَْنفَقَ  فَلَمَّ

 ِمنْ  َواِحدٍ بِ  َواْلتََصقَ  فََمَضى يَْحتَاُج. فَاْبتََدأَ  اْلُكوَرِة، تِْلكَ  فِي َشِديدٌ  ُجوعٌ  َحَدثَ  َشْيٍء،

 ْطنَهُبَ  يَْمألَ  أَنْ  يَْشتَِهي َوَكانَ  َخنَاِزيَر. لِيَْرَعى ُحقُولِهِ  إِلَى فَأَْرَسلَهُ اْلُكوَرِة، تِْلكَ  أَْهلِ 

: قَالَ وَ  نَْفِسهِ  إِلَى فََرَجعَ  أََحٌد. يُْعِطهِ  فَلَمْ  تَأُْكلُهُ، اْلَخنَاِزيرُ  َكانَتِ  الَِّذي اْلُخْرنُوبِ  ِمنَ 

 ولُ َوأَقُ  أَبِي إِلَى َوأَْذهَبُ  أَقُومُ  ُجوًعا. أَْهلِكُ  َوأَنَا اْلُخْبزُ  َعْنهُ يَْفُضلُ  ألَبِي أَِجيرٍ  ِمنْ  َكمْ 

َماءِ  إِلَى أَْخطَأْتُ  أَبِي، يَا: لَهُ اَمَك، السَّ  اْبنًا لَكَ  أُْدَعى أَنْ  بَْعدُ  ُمْستَِحقًّا َولَْستُ  َوقُدَّ

 َحنَّنَ فَتَ  أَبُوهُ، َرآهُ  بَِعيًدا يََزلْ  لَمْ  َكانَ  َوإِذْ  أَبِيهِ  إِلَى َوَجاءَ  فَقَامَ  أَْجَراَك. َكأََحدِ  اِْجَعْلنِي

َماءِ  إِلَى أَْخطَأْتُ  أَبِي، يَا:االْبنُ  لَهُ فَقَالَ  َوقَبَّلَهُ. ُعنُقِهِ  َعلَى َوَوقَعَ  َوَرَكضَ  اَمَك،وَ  السَّ  قُدَّ

 ىاألُولَ  اْلُحلَّةَ  أَْخِرُجوا: لَِعبِيِدهِ  األَبُ  فَقَالَ  اْبنًا. لَكَ  أُْدَعى أَنْ  بَْعدُ  ُمْستَِحقًّا َولَْستُ 

ُموا ِرْجلَْيِه، فِي َوِحَذاءً  يَِدِه، فِي َخاتًَما َواْجَعلُوا َوأَْلبُِسوهُ،  اْلُمَسمَّنَ  اْلِعْجلَ  َوقَدِّ

 ْبتََدأُوافَا فَُوِجدَ  َضاالًّ  َوَكانَ  فََعاَش، َميِّتًا َكانَ  هَذا اْبنِي ألَنَّ  َونَْفَرَح، فَنَأُْكلَ  َواْذبَُحوهُ 

ا اْلَحْقلِ  فِي األَْكبَرُ  اْبنُهُ َوَكانَ  يَْفَرُحوَن.  ْوتَ صَ  َسِمعَ  اْلبَْيِت، ِمنَ  َوقَُربَ  َجاءَ  فَلَمَّ

 فَقَالَ  هَذا؟ يَُكونَ  أَنْ  َعَسى َما: َوَسأَلَهُ اْلِغْلَمانِ  ِمنَ  َواِحًدا فََدَعا َوَرْقًصا. طََربٍ  آالَتِ 

َن، اْلِعْجلَ  أَبُوكَ  فََذبَحَ  َجاءَ  أَُخوكَ : لَهُ  نْ أَ  يُِردْ  َولَمْ  فََغِضبَ  َسالًِما. قَبِلَهُ ألَنَّهُ اْلُمَسمَّ

 ا،َعَدُدهَ  هَذا ِسنِينَ  أَْخِدُمكَ  أَنَا هَا: ألَبِيهِ  َوقَالَ  فَأََجابَ  إِلَْيِه. يَْطلُبُ  أَبُوهُ  فََخَرجَ  يَْدُخلَ 

الَ  َولِكنْ  أَْصِدقَائِي. َمعَ  ألَْفَرحَ  قَطُّ  تُْعِطنِي لَمْ  َوَجْديًا َوِصيَّتََك، أَتََجاَوزْ  لَمْ  َوقَطُّ   َجاءَ  مَّ

َوانِي، َمعَ  َمِعيَشتَكَ  أََكلَ  الَِّذي هَذا اْبنُكَ  َن. اْلِعْجلَ  لَهُ َذبَْحتَ  الزَّ  ايَ : لَهُ فَقَالَ  اْلُمَسمَّ

،وَ  نَْفَرحَ  أَنْ  يَْنبَِغي انَ كَ  َولِكنْ  لََك. فَهُوَ  لِي َما َوُكلُّ  ِحيٍن، ُكلِّ  فِي َمِعي أَْنتَ  بُنَيَّ   نَُسرَّ

ِ َدائِماً . فَُوِجدَ  َضااُل  َوَكانَ  فََعاَش، َميِّتًا َكانَ  هَذا أََخاكَ  ألَنَّ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 الُصوم الَكبير من الثالِث ِمساء األَحدَصالة 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (09 - 92:  91) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0 ، 9 ، 1:  03 مز

 َصَرختُ  إِلِهي، بُّ أيُهَا الرَ أَْعَدائِي.  بِي تُْشِمتْ  َولَمْ  إحتًَضني ألَنَّكَ  َربُّ  يَا أَُعظُِّمكَ 

، فََشفَْيتَنِي. يَا كَ إلَيِ   .هَلِّلُويَا .ِمن الَجِحيم. نَْفِسي أَْصَعْدتَ  َربُّ
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن  ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ  إِلَى فََجاءَ  اْبنَاِن، إِلْنَسانٍ  َكانَ  تَظُنُّوَن؟ َماَذا  َملْ إعْ  اْليَْومَ  إْذهَب إْبنِي، يَا: َوقَالَ  األَوَّ

 الَ َوقَ  الثَّاني إِلَى َوَجاءَ  َوَمَضى. أَِخيًرا نَِدمَ  َولِكنَّهُ أُِريدُ  َما: َوقَالَ  فَأََجابَ  َكْرِمي. فِي

 ألَنَّ  األَِب؟ إَِراَدةَ  َعِملَ  االْثنَْينِ  فَأَيُّ  يَْمِض. َولَمْ  َسيِّدُ  يَا أَنَا هَا: َوقَالَ  فَأََجابَ  َكذلِكَ 

ا بِِه، تُْؤِمنُوا فَلَمْ  اْلَحقِّ  طَِريقِ  فِي َجاَءُكمْ  يُوَحنَّا اُرونَ  َوأَمَّ َواني اْلَعشَّ  بِهِ  افَآَمنُو َوالزَّ

ِ َدائِماً   . بِهِ  لِتُْؤِمنُوا أَِخيًرا تَْنَدُموا لَمْ  َرأَْيتُمْ  إِذْ  َوأَْنتُمْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من الُصوم األربَِعيني الُمقَدس َرابِعاألَحد ال
 

 العَشيه

 (01 – 99:  19) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ بِشارة ُمعلمِ س، فَصُل ِمن يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
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. َوأَنَا أُُوِمُن إنِّي أَُعايَِن  بَّ ْد قَْلبَُك، َوإْنتَِظِر الرَّ ّب، تَقّو لِيَتََشدَّ َراٌت َخيْ إْصطَبِر لِلرَّ

بِّ فِي أَْرِض األَْحيَاِء.  .هَلِّلُويَا الرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

وا الَ : لَُكمْ  أَقُولُ  هَذا أَْجلِ  ِمنْ  :لِتََلَِميِذهِ  َوقَالَ   َجَسدِ لِلْ  َوالَ  تَأُْكلُوَن، بَِما لَِحيَاتُِكمْ  تَْهتَمُّ

لُوا ِمنَ  أَْفَضلُ  َواْلَجَسدُ  الطََّعاِم، ِمنَ  أَْفَضلُ  تَْلبَُسوَن. اَْلَحيَاةُ  بَِما : ْلِغْربَانَ ا اللِّبَاِس. تَأَمَّ

 اْلَحِريِّ بِ  أَْنتُمْ  َكمْ . يُقِيتُهَا َوهللاُ  َمْخَزٌن، َوالَ  َمْخَدعٌ  لَهَا َولَْيسَ  تَْحُصُد، َوالَ  تَْزَرعُ  الَ  أَنَّهَا

َواِحَدةً؟  ِذَراًعا قَاَمتِهِ  َعلَى يَِزيدَ  أَنْ  يَْقِدرُ  اْهتَمَّ  إَِذا ِمْنُكمْ  الطُّيُوِر! َوَمنْ  ِمنَ  أَْفَضلُ 

لُوابِالْ  تَْهتَمُّونَ  فَلَِماَذا األَْصَغِر، َعلَى َوالَ  تَْقِدُرونَ  الَ  ُكْنتُمْ  فَإِنْ  نَابِقَ ا بََواقِي؟ تَأَمَّ  لزَّ

 َكانَ  ْجِدهِ مَ  ُكلِّ  فِي ُسلَْيَمانُ  َوالَ  إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ  تَْغِزُل، َوالَ  تَْتَعبُ  الَ : تَْنُمو َكْيفَ 

 فِي َغًدا َويُْطَرحُ  اْلَحْقلِ  فِي اْليَْومَ  يُوَجدُ  الَِّذي اْلُعْشبُ  َكانَ  ِمْنهَا. فَإِنْ  َكَواِحَدةٍ  يَْلبَسُ 

 أَْنتُمْ  تَْطلُبُوا َلَ اإِليَماِن؟ فَ  قَلِيلِي يَا أَْنتُمْ  يُْلبُِسُكمْ  بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  هَكَذا، هللاُ  يُْلبُِسهُ التَّنُّورِ 
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ا. اْلَعالَمِ  أَُممُ  تَْطلُبُهَا ُكلَّهَا هِذهِ  تَْقلَقُوا، فَإِنَّ  َوالَ  تَْشَربُونَ  َوَما تَأُْكلُونَ  َما  فَأَبُوُكمْ  مْ أَْنتُ  َوأَمَّ

 لَُكْم.  تَُزادُ  ُكلُّهَا َوهِذهِ  هللاِ، َملَُكوتَ  اْطلُبُوا هِذِه. بَلِ  إِلَى تَْحتَاُجونَ  أَنَُّكمْ  يَْعلَمُ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (14 - 1:  99) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 90 ، 94:  01 مز

ْع قُلُوبُُكْم، يَا َجِميَع اْلُمتَِكلِيَن َعلَى  ْد َوْلتَتََشجَّ بَّ يَا َجمِ لِتَتََشدَّ . أَِحبُّوا الرَّ بَّ يَع الرَّ

بُّ إبتَغى الَحقَائِق.  .هَلِّلُويَا أَْتقِيَائِِه، ألَِن الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َماَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ :قَائَِلً  بِأَْمثَال أَْيًضا يَُكلُِّمهُمْ  يَُسوعُ  َوَجَعلَ   َصنَعَ  ًكاَملِ  إِْنَسانًا السَّ

ينَ  لِيَْدُعوا َعبِيَدهُ  َوأَْرَسلَ  الْبنِِه، ُعْرًسا  تُوا.يَأْ  أَنْ  يُِريُدوا فَلَمْ  اْلُعْرِس، إِلَى اْلَمْدُعوِّ

ينَ  قُولُوا: ائَِلً قَ  آَخِرينَ  َعبِيًدا أَْيًضا فَأَْرَسلَ   انِيثِيرَ  أَْعَدْدتُهُ َغَدائِي هَُوَذا: لِْلَمْدُعوِّ

نَاتِي  ْوا،َوَمضَ  تَهَاَونُوا َولِكنَّهُمْ  اْلُعْرِس. إِلَى تََعالَْوا ُمَعدٌّ  َشْيءٍ  َوُكلُّ  ُذبَِحْت، قَدْ  َوُمَسمَّ

 .َوقَتَلُوهُمْ  َوَشتَُموهُمْ  َعبِيَدهُ  أَْمَسُكوا َواْلبَاقُونَ  تَِجاَرتِِه، إِلَى َوآَخرُ  َحْقلِِه، إِلَى َواِحدٌ 

ا  ثُمَّ  .َمِدينَتَهُمْ  َوأَْحَرقَ  اْلقَاتِلِينَ  أُولئِكَ  َوأَْهلَكَ  ُجنُوَدهُ  َوأَْرَسلَ  َغِضَب، اْلَملِكُ  َسِمعَ  فَلَمَّ

ا: لَِعبِيِدهِ  قَالَ  ، اْلُعْرسُ  أَمَّ ا فَُمْستََعدٌّ ونَ  َوأَمَّ  إِلَى ْذهَبُوافَا ُمْستَِحقِّيَن. ُكونُوايَ  فَلَمْ  اْلَمْدُعوُّ
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 إِلَى اْلَعبِيدُ  أُولئِكَ  فََخَرجَ  اْلُعْرِس. إِلَى فَاْدُعوهُ  َوَجْدتُُموهُ  َمنْ  َوُكلُّ  الطُُّرِق، َمفَاِرقِ 

 ِمنَ  اْلُعْرسُ  فَاْمتَألَ  َوَصالِِحينَ  أَْشَراًرا َوَجُدوهُمْ  الَِّذينَ  ُكلَّ  َوَجَمُعوا الطُُّرِق،

ا اْلُمتَِّكئِيَن.  لِبَاسَ  بًِساالَ  يَُكنْ  لَمْ  إِْنَسانًا هُنَاكَ  َرأَى اْلُمتَِّكئِيَن، لِيَْنظُرَ  اْلَملِكُ  َدَخلَ  فَلَمَّ

 اْلُعْرِس؟ لِبَاسُ  َعلَْيكَ  َولَْيسَ  هُنَا إِلَى َدَخْلتَ  َكْيفَ  َصاِحُب، يَا: لَهُ فَقَالَ  اْلُعْرِس.

امِ  اْلَملِكُ  قَالَ  ِحينَئِذٍ  فََسَكَت.  فِي َواْطَرُحوهُ  َوُخُذوهُ  َويََدْيِه، ِرْجلَْيهِ  اْربُطُوا: لِْلُخدَّ

 قَلِيلِينَ وَ  يُْدَعْونَ  َكثِيِرينَ  ألَنَّ  األَْسنَاِن. َوَصِريرُ  اْلبَُكاءُ  يَُكونُ  هُنَاكَ  اْلَخاِرِجيَّةِ  الظُّْلَمةِ 

ِ َدائِماً    يُْنتََخبُوَن.  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (94 - 13:  6) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْوا إِْخَوتِي يَا أَِخيًرا بِّ  فِي تَقَوُّ ةِ  َوفِي الرَّ تِِه. ِشدَّ  َكيْ لِ  اْلَكاِملَ  هللاِ  ِسَلَحَ  ْلبَُسواإ قُوَّ

 َمعَ  لْ بَ  َولَْحٍم، َدمٍ  َمعَ  لَْيَستْ  ُمَصاَرَعتَنَا فَإِنَّ  إِْبلِيَس. َمَكايِدِ  ِضدَّ  تَْثبُتُوا أَنْ  تَْقِدُروا

َؤَساِء، َلَِطيِن، َمعَ  الرُّ ْهِر، هَذا ظُْلَمةِ  َعلَى اْلَعالَمِ  ُوالَةِ  َمعَ  السَّ رِّ  أَْجنَادِ  َمعَ  الدَّ  الشَّ

وِحيَّةِ  َماِويَّاِت. فِي الرُّ  أَنْ  تَْقِدُروا لَِكيْ  اْلَكاِملَ  هللاِ  ِسَلَحَ  اْحِملُوا ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ  السَّ

يِر، اْليَْومِ  فِي تُقَاِوُموا رِّ ُموا أَنْ  َوبَْعدَ  الشِّ  ُمَمْنِطقِينَ  فَاْثبُتُوا تَْثبُتُوا. أَنْ  َشْيءٍ  ُكلَّ  تُتَمِّ

، أَْحقَاَءُكمْ  ، ِدْرعَ  َوالَبِِسينَ  بِاْلَحقِّ َلَ  إِْنِجيلِ  بِاْستِْعَدادِ  أَْرُجلَُكمْ  َوَحاِذينَ  اْلبِرِّ  ِم.السَّ

يرِ ال ِسهَامِ  َجِميعَ  تُْطفِئُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  بِهِ  الَِّذي اإِليَماِن، تُْرسَ  اْلُكلِّ  فَْوقَ  َحاِملِينَ  رِّ  شِّ

وحِ  َوَسْيفَ  اْلَخَلَِص، ُخوَذةَ  َوُخُذوا اْلُمْلتَِهبَِة.  لِّ بِكُ  ُمَصلِّينَ  هللاِ. َكلَِمةُ  هُوَ  الَِّذي الرُّ

وحِ، فِي َوْقتٍ  ُكلَّ  َوِطْلبَةٍ  َصَلَةٍ   ْجلِ ألَ  َوِطْلبٍَة، ُمواظَبَةٍ  بُِكلِّ  بَِعْينِهِ  لِهَذا َوَساِهِرينَ  الرُّ
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يِسيَن، َجِميعِ   بِِسرِّ  هَاًراجِ  ألُْعلِمَ  فَِمي، اْفتِتَاحِ  ِعْندَ  َكَلَمٌ  لِي يُْعطَى لَِكيْ  َوألَْجلِي، اْلقِدِّ

 َكلََّم.أَتَ  أَنْ  يَِجبُ  َكَما فِيهِ  أَُجاِهرَ  لَِكيْ  َسَلَِسَل، فِي َسفِيرٌ  أَنَا ألَْجلِهِ  الَِّذي اإِلْنِجيِل،

فُُكمْ  أَْفَعُل، َماَذا أَْحَوالِي، أَْيًضا أَْنتُمْ  تَْعلَُموا لَِكيْ  َولِكنْ   األَخُ  ُكسُ تِيِخي َشْيءٍ  بُِكلِّ  يَُعرِّ

، فِي األَِمينُ  َواْلَخاِدمُ  اْلَحبِيبُ  بِّ  ْعلَُمواتَ  لَِكيْ  بَِعْينِِه، لِهَذا إِلَْيُكمْ  أَْرَسْلتُهُ الَِّذي الرَّ

يَ  َولَِكيْ  أَْحَوالَنَا،  اآلبِ  هللاِ  ِمنَ  بِإِيَمانٍ  َوَمَحبَّةٌ  اإِلْخَوِة، َعلَى َسَلَمٌ  قُلُوبَُكْم. يَُعزِّ

بِّ   َعَدمِ  يفِ  اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  َربَّنَا يُِحبُّونَ  الَِّذينَ  َجِميعِ  َمعَ  اَلنِّْعَمةُ  ْلَمِسيحِ.ا يَُسوعَ  َوالرَّ

 .آِمينَ  فََسادٍ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 - 2:  4) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يعقوب ُمعلِّمناسالة صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 أَْيِديَُكمْ  نَقُّوا ُكمْ إِلَيْ  فَيَْقتَِربَ  هللاِ  إِلَى اِْقتَِربُوا ِمْنُكْم. فَيَْهُربَ  إِْبلِيسَ  قَاِوُموا ّلِلِ  فَإْخَضُعوا

ْأيَْيِن. َذِوي يَا قُلُوبَُكمْ  َوطَهُِّروا اْلُخطَاةُ، أَيُّهَا  لْ لِيَتََحوَّ  َواْبُكوا َونُوُحوا اْكتَئِبُوا الرَّ

. إِلَى َوفََرُحُكمْ  نَْوحٍ، إِلَى َضِحُكُكمْ  امَ  اتَِّضُعوا َغمٍّ بِّ  قُدَّ  ْعُضُكمْ بَ  يَُذمَّ  الَ  فَيَْرفََعُكْم. الرَّ

 َوإِنْ  النَّاُموسَ  َويَِدينُ  النَّاُموسَ  يَُذمُّ  أََخاهُ  َويَِدينُ  أََخاهُ  يَُذمُّ  الَِّذي اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا بَْعًضا

 َواِضعُ  هُوَ  َواِحدٌ  لَهُ. َديَّانًا بَلْ  بِالنَّاُموِس، َعاِمَلً  فَلَْستَ  النَّاُموَس، تَِدينُ  ُكْنتَ 

 أَيُّهَا اآلنَ  هَلُمَّ  َغْيَرَك؟ تَِدينُ  َمنْ  يَا أَْنتَ  فََمنْ  َويُْهلِكَ  يَُخلِّصَ  أَنْ  اْلقَاِدرُ  النَّاُموِس،

 َواِحَدةً  َسنَةً  نَْصِرفُ  َوهُنَاكَ  تِْلَك، أَوْ  اْلَمِدينَةِ  هِذهِ  إِلَى َغًدا أَوْ  اْليَْومَ  نَْذهَبُ :اْلقَائِلُونَ 

 ٌر،بَُخا إِنَّهَا َحيَاتُُكْم؟ ِهيَ  َما ألَنَّهُ اْلَغدِ  أَْمرَ  تَْعِرفُونَ  الَ  الَِّذينَ  أَْنتُمُ  َونَْربَُح. َونَتَِّجرُ 

. ثُمَّ  قَلِيَلً  يَْظهَرُ  بُّ  َشاءَ  إِنْ :تَقُولُوا أَنْ  ِعَوضَ  يَْضَمِحلُّ  اَك.ذَ  أَوْ  هَذا نَْفَعلُ  َوِعْشنَا الرَّ
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ا  أَنْ  يَْعِرفُ  فََمنْ  َرِديٌء. هَذا ِمْثلُ  اْفتَِخارٍ  ُكلُّ  تََعظُِّمُكمْ  فِي تَْفتَِخُرونَ  فَإِنَُّكمْ  اآلنَ  َوأَمَّ

 .لَهُ َخِطيَّةٌ  فَذلِكَ  يَْعَمُل، َوالَ  َحَسنًا يَْعَملَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (1:  96 - 10:  92) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 لَىعَ  لِيَُسلَِّما قَْيَصِريَّةَ  إِلَى َوبَْرنِيِكي اْلَملِكُ  أَْغِريبَاسُ  أَْقبَلَ  أَيَّامٌ  َمَضتْ  َوبَْعَدَما

ا فَْستُوَس.  ْمرَ أَ  اْلَملِكِ  َعلَى فَْستُوسُ  َعَرضَ  َكثِيَرةً، أَيَّاًما هُنَاكَ  يَْصِرفَانِ  َكانَا َولَمَّ

 ةِ اْلَكهَنَ  ُرَؤَساءُ  َعْنهُ لِي َوَعَرضَ  أَِسيًرا، فِيلِْكسُ  تََرَكهُ َرُجلٌ  يُوَجدُ :قَائَِلً  بُولَُس،

ا اْليَهُودِ  َوَمَشايِخُ   لَْيسَ  أَنْ  فَأََجْبتُهُمْ  َعلَْيِه. ُحْكًما طَالِبِينَ  أُوُرَشلِيمَ  فِي ُكْنتُ  لَمَّ

وَمانِيِّينَ   عَ مَ  ُمواَجهَةً  َعلَْيهِ  اْلَمْشُكوُّ  يَُكونَ  أَنْ  قَْبلَ  لِْلَمْوتِ  أََحًدا يَُسلُِّموا أَنْ  َعاَدةٌ  لِلرُّ

ْكَوى. َعنِ  لَِلْحتَِجاجِ  فُْرَصةٍ  َعلَى فَيَْحُصلُ  اْلُمْشتَِكيَن،  هُنَا ىإِلَ  اْجتََمُعوا افَلَمَّ  الشَّ

ُجِل. يُْؤتَى أَنْ  َوأََمْرتُ  اْلِوالَيَِة، ُكْرِسيِّ  َعلَى اْلَغدِ  فِي إِْمهَال ُدونِ  ِمنْ  َجلَْستُ   بِالرَّ

ا ا َواِحَدةٍ  بِِعلَّةٍ  يَأْتُوا لَمْ  َحْولَهُ، اْلُمْشتَُكونَ  َوقَفَ  فَلَمَّ . ُكْنتُ  ِممَّ  لَْيهِ عَ  لَهُمْ  َكانَ  لِكنْ  أَظُنُّ

 إِنَّهُ يَقُولُ  بُولُسُ  َوَكانَ  َماَت، قَدْ  يَُسوعُ  اْسُمهُ َواِحدٍ  َوَعنْ  ِديَانَتِِهْم، ِجهَةِ  ِمنْ  َمَسائِلُ 

.  يَم،أُوُرَشلِ  إِلَى يَْذهَبَ  أَنْ  يََشاءُ  أَلََعلَّهُ: قُْلتُ  هَذا َعنْ  اْلَمْسأَلَةِ  فِي ُمْرتَابًا ُكْنتُ  َوإِذْ  َحيٌّ

ا َولِكنْ  األُُموِر؟ هِذهِ  ِجهَةِ  ِمنْ  هُنَاكَ  َويَُحاَكمَ   لِفَْحصِ  يُْحفَظَ  لَِكيْ  َدْعَواهُ  بُولُسُ  َرفَعَ  لَمَّ

: لِفَْستُوسَ  أَْغِريبَاسُ  فَقَالَ  قَْيَصَر. إِلَى أُْرِسلَهُ أَنْ  إِلَى بِِحْفِظهِ  أََمْرتُ  أُوُغْسطَُس،

جُ  أَْسَمعَ  أَنْ  أَْيًضا أَنَا أُِريدُ  ُكْنتُ  ا اْلَغدِ  فَفِي تَْسَمُعهُ. َغًدا: فَقَالَ  لَ الرَّ  يبَاسُ أَْغرِ  َجاءَ  لَمَّ
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 نَةِ اْلَمِدي َوِرَجالِ  األَُمَراءِ  َمعَ  االْستَِماعِ  َدارِ  إِلَى َوَدَخَلَ  َعِظيٍم، اْحتِفَال فِي َوبَْرنِيِكي

ِميَن، َجالُ وَ  أَْغِريبَاسُ  اْلَملِكُ  أَيُّهَا:فَْستُوسُ  فَقَالَ  بِبُولَُس. فَأُتِيَ  فَْستُوسُ  أََمرَ  اْلُمقَدَّ  الرِّ

لَ  الَِّذي هَذا تَْنظُُرونَ  أَْنتُمْ  أَْجَمُعوَن، َمَعنَا اْلَحاِضُرونَ   ُجْمهُورِ  ُكلُّ  ِجهَتِهِ  ِمنْ  إِلَيَّ  تََوسَّ

ا بَْعُد. يَِعيشَ  أَنْ  يَْنبَِغي الَ  أَنَّهُ َصاِرِخينَ  َوهُنَا، أُوُرَشلِيمَ  فِي اْليَهُودِ  افَ  أَنَا َوأَمَّ  لَمَّ

 أُوُغْسطَُس، إِلَى َدْعَواهُ  َرفَعَ  قَدْ  َوهُوَ  اْلَمْوَت، يَْستَِحقُّ  َشْيئًا يَْفَعلْ  لَمْ  أَنَّهُ َوَجْدتُ 

يِّدِ  إِلَى ألَْكتُبَ  ِجهَتِهِ  ِمنْ  يَقِينٌ  َشْيءٌ  لِي َولَْيسَ  أُْرِسلَهُ. أَنْ  َعَزْمتُ   بِهِ  تُ أَتَيْ  لِذلِكَ  السَّ

 َشْيءٌ  يلِ  يَُكونُ  اْلفَْحصُ  َصارَ  إَِذا َحتَّى أَْغِريبَاُس، اْلَملِكُ  أَيُّهَا لََدْيكَ  ِسيََّما َوالَ  لََدْيُكْم،

َعاِوي إِلَى أُِشيرَ  َوالَ  أَِسيًرا أُْرِسلَ  أَنْ  َحَماقَةً  أََرى ألَنِّي ألَْكتَُب.  قَالَ فَ  َعلَْيِه. الَّتِي الدَّ

 نَْفِسَك. ألَْجلِ  تَتََكلَّمَ  أَنْ  لَكَ  َمأُْذونٌ :لِبُولُسَ  أَْغِريبَاسُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (49 - 1:  4) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2،  4 ، 0:  132 مز

، إْبتَُغْوا  بَّ ّب وإعتَُزَوا، اُْطلُبُوا َوْجهَهُ فِي ُكلِّ لِيَْفَرْح قُلُوُب الَِّذيَن يَْلتَِمُسوَن الرَّ الرَّ

 .هَلِّلُويَا ِحيٍن، اُْذُكُروا َعَجائِبِه الَّتِي َصنََعهَا، آيَاتِه َوأَْحَكام فِيِه.
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا بُّ  َعلِمَ  فَلَمَّ يِسيِّينَ  أَنَّ  الرَّ دُ  يَُصيِّرُ  يَُسوعَ  أَنَّ  َسِمُعوا اْلفَرِّ  يُوَحنَّا، ِمنْ  رَ أَْكثَ  تََلَِميذَ  َويَُعمِّ

دُ  يَُكنْ  لَمْ  نَْفَسهُ يَُسوعَ  أَنَّ  َمعَ   لَىإِ  أَْيًضا َوَمَضى اْليَهُوِديَّةَ  تََركَ  تََلَِميُذهُ، بَلْ  يَُعمِّ

اِمَرةَ. يَْجتَازَ  أَنْ  لَهُ بُدَّ  الَ  َوَكانَ  اْلَجلِيِل. اِمَرةِ  ِمنَ  َمِدينَةٍ  إِلَى فَأَتَى السَّ  هَالَ  يُقَالُ  السَّ

ْيَعةِ  بِقُْربِ  ُسوَخاُر،  يَْعقُوبَ  بِْئرُ  هُنَاكَ  َوَكانَتْ  اْبنِِه. لِيُوُسفَ  يَْعقُوبُ  َوهَبَهَا الَّتِي الضَّ

فَِر، ِمنَ  تَِعبَ  قَدْ  يَُسوعُ  َكانَ  فَإِذْ  اَعةِ  نَْحوَ  َوَكانَ  اْلبِْئِر، َعلَى هَكَذا َجلَسَ  السَّ  السَّ

اِدَسِة. اِمَرةِ  ِمنَ  اْمَرأَةٌ  فََجاَءتِ  السَّ  ْشَرَب.ألَ  أَْعِطينِي:يَُسوعُ  لَهَا فَقَالَ  َماًء، لِتَْستَقِيَ  السَّ

 اْلَمْرأَةُ  لَهُ فَقَالَتْ  طََعاًما. لِيَْبتَاُعوا اْلَمِدينَةِ  إِلَى َمَضْوا قَدْ  َكانُوا تََلَِميَذهُ  ألَنَّ 

اِمِريَّةُ   ودَ اْليَهُ ألَنَّ  َساِمِريَّةٌ؟ اْمَرأَةٌ  َوأَنَا يَهُوِديٌّ  َوأَْنتَ  لِتَْشَرَب، ِمنِّي تَْطلُبُ  َكْيفَ :السَّ

اِمِريِّيَن. يَُعاِملُونَ  الَ   هُوَ  َمنْ وَ  هللاِ، َعِطيَّةَ  تَْعلَِمينَ  ْنتِ كُ  لَوْ :لَهاَ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  السَّ

 لَهُ قَالَتْ  َحيًّا. َماءً  فَأَْعطَاكِ  ِمْنهُ أَْنتِ  لَطَلَْبتِ  ألَْشَرَب، أَْعِطينِي لَكِ  يَقُولُ  الَِّذي

؟ اْلَماءُ  لَكَ  أَْينَ  فَِمنْ  َعِميقَةٌ  َواْلبِْئرُ  لَكَ  َدْلوَ  الَ  َسيُِّد، يَا:اْلَمْرأَةُ   ِمنْ  مُ أَْعظَ  أَلََعلَّكَ  اْلَحيُّ

 عُ يَُسو أََجابَ  َوَمَواِشيِه؟ َوبَنُوهُ  هُوَ  ِمْنهَا َوَشِربَ  اْلبِْئَر، أَْعطَانَا الَِّذي يَْعقُوَب، أَبِينَا

 اْلَماءِ  ِمنَ  يَْشَربُ  َمنْ  َولِكنْ  أَْيًضا. يَْعطَشُ  اْلَماءِ  هَذا ِمنْ  يَْشَربُ  َمنْ  ُكلُّ :لَهاَ  َوقَالَ 

 َماءٍ  بُوعَ يَنْ  فِيهِ  يَِصيرُ  أُْعِطيهِ  الَِّذي اْلَماءُ  بَلِ  األَبَِد، إِلَى يَْعطَشَ  فَلَنْ  أَنَا أُْعِطيهِ  الَِّذي

 الَ وَ  أَْعطَشَ  الَ  لَِكيْ  اْلَماَء، هَذا أَْعِطنِي َسيِّدُ  يَا:اْلَمْرأَةُ  لَهُ قَالَتْ  أَبَِديٍَّة. َحيَاةٍ  إِلَى يَْنبَعُ 

 ابَتِ أَجَ  ههُنَا. إِلَى َوتََعالَيْ  َزْوَجكِ  َواْدِعي اْذهَبِي:يَُسوعُ  لَهَا قَالَ  ألَْستَقَِي. هُنَا إِلَى آتِيَ 

 انَ كَ  ألَنَّهُ َزْوٌج، لِي لَْيسَ : قُْلتِ  َحَسنًا:يَُسوعُ  لَهَا قَالَ  َزْوجٌ  لِي لَْيسَ :َوقَالتْ  اْلَمْرأَةُ 

ْدِق. قُْلتِ  هَذا َزْوَجكِ  هُوَ  لَْيسَ  اآلنَ  لَكِ  َوالَِّذي أَْزَواجٍ، َخْمَسةُ  لَكِ   لَهُ قَالَتْ  بِالصِّ

. أَنَّكَ  أََرى َسيُِّد، يَا:اْلَمْرأَةُ   فِي إِنَّ  تَقُولُونَ  َوأَْنتُمْ  اْلَجبَِل، هَذا فِي َسَجُدوا آبَاُؤنَا نَبِيٌّ

قِي اْمَرأَةُ، يَا:ُسوعُ يَ  لَهَا قَالَ  فِيِه. يُْسَجدَ  أَنْ  يَْنبَِغي الَِّذي اْلَمْوِضعَ  أُوُرَشلِيمَ   أَنَّهُ نِيَصدِّ
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 لَِما ونَ تَْسُجدُ  أَْنتُمْ  لِآلِب. تَْسُجُدونَ  أُوُرَشلِيمَ  فِي َوالَ  اْلَجبَِل، هَذا فِي الَ  َساَعةٌ، تَأْتِي

ا تَْعلَُموَن، لَْستُمْ   أْتِيتَ  َولِكنْ  اْليَهُوِد. ِمنَ  هُوَ  اْلَخَلَصَ  ألَنَّ  نَْعلَمُ  لَِما فَنَْسُجدُ  نَْحنُ  أَمَّ

اِجُدونَ  ِحينَ  اآلَن، َوِهيَ  َساَعةٌ، وحِ  لِآلبِ  يَْسُجُدونَ  اْلَحقِيقِيُّونَ  السَّ ، بِالرُّ  نَّ ألَ  َواْلَحقِّ

اِجِدينَ  هُؤالَءِ  ِمْثلَ  طَالِبٌ  اآلبَ  وحِ  لَهُ يَْسُجُدونَ  َوالَِّذينَ  ُروحٌ  هللَاُ  لَهُ. السَّ  اْلَحقِّ وَ  فَبِالرُّ

 أْتِييَ  اْلَمِسيُح، لَهُ يُقَالُ  الَِّذي َمِسيَّا، أَنَّ  أَْعلَمُ  أَنَا:اْلَمْرأَةُ  لَهُ قَالَتْ  يَْسُجُدوا. أَنْ  يَْنبَِغي

 كَ ذلِ  َوِعْندَ  هَُو. أَُكلُِّمكِ  الَِّذي أَنَا:يَُسوعُ  لَهَا قَالَ  َشْيٍء. بُِكلِّ  يُْخبُِرنَا َذاكَ  َجاءَ  فََمتَى

بُونَ  َوَكانُوا تََلَِميُذهُ، َجاءَ   لُُب؟تَطْ  َماَذا: أََحدٌ  يَقُلْ  لَمْ  َولِكنْ  اْمَرأَةٍ  َمعَ  يَتََكلَّمُ  أَنَّهُ يَتََعجَّ

تَهَا اْلَمْرأَةُ  فَتََرَكتِ  َمَعهَا؟. تَتََكلَّمُ  لَِماَذا أَوْ  : لِلنَّاسِ  َوقَالَتْ  اْلَمِدينَةِ  إِلَى َوَمَضتْ  َجرَّ

وا  ِمنَ  فََخَرُجوا اْلَمِسيُح؟ هُوَ  هَذا أَلََعلَّ  فََعْلتُ  َما ُكلَّ  لِي قَالَ  إِْنَسانًا اْنظُُروا هَلُمُّ

 أَنَا:لَهُمْ  لَ فَقَا ُكْل. يَاُمَعلُِّم،: قَائِلِينَ  تََلَِميُذهُ  َسأَلَهُ ذلِكَ  أَْثنَاءِ  َوفِي إِلَْيِه. َوأَتَْوا اْلَمِدينَةِ 

 أَتَاهُ  َحًداأَ  أَلََعلَّ :لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  التََّلَِميذُ  فَقَالَ  أَْنتُْم. تَْعِرفُونَهُ لَْستُمْ  آلُكلَ  طََعامٌ  لِي

مَ  أَْرَسلَنِي الَِّذي َمِشيئَةَ  أَْعَملَ  أَنْ  طََعاِمي:يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  لِيَأُْكَل؟ بَِشْيءٍ   هُ.َعَملَ  َوأُتَمِّ

 اْرفَُعوا: لَُكمُ  أَقُولُ  أَنَا هَا اْلَحَصاُد؟ يَأْتِي ثُمَّ  أَْشهُرٍ  أَْربََعةُ  يَُكونُ  إِنَّهُ: تَقُولُونَ  أََما

تْ  قَدِ  إِنَّهَا اْلُحقُولَ  َواْنظُُروا أَْعيُنَُكمْ   َويَْجَمعُ  أُْجَرةً  يَأُْخذُ  َواْلَحاِصدُ  لِْلَحَصاِد. اْبيَضَّ

اِرعُ  يَْفَرحَ  لَِكيْ  األَبَِديَِّة، لِْلَحيَاةِ  ثََمًرا : ْلقَْولُ ا يَْصُدقُ  هَذا فِي ألَنَّهُ َمًعا. َواْلَحاِصدُ  الزَّ

 نَ آَخُرو فِيهِ  تَْتَعبُوا لَمْ  َما لِتَْحُصُدوا أَْرَسْلتُُكمْ  أَنَا يَْحُصُد. َوآَخرَ  يَْزَرعُ  َواِحًدا إِنَّ 

امِ ا ِمنَ  َكثِيُرونَ  اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  ِمنْ  بِهِ  فَآَمنَ  تََعبِِهْم. َعلَى َدَخْلتُمْ  قَدْ  َوأَْنتُمْ  تَِعبُوا  ِريِّينَ لسَّ

ا فََعْلُت. َما ُكلَّ  لِي قَالَ :أَنَّهُ تَْشهَدُ  َكانَتْ  الَّتِي اْلَمْرأَةِ  َكَلَمِ  بَِسبَبِ   هِ إِلَيْ  َجاءَ  فَلَمَّ

اِمِريُّونَ  ا أَْكثَرُ  بِهِ  فَآَمنَ  يَْوَمْيِن. هُنَاكَ  فََمَكثَ  ِعْنَدهُْم، يَْمُكثَ  أَنْ  َسأَلُوهُ  السَّ  بَبِ بِسَ  ِجّدً

 َونَْعلَمُ  اَسِمْعنَ  قَدْ  نَْحنُ  ألَنَّنَا نُْؤِمُن، َكَلَِمكِ  بَِسبَبِ  بَْعدُ  لَْسنَا إِنَّنَا:لِْلَمْرأَةِ  َوقَالُوا َكَلَِمِه.

ِ َدائِماً  . اْلَعالَمِ  ُمَخلِّصُ  اْلَمِسيحُ  بِاْلَحقِيقَةِ  هُوَ  هَذا أَنَّ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 الُصوم الَكبير من الَرابِع َصالة ِمساء األَحد

 اإلنجيل الُمقَدس

 (94 - 12:  4) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  11 ، 13:  09 مز

ْحَمةُ تُِحيطُ بِهِ  بِّ فَالرَّ ُحوا إْفرَ  .َكثِيَرةٌ ِهَي َضَربَاُت الُخطَاةُ، َواَلَِّذي يتَِّكُل َعلَى الرَّ

ّب، َوإْبتَِهُجوا وَ  يقُوَن بِالرَّ دِّ  .لِّلُويَاهَ  ْفتََخُروا يَا َجِميع اْلُمْستَقِيِمي اْلقُلُوب.إأَيُّهَا الصِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .آمينإلي األبد  ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

. أَنَّكَ  أََرى َسيُِّد، يَا:اْلَمْرأَةُ  لَهُ قَالَتْ   قُولُونَ تَ  َوأَْنتُمْ  اْلَجبَِل، هَذا فِي َسَجُدوا آبَاُؤنَا نَبِيٌّ

 ،اْمَرأَةُ  يَا:يَُسوعُ  لَهَا قَالَ  فِيِه. يُْسَجدَ  أَنْ  يَْنبَِغي الَِّذي اْلَمْوِضعَ  أُوُرَشلِيمَ  فِي إِنَّ 

قِينِي  أَْنتُمْ  .لِآلبِ  تَْسُجُدونَ  أُوُرَشلِيمَ  فِي َوالَ  اْلَجبَِل، هَذا فِي الَ  َساَعةٌ، تَأْتِي أَنَّهُ َصدِّ

ا تَْعلَُموَن، لَْستُمْ  لَِما تَْسُجُدونَ   هُوِد.اْليَ  ِمنَ  هُوَ  اْلَخَلَصَ  ألَنَّ  نَْعلَمُ  لَِما فَنَْسُجدُ  نَْحنُ  أَمَّ

اِجُدونَ  ِحينَ  اآلَن، َوِهيَ  َساَعةٌ، تَأْتِي َولِكنْ  وحِ بِال لِآلبِ  يَْسُجُدونَ  اْلَحقِيقِيُّونَ  السَّ  رُّ

، اِجِدينَ  هُؤالَءِ  ِمْثلَ  طَالِبٌ  اآلبَ  ألَنَّ  َواْلَحقِّ  لَهُ يَْسُجُدونَ  َوالَِّذينَ  ُروحٌ  هللَاُ  لَهُ. السَّ

وحِ  ِ َدائِماً َواْلَمْجُد   . يَْسُجُدوا أَنْ  يَْنبَِغي َواْلَحقِّ  فَبِالرُّ   .ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من الُصوم األربَِعيني الُمقَدس َخاِمساألَحد ال
 

 العَشيه

 (8– 1:  18) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .آمينَعلي َجميعنا  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12:  39 مز

إْستَِمْع َصَلَتِي َوتََضُرِعي، َوأَْنَصت إلَى ُدُموِعي َوالَ تَْسُكْت َعْني، ألَنِّي أَنَا َغِريٌب 

 .هَلِّلُويَا َعلَى اأْلَْرِض، َونَِزيٌل ِمْثُل َجِميعِ آبَائِي.
 

إبُن  الَمسيحلُكنا ُكلنا، يُسوع م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

، قِائَِلً  َوالَ  ِحينٍ  ُكلَّ  يَُصلَّى أَنْ  يَْنبَِغي أَنَّهُ فِي َمثََلً  أَْيًضا لَهُمْ  َوقَالَ   فِي َكانَ  :يَُملَّ

 تْ َوَكانَ . أَْرَملَةٌ  اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  فِي إِْنَسانًا. َوَكانَ  يَهَابُ  َوالَ  هللاَ  يََخافُ  الَ  قَاضٍ  َمِدينَةٍ 

 لِكَ ذ بَْعدَ  َولِكنْ . َزَمانٍ  إِلَى يََشاءُ  الَ  َخْصِمي! َوَكانَ  ِمنْ  أَْنِصْفنِي: قَائِلَةً  إِلَْيهِ  تَأْتِي

 لَةَ األَْرمَ  هِذهِ  أَنَّ  ألَْجلِ  إِْنَسانًا، فَإِنِّي أَهَابُ  َوالَ  هللاَ  أََخافُ  الَ  ُكْنتُ  َوإِنْ : نَْفِسهِ  فِي قَالَ 

بُّ  فَتَْقَمَعنِي! َوقَالَ  َدائًِما تَأْتِيَ  لِئََلَّ  أُْنِصفُهَا، تُْزِعُجنِي،  قَاِضي يَقُولُ  َما إْسَمُعوا :الرَّ

اِرِخينَ  ُمْختَاِريِه، هللاُ  يُْنِصفُ  الظُّْلِم. أَفََلَ  لَْيِهْم؟ عَ  ُمتََمهِّلٌ  َوهُوَ  َولَْيَلً، نَهَاًرا إِلَْيهِ  الصَّ

 َمانَ اإِلي يَِجدُ  أَلََعلَّهُ اإِلْنَساِن، اْبنُ  َجاءَ  َمتَى َولِكنْ ! َسِريًعا يُْنِصفُهُمْ  إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ 

ِ َدائِماً   األَْرِض؟ َعلَى  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (46 - 00:  91) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 19،  9 ، 1:  139 مز

، يَا  ، َوأنتَ َعنِّي َوْجهَكَ  تَْحُجبْ  ُصَراِخي. الَ  إِلَْيكَ  َوْليَصَعدُ  َصَلَتِي، إْستَِمعْ  َربُّ

 .هَلِّلُويَاإلَى أِجيال األِجياِل.  َوِذْكُركَ يَاَرُب إلَى األَبَد ثَابُِت، 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 هِ فِي َوَحفَرَ  بِِسيَاجٍ، َوأََحاطَهُ َكْرًما، َغَرسَ  بَْيتٍ  َربُّ  إِْنَسانٌ  َكانَ : آَخرَ  َمثََلً  إْسَمُعوا

اِمينَ  إِلَى َوَسلََّمهُ بُْرًجا، َوبَنَى َمْعَصَرةً، ا َكرَّ  لَ أَْرسَ  األَْثَمارِ  َوْقتُ  قَُربَ  َوَسافََر. َولَمَّ

اِمينَ  إِلَى َعبِيَدهُ  اُمونَ  فَأََخذَ  .أَْثَماَرهُ  لِيَأُْخذَ  اْلَكرَّ  لُواَوقَتَ  بَْعًضا َوَجلَُدوا َعبِيَدهُ  اْلَكرَّ

لِيَن، ِمنَ  أَْكثَرَ  آَخِرينَ  َعبِيًدا أَْيًضا أَْرَسلَ  ثُمَّ  بَْعًضا. َوَرَجُموا بَْعًضا  بِِهمْ  لُوافَفَعَ  األَوَّ

ا اْبنِي. يَهَابُونَ : قَائَِلً  اْبنَهُ إِلَْيِهمُ  أَْرَسلَ  فَأَِخيًرا َكذلَِك. اُمونَ  َوأَمَّ ا اْلَكرَّ  االْبنَ  اَرأَوْ  فَلَمَّ

وا اْلَواِرثُ  هُوَ  هَذا: بَْينَهُمْ  فِيَما قَالُوا  َوأَْخَرُجوهُ  فَأََخُذوهُ  ِميَراثَهُ. َونَأُْخذْ  نَْقتُْلهُ هَلُمُّ

اِميَن؟ بِأُولَئِكَ  يَْفَعلُ  َماَذا اْلَكْرِم، َصاِحبُ  َجاءَ  فََمتَى َوقَتَلُوهُ. اْلَكْرمِ  َخاِرجَ   الُواقَ  اْلَكرَّ

اِمينَ  إِلَى اْلَكْرمَ  َويَُسلِّمُ  َرِديًّا، هََلًَكا يُْهلُِكهُمْ  األَْرِديَاءُ  أُولئِكَ  :لَهُ  ونَهُيُْعطُ  آَخِرينَ  َكرَّ

 فََضهُرَ  الَِّذي اْلَحَجرُ : اْلُكتُبِ  فِي قَطُّ  قََرْأتُمْ  أََما :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  أَْوقَاتِهَا. فِي األَْثَمارَ 

اِويَِة؟ َرْأسَ  َصارَ  قَدْ  هُوَ  اْلبَنَّاُؤونَ  بِّ  قِبَلِ  ِمنْ  الزَّ  فِي َعِجيبٌ  َوهُوَ  هَذا َكانَ  الرَّ

ةٍ  َويُْعطَى ِمْنُكمْ  يُْنَزعُ  هللاِ  َملَُكوتَ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  لِذلِكَ  أَْعيُنِنَا.  َمنْ وَ  أَْثَماَرهُ. تَْعَملُ  ألُمَّ
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ُض، اْلَحَجرِ  هَذا َعلَى َسقَطَ  ا يَْسَحقُهُ. َعلَْيهِ  هُوَ  َسقَطَ  َوَمنْ  يَتََرضَّ  ُرَؤَساءُ  َسِمعَ  َولَمَّ

يِسيُّونَ  اْلَكهَنَةِ   ْمِسُكوهُ،يُ أَنْ  يَْطلُبُونَ  َكانُوا َوإِذْ  َعلَْيِهْم. تََكلَّمَ  أَنَّهُ َعَرفُوا أَْمثَالَهُ، َواْلفَرِّ

. ِمْثلَ  ِعْنَدهُمْ  َكانَ  ألَنَّهُ اْلُجُموعِ، ِمنَ  َخافُوا ِ َدائِماً    نَبِيٍّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 1:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ بََرَكتُهُ  ،تَسالونيكي أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 الَ  أَنْ  إِلَْيِه، َواْجتَِماِعنَا اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا َمِجيءِ  ِجهَةِ  ِمنْ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا نَْسأَلُُكمْ  ثُمَّ 

 أَنَّهَاكَ  بِِرَسالَةٍ  َوالَ  بَِكلَِمةٍ  َوالَ  بُِروحٍ  الَ  تَْرتَاُعوا، َوالَ  ِذْهنُِكْم، َعنْ  َسِريًعا تَتََزْعَزُعوا

 يَأْتِي الَ  ألَنَّهُ َما، طَِريقَةٍ  َعلَى أََحدٌ  يَْخَدَعنَُّكمْ  الَ  َحَضَر. قَدْ  اْلَمِسيحِ  يَْومَ  أَنَّ  أَيْ : ِمنَّا

الً، االْرتَِدادُ  يَأْتِ  لَمْ  إِنْ   فِعُ َواْلُمْرتَ  اْلُمقَاِومُ  اْلهََلَِك، اْبنُ  اْلَخِطيَِّة، إِْنَسانُ  َويُْستَْعلَنْ  أَوَّ

 ْفَسهُنَ  ُمْظِهًرا َكإِلٍه، هللاِ  هَْيَكلِ  فِي يَْجلِسُ  إِنَّهُ َحتَّى َمْعبُوًدا، أَوْ  إِلهًا يُْدَعى َما ُكلِّ  َعلَى

 َما تَْعلَُمونَ  َواآلنَ  هَذا؟ لَُكمْ  أَقُولُ  ُكْنتُ  ِعْنَدُكْم، بَْعدُ  َوأَنَا أَنِّي تَْذُكُرونَ  أََما إِلهٌ. أَنَّهُ

 ِمنَ  عَ يُْرفَ  أَنْ  إِلَى فَقَْط، يَْعَملُ  اآلنَ  اإِلْثمِ  ِسرَّ  ألَنَّ  َوْقتِِه. فِي يُْستَْعلَنَ  َحتَّى يَْحِجزُ 

بُّ  الَِّذي األَثِيُم، َسيُْستَْعلَنُ  َوِحينَئِذٍ  اآلَن، يَْحِجزُ  الَِّذي اْلَوَسطِ   فَِمِه، ْفَخةِ بِنَ  يُبِيُدهُ  الرَّ

ْيطَاِن، بَِعَملِ  َمِجيئُهُ الَِّذي َمِجيئِِه. بِظُهُورِ  َويُْبِطلُهُ ٍة، بُِكلِّ  الشَّ  ائِبَ َوَعجَ  َوبِآيَاتٍ  قُوَّ

 ْخلُُصوا.يَ  َحتَّى اْلَحقِّ  َمَحبَّةَ  يَْقبَلُوا لَمْ  ألَنَّهُمْ  اْلهَالِِكيَن، فِي اإِلْثِم، َخِديَعةِ  َوبُِكلِّ  َكاِذبٍَة،

َلَِل، َعَملَ  هللاُ  إِلَْيِهمُ  َسيُْرِسلُ  هَذا َوألَْجلِ  قُوا َحتَّى الضَّ  ِميعُ جَ  يَُدانَ  لَِكيْ  اْلَكِذَب، يَُصدِّ

قُوا لَمْ  الَِّذينَ  ، يَُصدِّ وا بَلْ  اْلَحقَّ ا بِاإِلْثِم. ُسرُّ  ُكلَّ  هللاَ  نَْشُكرَ  أَنْ  لَنَا فَيَْنبَِغي نَْحنُ  َوأَمَّ

، ِمنَ  اْلَمْحبُوبُونَ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا ألَْجلُِكمْ  ِحينٍ  بِّ  ِص،لِْلَخَلَ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  اْختَاَرُكمْ  هللاَ  أَنَّ  الرَّ
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وحِ  بِتَْقِديسِ  . َوتَْصِديقِ  الرُّ  َربِّنَا ْجدِ مَ  الْقتِنَاءِ  بِإِْنِجيلِنَا، إِلَْيهِ  َدَعاُكمْ  الَِّذي األَْمرُ  اْلَحقِّ

ُكوا اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا إًِذا فَاْثبُتُوا اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ   ءٌ َسَوا وهَا،تََعلَّْمتُمُ  الَّتِي بِالتََّعالِيمِ  َوتََمسَّ

 َوأَْعطَانَا َحبَّنَاأَ  الَِّذي أَبُونَا َوهللاُ  اْلَمِسيُح، يَُسوعُ  نَْفُسهُ َوَربُّنَا بِِرَسالَتِنَا. أَمْ  بِاْلَكَلَمِ  َكانَ 

ي بِالنِّْعَمِة، َصالًِحا َوَرَجاءً  أَبَِديًّا َعَزاءً   َعَملوَ  َكَلَمٍ  ُكلِّ  فِي َويُثَبِّتُُكمْ  قُلُوبَُكمْ  يَُعزِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ  .َصالِحٍ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 - 1:  0) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

، مُ ِذْهنَكُ  بِالتَّْذِكَرةِ  أُْنِهضُ  فِيِهَما األَِحبَّاُء، أَيُّهَا ثَانِيَةً  ِرَسالَةً  إِلَْيُكمْ  اآلنَ  أَْكتُبُهَا هِذهِ   النَّقِيَّ

يُسوَن، األَْنبِيَاءُ  َسابِقًا قَالَهَا الَّتِي األَْقَوالَ  لِتَْذُكُروا ُسَل،ال نَْحنُ  َوَوِصيَّتَنَا اْلقِدِّ  َوِصيَّةَ  رُّ

بِّ  الً  هَذا َعالِِمينَ  َواْلُمَخلِِّص. الرَّ  ُمْستَْهِزئُوَن، قَْومٌ  األَيَّامِ  آِخرِ  فِي َسيَأْتِي أَنَّهُ: أَوَّ

 َرقَدَ  ِحينَ  ِمنْ  ألَنَّهُ َمِجيئِِه؟ َمْوِعدُ  هُوَ  أَْينَ : َوقَائِلِينَ  أَْنفُِسِهْم، َشهََواتِ  بَِحَسبِ  َسالِِكينَ 

 أَنَّ : بِإَِراَدتِِهمْ  َعلَْيِهمْ  يَْخفَى هَذا ألَنَّ  اْلَخلِيقَِة. بَْدءِ  ِمنْ  هَكَذا بَاق َشْيءٍ  ُكلُّ  اآلبَاءُ 

َماَواتِ   ياللََّواتِ  َوبِاْلَماِء، اْلَماءِ  ِمنَ  قَائَِمةً  هللاِ  بَِكلَِمةِ  َواألَْرضَ  اْلقَِديِم، ُمْنذُ  َكانَتْ  السَّ

ا َك.فَهَلَ  اْلَماءُ  َعلَْيهِ  فَاضَ  ِحينَئِذٍ  اْلَكائِنُ  اْلَعالَمُ  بِِهنَّ  َماَواتُ  َوأَمَّ  ائِنَةُ اْلكَ  َواألَْرضُ  السَّ

ينِ  يَْومِ  إِلَى لِلنَّارِ  َمْحفُوظَةً  َعْينِهَا، اْلَكلَِمةِ  بِتِْلكَ  َمْخُزونَةٌ  فَِهيَ  اآلَن،  لنَّاسِ ا َوهََلَكِ  الدِّ

اِر. ْيءُ  هَذا َعلَْيُكمْ  يَْخفَ  الَ  َولِكنْ  اْلفُجَّ  دَ ِعنْ  َواِحًدا يَْوًما أَنَّ : األَِحبَّاءُ  أَيُّهَا اْلَواِحدُ  الشَّ

بِّ  بُّ  يَتَبَاطَأُ  الَ  َواِحٍد. َكيَْومٍ  َسنَةٍ  َوأَْلفَ  َسنٍَة، َكأَْلفِ  الرَّ  يَْحِسبُ  َكَما َوْعِدهِ  َعنْ  الرَّ

 ْلَجِميعُ ا يُْقبِلَ  أَنْ  بَلْ  أُنَاٌس، يَْهلِكَ  أَنْ  يََشاءُ  الَ  َوهُوَ  َعلَْينَا، يَتَأَنَّى لِكنَّهُ التَّبَاطَُؤ، قَْومٌ 

، يَْومُ  اللَّْيِل، فِي َكلِصٍّ  َسيَأْتِي َولِكنْ  التَّْوبَِة. إِلَى بِّ َماَواتُ ال تَُزولُ  فِيهِ  الَِّذي الرَّ  سَّ

 يهَا.فِ  الَّتِي َواْلَمْصنُوَعاتُ  األَْرضُ  َوتَْحتَِرقُ  ُمْحتَِرقَةً، اْلَعنَاِصرُ  َوتَْنَحلُّ  بَِضِجيجٍ،
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، ُكلَّهَا هِذهِ  أَنَّ  فَبَِما َسةٍ  ِسيَرةٍ  فِي أَْنتُمْ  تَُكونُوا أَنْ  يَِجبُ  أُنَاسٍ  أَيَّ  تَْنَحلُّ  َوى؟َوتَقْ  ُمقَدَّ

، يَْومِ  َمِجيءِ  ُسْرَعةَ  َوطَالِبِينَ  ُمْنتَِظِرينَ  بِّ َماَواتُ  تَْنَحلُّ  بِهِ  الَِّذي الرَّ  ُمْلتَِهبَةً، السَّ

 اَوأَْرضً  َجِديَدةً، َسَماَواتٍ  نَْنتَِظرُ  َوْعِدهِ  بَِحَسبِ  َولِكنَّنَا تَُذوُب. ُمْحتَِرقَةً  َواْلَعنَاِصرُ 

. فِيهَا يَْسُكنُ  َجِديَدةً،  تُوَجُدوالِ  اْجتَِهُدوا هِذِه، ُمْنتَِظُرونَ  أَْنتُمْ  إِذْ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا لِذلِكَ  اْلبِرُّ

 ُكمْ إِلَيْ  َكتَبَ  َكَما َخَلًَصا، َربِّنَا أَنَاةَ  َواْحِسبُوا َسَلٍَم. فِي َعْيٍب، َوالَ  َدنَسٍ  بَِلَ  ِعْنَدهُ 

َسائِلِ  فِي َكَما لَهُ، اْلُمْعطَاةِ  اْلِحْكَمةِ  بَِحَسبِ  أَْيًضا بُولُسُ  اْلَحبِيبُ  أَُخونَا  أَْيًضا، هَاُكلِّ  الرَّ

فُهَا اْلفَْهِم، َعِسَرةُ  أَْشيَاءُ  فِيهَا الَّتِي األُُموِر، هِذهِ  َعنْ  فِيهَا ُمتََكلًِّما  لََماءِ اْلعُ  َغْيرُ  يَُحرِّ

 َسبَْقتُمْ  قَدْ  إِذْ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا فَأَْنتُمْ  أَْنفُِسِهْم. لِهََلَكِ  أَْيًضا، اْلُكتُبِ  َكبَاقِي الثَّابِتِيَن، َوَغْيرُ 

 لِكنِ وَ  ثَبَاتُِكْم. ِمنْ  فَتَْسقُطُوا األَْرِديَاِء، بَِضَلَلِ  تَْنقَاُدوا أَنْ  ِمنْ  اْحتَِرُسوا فََعَرْفتُُم،

 إِلَىوَ  اآلنَ  اْلَمْجدُ  لَهُ اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوُمَخلِِّصنَا َربِّنَا َمْعِرفَةِ  َوفِي النِّْعَمةِ  فِي اْنُموا

ْهرِ  يَْومِ  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم   .آِمينَ  الدَّ

ا َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ    آمين. ،يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

 

 

 (2:  92 - 12:  96) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ   فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ْؤيَا ُمَعانًِدا أَُكنْ  لَمْ  أَْغِريبَاسُ  اْلَملِكُ  أَيُّهَا ثَمَّ  ِمنْ  َماِويَِّة، لِلرُّ الً  أَْخبَْرتُ  بَلْ  السَّ  لَِّذينَ ا أَوَّ

 يَْرِجُعواوَ  يَتُوبُوا أَنْ  األَُمَم، ثُمَّ  اْليَهُوِديَِّة، ُكوَرةِ  َجِميعِ  َحتَّى أُوُرَشلِيمَ  َوفِي ِدَمْشَق، فِي

 َكلِ اْلهَيْ  فِي اْليَهُودُ  أَْمَسَكنِي ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ  بِالتَّْوبَِة. تَلِيقُ  أَْعَماالً  َعاِملِينَ  هللاِ  إِلَى

 اِهًداشَ  اْليَْوِم، هَذا إِلَى بَقِيتُ  هللاِ، ِمنَ  َمُعونَةٍ  َعلَى َحَصْلتُ  فَإِذْ  قَْتلِي. فِي َوَشَرُعوا

ِغيرِ  : يَُكونَ  أَنْ  يدٌ َعتِ  أَنَّهُ َوُموَسى األَْنبِيَاءُ  تََكلَّمَ  َما َغْيرَ  َشْيئًا أَقُولُ  الَ  َوأَنَا َواْلَكبِيرِ  لِلصَّ
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لَ  هُوَ  يَُكنْ  اْلَمِسيُح، يَُؤلَّمِ  إِنْ  ْعبِ  بِنُورٍ  يُنَاِديَ  أَنْ  ُمْزِمًعا األَْمَواِت، قِيَاَمةِ  أَوَّ  لِلشَّ

 ولُسُ بُ يَا تَْهِذي أَْنتَ  :َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  فَْستُوسُ  قَالَ  بِهَذا، يَْحتَجُّ  وَ هُ  َوبَْينََما َولِألَُمِم.

لُكَ  اْلَكثِيَرةُ  اْلُكتُبُ   بَلْ  ،فَْستُوسُ  اْلَعِزيزُ  أَيُّهَا أَْهِذي لَْستُ  :فَقَالَ  اْلهََذيَاِن. إِلَى تَُحوِّ

ْدقِ  بَِكلَِماتِ  أَْنِطقُ  ْحِو. الصِّ  أَُكلُِّمهُ الَِّذي اْلَملِكُ  َعالِمٌ  األُُموِر، هِذهِ  ِجهَةِ  ِمنْ  ألَنَّهُ َوالصَّ

 فِي يُْفَعلْ  لَمْ  هَذا ألَنَّ  ذلَِك، ِمنْ  َشْيءٌ  َعلَْيهِ  يَْخفَى أَنْ  أَُصدِّقُ  لَْستُ  أَنَا إِذْ  ِجهَاًرا،

 بَاسُ أَْغِري فَقَالَ  تُْؤِمُن. أَنَّكَ  أَْعلَمُ  أَنَا بِاألَْنبِيَاِء؟ أَْغِريبَاسُ  اْلَملِكُ  أَيُّهَا أَتُْؤِمنُ  َزاِويٍَة.

 بِقَلِيل أَنَّهُ هللاِ  ىإِلَ  أَُصلِّي ُكْنتُ  :بُولُسُ  فَقَالَ  َمِسيِحيًّا. أَِصيرَ  أَنْ  تُْقنُِعنِي بِقَلِيل :لِبُولُسَ 

 هَكَذا ُرونَ ييَصِ  اْليَْوَم، يَْسَمُعونَنِي الَِّذينَ  َجِميعُ  أَْيًضا بَلْ  فَقَْط، أَْنتَ  لَْيسَ  َوبَِكثِيٍر،

ا اْلقُيُوَد. هِذهِ  َخَلَ  َما أَنَا، َكَما  َواْلَجالُِسونَ  َوبَْرنِيِكي َواْلَوالِي اْلَملِكُ  قَامَ  هَذا قَالَ  فَلَمَّ

 ْفَعلُ يَ  لَْيسَ  اإِلْنَسانَ  هَذا إِنَّ  :قَائِلِينَ  بَْعًضا بَْعُضهُمْ  يَُكلُِّمونَ  َوهُمْ  َواْنَصَرفُوا َمَعهُْم،

 هَذا ْطلَقَ يُ أَنْ  يُْمِكنُ  َكانَ  :لِفَْستُوسَ  أَْغِريبَاسُ  َوقَالَ  اْلقُيُوَد. أَوِ  اْلَمْوتَ  يَْستَِحقُّ  َشْيئًا

ا قَْيَصَر. إِلَى َدْعَواهُ  َرفَعَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  لَوْ  اإِلْنَسانُ  ْأيُ  اْستَقَرَّ  فَلَمَّ  اْلبَْحرِ  يفِ  نَُسافِرَ  أَنْ  الرَّ

 ْسُمهُا أُوُغْسطُسَ  َكتِيبَةِ  ِمنْ  ِمئَةٍ  قَائِدِ  إِلَى آَخِرينَ  َوأَْسَرى بُولُسَ  َسلَُّموا إِيطَالِيَا، إِلَى

ينَ مَ  نَُسافِرَ  أَنْ  ُمْزِمِعينَ  َوأَْقلَْعنَا أَْدَراِميتِينِيٍَّة، َسفِينَةٍ  إِلَى فََصِعْدنَا يُولِيُوُس.  ارِّ

 .تََسالُونِيِكي ِمنْ  َمِكُدونِيٌّ  َرُجلٌ  أَِرْستَْرُخُس، َمَعنَا َوَكانَ  أَِسيَّا فِي الَّتِي بِاْلَمَواِضعِ 

ْفِق، بُولُسَ  يُولِيُوسُ  فََعاَملَ  َصْيَداَء، إِلَى أَْقبَْلنَا اآلَخرِ  اْليَْومِ  َوفِي  يَْذهَبَ  أَنْ  َوأَِذنَ  بِالرِّ

 ِمنْ  ْحرِ اْلبَ  فِي َوَسافَْرنَا هُنَاكَ  ِمنْ  اأَْقلَْعنَ  ثُمَّ  ِمْنهُْم. ِعنَايَةٍ  َعلَى لِيَْحُصلَ  أَْصِدقَائِهِ  إِلَى

يَاحَ  ألَنَّ  قُْبُرَس، تَْحتِ  ةً. َكانَتْ  الرِّ  يلِيِكيَّةَ كِ  بَِجانِبِ  الَِّذي اْلبَْحرَ  َعبَْرنَا َما َوبَْعدَ  ُمَضادَّ

 ُمَسافَِرةً  ِريَّةً إِْسَكْندَ  َسفِينَةً  هُنَاكَ  اْلِمئَةِ  قَائِدُ  َوَجدَ  فَإِذْ  لِيِكيَّةَ. ِميَرا إِلَى نََزْلنَا َوبَْمفِيلِيَّةَ،

ا فِيهَا. أَْدَخلَنَا إِيطَالِيَا إِلَى  بِقُْربِ  اِصْرنَ  َوبِاْلَجْهدِ  َكثِيَرةً، أَيَّاًما ُرَوْيًدا نَُسافِرُ  ُكنَّا َولَمَّ

نَّا َولَمْ  ِكنِيُدَس، يحُ  تَُمكِّ اوَ  َسْلُمونِي. بِقُْربِ  ِكِريتَ  تَْحتِ  ِمنْ  َسافَْرنَا أَْكثََر، الرِّ  لَمَّ

 لََسائِيَةَ. نَةُ َمِدي بِقُْربِهَا الَّتِي اْلَحَسنَةُ  اْلَمَوانِي لَهُ يُقَالُ  َمَكانٍ  إِلَى ِجْئنَا بِاْلَجْهدِ  تََجاَوْزنَاهَا

ِ اْلُمقَ  بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة،لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   آمين. دَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 - 1:  2) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6 ، 2:  00 مز

. بَِكلَِمةِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  األَْرضُ  إْمتَألَتِ  َواْلَعْدَل، اْلبِرَّ  يُِحبُّ  بِّ بِّ  الرَّ  ُصنَِعتِ  الرَّ

َماَواُت،  .هَلِّلُويَا. ُجنُوِدهَا ُكلُّ  فِيهِ  َوبِنََسَمةِ  السَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ابِ بَ  ِعْندَ  أُوُرَشلِيمَ  َوفِي أُوُرَشلِيَم. إِلَى يَُسوعُ  فََصِعدَ  لِْليَهُوِد، ِعيدٌ  َكانَ  هَذا َوبَْعدَ 

أْنِ   َكانَ  هِذهِ  فِي أَْرِوقٍَة. َخْمَسةُ  لَهَا ِحْسَدا بَْيتُ  بِاْلِعْبَرانِيَّةِ  لَهَا يُقَالُ  بِْرَكةٌ  الضَّ

 تَْحِريكَ  يَتََوقَُّعونَ  َوُعْسٍم، َوُعْرجٍ  َوُعْميٍ  َمْرَضى ِمنْ  َكثِيرٌ  ُجْمهُورٌ  ُمْضطَِجًعا

كُ  اْلبِْرَكةِ  فِي أَْحيَانًا يَْنِزلُ  َكانَ  َمَلًَكا ألَنَّ  اْلَماِء. الً  نََزلَ  فََمنْ  اْلَماءَ  َويَُحرِّ  بَْعدَ  أَوَّ

 ُمْنذُ  َمَرضٌ  بِهِ  إِْنَسانٌ  هُنَاكَ  َوَكانَ  إْعتََراهُ. َمَرضٍ  أَيِّ  ِمنْ  يَْبَرأُ  َكانَ  اْلَماءِ  تَْحِريكِ 

: هُلَ  فَقَالَ  َكثِيًرا، َزَمانًا لَهُ أَنَّ  َوَعلِمَ  ُمْضطَِجًعا، يَُسوعُ  َرآهُ  هَذا َسنَةً. َوثََلَثِينَ  ثََمانٍ 

 َمتَى ْرَكةِ اْلبِ  فِي يُْلقِينِي إِْنَسانٌ  لِي لَْيسَ  َسيُِّد، يَا :اْلَمِريضُ  أََجابَهُ تَْبَرأَ؟ أَنْ  أَتُِريدُ 

كَ  اِمي يَْنِزلُ  آٍت، أَنَا بَْينََما بَلْ  اْلَماءُ  تََحرَّ  َسِريَركَ  اْحِملْ  قُمِ  :يَُسوعُ  لَهُ قَالَ  آَخُر. قُدَّ

 قَالَ فَ  َسْبٌت. اْليَْومِ  كَ ذلِ  فِي َوَكانَ  َوَمَشى َسِريَرهُ  َوَحَملَ  اإِلْنَسانُ  بَِرئَ  فََحاالً  َواْمِش.

 ْبَرأَنِيأَ  الَِّذي إِنَّ  :أََجابَهُمْ  َسِريَرَك. تَْحِملَ  أَنْ  لَكَ  يَِحلُّ  الَ  َسْبتٌ  إِنَّهُ :ُشفِيَ  لِلَِّذي اْليَهُودُ 

 اْحِملْ : لَكَ  قَالَ  الَِّذي اإِلْنَسانُ  هُوَ  َمنْ  :فََسأَلُوهُ  َواْمِش. َسِريَركَ  اْحِملْ : لِي قَالَ  هُوَ 
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ا َواْمِش؟ َسِريَركَ   َكانَ  إِذْ  اْعتََزَل، يَُسوعَ  ألَنَّ  هَُو، َمنْ  يَْعلَمُ  يَُكنْ  فَلَمْ  ُشفِيَ  الَِّذي أَمَّ

 ،بَِرْئتَ  قَدْ  أَْنتَ  هَا :لَهُ َوقَالَ  اْلهَْيَكلِ  فِي يَُسوعُ  َوَجَدهُ  ذلِكَ  بَْعدَ  َجْمٌع. اْلَمْوِضعِ  فِي

. لَكَ  يَُكونَ  لِئََلَّ  أَْيًضا، تُْخِطئْ  فََلَ   هُوَ  وعَ يَسُ  أَنَّ  اْليَهُودَ  َوأَْخبَرَ  اإِلْنَسانُ  فََمَضى أََشرُّ

 هَذا َعِملَ  ألَنَّهُ يَْقتُلُوهُ، أَنْ  َويَْطلُبُونَ  يَُسوَع، يَْطُرُدونَ  اْليَهُودُ  َكانَ  َولِهَذا أَْبَرأَهُ. الَِّذي

 َكانَ  هَذا أَْجلِ  فَِمنْ  أَْعَمُل. َوأَنَا اآلنَ  َحتَّى يَْعَملُ  أَبِي :يَُسوعُ  فَأََجابَهُمْ  َسْبٍت. فِي

ْبتَ  يَْنقُضِ  لَمْ  ألَنَّهُ يَْقتُلُوهُ، أَنْ  أَْكثَرَ  يَْطلُبُونَ  اْليَهُودُ   هللاَ  إِنَّ  ًضاأَيْ  قَالَ  بَلْ  فَقَْط، السَّ

ِ َدائِماً   . بِاّلِلِ  نَْفَسهُ ُمَعاِدالً  أَبُوهُ،   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 الُصوم الَكبير من الَخاِمس َصالة ِمساء األَحد

 اإلنجيل الُمقَدس

 (2 - 1:  2) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9، 1:  141 مز

ْعت، اُْسُكُب إَماِمهُ تَُوِسلي،  بِّ تََضرَّ بِّ َصَرْخُت، بَِصْوتِي إلَى الرَّ بَِصْوتِي إلَى الرَّ

 .هَلِّلُويَا أَْفِرُغ. َوُحْزنِي قَُداَمة
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

فِينَةَ  فََدَخلَ  ُمونَهُ َمْفلُوجٌ  َوإَِذا َمِدينَتِِه. إِلَى َوَجاءَ  َواْجتَازَ  السَّ  لَىعَ  َمْطُروًحا إِلَْيهِ  يُقَدِّ

ا فَِراشٍ   َوإَِذا .َخطَايَاكَ  لَكَ  َمْغفُوَرةٌ  بُنَيَّ  يَا ثِقْ : لِْلَمْفلُوجِ  قَالَ  إِيَمانَهُمْ  يَُسوعُ  َرأَى فَلَمَّ

ُف. هَذا: أَْنفُِسِهمْ  فِي قَالُوا قَدْ  اْلَكتَبَةِ  ِمنَ  قَْومٌ   لَِماَذا :فَقَالَ  أَْفَكاَرهُْم، يَُسوعُ  فََعلِمَ  يَُجدِّ

ُرونَ  رِّ  تُفَكِّ : يُقَالَ  نْ أَ  أَمْ  َخطَايَاَك، لَكَ  َمْغفُوَرةٌ : يُقَالَ  أَنْ  أَْيَسُر، أَيَُّما قُلُوبُِكْم؟ فِي بِالشَّ

 يَْغفِرَ  أَنْ  األَْرضِ  َعلَى ُسْلطَانًا اإِلْنَسانِ  الْبنِ  أَنَّ  تَْعلَُموا لَِكيْ  َولِكنْ  َواْمِش؟ قُمْ 

 إِلَى ىَوَمضَ  فَقَامَ  بَْيتَِك. إِلَى َواْذهَبْ  فَِراَشكَ  اْحِملْ  قُمِ  :لِْلَمْفلُوجِ  قَالَ  ِحينَئِذٍ  اْلَخطَايَا

ا بَْيتِِه. بُوا اْلُجُموعُ  َرأَى فَلَمَّ ُدوا تََعجَّ  . َذاه ِمْثلَ  ُسْلطَانًا النَّاسَ  أَْعطَى الَِّذي هللاَ  َوَمجَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من الُصوم األربَِعيني الُمقَدس َساِدساألَحد ال
 

 العَشيه

 (02– 99:  10) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2، 0:  12 مز

ْبتَ  ْصتَنِي، لَْيَلً، تََعهَّْدتَهُ. قَْلبِي َجرَّ َكتْ . ُذُموًما فِيَّ  تَِجدُ  فَلَمَ  َمحَّ  بِآثاِركَ  يُخطَُواتِ  تََمسَّ

 .هَلِّلُويَا. قََدَمايَ  َزلَّتْ  فََما
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 قَلِيلٌ أَ  َسيُِّد، يَا :َواِحدٌ  لَهُ أُوُرَشلِيَم، فَقَالَ  نَْحوَ  َويَُسافِرُ  يَُعلِّمُ  َوقًُرى ُمُدنٍ  فِي َوإْجتَازَ 

يِِّق، اْلبَابِ  ِمنَ  تَْدُخلُوا أَنْ  لَهُُم: إْجتَِهُدوا فَقَالَ  يَْخلُُصوَن؟ الَِّذينَ  هُمُ   قُولُ أَ  فَإِنِّي الضَّ

 قَدْ  ْيتِ اْلبَ  َربُّ  يَُكونُ  َما بَْعدِ  يَْقِدُروَن. ِمنْ  َوالَ  يَْدُخلُوا أَنْ  َسيَْطلُبُونَ  َكثِيِرينَ  إِنَّ : لَُكمْ 

،: قَائِلِينَ  اْلبَابَ  َوتَْقَرُعونَ  َخاِرًجا تَقِفُونَ  َواْبتََدْأتُمْ  اْلبَاَب، َوأَْغلَقَ  قَامَ  ! اَربُّ يَ  يَاَربُّ

 أََكْلنَا: قُولُونَ تَ  تَْبتَِدئُونَ  أَْنتُْم! ِحينَئِذٍ  أَْينَ  ِمنْ  أَْعِرفُُكمْ  الَ : لَُكمْ  َويَقُولُ  يُِجيُب،. لَنَا اْفتَحْ 

اَمكَ   ْنتُْم،أَ  أَْينَ  ِمنْ  الَأَْعِرفُُكمْ : لَُكمْ  أَقُولُ : َشَواِرِعنَا! فَيَقُولُ  فِي َوَعلَّْمتَ  َوَشِرْبنَا، قُدَّ

 تَىمَ  األَْسنَاِن، َوَصِريرُ  اْلبَُكاءُ  يَُكونُ  الظُّْلِم! هُنَاكَ  فَاِعلِي َجِميعَ  يَا َعنِّي تَبَاَعُدوا

 ُروُحونَ َمطْ  َوأَْنتُمْ  هللاِ، َملَُكوتِ  فِي األَْنبِيَاءِ  َوَجِميعَ  َويَْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ  إِْبَراِهيمَ  َرأَْيتُمْ 

َمالِ  َوِمنَ  اْلَمَغاِربِ  َوِمنَ  اْلَمَشاِرقِ  ِمنَ  َخاِرًجا. َويَأْتُونَ   فِي َويَتَِّكئُونَ  َواْلَجنُوِب، الشِّ
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لِيَن، يَُكونُونَ  آِخُرونَ  هللاِ. َوهَُوَذا َملَُكوتِ  لُونَ  أَوَّ  يَْومِ الْ  ذلِكَ  آِخِريَن. فِي يَُكونُونَ  َوأَوَّ

مَ  يِسيِّينَ  بَْعضُ  تَقَدَّ  أَنْ  يُِريدُ  ِهيُروُدسَ  ألَنَّ  ههُنَا، ِمنْ  َواْذهَبْ  اْخُرجْ  :لَهُ قَائِلِينَ  اْلفَرِّ

 ْليَْومَ ا َوأَْشفِي َشيَاِطيَن، أُْخِرجُ  أَنَا هَا: الثَّْعلَبِ  لِهَذا َوقُولُوا اْمُضوا: لَهُمُ  يَْقتُلََك. فَقَالَ 

ُل. بَلْ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفِي َوَغًدا،  الَ  نَّهُألَ  يَلِيِه، َوَما َوَغًدا اْليَْومَ  أَِسيرَ  أَنْ  يَْنبَِغي أَُكمَّ

 ألَْنبِيَاءِ ا قَاتِلَةَ  يَا! يَاأُوُرَشلِيمُ  أُوُرَشلِيُم، أُوُرَشلِيَم! يَا َعنْ  َخاِرًجا نَبِيٌّ  يَْهلِكَ  أَنْ  يُْمِكنُ 

ةٍ  َكمْ  إِلَْيهَا، اْلُمْرَسلِينَ  َوَراِجَمةَ  َجاَجةُ  تَْجَمعُ  َكَما أَْوالََدكِ  أَْجَمعَ  أَنْ  أََرْدتُ  َمرَّ  الدَّ

 ولُ أَقُ  َواْلَحقَّ ! َخَرابًا لَُكمْ  يُْتَركُ  بَْيتُُكمْ  تُِريُدوا! هَُوَذا َولَمْ  َجنَاَحْيهَا، تَْحتَ  فَِراَخهَا

بِّ ال بِإْسمِ  اآلتِي ُمبَاَركٌ : فِيهِ  تَقُولُونَ  َوْقتٌ  يَأْتِيَ  َحتَّى تََرْونَنِي الَ  إِنَُّكمْ : لَُكمْ    !رَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (02 - 1:  90) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 0 ، 9:  96 مز

ْبنِي  لَْكتُ سَ  َوقَدْ  َعْينِي، أََمامَ  َرْحَمتَكَ  َوقَْلبِي. ألَنَّ  ُكْليَتَيَّ  َصفِّ  ْمتَِحنِّي،إوَ  َربُّ  يَا َجرِّ

 .هَلِّلُويَا .بَِحقِّكَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، المجُد الدائمهللا الحي، الذي لهُ 
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 ةُ اْلَكتَبَ  َجلَسَ  ُموَسى ُكْرِسيِّ  َعلَى :قَائَِلً  َوتََلَِميَذهُ. اْلُجُموعَ  يَُسوعُ  َخاطَبَ  ِحينَئِذٍ 

يِسيُّوَن،  أَْعَمالِِهمْ  بَ َحسَ  َولِكنْ  َواْفَعلُوهُ، فَاْحفَظُوهُ  تَْحفَظُوهُ  أَنْ  لَُكمْ  قَالُوا َما فَُكلُّ  َواْلفَرِّ

 ْلَحْملِ ا َعِسَرةَ  ثَقِيلَةً  أَْحَماالً  يَْحِزُمونَ  فَإِنَّهُمْ  يَْفَعلُوَن. َوالَ  يَقُولُونَ  ألَنَّهُمْ  تَْعَملُوا، الَ 

ُكوهَا أَنْ  يُِريُدونَ  الَ  َوهُمْ  النَّاِس، أَْكتَافِ  َعلَى َويََضُعونَهَا  َوُكلَّ  بِإِْصبِِعِهْم، يَُحرِّ

ُضونَ : النَّاسُ  تَْنظَُرهُمُ  لَِكيْ  يَْعَملُونَهَا أَْعَمالِِهمْ   أَْهَدابَ  َويَُعظُِّمونَ  َعَصائِبَهُمْ  فَيَُعرِّ

لَ  اْلُمتََّكأَ  َويُِحبُّونَ  ثِيَابِِهْم،  اْلَمَجاِمعِ، فِي األُولَى َواْلَمَجالِسَ  اْلَوالَئِِم، فِي األَوَّ

ا َسيِِّدي. َسيِِّدي: النَّاسُ  هُمُ يَْدُعوَ  َوأَنْ  األَْسَواِق، فِي َوالتَِّحيَّاتِ   ْواتُْدعَ  فََلَ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

 َعلَى أَبًا لَُكمْ  تَْدُعوا َوالَ  إِْخَوةٌ. َجِميًعا َوأَْنتُمْ  اْلَمِسيُح، َواِحدٌ  ُمَعلَِّمُكمْ  ألَنَّ  َسيِِّدي،

َماَواِت. فِي الَِّذي َواِحدٌ  أَبَاُكمْ  ألَنَّ  األَْرِض،  ُمَعلَِّمُكمْ  ألَنَّ  ُمَعلِِّميَن، تُْدَعْوا َوالَ  السَّ

 نَْفَسهُ عْ يَضَ  َوَمنْ  يَتَِّضْع، نَْفَسهُ يَْرفَعْ  فََمنْ  لَُكْم. َخاِدًما يَُكونُ  َوأَْكبَُرُكمْ  اْلَمِسيُح. َواِحدٌ 

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  لِكنْ  يَْرتَفِْع.  لَُكوتَ مَ  تُْغلِقُونَ  ألَنَُّكمْ  اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ

َماَواتِ  امَ  السَّ اِخلِينَ  تََدُعونَ  َوالَ  أَْنتُمْ  تَْدُخلُونَ  فََلَ  النَّاِس، قُدَّ  أَيُّهَا ُكمْ لَ  َوْيلٌ  يَْدُخلُوَن. الدَّ

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ   نَ تُِطيلُو ةٍ ولِِعلَّ  األََراِمِل، بُيُوتَ  تَأُْكلُونَ  ألَنَُّكمْ  اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  أَْعظََم. َدْينُونَةً  تَأُْخُذونَ  لِذلِكَ  َصلََواتُِكمْ   ْلُمَراُؤونَ ا َواْلفَرِّ

 اْبنًا تَْصنَُعونَهُ َحَصلَ  َوَمتَى َواِحًدا، َدِخيَلً  لِتَْكَسبُوا َواْلبَرَّ  اْلبَْحرَ  تَطُوفُونَ  ألَنَُّكمْ 

 اْلهَْيَكلِ بِ  َحلَفَ  َمنْ : اْلقَائِلُونَ  اْلُعْميَانُ  اْلقَاَدةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  ُمَضاَعفًا. ِمْنُكمْ  أَْكثَرَ  لَِجهَنَّمَ 

 َماأَيُّ َواْلُعْميَانُ  اْلُجهَّالُ  أَيُّهَا يَْلتَِزُم. اْلهَْيَكلِ  بَِذهَب َحلَفَ  َمنْ  َولِكنْ  بَِشْيٍء، فَلَْيسَ 

هَبُ : أَْعظَمُ  هََب؟ يُقَدِّسُ  الَِّذي اْلهَْيَكلُ  أَمِ  أَلذَّ  بَِشْيٍء، فَلَْيسَ  بِاْلَمْذبَحِ  َحلَفَ  َوَمنْ  الذَّ

: أَْعظَمُ  أَيَُّما َواْلُعْميَانُ  اْلُجهَّالُ  أَيُّهَا يَْلتَِزُم. َعلَْيهِ  الَِّذي بِاْلقُْربَانِ  َحلَفَ  َمنْ  َولِكنْ 

 َوبُِكلِّ  هِ بِ  َحلَفَ  فَقَدْ  بِاْلَمْذبَحِ  َحلَفَ  َمنْ  فَإِنَّ  اْلقُْربَاَن؟ يُقَدِّسُ  الَِّذي اْلَمْذبَحُ  أَمِ  أَْلقُْربَانُ 

اِكنِ  بِهِ  َحلَفَ  فَقَدْ  بِاْلهَْيَكلِ  َحلَفَ  َوَمنْ  َعلَْيِه. َما َماءِ  َحلَفَ  َوَمنْ  فِيِه، َوبِالسَّ  فَقَدْ  بِالسَّ

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  َعلَْيِه. َوبِاْلَجالِسِ  هللاِ  بَِعْرشِ  َحلَفَ   ألَنَُّكمْ  اُؤونَ اْلُمرَ  َواْلفَرِّ

ُرونَ  بِثَّ  النَّْعنَعَ  تَُعشِّ ْحَمةَ  اْلَحقَّ : النَّاُموسِ  أَْثقَلَ  َوتََرْكتُمْ  َواْلَكمُّوَن، َوالشِّ  َوالرَّ
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 ينَ الَّذِ  اْلُعْميَانُ  اْلقَاَدةُ  أَيُّهَا تِْلَك. تَْتُرُكوا َوالَ  هِذهِ  تَْعَملُوا أَنْ  يَْنبَِغي َكانَ  َواإِليَمانَ 

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  اْلَجَمَل. َويَْبلَُعونَ  اْلبَُعوَضةِ  َعنِ  يَُصفُّونَ   ْلُمَراُؤونَ ا َواْلفَرِّ

ْحفَِة، اْلَكأْسِ  َخاِرجَ  تُنَقُّونَ  ألَنَُّكمْ   َوَدَعاَرةً. اْختِطَافًا َمْملُوآنِ  َداِخل ِمنْ  َوهَُما َوالصَّ

يِسيُّ  أَيُّهَا الً  نَقِّ  األَْعَمى اْلفَرِّ ْحفَةِ  اْلَكأْسِ  َداِخلَ  أَوَّ  اأَْيضً  َخاِرُجهَُما يَُكونَ  لَِكيْ  َوالصَّ

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  نَقِيًّا.  تَْظهَرُ  بَيََّضةً مُ  قُبُوًرا تُْشبِهُونَ  ألَنَُّكمْ  اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ

 أَْنتُمْ  هَكَذا نََجاَسٍة. َوُكلَّ  أَْمَواتٍ  ِعظَامَ  َمْملُوَءةٌ  َداِخل ِمنْ  َوِهيَ  َجِميلَةً، َخاِرجٍ  ِمنْ 

 .ْثًماَوإِ  ِريَاءً  َمْشُحونُونَ  َداِخل ِمنْ  َولِكنَُّكمْ  أَْبَراًرا، لِلنَّاسِ  تَْظهَُرونَ  َخاِرجٍ  ِمنْ : أَْيًضا

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ   تَُزيِّنُونَ وَ  األَْنبِيَاءِ  قُبُورَ  تَْبنُونَ  ألَنَُّكمْ  اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ

يقِيَن، َمَدافِنَ  دِّ  ْنبِيَاِء.األَ  َدمِ  فِي َشاَرْكنَاهُمْ  لََما آبَائِنَا أَيَّامِ  فِي ُكنَّا لَوْ : َوتَقُولُونَ  الصِّ

 أَيُّهَا آبَائُِكْم. لَ ِمْكيَا أَْنتُمْ  فَاْمألُوا األَْنبِيَاِء. قَتَلَةِ  أَْبنَاءُ  أَنَُّكمْ  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى تَْشهَُدونَ  فَأَْنتُمْ 

 إِلَْيُكمْ  أُْرِسلُ  أَنَا هَا لِذلِكَ  َجهَنََّم؟ َدْينُونَةِ  ِمنْ  تَْهُربُونَ  َكْيفَ  األَفَاِعي أَْوالَدَ  اْلَحيَّاتُ 

 ِعُكْم،َمَجامِ  فِي تَْجلُِدونَ  َوِمْنهُمْ  َوتَْصلِبُوَن، تَْقتُلُونَ  فَِمْنهُمْ  َوَكتَبَةً، َوُحَكَماءَ  أَْنبِيَاءَ 

 ِض،األَرْ  َعلَى ُسفِكَ  زِكيٍّ  َدمٍ  ُكلُّ  َعلَْيُكمْ  يَأْتِيَ  لَِكيْ  َمِدينٍَة، إِلَى َمِدينَةٍ  ِمنْ  َوتَْطُرُدونَ 

دِّ  هَابِيلَ  َدمِ  ِمنْ   اْلَمْذبَحِ.وَ  اْلهَْيَكلِ  بَْينَ  قَتَْلتُُموهُ  الَِّذي بََرِخيَّا ْبنِ  َزَكِريَّا َدمِ  إِلَى يقِ الصِّ

 قَاتِلَةَ  ايَ  أُوُرَشلِيمُ  يَا أُوُرَشلِيُم، يَا اْلِجيِل. هَذا َعلَى يَأْتِي ُكلَّهُ هَذا إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اَْلَحقَّ 

ةٍ  َكمْ  إِلَْيهَا، اْلُمْرَسلِينَ  َوَراِجَمةَ  األَْنبِيَاءِ   تَْجَمعُ  َكَما أَْوالََدكِ  أَْجَمعَ  أَنْ  أََرْدتُ  َمرَّ

َجاَجةُ   نِّيألَ  َخَرابًا. لَُكمْ  يُْتَركُ  بَْيتُُكمْ  هَُوَذا تُِريُدوا. َولَمْ  َجنَاَحْيهَا، تَْحتَ  فَِراَخهَا الدَّ

. بِإْسمِ  اآلتِي ُمبَاَركٌ : تَقُولُوا َحتَّى اآلنَ  ِمنَ  تََرْونَني الَ  إِنَُّكمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  بِّ   الرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 2:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم ُكولوسي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

نَا،: األَْرضِ  َعلَى الَّتِي أَْعَضاَءُكمُ  فَأَِميتُوا ْهَوةَ  اْلهََوى، النََّجاَسةَ، الزِّ ِديَّةَ، الشَّ  الرَّ

 اءِ أَْبنَ  َعلَى هللاِ  َغَضبُ  يَأْتِي أَْجلِهَا ِمنْ  الَّتِي األُُمورَ  األَْوثَاِن، ِعبَاَدةُ  هُوَ  الَِّذي الطََّمعَ 

ا يهَا.فِ  تَِعيُشونَ  ُكْنتُمْ  ِحينَ  قَْبَلً، لَْكتُمْ سَ  أَْيًضا أَْنتُمْ  بَْينَهُمْ  الَِّذينَ  اْلَمْعِصيَِة،  اآلنَ  َوأَمَّ

 اْلقَبِيحَ  مَ اْلَكَلَ  التَّْجِديَف، اْلُخْبَث، السََّخطَ، اْلَغَضَب،: اْلُكلَّ  أَْيًضا أَْنتُمْ  َعْنُكمْ  فَاْطَرُحوا

 ْعَمالِِه،أَ  َمعَ  اْلَعتِيقَ  اإِلْنَسانَ  َخلَْعتُمُ  إِذْ  بَْعٍض، َعلَى بَْعُضُكمْ  تَْكِذبُوا الَ  أَْفَواِهُكْم. ِمنْ 

دُ  الَِّذي اْلَجِديدَ  َولَبِْستُمُ   نِيٌّ يُونَا لَْيسَ  َحْيثُ  َخالِقِِه، ُصوَرةِ  َحَسبَ  لِْلَمْعِرفَةِ  يَتََجدَّ

، ، بَْربَِريٌّ  َوُغْرلَةٌ، ِختَانٌ  َويَهُوِديٌّ يثِيٌّ ، َعْبدٌ  ِسكِّ .الْ  َوفِي لُّ اْلكُ  اْلَمِسيحُ  بَلِ  ُحرٌّ  ُكلِّ

يِسينَ  هللاِ  َكُمْختَاِري فَاْلبَُسوا  اُضًعا،َوتَوَ  َولُْطفًا، َرْأفَاٍت، أَْحَشاءَ  اْلَمْحبُوبِينَ  اْلقِدِّ

 انَ كَ  إِنْ  بَْعًضا بَْعُضُكمْ  َوُمَساِمِحينَ  بَْعًضا، بَْعُضُكمْ  ُمْحتَِملِينَ  أَنَاٍة، َوطُولَ  َوَوَداَعةً،

 هِذهِ  َجِميعِ  َوَعلَى أَْيًضا. أَْنتُمْ  هَكَذا اْلَمِسيحُ  لَُكمُ  َغفَرَ  َكَما َشْكَوى أََحدٍ  َعلَى ألََحدٍ 

 ُدِعيتُمْ  لَْيهِ إِ  الَِّذي هللاِ  َسَلَمُ  قُلُوبُِكمْ  فِي َوْليَْملِكْ  اْلَكَماِل. ِربَاطُ  ِهيَ  الَّتِي اْلَمَحبَّةَ  اْلبَُسوا

 ِحْكَمةٍ  بُِكلِّ  َوأَْنتُمْ  بِِغنًى، اْلَمِسيحِ  َكلَِمةُ  فِيُكمْ  لِتَْسُكنْ  َشاِكِريَن. َوُكونُوا َواِحٍد، َجَسدٍ  فِي

 بِنِْعَمٍة، ُروِحيٍَّة، َوأََغانِيَّ  َوتََسابِيحَ  بَِمَزاِميرَ  بَْعًضا، بَْعُضُكمْ  َوُمْنِذُرونَ  ُمَعلُِّمونَ 

. قُلُوبُِكمْ  فِي ُمتََرنِِّمينَ  بِّ بِّ  إْسمِ بِ  اْلُكلَّ  فَإْعَملُوا فِْعل، أَوْ  بِقَْول ْلتُمْ َعمِ  َما َوُكلُّ  لِلرَّ  الرَّ

 .بِهِ  َواآلبَ  هللاَ  َشاِكِرينَ  يَُسوَع،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (91 - 10:  2) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 َولَِكيْ  بَِديَّةً،أَ  َحيَاةً  لَُكمْ  أَنَّ  تَْعلَُموا لَِكيْ  هللاِ، إْبنِ  بِإْسمِ  اْلُمْؤِمنِينَ  أَْنتُمُ  إِلَْيُكْم، هَذا َكتَْبتُ 

 َمِشيئَتِهِ  بَ َحسَ  َشْيئًا طَلَْبنَا إِنْ  أَنَّهُ: ِعْنَدهُ  لَنَا الَّتِي الثِّقَةُ  ِهيَ  َوهِذهِ  هللاِ. إْبنِ  بِإْسمِ  تُْؤِمنُوا

 طَلَْبنَاهَا يالَّتِ  الطِّلِبَاتِ  لَنَا أَنَّ  نَْعلَمُ  لَنَا، يَْسَمعُ  طَلَْبنَا َمْهَما أَنَّهُ نَْعلَمُ  ُكنَّا َوإِنْ  لَنَا. يَْسَمعُ 

 لِلَِّذينَ  َحيَاةً  فَيُْعِطيهِ  يَْطلُُب، لِْلَمْوِت، لَْيَستْ  َخِطيَّةً  يُْخِطئُ  أََخاهُ  أََحدٌ  َرأَى إِنْ  ِمْنهُ.

 ْثمٍ إِ  ُكلُّ  يُْطلََب. أَنْ  أَقُولُ  هِذهِ  ألَْجلِ  لَْيسَ  لِْلَمْوتِ  َخِطيَّةٌ  تُوَجدُ  لِْلَمْوتِ  لَْيسَ  يُْخِطئُونَ 

 لِ بَ  يُْخِطُئ، الَ  هللاِ  ِمنَ  ُولِدَ  َمنْ  ُكلَّ  أَنَّ  نَْعلَمُ  لِْلَمْوِت. لَْيَستْ  َخِطيَّةٌ  َوتُوَجدُ  َخِطيَّةٌ، هُوَ 

يرُ  نَْفَسهُ، يَْحفَظُ  هللاِ  ِمنَ  اْلَمْولُودُ  رِّ هُ. الَ  َوالشِّ  ُكلَّهُ ْلَعالَمَ َوا هللاِ، ِمنَ  نَْحنُ  أَنَّنَا نَْعلَمُ  يََمسُّ

يِر. فِي ُوِضعَ  قَدْ  رِّ  َحقَّ الْ  لِنَْعِرفَ  بَِصيَرةً  َوأَْعطَانَا َجاءَ  قَدْ  هللاِ  اْبنَ  أَنَّ  َونَْعلَمُ  الشِّ

 يُّهَاأَ  األَبَِديَّةُ. َواْلَحيَاةُ  اْلَحقُّ  اإِللهُ هُوَ  هَذا اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  ْبنِهِ إ فِي اْلَحقِّ  فِي َونَْحنُ 

 .األَْصنَامِ  ِمنَ  أَْنفَُسُكمْ  ْحفَظُواإ األَْوالَدُ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي  في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (02 - 92:  92) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ابَِعةَ  اللَّْيلَةُ  َكانَتِ  فَلَمَّ  لنُّوتِيَّةُ،ا ظَنَّ  أَْدِريَا، بَْحرِ  فِي تَائِِهينَ  نُْحَملُ  َونَْحنُ  َعْشَرةَ، الرَّ

ا قَاَمةً  ِعْشِرينَ  َوَوَجُدوا فَقَاُسوا بَّر. إِلَى اْقتََربُوا أَنَّهُمُ  اللَّْيِل، نِْصفِ  نَْحوَ   َضْوامَ  َولَمَّ

 َعلَى يَقَُعوا أَنْ  يََخافُونَ  َكانُوا َوإِذْ  قَاَمةً. َعْشَرةَ  َخْمسَ  فََوَجُدوا أَْيًضا قَاُسوا قَلِيَلً 

رِ  ِمنَ  َرَمْوا َصْعبٍَة، َمَواِضعَ   .النَّهَارُ  يَِصيرَ  أَنْ  يَْطلُبُونَ  َوَكانُوا َمَراٍس، أَْربَعَ  اْلُمَؤخَّ

ا فِينَِة، ِمنَ  يَْهُربُوا أَنْ  يَْطلُبُونَ  النُّوتِيَّةُ  َكانَ  َولَمَّ  بِِعلَّةِ  ْحرِ اْلبَ  إِلَى اْلقَاِربَ  َوأَْنَزلُوا السَّ

وا أَنْ  ُمْزِمُعونَ  أَنَّهُمْ  ِم، ِمنَ  َمَراِسيَ  يَُمدُّ  مْ لَ  إِنْ  :َواْلَعْسَكرِ  اْلِمئَةِ  لِقَائِدِ  بُولُسُ  قَالَ  اْلُمقَدَّ

فِينَةِ  فِي هُؤالَءِ  يَْبقَ   اْلقَاِربِ  بَالَ حِ  اْلَعْسَكرُ  قَطَعَ  ِحينَئِذٍ  تَْنُجوا. أَنْ  تَْقِدُرونَ  الَ  فَأَْنتُمْ  السَّ

 أَنْ  اْلَجِميعِ  إِلَى يَْطلُبُ  بُولُسُ  َكانَ  النَّهَارُ  يَِصيرَ  أَنْ  قَاَربَ  َوَحتَّى يَْسقُطُ. َوتََرُكوهُ 

ابِعَ  اْليَْومُ  هُوَ  هَذا :قَائَِلً  طََعاًما، يَتَنَاَولُوا  تََزالُونَ  الَ  ُمْنتَِظُرونَ  َوأَْنتُمْ  َعَشَر، الرَّ

 ُكونُ يَ  هَذا ألَنَّ  طََعاًما، تَتَنَاَولُوا أَنْ  ِمْنُكمْ  أَْلتَِمسُ  لِذلِكَ  َشْيئًا. تَأُْخُذوا َولَمْ  َصائِِميَن،

ا ِمْنُكْم. َواِحدٍ  َرْأسِ  ِمنْ  َشْعَرةٌ  تَْسقُطُ  الَ  ألَنَّهُ لِنََجاتُِكْم، ُمفِيًدا  اُخْبزً  أََخذَ  هَذا قَالَ  َولَمَّ

َر، اْلَجِميعِ، أََمامَ  هللاَ  َوَشَكرَ   هُمْ  اَوأََخُذو َمْسُروِرينَ  اْلَجِميعُ  فََصارَ  يَأُْكُل. َواْبتََدأَ  َوَكسَّ

فِينَةِ  فِي َوُكنَّا طََعاًما. أَْيًضا  َوَسْبِعيَن. َوِستَّةً  ِمئَتَْينِ  األَْنفُسِ  َجِميعُ  السَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (41 - 1:  2) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 1 ، 2:  140 مز

، يَا .َعنِّي َوْجهَكَ  تَْحُجبْ  الَ  ُروِحي، فَنِيَتْ  ، فَقَدَربُّ  يَا أَِجْبنِي أَْسِرعْ   إْسَمعْ  َربُّ

َعاتِي إِلَى َوأَْصَِ  َصَلَتِي،  .هَلِّلُويَا. تََضرُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َمنْ  لُِّم،ُمعَ  يَا :قَائِلِينَ  تََلَِميُذهُ  فََسأَلَهُ ِوالََدتِِه، ُمْنذُ  أَْعَمى إِْنَسانًا َرأَى ُمْجتَازٌ  هُوَ  َوفِيَما

 لِكنْ  َوالَأَبََواهُ، أَْخطَأَ  هَذا الَ  :يَُسوعُ  أََجابَ  أَْعَمى؟ ُولِدَ  َحتَّى أَبََواهُ  أَمْ  هَذا: أَْخطَأَ 

 ْيلٌ لَ  يَأْتِي نَهَارٌ  َدامَ  َما أَْرَسلَنِي الَِّذي أَْعَمالَ  أَْعَملَ  أَنْ  يَْنبَِغي فِيِه. هللاِ  أَْعَمالُ  لِتَْظهَرَ 

 فَلَ َوتَ  هَذا قَالَ  اْلَعالَِم. نُورُ  فَأَنَا اْلَعالَمِ  فِي ُدْمتُ  َما يَْعَمَل. أَنْ  أََحدٌ  يَْستَِطيعُ  الَ  ِحينَ 

 ْذهَبِ ا: لَهُ َوقَالَ  األَْعَمى. َعْينَيِ  بِالطِّينِ  َوطَلَى ِطينًا التُّْفلِ  ِمنَ  َوَصنَعَ  األَْرضِ  َعلَى

 يًرا.بَصِ  َوأَتَى َواْغتََسلَ  فََمَضى ُمْرَسٌل،: تَْفِسيُرهُ  الَِّذي ِسْلَوامَ  بِْرَكةِ  فِي اْغتَِسلْ 

 انَ كَ  الَِّذي هُوَ  هَذا أَلَْيسَ  :قَالُوا أَْعَمى، َكانَ  أَنَّهُ قَْبَلً  يََرْونَهُ َكانُوا َوالَِّذينَ  فَاْلِجيَرانُ 

ا يُْشبِهُهُ إِنَّهُ: َوآَخُرونَ  هُوَ  هَذا :قَالُوا آَخُرونَ  َويَْستَْعِطي؟ يَْجلِسُ   إِنِّي :فَقَالَ  هُوَ  َوأَمَّ

 عُ يَُسو لَهُ يُقَالُ  إِْنَسانٌ  :وقَالَ  َذاكَ  أََجابَ  َعْينَاَك؟ ْنفَتََحتْ إ َكْيفَ  :لَهُ فَقَالُوا هَُو. أَنَا

، َوطَلَى ِطينًا َصنَعَ   فََمَضْيتُ  َواْغتَِسلْ  ِسْلَوامَ  بِْرَكةِ  إِلَى اْذهَبْ : لِي َوقَالَ  َعْينَيَّ

يِسيِّ إِلَى فَأَتَْوا أَْعلَُم. الَ  :قَالَ  َذاَك؟ أَْينَ  :لَهُ فَقَالُوا فَأَْبَصْرُت. ْغتََسْلتُ إوَ   بِالَِّذي ينَ اْلفَرِّ
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يِسيُّونَ ا فََسأَلَهُ َعْينَْيِه. َوفَتَحَ  الطِّينَ  يَُسوعُ  َصنَعَ  ِحينَ  َسْبتٌ  َوَكانَ  أَْعَمى. قَْبَلً  َكانَ   ْلفَرِّ

 فَقَالَ  ُر.أُْبصِ  فَأَنَا َواْغتََسْلُت، َعْينَيَّ  َعلَى ِطينًا َوَضعَ  :لَهُمْ  فَقَالَ  أَْبَصَر، َكْيفَ  أَْيًضا

يِسيِّينَ  ِمنَ  قَْومٌ  ْبتَ  يَْحفَظُ  الَ  ألَنَّهُ هللاِ، ِمنَ  لَْيسَ  اإِلْنَسانُ  هَذا :اْلفَرِّ  :قَالُوا آَخُرونَ  السَّ

 ْيًضاأَ  قَالُوا اْنِشقَاٌق. بَْينَهُمُ  َوَكانَ  اآليَاِت؟ هِذهِ  ِمْثلَ  يَْعَملَ  أَنْ  َخاِطئٌ  إِْنَسانٌ  يَْقِدرُ  َكْيفَ 

. إِنَّهُ :فَقَالَ  َعْينَْيَك؟ فَتَحَ  إِنَّهُ َحْيثُ  ِمنْ  َعْنهُ أَْنتَ  تَقُولُ  َماَذا :لِألَْعَمى  َصدِّقِ يُ فَلَمْ  نَبِيٌّ

 :لِينَ قَائِ  فََسأَلُوهَُما أَْبَصَر. الَِّذي أَبََويِ  َدَعْوا َحتَّى فَأَْبَصرَ  أَْعَمى َكانَ  أَنَّهُ َعْنهُ اْليَهُودُ 

 :َوقَاالَ  أَبََواهُ  أََجابَهُمْ  اآلَن؟ يُْبِصرُ  فََكْيفَ  أَْعَمى؟ ُولِدَ  إِنَّهُ تَقُوالَنِ  الَِّذي اْبنُُكَما أَهَذا

ا أَْعَمى. ُولِدَ  هَُوأَنَّ  اْبنُنَا، هَذا أَنَّ  نَْعلَمُ   َعْينَْيهِ  فَتَحَ  َمنْ  أَوْ  نَْعلَمُ  فََلَ  اآلنَ  يُْبِصرُ  َكْيفَ  َوأَمَّ

نِّ  َكاِملُ  هُوَ  نَْعلَمُ  فََلَ   نَاَكا ألَنَّهَُما هَذا أَبََواهُ  قَالَ  نَْفِسِه. َعنْ  يَتََكلَّمُ  فَهُوَ  اْسأَلُوهُ  السِّ

 اْلَمِسيحُ  بِأَنَّهُ أََحدٌ  اْعتََرفَ  إِنِ  أَنَّهُ تََعاهَُدوا قَدْ  َكانُوا اْليَهُودَ  ألَنَّ  اْليَهُوِد، ِمنَ  يََخافَانِ 

، َكاِملُ  إِنَّهُ :أَبََواهُ  قَالَ  لِذلِكَ  اْلَمْجَمعِ. ِمنَ  يُْخَرجُ   نَ اإِلْنَسا ثَانِيَةً  فََدَعْوا إْسأَلُوهُ. السِّنِّ

 فَأََجابَ  َخاِطٌئ. اإِلْنَسانَ  هَذا أَنَّ  نَْعلَمُ  نَْحنُ  ّلِلِ  َمْجًدا أَْعطِ  :لَهُ َوقَالُوا أَْعَمى، َكانَ  الَِّذي

 َواآلنَ  أَْعَمى ُكْنتُ  أَنِّي: َواِحًدا َشْيئًا أَْعلَمُ  إِنََّما أَْعلَمُ  لَْستُ  هَُو؟ أََخاِطئٌ  :َوقَالَ  َذاكَ 

 َولَمْ  لَُكمْ  قُْلتُ  قَدْ  :أََجابَهُمْ  َعْينَْيَك؟ فَتَحَ  َكْيفَ  بَِك؟ َصنَعَ  َماَذا :أَْيًضا لَهُ فَقَالُوا أُْبِصُر.

 تََلَِميَذ؟ هُلَ  تَِصيُروا أَنْ  تُِريُدونَ  أَْنتُمْ  أَلََعلَُّكمْ  أَْيًضا؟ تَْسَمُعوا أَنْ  تُِريُدونَ  لَِماَذا تَْسَمُعوا

ا َذاَك، تِْلِميذُ  أَْنتَ  :َوقَالُوا فََشتَُموهُ   ُموَسى نَّ أَ  نَْعلَمُ  نَْحنُ  ُموَسى. تََلَِميذُ  فَإِنَّنَا نَْحنُ  َوأَمَّ

ا هللاُ، َكلََّمهُ ُجلُ  أََجابَ  هَُو. أَْينَ  ِمنْ  نَْعلَمُ  فََما هَذا َوأَمَّ  َعَجبًا هَذا فِي إِنَّ  :لَهُمْ  َوقَالَ  الرَّ

. فَتَحَ  َوقَدْ  هَُو، أَْينَ  ِمنْ  تَْعلَُمونَ  لَْستُمْ  إِنَُّكمْ   َولِكنْ  طَاةِ لِْلخُ  يَْسَمعُ  الَ  هللاَ  أَنَّ  َونَْعلَمُ  َعْينَيَّ

ْهرِ  ُمْنذُ  يَْسَمُع. فَلِهَذا َمِشيئَتَهُ، َويَْفَعلُ  هللاَ  يَتَّقِي أََحدٌ  َكانَ  إِنْ   فَتَحَ  أََحًدا أَنَّ  يُْسَمعْ  لَمْ  الدَّ

 :لَهُ الُواَوقَ  أَجابُوا َشْيئًا. يَْفَعلَ  أَنْ  يَْقِدرْ  لَمْ  هللاِ  ِمنَ  هَذا يَُكنْ  لَمْ  لَوْ  أَْعَمى. َمْولُودٍ  َعْينَيْ 

 أَنَّهُمْ  يَُسوعُ  فََسِمعَ  َخاِرًجا. فَأَْخَرُجوهُ  تَُعلُِّمنَا َوأَْنتَ  بُِجْملَتَِك، أَْنتَ  ُولِْدتَ  اْلَخطَايَا فِي

 َسيِّدُ  يَا هُوَ  َمنْ : َوقَالَ  َذاكَ  أََجابَ  هللاِ؟ بِاْبنِ  أَتُْؤِمنُ  :لَهُ َوقَالَ  فََوَجَدهُ  َخاِرًجا، أَْخَرُجوهُ 

 َسيِّدُ  ايَ  أُوِمنُ : فَقَالَ  هَُو. هُوَ  َمَعكَ  يَتََكلَّمُ  َوالَِّذي َرأَْيتَهُ، قَدْ : يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  بِِه؟ ألُوِمنَ 
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 الَ  الَِّذينَ  يُْبِصرَ  َحتَّى اْلَعالَِم، هَذا إِلَى أَنَا أَتَْيتُ  لَِدْينُونَةٍ  :يَُسوعُ  فَقَالَ  لَهُ. َوَسَجدَ 

يِسيِّي ِمنَ  َمَعهُ َكانُوا الَِّذينَ  هَذا فََسِمعَ  يُْبِصُروَن. الَِّذينَ  َويَْعَمى يُْبِصُرونَ   َن،اْلفَرِّ

 لَُكمْ  َكانَتْ  لََما ُعْميَانًا ُكْنتُمْ  لَوْ  :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  ُعْميَاٌن؟ أَْيًضا نَْحنُ  أَلََعلَّنَا :لَهُ َوقَالُوا

 . بَاقِيَةٌ  فََخِطيَّتُُكمْ  نُْبِصُر، إِنَّنَا قُولُونَ تَ  اآلنَ  َولِكنِ  َخِطيَّةٌ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 الُصوم الَكبير من الَساِدس َصالة ِمساء األَحد

 الُمقَدساإلنجيل 

 (96 - 99:  2) َمرقُس
 

 َمرقُس مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 1:  41 مز

رِّ  يَْومِ  فِي ،اْلِمْسِكينِ  إِلَى يَْنظُرُ  لِلَِّذي طُوبَى يهِ  الشَّ بُّ  يُنَجِّ  .هَلِّلُويَا. الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ُموا َصْيَدا، بَْيتِ  إِلَى َوَجاءَ   ألَْعَمىا بِيَدِ  فَأََخذَ  يَْلِمَسهُ، أَنْ  إِلَْيهِ  َوطَلَبُوا أَْعَمى إِلَْيهِ  فَقَدَّ

 َصرَ أَبْ  هَلْ : َوَسأَلَهُ َعلَْيهِ  يََدْيهِ  َوَوَضعَ  َعْينَْيِه، فِي َوتَفَلَ  اْلقَْريَِة، َخاِرجِ  إِلَى َوأَْخَرَجهُ

 َعْينَْيِه، لَىعَ  أَْيًضا يََدْيهِ  َوَضعَ  ثُمَّ  يَْمُشوَن. َكأَْشَجارٍ  النَّاسَ  أُْبِصرُ  :َوقَالَ  فَتَطَلَّعَ  َشْيئًا؟

 الَ  :ائَِلً قَ  بَْيتِهِ  إِلَى فَأَْرَسلَهُ َجلِيًّا. إِْنَسانٍ  ُكلَّ  َوأَْبَصرَ  َصِحيًحا فََعادَ  يَتَطَلَّعُ  َوَجَعلَهُ

ِ َدائِماً   . اْلقَْريَةِ  فِي ألََحدٍ  تَقُلْ  َوالَ  اْلقَْريَةَ، تَْدُخلِ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
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 عانِين()الشَ من الُصوم األربَِعيني الُمقَدس  بِعاألَحد الَسا
 

 العَشيه

 (11 - 1:  19) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،النبي بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود 
 

 92، 96:  112 مز

، بِإْسمِ  اآلتِي ُمبَاَركٌ  بِّ .  بَْيتِ  ِمنْ  بَاَرْكنَاُكمْ  الرَّ بِّ  لَىإِ َرتِبُُوا ِعيَداً فِي الَواِصلِيَن الرَّ

 .هَلِّلُويَا. اْلَمْذبَحِ  قُُرونِ 
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إب لُكنام الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 الَِّذي ْلَمْيتُ ا لَِعاَزرُ  َكانَ  َحْيثُ  َعْنيَا، بَْيتِ  إِلَى يَُسوعُ  أَتَى أَيَّامٍ  بِِستَّةِ  اْلفِْصحِ  قَْبلَ  ثُمَّ 

ا تَْخِدُم، َمْرثَا َوَكانَتْ . َعَشاءً  هُنَاكَ  لَهُ األَْمَواِت. فََصنَُعوا ِمنَ  أَقَاَمهُ  فََكانَ  لَِعاَزرُ  َوأَمَّ

 َدهَنَتْ وَ  الثََّمِن، َكثِيرِ  َخالِصٍ  نَاِرِدينٍ  ِطيبِ  ِمنْ  َمنًا َمْريَمُ  َمَعهُ. فَأََخَذتْ  اْلُمتَِّكئِينَ  أََحدَ 

 اِحدٌ وَ  الطِّيِب. فَقَالَ  َرائَِحةِ  ِمنْ  اْلبَْيتُ  فَاْمتَألَ  بَِشْعِرهَا، قََدَمْيهِ  َوَمَسَحتْ  يَُسوَع، قََدَميْ 

، ِسْمَعانُ  يَهُوَذا َوهُوَ  تََلَِميِذِه، ِمنْ   يُبَعْ  لَمْ  يَُسلَِّمهُ: لَِماَذا أَنْ  اْلُمْزِمعُ  اإِلْسَخْريُوِطيُّ

 اْلفُقََراِء،بِ  الِييُبَ  َكانَ  ألَنَّهُ لَْيسَ  هَذا لِْلفُقََراِء؟ قَالَ  َويُْعطَ  ِدينَارٍ  بِثََلَثَِمئَةِ  الطِّيبُ  هَذا

ْنُدوقُ  َوَكانَ  َساِرقًا، َكانَ  ألَنَّهُ بَلْ   :ُسوعُ يَ  فِيِه. فَقَالَ  يُْلقَى َما يَْحِملُ  َوَكانَ  ِعْنَدهُ، الصُّ

اوَ  ِحيٍن، ُكلِّ  فِي َمَعُكمْ  اْلفُقََراءَ  َحفِظَْتهُ، ألَنَّ  قَدْ  تَْكفِينِي لِيَْومِ  إِنَّهَا! إْتُرُكوهَا  أَنَا أَمَّ

 ألَْجلِ  لَْيسَ  فََجاُءوا هُنَاَك، أَنَّهُ اْليَهُودِ  ِمنَ  َكثِيرٌ  َجْمعٌ  ِحيٍن. فََعلِمَ  ُكلِّ  فِي َمَعُكمْ  فَلَْستُ 

 ءُ ُرَؤَسا األَْمَواِت. فَتََشاَورَ  ِمنَ  أَقَاَمهُ الَِّذي لَِعاَزرَ  أَْيًضا لِيَْنظُُروا بَلْ  فَقَْط، يَُسوعَ 
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 َويُْؤِمنُونَ  يَْذهَبُونَ  بَِسبَبِهِ  َكانُوا اْليَهُودِ  ِمنَ  َكثِيِرينَ  أَْيًضا، ألَنَّ  لَِعاَزرَ  لِيَْقتُلُوا اْلَكهَنَةِ 

ِ َدائِماً   .بِيَُسوعَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (13 - 1:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

  02 ، 12:  62 مز

ةً  ةً َوِعزَّ بُّ يَْوًما فَيَْوًما، إِلَهُ إِْسَرائِيَل هَُو يُْعِطي قُوَّ بُّ اإِللَهُ، ُمبَاَرٌك الرَّ ُمبَاَرٌك الرَّ

 .هَلِّلُويَا لَِشْعبِِه، ُمبَاَرٌك هَُو هللا.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا، اْسُمهُ َرُجلٌ  َوإَِذا أَِريَحا. فِي َواْجتَازَ  َدَخلَ  ثُمَّ  اِرينَ  َرئِيسٌ  َوهُوَ  َزكَّ  َوَكانَ  لِْلَعشَّ

 ِة.اْلقَامَ  قَِصيرَ  َكانَ  ألَنَّهُ اْلَجْمعِ، ِمنَ  يَْقِدرْ  َولَمْ  هَُو، َمنْ  يَُسوعَ  يََرى أَنْ  َوطَلَبَ  َغنِيًّا،

ًما فََرَكضَ  ْيَزةٍ  إِلَى َوَصِعدَ  ُمتَقَدِّ  هُنَاَك. ِمنْ  يَُمرَّ  أَنْ  ُمْزِمًعا َكانَ  ألَنَّهُ يََراهُ، لَِكيْ  ُجمَّ

ا ا، يَا :لَهُ َوقَالَ  فََرآهُ، فَْوقُ  إِلَى نَظَرَ  اْلَمَكاِن، إِلَى يَُسوعُ  َجاءَ  فَلَمَّ  ْل،َواْنزِ  أَْسِرعْ  َزكَّ

ا فَِرًحا. َوقَبِلَهُ َونََزلَ  فَأَْسَرعَ  بَْيتَِك. فِي اْليَْومَ  أَْمُكثَ  أَنْ  يَْنبَِغي ألَنَّهُ  اْلَجِميعُ  أَىرَ  فَلَمَّ

ُروا ذلِكَ  ا فََوقَفَ  َخاِطٍئ. َرُجل ِعْندَ  لِيَبِيتَ  َدَخلَ  إِنَّهُ: قَائِلِينَ  تََذمَّ بِّ  َوقَالَ  َزكَّ  هَا :لِلرَّ

 أَْربََعةَ  أَُردُّ  بِأََحدٍ  َوَشْيتُ  قَدْ  ُكْنتُ  َوإِنْ  لِْلَمَساِكيِن، أَْمَوالِي نِْصفَ  أُْعِطي يَاَربُّ  أَنَا
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 َراِهيَم،إِبْ  اْبنُ  أَْيًضا هُوَ  إِذْ  اْلبَْيِت، لِهَذا َخَلَصٌ  َحَصلَ  اْليَْومَ  :يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  أَْضَعاٍف.

  هَلََك. قَدْ  َما َويَُخلِّصَ  يَْطلُبَ  لَِكيْ  َجاءَ  قَدْ  اإِلْنَسانِ  اْبنَ  ألَنَّ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (92 - 11:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا  األَْعظَمِ  فَبِاْلَمْسَكنِ  اْلَعتِيَدِة، لِْلَخْيَراتِ  َكهَنَةٍ  َرئِيسَ  َجاءَ  قَدْ  َوهُوَ  اْلَمِسيُح، َوأَمَّ

 سٍ تُيُو بَِدمِ  َولَْيسَ  اْلَخلِيقَِة، هِذهِ  ِمنْ  لَْيسَ  الَِّذي أَيِ  بِيٍَد، اْلَمْصنُوعِ  َغْيرِ  َواألَْكَمِل،

ةً  َدَخلَ  نَْفِسِه، بَِدمِ  بَلْ  َوُعُجول،  إِنْ  ألَنَّهُ أَبَِديًّا. فَِداءً  فََوَجدَ  األَْقَداِس، إِلَى َواِحَدةً  َمرَّ

ِسيَن، َعلَى َمْرُشوشٌ  ِعْجلَةٍ  َوَرَمادُ  َوتُيُوسٍ  ثِيَرانٍ  َدمُ  َكانَ   طَهَاَرةِ  إِلَى يُقَدِّسُ  اْلُمنَجَّ

مَ  أََزلِيٍّ  بُِروحٍ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، َدمُ  يَُكونُ  بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  اْلَجَسِد،  َعْيٍب، بَِلَ  ّلِلِ  نَْفَسهُ قَدَّ

. هللاَ  لِتَْخِدُموا َميِّتَةٍ  أَْعَمال ِمنْ  َضَمائَِرُكمْ  يُطَهِّرُ   َعْهدٍ  َوِسيطُ  هُوَ  هَذا َوألَْجلِ  اْلَحيَّ

ونَ  يَُكونَ  لَِكيْ  َجِديٍد، يَاتِ  لِفَِداءِ  َمْوتٌ  َصارَ  إِذْ  اْلَمْدُعوُّ لِ األَ  اْلَعْهدِ  فِي الَّتِي التََّعدِّ  وَّ

. اْلِميَراثِ  َوْعدَ  يَنَالُونَ   ي.اْلُموصِ  َمْوتِ  بَيَانُ  يَْلَزمُ  َوِصيَّةٌ، تُوَجدُ  َحْيثُ  ألَنَّهُ األَبَِديِّ

ةَ  الَ  إِذْ  اْلَمْوتى، َعلَى ةٌ ثَابِتَ  اْلَوِصيَّةَ  ألَنَّ   ثَمَّ  نْ فَمِ  َحيًّا. اْلُموِصي َدامَ  َما اْلبَتَّةَ  لَهَا قُوَّ

لُ  سْ  لَمْ  أَْيًضا األَوَّ ْعبِ  َجِميعَ  َكلَّمَ  بَْعَدَما ُموَسى ألَنَّ  َدٍم، بَِلَ  يَُكرَّ  ةٍ َوِصيَّ  بُِكلِّ  الشَّ

 َوُزوفَا، قِْرِمِزيًّا َوُصوفًا َماٍء، َمعَ  َوالتُّيُوِس، اْلُعُجولِ  َدمَ  أََخذَ  النَّاُموِس، بَِحَسبِ 

ْعِب، َوَجِميعَ  نَْفَسهُ اْلِكتَابَ  َوَرشَّ   ِه.بِ  هللاُ  أَْوَصاُكمُ  الَِّذي اْلَعْهدِ  َدمُ  هُوَ  هَذا: قَائَِلً  الشَّ

هَا اْلِخْدَمةِ  آنِيَةِ  َوَجِميعَ  أَْيًضا َواْلَمْسَكنَ  ِم. َكذلِكَ  َرشَّ  طَهَّرُ يَتَ  تَْقِريبًا َشْيءٍ  َوُكلُّ  بِالدَّ
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ِم، النَّاُموسِ  َحَسبَ   أَْمثِلَةَ  أَنَّ  يَْلَزمُ  فََكانَ  َمْغفَِرةٌ. تَْحُصلُ  الَ  َدمٍ  َسْفكِ  َوبُِدونِ  بِالدَّ

َماَواتِ  فِي الَّتِي األَْشيَاءِ  ا بِهِذِه، تُطَهَّرُ  السَّ َماِويَّاتُ  َوأَمَّ  ِمنْ  َضلَ أَفْ  فَبَِذبَائِحَ  َعْينُهَا، السَّ

َماءِ  إِلَى بَلْ  اْلَحقِيقِيَِّة، أَْشبَاهِ  بِيَدٍ  َمْصنُوَعةٍ  أَْقَداسٍ  إِلَى يَْدُخلْ  لَمْ  اْلَمِسيحَ  ألَنَّ  هِذِه.  السَّ

مَ  َوالَ  ألَْجلِنَا. هللاِ  َوْجهِ  أََمامَ  اآلنَ  لِيَْظهَرَ  َعْينِهَا،  ُخلُ دْ يَ  َكَما َكثِيَرةً، ِمَراًرا نَْفَسهُ لِيُقَدِّ

 ِمَراًرا يَتَأَلَّمَ  أَنْ  يَِجبُ  َكانَ  َذاكَ  فَإِذْ  آَخَر. بَِدمِ  َسنَةٍ  ُكلَّ  األَْقَداسِ  إِلَى اْلَكهَنَةِ  َرئِيسُ 

ةً  أُْظِهرَ  قَدْ  اآلنَ  َولِكنَّهُ اْلَعالَِم، تَأِْسيسِ  ُمْنذُ  َكثِيَرةً  هُورِ  اْنقَِضاءِ  ِعْندَ  َمرَّ  لَ لِيُْبطِ  الدُّ

ةً  يَُموتُوا أَنْ  لِلنَّاسِ  ُوِضعَ  َوَكَما نَْفِسِه. بَِذبِيَحةِ  اْلَخِطيَّةَ  ْينُو ذلِكَ  بَْعدَ  ثُمَّ  َمرَّ  هَكَذا نَةُ،الدَّ

مَ  بَْعَدَما أَْيًضا، اْلَمِسيحُ  ةً  قُدِّ  َخِطيَّةٍ  َلَ بِ  ثَانِيَةً  َسيَْظهَرُ  َكثِيِريَن، َخطَايَا يَْحِملَ  لَِكيْ  َمرَّ

 .يَْنتَِظُرونَهُ لِلَِّذينَ  لِْلَخَلَصِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (11 - 1:  4) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 فِي تَأَلَّمَ  نْ مَ  فَإِنَّ  النِّيَّةِ  بِهِذهِ  أَْيًضا أَْنتُمْ  تََسلَُّحوا بِاْلَجَسِد، ألَْجلِنَا اْلَمِسيحُ  تَأَلَّمَ  قَدْ  فَإِذْ 

َمانَ  أَْيًضا يَِعيشَ  الَ  لَِكيْ  اْلَخِطيَِّة، َعنِ  ُكفَّ  اْلَجَسِد،  هََواتِ لِشَ  اْلَجَسِد، فِي اْلبَاقِيَ  الزَّ

 َراَدةَ إِ  َعِمْلنَا قَدْ  لِنَُكونَ  يَْكفِينَا َمَضى الَِّذي اْلَحيَاةِ  َزَمانَ  نَّ ألَ  هللاِ. إِلَراَدةِ  بَلْ  النَّاِس،

َعاَرةِ  فِي َسالِِكينَ  األَُمِم، هََواِت، الدَّ  َواْلُمنَاَدَماِت، َواْلبَطَِر، اْلَخْمِر، َوإِْدَمانِ  َوالشَّ

َمِة، األَْوثَانِ  َوِعبَاَدةِ   َعهُمْ مَ  تَْرُكُضونَ  لَْستُمْ  أَنَُّكمْ  يَْستَْغِربُونَ  فِيهِ  الَِّذي األَْمرُ  اْلُمَحرَّ

فِيَن. َعْينِهَا، اْلَخَلََعةِ  هِذهِ  فَْيضِ  إِلَى  لَىعَ  هُوَ  لِلَِّذي ِحَسابًا يُْعطُونَ  َسْوفَ  الَِّذينَ  ُمَجدِّ

رَ  هَذا ألَْجلِ  فَإِنَّهُ َواألَْمَواَت. األَْحيَاءَ  يَِدينَ  أَنْ  اْستِْعَدادٍ   َدانُوايُ لَِكيْ  أَْيًضا، اْلَمْوتى بُشِّ

وحِ. هللاِ  َحَسبَ  لِيَْحيَْوا َولِكنْ  بِاْلَجَسِد، النَّاسِ  َحَسبَ   قَدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  نِهَايَةُ  َوإِنََّما بِالرُّ
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لََواِت. َواْصُحوا فَتََعقَّلُوا اْقتََربَْت،  ِضُكمْ بَعْ  مْ َمَحبَّتُكُ  لِتَُكنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  َولِكنْ  لِلصَّ

 بَْعًضا ُكمْ بَْعضُ  ُمِضيفِينَ  ُكونُوا اْلَخطَايَا. ِمنَ  َكْثَرةً  تَْستُرُ  اْلَمَحبَّةَ  ألَنَّ  َشِديَدةً، لِبَْعضٍ 

 َلَءَ َكُوكَ  بَْعًضا، بَْعُضُكمْ  بِهَا يَْخِدمُ  َمْوِهبَةً، أََخذَ  َما بَِحَسبِ  َواِحدٍ  ُكلُّ  لِيَُكنْ  َدْمَدَمٍة. بَِلَ 

َعِة. هللاِ  نِْعَمةِ  َعلَى َصالِِحينَ   ْخِدمُ يَ  َكانَ  َوإِنْ  هللاِ  فََكأَْقَوالِ  أََحدٌ  يَتََكلَّمُ  َكانَ  إِنْ  اْلُمتَنَوِّ

ةٍ  ِمنْ  فََكأَنَّهُ أََحدٌ  دَ  لَِكيْ  هللاُ، يَْمنَُحهَا قُوَّ  الَِّذي حِ،اْلَمِسي بِيَُسوعَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي هللاُ  يَتََمجَّ

ْلطَانُ  اْلَمْجدُ  لَهُ  .آِمينَ  اآلبِِدينَ  أَبَدِ  إِلَى َوالسُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (01 - 11:  92) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 قَدْ  انَتْ كَ  اْلَجْوَزاِء، بَِعَلََمةِ  َمْوُسوَمةٍ  إِْسَكْنَدِريَّةٍ  َسفِينَةٍ  فِي أَْقلَْعنَا أَْشهُرٍ  ثََلَثَةِ  َوبَْعدَ 

 َوأَْقبَْلنَا ْرنَادُ  هُنَاكَ  ِمنْ  ثُمَّ  أَيَّاٍم. ثََلَثَةَ  َوَمَكْثنَا ِسَراُكوَسا إِلَى فَنََزْلنَا اْلَجِزيَرِة. فِي َشتَتْ 

 ىإِلَ  الثَّانِي اْليَْومِ  فِي فَِجْئنَا َجنُوٌب، ِريحٌ  َحَدثَتْ  َواِحدٍ  يَْومٍ  َوبَْعدَ  ِريِغيُونَ  إِلَى

 تَْينَاأَ  َوهَكَذا أَيَّامٍ  َسْبَعةَ  ِعْنَدهُمْ  نَْمُكثَ  أَنْ  إِلَْينَا فَطَلَبُوا إِْخَوةً  َوَجْدنَا َحْيثُ  بُوِطيُولِي،

ا هُنَاكَ  َوِمنْ  ُروِميَةَ. إِلَى  فُوُرنِ  إِلَى الْستِْقبَالِنَا َخَرُجوا بَِخبَِرنَا، اإِلْخَوةُ  َسِمعَ  لَمَّ

ا اْلَحَوانِيتِ  َوالثََّلَثَةِ  أَبِّيُوسَ  َع. هللاَ  َشَكرَ  بُولُسُ  َرآهُمْ  فَلَمَّ ا َوتََشجَّ  ُروِميَةَ  لَىإِ  أَتَْينَا َولَمَّ

ا اْلُمَعْسَكِر، َرئِيسِ  إِلَى األَْسَرى اْلِمئَةِ  قَائِدُ  َسلَّمَ   َمعَ  ْحَدهُ وَ  يُقِيمَ  أَنْ  لَهُ فَأُِذنَ  بُولُسُ  َوأَمَّ

 ُجوهَ وُ  َكانُوا الَِّذينَ  بُولُسُ  اْستَْدَعى أَيَّامٍ  ثََلَثَةِ  َوبَْعدَ  يَْحُرُسهُ. َكانَ  الَِّذي اْلَعْسَكِريِّ 

ا اْليَهُودِ  َجالُ  أَيُّهَا :لَهُمْ  قَالَ  اْجتََمُعوا فَلَمَّ ْعبِ ا ِضدَّ  َشْيئًا أَْفَعلْ  لَمْ  أَنِّي َمعَ  اإِلْخَوةُ، الرِّ  لشَّ

وَمانِيِّيَن، أَْيِدي إِلَى أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  ُمقَيًَّدا أُْسلِْمتُ  اآلبَاِء، َعَوائِدِ  أَوْ  ا الَِّذينَ  الرُّ  َحُصوافَ  لَمَّ
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ا َولِكنْ  لِْلَمْوِت. َواِحَدةٌ  ِعلَّةٌ  فِيَّ  تَُكنْ  لَمْ  ألَنَّهُ يُْطلِقُونِي، أَنْ  يُِريُدونَ  َكانُوا  َومَ قَا لَمَّ

 هِ بِ  ألَْشتَِكيَ  َشْيئًا لِي َكأَنَّ  ْيسَ لَ  قَْيَصَر، إِلَى َدْعَوايَ  أَْرفَعَ  أَنْ  اْضطُِرْرتُ  اْليَهُوُد،

تِي. َعلَى بَبِ  فَلِهَذا أُمَّ  لَ إِْسَرائِي َرَجاءِ  أَْجلِ  ِمنْ  ألَنِّي َوأَُكلَِّمُكْم، ألََراُكمْ  طَلَْبتُُكمْ  السَّ

ْلِسلَِة. بِهِذهِ  ُموثَقٌ   ِمنَ  أََحدٌ  الَ وَ  اْليَهُوِديَِّة، ِمنَ  فِيكَ  ِكتَابَاتٍ  نَْقبَلْ  لَمْ  نَْحنُ  :لَهُ فَقَالُوا السِّ

 َماَذا ْنكَ مِ  نَْسَمعَ  أَنْ  نَْستَْحِسنُ  َولِكنَّنَا .َرِديٍّ  بَِشْيءٍ  َعْنكَ  تََكلَّمَ  أَوْ  فَأَْخبََرنَا َجاءَ  اإِلْخَوةِ 

 لَهُ فََعيَّنُوا َمَكاٍن. ُكلِّ  فِي يُقَاَومُ  أَنَّهُ اْلَمْذهَبِ  هَذا ِجهَةِ  ِمنْ  ِعْنَدنَا َمْعلُومٌ  ألَنَّهُ تََرى،

 َوُمْقنًِعا ،هللاِ  بَِملَُكوتِ  َشاِهًدا لَهُمْ  يَْشَرحُ  فَطَفِقَ  اْلَمْنِزِل، إِلَى َكثِيُرونَ  إِلَْيهِ  فََجاءَ  يَْوًما،

بَاحِ  ِمنَ  يَُسوَع، بِأَْمرِ  َواألَْنبِيَاءِ  ُموَسى نَاُموسِ  ِمنْ  إِيَّاهُمْ   عَ فَاْقتَنَ  اْلَمَساِء. إِلَى الصَّ

 َمعَ  هُمْ بَْعضُ  ُمتَّفِقِينَ  َغْيرُ  َوهُمْ  فَاْنَصَرفُوا يُْؤِمنُوا. لَمْ  َوبَْعُضهُمْ  قِيَل، بَِما بَْعُضهُمْ 

ا بَْعٍض، وحُ  َكلَّمَ  َحَسنًا إِنَّهُ :َواِحَدةً  َكلَِمةً  بُولُسُ  قَالَ  لَمَّ  بِإَِشْعيَاءَ  آبَاَءنَا اْلقُُدسُ  الرُّ

. ْعبِ  هَذا إِلَى اْذهَبْ : َلً قَائِ  النَّبِيِّ  تَْفهَُموَن، َوالَ  َسْمًعا َستَْسَمُعونَ : َوقُلْ  الشَّ

ْعبِ  هَذا قَْلبَ  ألَنَّ  تُْبِصُروَن. َوالَ  نَظًَرا َوَستَْنظُُرونَ   اَسِمُعو َوبِآَذانِِهمْ  َغلُظَ، قَدْ  الشَّ

 قُلُوبِِهمْ بِ  َويَْفهَُموا بِآَذانِِهمْ  َويَْسَمُعوا بِأَْعيُنِِهمْ  يُْبِصُروا لِئََلَّ  أَْغَمُضوهَا َوأَْعيُنُهُمْ  ثَقِيَلً،

 َوهُمْ  األَُمِم، إِلَى أُْرِسلَ  قَدْ  هللاِ  َخَلَصَ  أَنَّ  ِعْنَدُكمْ  َمْعلُوًما فَْليَُكنْ  فَأَْشفِيَهُْم. َويَْرِجُعوا،

ا َسيَْسَمُعوَن.  ولُسُ بُ َوأَقَامَ  بَْينَهُْم. فِيَما َكثِيَرةٌ  ُمبَاَحثَةٌ  َولَهُمْ  اْليَهُودُ  َمَضى هَذا قَالَ  َولَمَّ

 َكاِرًزا إِلَْيِه، لُونَ يَْدخُ  الَِّذينَ  َجِميعَ  يَْقبَلُ  َوَكانَ  لِنَْفِسهِ  اْستَأَْجَرهُ  بَْيتٍ  فِي َكاِملَتَينِ  َسنَتَْينِ 

بِّ  بِأَْمرِ  َوُمَعلًِّما هللاِ، بَِملَُكوتِ   َمانِعٍ. بَِلَ  ُمَجاهََرٍة، ُكلِّ بِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  الرَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 - 1:  91) َمتىاإلنِجيل األول: 
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1 ، 0:  21 مز

ْهِر بِاْلبُوِق فِي يَْوِم ِعيِدُكِم  قُوا فِي َرْأِس الشَّ وا الَمْشهُوِر، إبتَِهُجوا بِاّلِلِ ُمِعينِنَا هَلِّلُ بَوِّ

 .هَلِّلُويَا إِللَِه يَْعقُوَب، ُخُذوا ِمْزَماًرا َوإْضِربُوا ُدفًّا، ِمْزَماًرا ُمْطِربًا َمَع قِيثَاٍر.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحي، 
 

ا ْيتُوِن، َجبَلِ  ِعْندَ  فَاِجي بَْيتِ  إِلَى َوَجاُءوا أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  قَُربُوا َولَمَّ  ْرَسلَ أَ  ِحينَئِذٍ  الزَّ

 تَانًاأَ  تَِجَدانِ  فَلِْلَوْقتِ  أََماَمُكَما، الَّتِي اْلقَْريَةِ  إِلَى اِْذهَبَا :لَهَُما قَائَِلً  تِْلِميَذْيِن. يَُسوعُ 

َلَهَُما َمَعهَا، َوَجْحًشا َمْربُوطَةً   :فَقُوالَ  َشْيئًا، أََحدٌ  لَُكَما قَالَ  َوإِنْ  بِِهَما. َوْأتِيَاني فَحُّ

بُّ  : اْلقَائِلِ  يِّ بِالنَّبِ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ  ُكلُّهُ هَذا فََكانَ  يُْرِسلُهَُما. فَلِْلَوْقتِ  إِلَْيِهَما ُمْحتَاجٌ  الرَّ

 تَاٍن.أَ  اْبنِ  َوَجْحشٍ  أَتَانٍ  َعلَى َراِكبًا َوِديًعا، يَأْتِيكِ  َملُِككِ  هَُوَذا: ِصْهيَْونَ  الْبنَةِ  قُولُوا

 لَْيِهَماعَ  َوَوَضَعا َواْلَجْحِش، بِاألَتَانِ  َوأَتَيَا يَُسوُع، أََمَرهَُما َكَما َوفََعَلَ  التِّْلِميَذانِ  فََذهَبَ 

 طَُعواقَ  َوآَخُرونَ  الطَِّريقِ  فِي ثِيَابَهُمْ  فََرُشوا األَْكثَرُ  َواْلَجْمعُ  َعلَْيِهَما. فََجلَسَ  ثِيَابَهَُما

ُموا الَِّذينَ  َواْلُجُموعُ  الطَِّريِق. فِي َوفََرُشوهَا الشََّجرِ  ِمنَ  أَْغَصانًا  ُعواتَبِ  َوالَِّذينَ  تَقَدَّ

بِّ  بِاْسمِ  اآلتِي ُمبَاَركٌ  َداُودَ  الْبنِ  أُوَصنَّا :قَائِلِينَ  يَْصَرُخونَ  َكانُوا  يفِ  أُوَصنَّا الرَّ

ا األََعالِي. تِ  أُوُرَشلِيمَ  َدَخلَ  َولَمَّ  :اْلُجُموعُ  فَقَالَتِ  هَذا؟ َمنْ  :قَائِلَةً  ُكلُّهَا اْلَمِدينَةُ  اْرتَجَّ

 َوأَْخَرجَ  هللاِ  هَْيَكلِ  إِلَى يَُسوعُ  َوَدَخلَ  اْلَجلِيِل. نَاِصَرةِ  ِمنْ  الَِّذي النَّبِيُّ  يَُسوعُ  هَذا
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يَاِرفَةِ  َمَوائِدَ  َوقَلَبَ  اْلهَْيَكِل، فِي َويَْشتَُرونَ  يَبِيُعونَ  َكانُوا الَِّذينَ  َجِميعَ   َكَراِسيَّ وَ  الصَّ

َلَةِ  بَْيتَ  بَْيتِي: َمْكتُوبٌ  :لَهُمْ  َوقَالَ  اْلَحَماِم. بَاَعةِ   َغاَرةَ مَ  َجَعْلتُُموهُ  َوأَْنتُمْ  يُْدَعى الصَّ

مَ  لُُصوٍص. ا فََشفَاهُْم. اْلهَْيَكلِ  فِي َوُعْرجٌ  ُعْميٌ  إِلَْيهِ  َوتَقَدَّ  ةِ اْلَكهَنَ  ُرَؤَساءُ  َرأَى فَلَمَّ

 َصنَّاأُو :َويَقُولُونَ  اْلهَْيَكلِ  فِي يَْصَرُخونَ  َواألَْوالَدَ  َصنََع، الَّتِي اْلَعَجائِبَ  َواْلَكتَبَةِ 

 َماأَ  نََعمْ  :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  هُؤالَِء؟ يَقُولُ  َما أَتَْسَمعُ  :لَهُ َوقَالُوا َغِضبُوا. َد،َداوُ  الْبنِ 

عِ  األَْطفَالِ  أَْفَواهِ  ِمنْ : قَطُّ  قََرْأتُمْ  ضَّ  َخاِرجَ  َوَخَرجَ  تََرَكهُمْ  ثُمَّ  تَْسبِيًحا؟ هَيَّأْتَ  َوالرُّ

ِ َدائِماً   . هُنَاكَ  َوبَاتَ  َعْنيَا بَْيتِ  إِلَى اْلَمِدينَةِ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 (11 – 1:  11) َمرقًساإلنِجيل الثاني: 
 

 ِميِعناَعلي جَ  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،َمرقًس  مار ُمعلمناِمن بِشارة  َوأيضاً 

 .آمين
 

ا ْيتُوِن، َجبَلِ  ِعْندَ  َعْنيَا، َوبَْيتِ  فَاِجي بَْيتِ  إِلَى أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  قَُربُوا َولَمَّ  ْرَسلَ أَ  الزَّ

 اَوأَْنتُمَ  فَلِْلَوْقتِ  أََماَمُكَما، الَّتِي اْلقَْريَةِ  إِلَى اْذهَبَا :لَهَُما َوقَالَ  تََلَِميِذِه، ِمنْ  اْثنَْينِ 

هُ  النَّاسِ  ِمنَ  أََحدٌ  َعلَْيهِ  يَْجلِسْ  لَمْ  َمْربُوطًا َجْحًشا تَِجَدانِ  إِلَْيهَا َداِخَلَنِ  َِ  َوْأتِيَا فَُحَلَّ

بُّ : فَقُوالَ  هَذا؟ تَْفَعَلَنِ  لَِماَذا: أََحدٌ  لَُكَما قَالَ  َوإِنْ  بِِه.  ْرِسلُهُيُ فَلِْلَوْقتِ  إِلَْيهِ  ُمْحتَاجٌ  الرَّ

 .فََحَلَّهُ  الطَِّريِق، َعلَى َخاِرًجا اْلبَابِ  ِعْندَ  َمْربُوطًا اْلَجْحشَ  َوَوَجَدا فََمَضيَا هُنَا. إِلَى

 َصىأَوْ  َكَما لَهُمْ  فَقَاالَ  اْلَجْحَش؟ تَُحَلَّنِ  تَْفَعَلَِن، َماَذا :هُنَاكَ  اْلقِيَامِ  ِمنَ  قَْومٌ  لَهَُما قَالَ فَ 

 َعلَْيِه. فََجلَسَ  ثِيَابَهَُما َعلَْيهِ  َوأَْلقَيَا يَُسوَع، إِلَى بِاْلَجْحشِ  فَأَتَيَا فَتََرُكوهَُما. يَُسوعُ 

 َرُشوهَاَوفَ  الشََّجرِ  ِمنَ  أَْغَصانًا قَطَُعوا َوآَخُرونَ  الطَِّريقِ  فِي ثِيَابَهُمْ  فََرُشوا َوَكثِيُرونَ 

ُموا، َوالَِّذينَ  الطَِّريِق. فِي  ُمبَاَركٌ  اأُوَصنَّ  :قَائِلِينَ  يَْصُرُخونَ  َكانُوا تَبُِعوا َوالَِّذينَ  تَقَدَّ

. بِإْسمِ  اآلتِي بِّ بِّ  بِاْسمِ  اآلتِيَةُ  َداُودَ  أَبِينَا َمْملََكةُ  ُمبَاَرَكةٌ  الرَّ  ألََعالِي.ا فِي أُوَصنَّا الرَّ
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ا َواْلهَْيَكَل، أُوُرَشلِيمَ  يَُسوعُ  فََدَخلَ   دْ قَ  اْلَوْقتُ  َكانَ  إِذْ  َشْيءٍ  ُكلِّ  إِلَى َحْولَهُ نَظَرَ  َولَمَّ

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد   . َعَشرَ  االْثنَيْ  َمعَ  َعْنيَا بَْيتِ  إِلَى َخَرجَ  أَْمَسى،   .ّلِِلَّ

 

 (42 – 92:  12) لُوقااإلنِجيل الثالِث: 
 

 ِعناَعلي َجِمي ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،لُوقا  مار ُمعلمناِمن بِشارة  َوأيضاً 

 آمين.
 

ْيتُوِن، َجبَلَ  يُْدَعى الَِّذي اْلَجبَلِ  ِعْندَ  َعْنيَا، َوبَْيتِ  فَاِجي بَْيتِ  ِمنْ  قَُربَ  َوإِذْ   ْرَسلَ أَ  الزَّ

 َدانِ تَجِ  تَْدُخَلَنِهَا َوِحينَ  أََماَمُكَما، الَّتِي اْلقَْريَةِ  إِلَى اِْذهَبَا :قَائَِلً  تََلَِميِذِه. ِمنْ  اْثنَْينِ 

َلَهُ  قَطُّ  النَّاسِ  ِمنَ  أََحدٌ  َعلَْيهِ  يَْجلِسْ  لَمْ  َمْربُوطًا َجْحًشا : أََحدٌ  َماَسأَلَكُ  َوإِنْ  بِِه. َوْأتِيَا فَحُّ

َلَنِِه؟ لَِماَذا بَّ  إِنَّ : هَكَذا لَهُ فَقُوالَ  تَحُّ  َماكَ  َوَوَجَدا اْلُمْرَسَلَنِ  فََمَضى إِلَْيِه. ُمْحتَاجٌ  الرَّ

َلَنِ  هَُما َوفِيَما لَهَُما. قَالَ  َلَنِ  لَِماَذا :أَْصَحابُهُ لَهَُما قَالَ  اْلَجْحشَ  يَحُّ  اْلَجْحَش؟ تَحُّ

بُّ  :فَقَاالَ   أَْرَكبَاوَ  اْلَجْحِش، َعلَى ثِيَابَهَُما َوطََرَحا يَُسوَع، إِلَى بِهِ  َوأَتَيَا إِلَْيِه. ُمْحتَاجٌ  الرَّ

ا الطَِّريِق. فِي ثِيَابَهُمْ  فََرُشوا َسائِرٌ  هُوَ  َوفِيَما يَُسوَع.  بَلِ جَ  ُمْنَحَدرِ  ِعْندَ  قَُربَ  َولَمَّ

ْيتُوِن،  ألَْجلِ  ،َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  هللاَ  َويَُسبُِّحونَ  يَْفَرُحونَ  التََّلَِميذِ  ُجْمهُورِ  ُكلُّ  اْبتََدأَ  الزَّ

اتِ  َجِميعِ  بِّ  بِاْسمِ  اآلتِي اْلَملِكُ  ُمبَاَركٌ  :قَائِلِينَ  نَظَُروا، الَّتِي اْلقُوَّ َماءِ  يفِ  َسَلَمٌ  الرَّ  السَّ

ا األََعالِي. فِي َوَمْجدٌ  يِسيِّينَ  بَْعضُ  َوأَمَّ  ِهرْ اْنتَ  ُمَعلُِّم، يَا :لَهُ فَقَالُوا اْلَجْمعِ  ِمنَ  اْلفَرِّ

 فِيَماوَ  تَْصُرُخ. فَاْلِحَجاَرةُ  هُؤالَءِ  َسَكتَ  إِنْ  إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  :لَهُمْ  َوقَالَ  فَأََجابَ  تََلَِميَذَك.

 تَّىحَ  أَْيًضا، أَْنتِ  َعلِْمتِ  لَوْ  إِنَّكِ  :ائَِلً قَ  َعلَْيهَا. َوبََكى اْلَمِدينَةِ  إِلَى نَظَرَ  يَْقتَِربُ  هُوَ 

 امٌ أَيَّ  َستَأْتِي فَإِنَّهُ َعْينَْيِك. َعنْ  أُْخفِيَ  قَدْ  اآلنَ  َولِكنِ  لَِسَلَِمكِ  هُوَ  َما هَذا، يَْوِمكِ  فِي

 َويَْهِدُمونَكِ  ِجهٍَة، ُكلِّ  ِمنْ  َويَُحاِصُرونَكِ  بِكِ  َويُْحِدقُونَ  بِِمْتَرَسٍة، أَْعَداُؤكِ  بِكِ  َويُِحيطُ 

 تِقَاِدِك.افْ  َزَمانَ  تَْعِرفِي لَمْ  ألَنَّكِ  َحَجٍر، َعلَى َحَجًرا فِيكِ  يَْتُرُكونَ  َوالَ  فِيِك، َوبَنِيكِ 



 الشعانين( األحد السابع من الصوم األربعيني الُمقدس )أحد
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

416 

ا : َمْكتُوبٌ  :هُمْ لَ  قَائَِلً  فِيِه. َويَْشتَُرونَ  يَبِيُعونَ  َكانُوا الَِّذينَ  يُْخِرجُ  اْبتََدأَ  اْلهَْيَكلَ  َدَخلَ  َولَمَّ

َلَةِ  بَْيتُ  بَْيتِي إِنَّ   يفِ  يَْومٍ  ُكلَّ  يَُعلِّمُ  َوَكانَ  لُُصوٍص. َمَغاَرةَ  َجَعْلتُُموهُ  َوأَْنتُمْ  الصَّ

ْعبِ  ُوُجوهِ  َمعَ  َواْلَكتَبَةُ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءُ  َوَكانَ  اْلهَْيَكِل،  لَمْ وَ  يُْهلُِكوهُ، أَنْ  يَْطلُبُونَ  الشَّ

ْعبَ  ألَنَّ  يَْفَعلُوَن، َما يَِجُدوا  . ِمْنهُ يَْسَمعُ  بِهِ  ُمتََعلِّقًا َكانَ  ُكلَّهُ الشَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 (12 – 19:  19) يُوَحنااإلنِجيل الَرابِع: 
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  62 مز

لََك يَْنبَِغي التَّْسبِيُح يَا هللاُ فِي ِصْهيَْوَن، َولََك تُوفَى النُُّذوُر فِي أُوُرَشلِيَم، إْستَِمْع يَا 

 .هَلِّلُويَا هللاُ َصَلتِي، ألنَّه إِلَْيَك يَأْتِي ُكلُّ بََشٍر.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أُوُرَشلِيَم، إِلَى آتٍ  يَُسوعَ  أَنَّ  اْلِعيدِ  إِلَى َجاءَ  الَِّذي اْلَكثِيرُ  اْلَجْمعُ  َسِمعَ  اْلَغدِ  َوفِي

 اآلتِي ُمبَاَركٌ  أُوَصنَّا: يَْصُرُخونَ  َوَكانُوا لِلِقَائِِه، َوَخَرُجوا النَّْخلِ  ُسُعوفَ  فَأََخُذوا

بِّ  بِاْسمِ   الَ : َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما َعلَْيهِ  فََجلَسَ  َجْحًشا يَُسوعُ  َوَوَجدَ  إِْسَرائِيَل. َملِكُ  الرَّ

 مْ لَ  األُُمورُ  َوهِذهِ  أَتَاٍن. َجْحشٍ  َعلَى َجالًِسا يَأْتِي كِ َملِكُ  هَُوَذا ِصْهيَْونَ  اْبنَةَ  يَا تََخافِي

الً، تََلَِميُذهُ  يَْفهَْمهَا ا َولِكنْ  أَوَّ دَ  لَمَّ ُروا ِحينَئِذٍ  يَُسوُع، تََمجَّ  وبَةً َمْكتُ  َكانَتْ  هِذهِ  أَنَّ  تََذكَّ

 اْلقَْبرِ  ِمنَ  لَِعاَزرَ  َدَعا أَنَّهُ يَْشهَدُ  َمَعهُ الَِّذي اْلَجْمعُ  َوَكانَ  لَهُ. هِذهِ  َصنَُعوا َوأَنَّهُمْ  َعْنهُ،
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 هِذهِ  َصنَعَ  قَدْ  َكانَ  أَنَّهُ َسِمُعوا ألَنَّهُمْ  اْلَجْمُع، الَقَاهُ  أَْيًضا لِهَذا األَْمَواِت. ِمنَ  َوأَقَاَمهُ

يِسيُّونَ  فَقَالَ  اآليَةَ.  قَدْ  اْلَعالَمُ  َوَذاهُ  َشْيئًا تَْنفَُعونَ  الَ  إِنَُّكمْ  اْنظُُروا: لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  اْلفَرِّ

ِ َدائِماً   . َوَراَءهُ  َذهَبَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

 
 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األحاد
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 األَحد الَسابع من الُصوم الُمقَدس )َصالةالُجناز العَام(
 

 نِبَواتال

 (14 - 1:  02) َحزقيال
 

َسةَ فَلَتَُكنَّ  بََرَكتَهُِمن َحزقيال النَبي،   آِميَن. َمَعنَا اْلُمقَدَّ
 

، يَدُ  َعلَيَّ  َكانَتْ  بِّ بِّ  بُِروحِ  فَأَْخَرَجني الرَّ  آلنَةٌ مَ  َوِهيَ  اْلبُْقَعةِ  َوْسطِ  فِي َوأَْنَزلَنِي الرَّ

نِي ِعظَاًما، ا َكثِيَرةٌ  ِهيَ  َوإَِذا َحْولِهَا ِمنْ  َعلَْيهَا َوأََمرَّ  ِهيَ  َوإَِذا اْلبُْقَعِة، َوْجهِ  َعلَى ِجّدً

ا. يَابَِسةٌ  بُّ  َسيِّدُ  يَا: فَقُْلتُ  اْلِعظَاُم؟ هِذهِ  أَتَْحيَا آَدَم، اْبنَ  يَا: لِي فَقَالَ  ِجّدً  تَْعلَُم. تَ أَنْ  الرَّ

بِّ  َكلَِمةَ  اْسَمِعي اْليَابَِسةُ، اْلِعظَامُ  أَيَّتُهَا: لَهَا َوقُلْ  اْلِعظَامِ  هِذهِ  َعلَى تَنَبَّأْ : لِي فَقَالَ  : الرَّ

يِّدُ  قَالَ  هكَذا بُّ  السَّ  ْيُكمْ َعلَ  َوأََضعُ  فَتَْحيَْوَن. ُروًحا فِيُكمْ  أُْدِخلُ  هأَنََذا: اْلِعظَامِ  لِهِذهِ  الرَّ

 ْعلَُمونَ َوتَ  فَتَْحيَْونَ  ُروًحا، فِيُكمْ  َوأَْجَعلُ  ِجْلًدا َعلَْيُكمْ  َوأَْبُسطُ  لَْحًما وأَْكِسيُكمْ  َعَصبًا

. أَنَا أَنِّي بُّ  قَاَربَتِ فَتَ  َرْعٌش، َوإَِذا َصْوٌت، َكانَ  أَتنَبَّأُ  أَنَا َوبَْينََما أُِمرتُ  كَما فَتَنَبَّأْتُ  الرَّ

 اْلِجْلدُ  وبُِسطَ  َكَساهَا، َواللَّْحمِ  بِاْلَعَصبِ  َوإَِذا ونَظَْرتُ  َعْظِمِه. إِلَى َعْظمٍ  ُكلُّ  اْلِعظَامُ 

وحِ، تَنَبَّأْ : لِي فَقَالَ  ُروٌح. فِيهَا َولَْيسَ  فَْوُق، ِمنْ  علَْيهَا وحِ  قُلْ وَ  آَدَم، يَااْبنَ  تَنَبَّأْ  لِلرُّ : لِلرُّ

يِّدُ  قَالَ  هكَذا بُّ  السَّ يَاحِ  ِمنَ  ُروحُ  يَا هَلُمَّ : الرَّ  اْلقَْتلَى هُؤالَءِ  َعلَى َوهُبَّ  األَْربَعِ  الرِّ

وُح، فِيِهمِ  فََدَخلَ  أََمَرني، اَكمَ  فَتَنَبَّأْتُ  لِيَْحيَْوا.  ْيشٌ جَ  أَقَداِمِهمْ  َعلَى َوقَاُموا فََحيُوا الرُّ

ا َعظيمٌ  ا. ِجّدً  هُمْ  هَا إِْسَرائِيلَ  بَيتِ  ُكلُّ  ِهيَ  الِعظَامُ  هِذهِ  آَدَم، ْبنَ إ يَا: لِي قَالَ  ثُمَّ  ِجّدً

 الَ قَ  هكَذا: لَهُمْ  َوقُلْ  تَنَبَّأْ  لِذلِكَ  إْنقَطَْعنَا. قَدِ  َرَجاُؤنَا َوهَلَكَ  ِعظَاُمنَا يَبَِستْ : يَقُولُونَ 

يِّدُ  بُّ  السَّ  إِلَى ُكمْ بِ  َوآتِي َشْعبِي، يَا قُبُوِرُكمْ  ِمنْ  وأُْصِعُدُكمْ  قُبُوَرُكمْ  أَفتَحُ  هأَنََذا: الرَّ

بُّ  أَنَا أَنِّي فَتَْعلَُمونَ  إِْسَرائِيَل. أَْرضِ   نْ مِ  إِيَّاُكمْ  َوإِْصَعاِدي قُبُوَرُكمْ  فَْتِحي ِعْندَ  الرَّ

 تَْعلَُمونَ فَ  أَْرِضُكْم، فِي َوأَْجَعلُُكمْ  فتَْحيَْوَن، فِيُكمْ  ُروِحي وأَْجَعلُ  َشْعبِي. يَا قُبُوِرُكمْ 

بُّ  أنَا أَنِّي بُّ  يَقُولُ  َوأَْفَعُل، تََكلَّْمتُ  الرَّ   .الرَّ

 .آِمينَ  ُكلِّهَا اآْلبَادِ  أَبَدِ  َوإِلَى األَبَدِ  إِلَى إِلَِهنَا اْلقُدُّوسِ  لِلثَّالُوثِ  َمْجًدا
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 (92 - 1:  12) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أَْهلِ  األولى إلى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

فُُكمْ  ْرتُُكمْ  الَِّذي بِاإِلْنِجيلِ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا َوأَُعرِّ  َوبِهِ  ِه،فِي َوتَقُوُمونَ  َوقَبِْلتُُموهُ، بِِه، بَشَّ

ْرتُُكمْ  َكَلَمٍ  أَيُّ  تَْذُكُرونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  تَْخلُُصوَن، أَْيًضا  َعبَثًا. مْ آَمْنتُ  قَدْ  ُكْنتُمْ  إَِذا إِالَّ  بِهِ  بَشَّ

لِ  فِي إِلَْيُكمْ  َسلَّْمتُ  فَإِنَّنِي  طَايَانَاخَ  أَْجلِ  ِمنْ  َماتَ  اْلَمِسيحَ  أَنَّ : أَْيًضا أَنَا قَبِْلتُهُ َما األَوَّ

 َصفَالِ  ظَهَرَ  َوأَنَّهُ اْلُكتُِب، َحَسبَ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  فِي قَامَ  َوأَنَّهُ ُدفَِن، َوأَنَّهُ اْلُكتُِب، َحَسبَ 

خٍ، َخْمِسِمئَةِ  ِمنْ  ألَْكثَرَ  َواِحَدةً  َدْفَعةً  ظَهَرَ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  َعَشَر. لَِلْثنَيْ  ثُمَّ 
 اقبَ  أَْكثَُرهُمْ  أَ

ُسلِ  ثُمَّ  لِيَْعقُوَب، ظَهَرَ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  َرقَُدوا. قَدْ  بَْعَضهُمْ  َولِكنَّ  اآلنَ  إِلَى  .أَْجَمِعينَ  لِلرُّ

ْقطِ  َكأَنَّهُ اْلُكلِّ  َوآِخرَ  ُسِل، أَْصَغرُ  ألَنِّي أَنَا. لِي ظَهَرَ  لِلسِّ  نْ ألَ  أَْهَلً  لَْستُ  الَِّذي أَنَا الرُّ

 َونِْعَمتُهُ أَنَا، َما أَنَا هللاِ  بِنِْعَمةِ  َولِكنْ  هللاِ. َكنِيَسةَ  اْضطَهَْدتُ  ألَنِّي َرُسوالً، أُْدَعى

 نِْعَمةُ  بَلْ  أَنَا، الَ  َولِكنْ  َجِميِعِهمْ  ِمْنهُمْ  أَْكثَرَ  تَِعْبتُ  أَنَا بَلْ  بَاِطلَةً، تَُكنْ  لَمْ  لِي اْلُمْعطَاةُ 

 يحُ اْلَمسِ  َكانَ  إِنْ  َولِكنْ  آَمْنتُْم. َوهَكَذا نَْكِرزُ  هَكَذا أُولئَِك، أَمْ  أَنَا فََسَواءٌ  َمِعي. الَّتِي هللاِ 

 إِنْ فَ  أَْمَواٍت؟ قِيَاَمةُ  لَْيسَ  إِنْ  بَْينَُكمْ  قَْومٌ  يَقُولُ  فََكْيفَ  األَْمَواِت، ِمنَ  قَامَ  أَنَّهُ بِهِ  يُْكَرزُ 

 بَاِطلَةٌ فَ  قَاَم، قَدْ  اْلَمِسيحُ  يَُكنِ  لَمْ  َوإِنْ  قَاَم. قَدْ  اْلَمِسيحُ  يَُكونُ  فََلَ  أَْمَواتٍ  قِيَاَمةُ  تَُكنْ  لَمْ 

 نْ مِ  َشِهْدنَا ألَنَّنَا ّلِلِ، ُزورٍ  ُشهُودَ  أَْيًضا نَْحنُ  َونُوَجدُ  إِيَمانُُكْم، أَْيًضا َوبَاِطلٌ  ِكَراَزتُنَا

 َكانَ  إِنْ  ألَنَّهُ يَقُوُموَن. الَ  اْلَمْوتى َكانَ  إِنْ  يُقِْمهُ، لَمْ  َوهُوَ  اْلَمِسيحَ  أَقَامَ  أَنَّهُ هللاِ  ِجهَةِ 

 بَاِطلٌ فَ  قَاَم، قَدْ  اْلَمِسيحُ  يَُكنِ  لَمْ  َوإِنْ  قَاَم. قَدْ  اْلَمِسيحُ  يَُكونُ  فََلَ  يَقُوُموَن، الَ  اْلَمْوتى

 لَنَا َكانَ  إِنْ  هَلَُكوا. أَْيًضا اْلَمِسيحِ  فِي َرقَُدوا الَِّذينَ  إًِذا َخطَايَاُكْم. فِي بَْعدُ  أَْنتُمْ  إِيَمانُُكمْ 

 قَامَ  قَدْ  اآلنَ  َولِكنِ  النَّاِس. َجِميعِ  أَْشقَى فَإِنَّنَا اْلَمِسيحِ، فِي َرَجاءٌ  فَقَطْ  اْلَحيَاةِ  هِذهِ  فِي

اقِِديَن. بَاُكوَرةَ  َوَصارَ  األَْمَواتِ  ِمنَ  اْلَمِسيحُ   ْيًضاأَ  بِإِْنَسانٍ  بِإِْنَساٍن، اْلَمْوتُ  إِذِ  فَإِنَّهُ الرَّ

 ُع.اْلَجِمي َسيُْحيَا اْلَمِسيحِ  فِي هَكَذا اْلَجِميُع، يَُموتُ  آَدمَ  فِي َكَما ألَنَّهُ األَْمَواِت. قِيَاَمةُ 
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 ذلِكَ  َوبَْعدَ  .َمِجيئِهِ  فِي لِْلَمِسيحِ  الَِّذينَ  ثُمَّ  بَاُكوَرةٌ، اْلَمِسيحُ : ُرْتبَتِهِ  فِي َواِحدٍ  ُكلَّ  َولِكنَّ 

ٍة. قُوَّ  َوُكلَّ  ُسْلطَانٍ  َوُكلَّ  ِريَاَسةٍ  ُكلَّ  أَْبطَلَ  َمتَى اآلِب، ّلِلِ  اْلُمْلكَ  َسلَّمَ  َمتَى النِّهَايَةُ،

 هُوَ  يُْبطَلُ  َعُدوٍّ  قََدَمْيِه. آِخرُ  تَْحتَ  األَْعَداءِ  َجِميعَ  يََضعَ  َحتَّى يَْملِكَ  أَنْ  يَِجبُ  ألَنَّهُ

 قَدْ  َشْيءٍ  ُكلَّ  إِنَّ  :يَقُولُ  ِحينََما َولِكنْ . قََدَمْيهِ  تَْحتَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْخَضعَ  اْلَمْوُت. ألَنَّهُ

 .اْلُكلَّ  لَهُ أَْخَضعَ  الَِّذي َغْيرُ  أَنَّهُ فََواِضحٌ  أُْخِضَع،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 - 12:  2) يُوَحنا
 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4:  62 مز

 بَْيتَِك، َراتِ َخيْ  ِمنْ  لَنَْشبََعنَّ . َن فِي ِديَاِرَك إِلى األَبَدِ طُوبَى لَِمِن إْختَْرتَهُ َوقَبِْلتَهُ، لِيَْسكُ 

 .هَلِّلُويَا. َوَعِجيٌب بِاْلَحقِّ  هَْيَكلَِك، هو قُْدوسِ 
 

 ِدسُ اْلَمقْ  إِْنِجيلِكَ  لَِسَماعِ  ُمْستَِحقِّينَ  َوإْجَعْلنَا وإرحمنا وإسمعنا َعلَْينَا تراءف اَللَّهُمَّ 

ْنِجيلُ  بَِشاَرةٍ  ِمنْ  فَْصلٌ   .ِمينَ آ َجِميِعنَا َعلَى بََرَكاتُهُ اْلبَِشيرِ  يُوَحنَّا َمارُّ  لَِمْعلَِمنَا اإْلِ
 

 هِ نَْفسِ  ِمنْ  يَْعَملَ  أَنْ  االْبنُ  يَْقِدرُ  الَ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ  :لَهُمُ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ 

 بَ اآل ألَنَّ  َكذلَِك. االْبنُ  يَْعَملُهُ فَهَذا َذاكَ  َعِملَ  َمْهَما ألَنْ  يَْعَملُ  اآلبَ  يَْنظُرُ  َما إِالَّ  َشْيئًا

بُوا هِذهِ  ِمنْ  أَْعظَمَ  أَْعَماالً  َوَسيُِريهِ  يَْعَملُهُ، هُوَ  َما َجِميعَ  َويُِريهِ  االْبنَ  يُِحبُّ   لِتَتََعجَّ

 َشاُء.يَ  َمنْ  يُْحيِي أَْيًضا االْبنُ  َكذلِكَ  َويُْحيِي، األَْمَواتَ  يُقِيمُ  اآلبَ  أَنَّ  َكَما ألَنَّهُ أَْنتُْم.

ْينُونَةِ  ُكلَّ  أَْعطَى قَدْ  بَلْ  أََحًدا، يَِدينُ  الَ  اآلبَ  ألَنَّ   الْبنَ ا اْلَجِميعُ  يُْكِرمَ  لَِكيْ  لَِلْبِن، الدَّ

 لُ أَقُو اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ  أَْرَسلَهُ. الَِّذي اآلبَ  يُْكِرمُ  الَ  االْبنَ  يُْكِرمُ  الَ  َمنْ  اآلبَ  يُْكِرُمونَ  َكَما
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 لَىإِ  يَأْتِي َوالَ  أَبَِديَّةٌ، َحيَاةٌ  فَلَهُ أَْرَسلَنِي بِالَِّذي َويُْؤِمنُ  َكَلَِمي يَْسَمعُ  َمنْ  إِنَّ : لَُكمْ 

 اَعةٌ سَ  تَأْتِي إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ  اْلَحيَاِة. إِلَى اْلَمْوتِ  ِمنَ  اْنتَقَلَ  قَدِ  بَلْ  َدْينُونٍَة،

اِمُعونَ  هللاِ، اْبنِ  َصْوتَ  األَْمَواتُ  يَْسَمعُ  ِحينَ  اآلَن، َوِهيَ   أَنَّ  َكَما ألَنَّهُ يَْحيَْوَن. َوالسَّ

 أَْعطَاهُ وَ  َذاتِِه، فِي َحيَاةٌ  لَهُ تَُكونَ  أَنْ  أَْيًضا االْبنَ  أَْعطَى َكذلِكَ  َذاتِِه، فِي َحيَاةٌ  لَهُ اآلبَ 

بُوا الَ  اإِلْنَساِن. اْبنُ  ألَنَّهُ أَْيًضا، يَِدينَ  أَنْ  ُسْلطَانًا  فِيهَا اَعةٌ سَ  تَأْتِي فَإِنَّهُ هَذا، ِمنْ  تَتََعجَّ

الَِحاتِ  فََعلُوا الَِّذينَ  فَيَْخُرجُ  َصْوتَهُ، اْلقُبُورِ  فِي الَِّذينَ  َجِميعُ  يَْسَمعُ   قِيَاَمةِ  ىإِلَ  الصَّ

يِّئَاتِ  َعِملُوا َوالَِّذينَ  اْلَحيَاِة، ْينُونَةِ  قِيَاَمةِ  إِلَى السَّ ِ َدائِماً   . الدَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 الَمجيد ِعيد القِيامة
 

 بَاِكر

 (11 - 9:  16) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 62 ، 62:  22 مز

بُّ  إْستَْيقَظَ   قَرنَ ال َوِحيدَ  ِمْثلَ  َوبَنَى ،الُمفيَِق ِمَن اْلَخْمرِ  ِمثَل الََجبَّارٍ  َكالنَائٍِم، الرَّ

َسهُ َعلَى األرضِ  َكاألَْرضِ  الُمْقِدَس، َمُوِضِعه  .هَلِّلُويَا .األَبَدِ  إِلَى َوأَسَّ
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا َوبَاِكًرا لِ  فِي ِجّدً ْمُس. طَلََعتِ  إِذْ  اْلقَْبرِ  إِلَى أَتَْينَ  األُْسبُوعِ  أَوَّ  يَمافِ  يَقُْلنَ  َوُكنَّ  الشَّ

 ُدْحِرجَ  قَدْ  اْلَحَجرَ  أَنَّ  َوَرأَْينَ  فَتَطَلَّْعنَ  اْلقَْبِر؟. بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  لَنَا يَُدْحِرجُ  َمنْ  :بَْينَهُنَّ 

ا. َعِظيًما َكانَ  ألَنَّهُ ا ِجّدً  لَّةً حُ  الَبًِسا اْليَِمينِ  َعنِ  َجالًِسا َشابًّا َرأَْينَ  اْلقَْبرَ  َدَخْلنَ  َولَمَّ

 ْلَمْصلُوبَ ا النَّاِصِريَّ  يَُسوعَ  تَْطلُْبنَ  أَْنتُنَّ  تَْنَدِهْشنَ  الَ  :لَهُنَّ  فَقَالَ  فَإْنَدهَْشَن. بَْيَضاَء،

 لِتََلَِميِذهِ  َوقُْلنَ  إْذهَْبنَ  لِكنِ  فِيِه. َوَضُعوهُ  الَِّذي اْلَمْوِضعُ  هَُوَذا ههُنَا هُوَ  لَْيسَ  قَامَ  قَدْ 

 َوهََرْبنَ  اَسِريعً  َرْجنَ فَخَ  لَُكْم. قَالَ  َكَما تََرْونَهُ هُنَاكَ  اْلَجلِيلِ  إِلَى يَْسبِقُُكمْ  إِنَّهُ: َولِبُْطُرسَ 

ْعَدةَ  ألَنَّ  اْلقَْبِر، ِمنَ   اٍت.َخائِفَ  ُكنَّ  ألَنَّهُنَّ  َشْيئًا ألََحدٍ  يَقُْلنَ  َولَمْ  أََخَذتَاهُنَّ  َواْلَحْيَرةَ  الرِّ

لِ  فِي بَاِكًرا قَامَ  َوبَْعَدَما الً  ظَهَرَ  األُْسبُوعِ  أَوَّ  َرجَ أَخْ  قَدْ  َكانَ  الَّتِي اْلَمْجَدلِيَِّة، لَِمْريَمَ  أَوَّ

 َن.َويَْبُكو يَنُوُحونَ  َوهُمْ  َمَعهُ َكانُوا الَِّذينَ  َوأَْخبََرتِ  هِذهِ  فََذهَبَتْ  َشيَاِطيَن. َسْبَعةَ  ِمْنهَا

ا ، أَنَّهُ أُولئِكَ  َسِمعَ  فَلَمَّ قُوا. لَمْ  نَظََرْتهُ، َوقَدْ  َحيٌّ ِ َدائِماً  يَُصدِّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (23 - 90:  12) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  كورونثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ذلِكَ  بَْعدَ وَ  َمِجيئِِه. فِي لِْلَمِسيحِ  الَِّذينَ  ثُمَّ  بَاُكوَرةٌ، اْلَمِسيحُ : ُرْتبَتِهِ  فِي َواِحدٍ  ُكلَّ  َولِكنَّ 

 ٍة.قُوَّ  َوُكلَّ  ُسْلطَانٍ  َوُكلَّ  ِريَاَسةٍ  ُكلَّ  أَْبطَلَ  َمتَى اآلِب، ّلِلِ  اْلُمْلكَ  َسلَّمَ  َمتَى النِّهَايَةُ،

 هُوَ  يُْبطَلُ  َعُدوٍّ  آِخرُ  قََدَمْيِه. تَْحتَ  األَْعَداءِ  َجِميعَ  يََضعَ  َحتَّى يَْملِكَ  أَنْ  يَِجبُ  ألَنَّهُ

 قَدْ  َشْيءٍ  ُكلَّ  إِنَّ  :يَقُولُ  ِحينََما َولِكنْ  قََدَمْيهِ  تَْحتَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْخَضعَ  ألَنَّهُ اْلَمْوُت.

. لَهُ أَْخَضعَ  الَِّذي َغْيرُ  أَنَّهُ فََواِضحٌ  أُْخِضعَ  ، لَهُ أُْخِضعَ  َوَمتَى اْلُكلَّ  الْبنُ ا فَِحينَئِذٍ  اْلُكلُّ

، لَهُ أَْخَضعَ  لِلَِّذي َسيَْخَضعُ  أَْيًضا نَْفُسهُ . فِي اْلُكلَّ  هللاُ  يَُكونَ  َكيْ  اْلُكلَّ  فََماَذا إِالَّ وَ  اْلُكلِّ

 َماَذافَلِ  اْلبَتَّةَ، يَقُوُمونَ  الَ  األَْمَواتُ  َكانَ  إِنْ  األَْمَواِت؟ أَْجلِ  ِمنْ  يَْعتَِمُدونَ  الَِّذينَ  يَْصنَعُ 

 الَِّذي بِإْفتَِخاِرُكمُ  إِنِّي َساَعٍة؟ ُكلَّ  ْحنُ نَ  نَُخاِطرُ  َولَِماَذا األَْمَواِت؟ أَْجلِ  ِمنْ  يَْعتَِمُدونَ 

 اُوُحوشً  َحاَرْبتُ  قَدْ  َكإِْنَسانٍ  ُكْنتُ  إِنْ  يَْوٍم. ُكلَّ  أَُموتُ  َربِّنَا، اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  فِي لِي

 َغًدا نَّنَاألَ  َونَْشَربْ  فَْلنَأُْكلْ  يَقُوُموَن، الَ  األَْمَواتُ  َكانَ  إِنْ  لِي؟ اْلَمْنفََعةُ  فََما فِيأَفَُسَس،

ِديَّةَ  اْلُمَعاَشَراتِ  فَإِنَّ : تَِضلُّوا الَ  نَُموُت.  َوالَ  رِّ لِْلبِ  اُْصُحوا اْلَجيَِّدةَ. األَْخَلَقَ  تُْفِسدُ  الرَّ

 َكْيفَ :قَائِلٌ  يَقُولُ  لِكنْ  لِتَْخِجيلُِكْم. ذلِكَ  أَقُولُ  بِاّلِلِ  َمْعِرفَةٌ  لَهُمْ  لَْيَستْ  قَْوًما ألَنَّ  تُْخِطئُوا،

 لَِّذيَوا يَُمْت. لَمْ  إِنْ  يُْحيَا الَ  تَْزَرُعهُ الَِّذي يَاَغبِيُّ  يَأْتُوَن؟. ِجْسمٍ  َوبِأَيِّ  األَْمَواُت؟ يُقَامُ 

َدةً، َحبَّةً  بَلْ  يَِصيُر، َسْوفَ  الَِّذي اْلِجْسمَ  تَْزَرعُ  لَْستَ  تَْزَرُعهُ،  ةٍ ِحْنطَ  ِمنْ  ُربََّما ُمَجرَّ

 ِجْسَمهُ. اْلبُُزورِ  ِمنَ  َواِحدٍ  َولُِكلِّ  أََرادَ  َكَما ِجْسًما يُْعِطيهَا هللاَ  َولِكنَّ  اْلبََواقِي. أََحدِ  أَوْ 

َمكِ  آَخُر، َجَسدٌ  َولِْلبَهَائِمِ  َواِحٌد، َجَسدٌ  لِلنَّاسِ  بَلْ  َواِحًدا، َجَسًدا َجَسدٍ  ُكلُّ  لَْيسَ   َولِلسَّ

َماِويَّاتِ  َمْجدَ  لِكنَّ  أَْرِضيَّةٌ  َوأَْجَسامٌ  َسَماِويَّةٌ، َسامٌ َوأَجْ  آَخُر. َولِلطَّْيرِ  آَخُر،  َشْيٌء، السَّ

ْمسِ  َمْجدُ  آَخُر. األَْرِضيَّاتِ  َوَمْجدَ   آَخرُ  النُُّجومِ  َوَمْجدُ  آَخُر، اْلقََمرِ  َوَمْجدُ  َشْيٌء، الشَّ
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 فََسادٍ  فِي يُْزَرعُ : األَْمَواتِ  قِيَاَمةُ  أَْيًضا هَكَذا اْلَمْجِد. فِي نَْجمٍ  َعنْ  يَْمتَازُ  نَْجًما ألَنَّ 

 يفِ  َويُقَامُ  َضْعفٍ  فِي يُْزَرعُ  َمْجدٍ  فِي َويُقَامُ  هََوانٍ  فِي يُْزَرعُ  فََساٍد. َعَدمِ  فِي َويُقَامُ 

ٍة.  مٌ ِجسْ  َويُوَجدُ  َحيََوانِيٌّ  ِجْسمٌ  يُوَجدُ  ُروَحانِيًّا ِجْسًما َويُقَامُ  َحيََوانِيًّا ِجْسًما يُْزَرعُ  قُوَّ

. ُل، اإِلْنَسانُ  آَدُم، َصارَ  :أَْيًضا َمْكتُوبٌ  هَكَذا ُروَحانِيٌّ  األَِخيرُ  َوآَدمُ  َحيَّةً، نَْفًسا األَوَّ

وَحانِيُّ  لَْيسَ  لِكنْ  ُمْحيِيًا. ُروًحا الً  الرُّ ، بَلِ  أَوَّ . ذلِكَ  َوبَْعدَ  اْلَحيََوانِيُّ وَحانِيُّ  ْنَسانُ اإلِ  الرُّ

لُ  بُّ  الثَّانِي اإِلْنَسانُ  تَُرابِيٌّ  األَْرضِ  ِمنَ  األَوَّ َماِء. ِمنَ  الرَّ  اهَكذَ  التَُّرابِيُّ  هُوَ  َكَما السَّ

َماِويُّ  هُوَ  َوَكَما أَْيًضا، التَُّرابِيُّونَ  َماِويُّونَ  هَكَذا السَّ  ةَ ُصورَ  لَبِْسنَا َوَكَما أَْيًضا. السَّ

، . ُصوَرةَ  أَْيًضا َسنَْلبَسُ  التَُّرابِيِّ َماِويِّ  الَ  َوَدًما لَْحًما إِنَّ : اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا هَذا فَأَقُولُ  السَّ

 .اْلفََسادِ  َعَدمَ  اْلفََسادُ  يَِرثُ  َوالَ  هللاِ، َملَُكوتَ  يَِرثَا أَنْ  يَْقِدَرانِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (6:  4 - 12:  0) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بطرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُسوا بَلْ  بَّ  قَدِّ ينَ  قُلُوبُِكْم، فِي اإِللهَ  الرَّ  َسبَبِ  نْ عَ  يَْسأَلُُكمْ  َمنْ  ُكلِّ  لُِمَجاَوبَةِ  َدائًِما ُمْستَِعدِّ

َجاءِ   تُِمونَ يَشْ  الَِّذينَ  يَُكونَ  لَِكيْ  َصالٌِح، َضِميرٌ  َولَُكمْ  َوَخْوٍف، بَِوَداَعةٍ  فِيُكْم، الَِّذي الرَّ

الَِحةَ  ِسيَرتَُكمُ   ألَنَّ  ّر.شَ  َكفَاِعلِي َعلَْيُكمْ  يَْفتَُرونَ  َما فِي يُْخَزْونَ  اْلَمِسيحِ، فِي الصَّ

 ونَ َصانِعُ  َوأَْنتُمْ  ِمْنهُ أَْفَضلُ  َخْيًرا، َصانُِعونَ  َوأَْنتُمْ  هللاِ، َمِشيئَةُ  َشاَءتْ  إِنْ  تَأَلَُّمُكمْ 

ا. ةً  تَأَلَّمَ  أَْيًضا اْلَمِسيحَ  فَإِنَّ  َشّرً  األَثََمِة، أَْجلِ  ِمنْ  اْلبَارُّ  اْلَخطَايَا، أَْجلِ  ِمنْ  َواِحَدةً  َمرَّ

بَنَا لَِكيْ  وحِ، فِي ُمْحيىً  َولِكنْ  َجَسدِ الْ  فِي ُمَماتًا هللاِ، إِلَى يُقَرِّ  َذهَبَ  ْيًضاأَ  فِيهِ  الَِّذي الرُّ

ْجِن، فِي الَّتِي لِألَْرَواحِ  فََكَرزَ  ةً  رُ تَْنتَظِ  هللاِ  أَنَاةُ  َكانَتْ  ِحينَ  قَِديًما، َعَصتْ  إِذْ  السِّ  َمرَّ

 بِاْلَماِء. سٍ أَْنفُ  ثََمانِي أَيْ  قَلِيلُوَن، َخلَصَ  فِيهِ  الَِّذي يُْبنَى، اْلفُْلكُ  َكانَ  إِذْ  نُوحٍ، أَيَّامِ  فِي
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 ُسَؤالُ  بَلْ  اْلَجَسِد، َوَسخِ  إَِزالَةُ  الَ  اْلَمْعُموِديَّةُ  أَيِ  اآلَن، نَْحنُ  يَُخلُِّصنَا ِمثَالُهُ الَِّذي

 َمَضى دْ قَ  إِذْ  هللاِ، يَِمينِ  فِي هُوَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ  هللاِ، َعنِ  َصالِحٍ  َضِميرٍ 

َماِء، إِلَى اتٌ  َوَسَلَِطينُ  َوَمَلَئَِكةٌ  السَّ  األَْجلِنَ  اْلَمِسيحُ  تَأَلَّمَ  قَدْ  فَإِذْ  لَهُ. ُمْخَضَعةٌ  َوقُوَّ

 ْلَخِطيَِّة،ا َعنِ  ُكفَّ  اْلَجَسِد، فِي تَأَلَّمَ  َمنْ  فَإِنَّ  النِّيَّةِ  بِهِذهِ  أَْيًضا أَْنتُمْ  تََسلَُّحوا بِاْلَجَسِد،

َمانَ  أَْيًضا يَِعيشَ  الَ  لَِكيْ   ألَنَّ  .هللاِ  إِلَراَدةِ  بَلْ  النَّاِس، لَِشهََواتِ  اْلَجَسِد، فِي اْلبَاقِيَ  الزَّ

َعاَرةِ ال فِي َسالِِكينَ  األَُمِم، إَِراَدةَ  َعِمْلنَا قَدْ  لِنَُكونَ  يَْكفِينَا َمَضى الَِّذي اْلَحيَاةِ  َزَمانَ   دَّ

هََواِت، َمِة، األَْوثَانِ  َوِعبَاَدةِ  َواْلُمنَاَدَماِت، َواْلبَطَِر، اْلَخْمِر، انِ َوإِْدمَ  َوالشَّ  اْلُمَحرَّ

 َعةِ اْلَخَلَ  هِذهِ  فَْيضِ  إِلَى َمَعهُمْ  تَْرُكُضونَ  لَْستُمْ  أَنَُّكمْ  يَْستَْغِربُونَ  فِيهِ  الَِّذي األَْمرُ 

فِيَن. َعْينِهَا،  ألَْحيَاءَ ا يَِدينَ  أَنْ  اْستِْعَدادٍ  َعلَى هُوَ  لِلَِّذي ِحَسابًا يُْعطُونَ  َسْوفَ  الَِّذينَ  ُمَجدِّ

رَ  هَذا ألَْجلِ  فَإِنَّهُ َواألَْمَواَت.  ،بِاْلَجَسدِ  النَّاسِ  َحَسبَ  يَُدانُوا لَِكيْ  أَْيًضا، اْلَمْوتى بُشِّ

وحِ  هللاِ  َحَسبَ  لِيَْحيَْوا َولِكنْ   .بِالرُّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال  األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (02 - 99:  9) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجالُ  أَيُّهَا  هَنَ تَبَرْ  قَدْ  َرُجلٌ  النَّاِصِريُّ  يَُسوعُ : األَْقَوالَ  هِذهِ  ْسَمُعواإ اإِلْسَرائِيلِيُّونَ  الرِّ

اتٍ  هللاِ  قِبَلِ  ِمنْ  لَُكمْ   أَْيًضا ْنتُمْ أَ  َكَما َوْسِطُكْم، فِي بِيَِدهِ  هللاُ  َصنََعهَا َوآيَاتٍ  َوَعَجائِبَ  بِقُوَّ

ابِِق، َوِعْلِمهِ  اْلَمْحتُوَمةِ  هللاِ  بَِمُشوَرةِ  ُمَسلًَّما أََخْذتُُموهُ  هَذا تَْعلَُموَن.  َمةٍ أَثَ  َوبِأَْيِدي السَّ

 يُْمَسكَ  نْ أَ  ُمْمِكنًا يَُكنْ  لَمْ  إِذْ  اْلَمْوِت، أَْوَجاعَ  نَاقًِضا هللاُ  أَقَاَمهُ اَلَِّذي َوقَتَْلتُُموهُ. َصلَْبتُُموهُ 

بَّ  أََرى ُكْنتُ : فِيهِ  يَقُولُ  َداُودَ  ألَنَّ  ِمْنهُ.  يَِمينِي، َعنْ  أَنَّهُ ِحيٍن، ُكلِّ  فِي أََماِمي الرَّ
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 لَىعَ  َسيَْسُكنُ  أَْيًضا َجَسِدي َحتَّى لَِسانِي َوتَهَلَّلَ  قَْلبِي ُسرَّ  لِذلِكَ  أَتََزْعَزَع. الَ  لَِكيْ 

ْفتَ  فََساًدا. يََرى قُدُّوَسكَ  تََدعَ  َوالَ  اْلهَاِويَةِ  فِي نَْفِسي تَْتُركَ  لَنْ  ألَنَّكَ  َرَجاٍء.  ُسبُلَ  نِيَعرَّ

َجالُ  أَيُّهَا َوْجِهَك. َمعَ  ُسُروًرا َوَستَْمألُنِي اْلَحيَاةِ   لَُكمْ  يُقَالَ  أَنْ  يَُسوغُ  اإِلْخَوةُ، الرِّ

 انَ كَ  فَإِذْ  اْليَْوِم. هَذا َحتَّى ِعْنَدنَا َوقَْبُرهُ  َوُدفَِن، َماتَ  إِنَّهُ َداُودَ  اآلبَاءِ  َرئِيسِ  َعنْ  ِجهَاًرا

 ْلَجَسدِ ا َحَسبَ  اْلَمِسيحَ  يُقِيمُ  ُصْلبِهِ  ثََمَرةِ  ِمنْ  أَنَّهُ بِقََسمٍ  لَهُ َحلَفَ  هللاَ  أَنَّ  َوَعلِمَ  نَبِيًّا،

 فِي ْفُسهُنَ  تُْتَركْ  لَمْ  أَنَّهُ اْلَمِسيحِ، قِيَاَمةِ  َعنْ  َوتََكلَّمَ  َرأَىفَ  َسبَقَ  ُكْرِسيِِّه، َعلَى لِيَْجلِسَ 

 لِذلَِك. ُشهُودٌ  َجِميًعا َونَْحنُ  هللاُ، أَقَاَمهُ هَذا فَيَُسوعُ  فََساًدا. َجَسُدهُ  َرأَى َوالَ  اْلهَاِويَةِ 

وحِ  َمْوِعدَ  َوأََخذَ  هللاِ، بِيَِمينِ  اْرتَفَعَ  َوإِذِ   أَْنتُمُ  الَِّذي هَذا َسَكبَ  اآلِب، ِمنَ  اْلقُُدسِ  الرُّ

َماَواتِ  إِلَى يَْصَعدْ  لَمْ  َداُودَ  ألَنَّ  َوتَْسَمُعونَهُ. تُْبِصُرونَهُ اآلنَ  : لُ يَقُو نَْفُسهُ َوهُوَ  السَّ

بُّ  قَالَ   .لِقََدَمْيكَ  َمْوِطئًا أَْعَداَءكَ  أََضعَ  َحتَّى يَِمينِي. َعنْ  اْجلِسْ : لَِربِّي الرَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 - 1:  93) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 92 ، 92 ، 94:  112 مز

، َصنَُعهُ الَِّذي اْليَْومُ  هُوَ  هَذا بُّ َسِهلُ  َربُّ  يَا ْصنا،َخلِ  َربُّ  بِه. يَا َونَْفَرحُ  فَلنَْبتَِهجُ  الرَّ ُِ 

بِّ أََضاَء َعليَنَا  .هَلِّلُويَا. طَريِقَنا، هللاُ الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ  َوفِي  تِ فَنَظَرَ  بَاقِ  َوالظََّلَمُ  بَاِكًرا، اْلقَْبرِ  إِلَى اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َجاَءتْ  األُْسبُوعِ  أَوَّ

 التِّْلِميذِ  َوإِلَى بُْطُرسَ  ِسْمَعانَ  إِلَى َوَجاَءتْ  فََرَكَضتْ  اْلقَْبِر. َعنِ  َمْرفُوًعا اْلَحَجرَ 

يِّدَ  أََخُذوا :لَهَُما َوقَالَتْ  يُِحبُّهُ، يَُسوعُ  َكانَ  الَِّذي اآلَخرِ   أَْينَ  مُ نَْعلَ  َولَْسنَا اْلقَْبِر، ِمنَ  السَّ

 َضانِ يَْركُ  االْثنَانِ  َوَكانَ  اْلقَْبِر. إِلَى َوأَتَيَا اآلَخرُ  َوالتِّْلِميذُ  بُْطُرسُ  فََخَرجَ  َوَضُعوهُ.

الً  َوَجاءَ  بُْطُرسَ  اآلَخرُ  التِّْلِميذُ  فََسبَقَ  َمًعا  انَ األَْكفَ  فَنَظَرَ  ْنَحنَىإوَ  اْلقَْبِر، إِلَى أَوَّ

 َونَظَرَ  اْلقَْبرَ  َوَدَخلَ  يَْتبَُعهُ، بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  َجاءَ  ثُمَّ  يَْدُخْل. لَمْ  َولِكنَّهُ َمْوُضوَعةً،

 األَْكفَاِن، َمعَ  َمْوُضوًعا لَْيسَ  َرْأِسهِ  َعلَى َكانَ  الَِّذي َواْلِمْنِديلَ  َمْوُضوَعةً، األَْكفَانَ 

 إِلَى الً أَوَّ  َجاءَ  الَِّذي اآلَخرُ  التِّْلِميذُ  أَْيًضا َدَخلَ  ِحينَئِذٍ فَ  َوْحَدهُ. َمْوِضعٍ  فِي َمْلفُوفًا بَلْ 

 ِمنَ  قُومَ يَ  أَنْ  يَْنبَِغي أَنَّهُ: اْلِكتَابَ  يَْعِرفُونَ  بَْعدُ  يَُكونُوا لَمْ  ألَنَّهُمْ  فَآَمَن، َوَرأَى اْلقَْبِر،

ا َمْوِضِعِهَما. إِلَى أَْيًضا التِّْلِميَذانِ  فََمَضى األَْمَواِت.  ْلقَْبرِ ا ِعْندَ  َواقِفَةً  فََكانَتْ  َمْريَمُ  أَمَّ

 يضٍ بِ  بِثِيَابٍ  َمَلََكْينِ  فَنَظََرتْ  اْلقَْبِر، إِلَى ْنَحنَتْ إ تَْبِكي ِهيَ  َوفِيَما تَْبِكي َخاِرًجا
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ْأسِ  ِعْندَ  َواِحًدا َجالَِسْينِ  ْجلَْيِن، ِعْندَ  َواآلَخرَ  الرَّ  ا.َمْوُضوعً  يَُسوعَ  َجَسدُ  َكانَ  َحْيثُ  الرِّ

 أَْينَ  أَْعلَمُ  َولَْستُ  َسيِِّدي، أََخُذوا إِنَّهُمْ :لَهَُما قَالَتْ  تَْبِكيَن؟ لَِماَذا اْمَرأَةُ، يَا:لَهَا فَقَاالَ 

ا َوَضُعوهُ.  أَنَّهُ تَْعلَمْ  َولَمْ  َواقِفًا، يَُسوعَ  فَنَظََرتْ  اْلَوَراِء، إِلَى اْلتَفَتَتْ  هَذا قَالَتْ  َولَمَّ

، هُأَنَّ  تِْلكَ  فَظَنَّتْ  تَْطلُبِيَن؟ َمنْ  تَْبِكيَن؟ لَِماَذا اْمَرأَةُ، يَا :يَُسوعُ  لَهَا قَالَ  يَُسوُع.  اْلبُْستَانِيُّ

 لَهَا الَ قَ  آُخُذهُ. َوأَنَا َوَضْعتَهُ، أَْينَ  لِي فَقُلْ  َحَمْلتَهُ قَدْ  أَْنتَ  ُكْنتَ  إِنْ  َسيُِّد، يَا :لَهُ فَقَالَتْ 

 لَهَا قَالَ  .ُمَعلِّمُ  يَا: تَْفِسيُرهُ  الَِّذي َربُّونِي: لَهُ َوقَالَتْ  تِْلكَ  فَإْلتَفَتَتْ  َمْريَمُ  يَا :يَُسوعُ 

 قُولِيوَ  إِْخَوتِي إِلَى اْذهَبِي َولِكنِ  أَبِي إِلَى بَْعدُ  أَْصَعدْ  لَمْ  ألَنِّي تَْلِمِسينِي الَ  :يَُسوعُ 

 َوأَْخبََرتِ  اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  فََجاَءتْ  َوإِلِهُكْم. َوإِلِهي َوأَبِيُكمْ  أَبِي إِلَى أَْصَعدُ  إِنِّي:لَهُمْ 

، َرأَتِ  أَنَّهَا التََّلَِميذَ  بَّ ِ َدائِماً   . هَذا لَهَا قَالَ  َوأَنَّهُ الرَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 سةالَخمِسين الُمقدَ  نَ ل مِ األحد األوَ 
 

 العَشيه

 (11 - 1:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ الُمقدَ يل َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4 ، 0:  00 مز

بِّ ُمْستَقِيَمةً، وَ بِتَهلِيلِ  اً ْحُسنَ َوَرتُلَوا لَهُ ، اً َجِديدَ  تَسبِيَحاً لَهُ  َسبُِحوا ُكلَّ . أَلَن َكلَِمةُ الرَّ

 .هَلِّلُويَا باألَمانَة. أَعَمالِهِ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 .َجنِّيَساَرتَ  بَُحْيَرةِ  ِعْندَ  َواقِفًا َكانَ  هللاِ، َكلَِمةَ  لِيَْسَمعَ  َعلَْيهِ  يَْزَدِحمُ  اْلَجْمعُ  َكانَ  َوإِذْ 

يَّاُدونَ  اْلبَُحْيَرِة، ِعْندَ  َواقِفَتَْينِ  َسفِينَتَْينِ  فََرأَى  لُواَوَغسَ  ِمْنهَُما َخَرُجوا قَدْ  َوالصَّ

بَاَك. فِينَتَْينِ  إِْحَدى فََدَخلَ  الشِّ  اْلبَرِّ  َعنِ  يَلً قَلِ  يُْبِعدَ  أَنْ  َوَسأَلَهُ لِِسْمَعاَن، َكانَتْ  الَّتِي السَّ

فِينَِة. ِمنَ  اْلُجُموعَ  يَُعلِّمُ  َوَصارَ  َجلَسَ  ثُمَّ  ا السَّ  اْبُعدْ » :لِِسْمَعانَ  قَالَ  اْلَكَلَمِ  ِمنَ  فََرغَ  َولَمَّ

ْيدِ  ِشبَاَكُكمْ  َوأَْلقُوا اْلُعْمقِ  إِلَى  ِعْبنَاتَ  قَدْ  ُمَعلُِّم، يَا» :لَهُ قَالَ وَ  ِسْمَعانُ  فَأََجابَ  .«لِلصَّ

بََكةَ  أُْلقِي َكلَِمتِكَ  َعلَى َولِكنْ  َشْيئًا نَأُْخذْ  َولَمْ  ُكلَّهُ اللَّْيلَ  ا .«الشَّ  أَْمَسُكوا لِكَ ذ فََعلُوا َولَمَّ

ا، َكثِيًرا َسَمًكا ُق. َشبََكتُهُمْ  فََصاَرتْ  ِجّدً فِينَةِ  يفِ  الَِّذينَ  ُشَرَكائِِهمُ  إِلَى فَأََشاُروا تَتََخرَّ  السَّ

فِينَتَْينِ  َوَمألُوا فَأَتَْوا َويَُساِعُدوهُمْ  يَأْتُوا أَنْ  األُْخَرى ا ِق.اْلَغرَ  فِي أََخَذتَا َحتَّى السَّ  فَلَمَّ

،يَ  َسفِينَتِي ِمنْ  اْخُرجْ » :قَائَِلً  يَُسوعَ  ُرْكبَتَيْ  ِعْندَ  َخرَّ  ذلِكَ  بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  َرأَى  اَربُّ

َمكِ  َصْيدِ  َعلَى َدْهَشةٌ  َمَعهُ الَِّذينَ  َوجِميعَ  اْعتََرْتهُ إِذِ  .«َخاِطئٌ  َرُجلٌ  ألَنِّي  الَِّذي السَّ
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 قَالَ فَ  ِسْمَعانَ  َشِريَكيْ  َكانَا اللََّذانِ  َزبَِدي اْبنَا َويُوَحنَّا يَْعقُوبُ  أَْيًضا َوَكذلِكَ  أََخُذوهُ.

ا .«النَّاسَ  تَْصطَادُ  تَُكونُ  اآلنَ  ِمنَ  الَتََخفْ : »لِِسْمَعانَ  يَُسوعُ  فِينَ  َجاُءوا َولَمَّ  تَْينِ بِالسَّ

ِ َدائِماً    .َوتَبُِعوهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  تََرُكوا اْلبَرِّ  إِلَى  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (14 - 1:  91) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  26 مز

بَّ يَا ُكلَّ اأْلْرِض.  بَّ تَْسبِيَحا َجِديَداً. َسبَُّحوا الرَّ بَّ َوبَاَرُكواَسبَُّحوا الرَّ  َسبَُّحوا الرَّ

ِصِه. ُروا ِمْن يَْوٍم إِلَى يَْوٍم بُِخَلَّ  .هَلِّلُويَا إْسَمهُ، بَشَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ْمَعانُ سِ  َكانَ : هَكَذا ظَهَرَ  طَبَِريَّةَ  بَْحرِ  َعلَى لِلتََّلَِميذِ  نَْفَسهُ يَُسوعُ  أَْيًضا أَْظهَرَ  هَذا بَْعدَ 

 ْبِدي،زَ  َواْبنَا اْلَجلِيِل، قَانَا ِمنْ  الَِّذي َونَثَنَائِيلُ  التَّْوأَُم، لَهُ يُقَالُ  الَِّذي َوتُوَما بُْطُرُس،

 أَْذهَبُ  أَنَا» :بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  لَهُمْ  قَالَ  بَْعِضِهْم. َمعَ  ِذهِ تََلَِمي ِمنْ  آَخَرانِ  َواْثنَانِ 

فِينَةَ  َوَدَخلُوا فََخَرُجوا «َمَعكَ  أَْيًضا نَْحنُ  نَْذهَبُ » :لَهُ قَالُوا «ألَتََصيَّدَ   َوفِي تِ لِْلَوقْ  السَّ

ا َشْيئًا. يُْمِسُكوا لَمْ  اللَّْيلَةِ  تِْلكَ  ْبُح، َكانَ  َولَمَّ اِطئِ  َعلَى يَُسوعُ  َوقَفَ  الصُّ  لِكنَّ وَ  الشَّ

 َدُكمْ ِعنْ  أَلََعلَّ  ِغْلَمانُ  يَا» :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  يَُسوُع. أَنَّهُ يَْعلَُمونَ  يَُكونُوا لَمْ  التََّلَِميذَ 

بََكةَ  أَْلقُوا: »لَهُمْ  فَقَالَ  .«الَ » :أََجابُوهُ  «إَِداًما؟ فِينَةِ  َجانِبِ  إِلَى الشَّ  «تَِجُدوافَ  األَْيَمنِ  السَّ
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َمِك. َكْثَرةِ  ِمنْ  يَْجِذبُوهَا أَنْ  يَْقِدُرونَ  يَُعوُدوا َولَمْ  فَأَْلقَْوا،  لَِّذيا التِّْلِميذُ  ذلِكَ  فَقَالَ  السَّ

بُّ  هُوَ » :لِبُْطُرسَ  يُِحبُّهُ يَُسوعُ  َكانَ  ا «الرَّ ، أَنَّهُ بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  َسِمعَ  فَلَمَّ بُّ  َزرَ اتَّ  الرَّ

ا اْلبَْحِر. فِي نَْفَسهُ َوأَْلقَى ُعْريَانًا، َكانَ  ألَنَّهُ بِثَْوبِِه،  َجاُءوافَ  اآلَخُرونَ  التََّلَِميذُ  َوأَمَّ

فِينَِة، ونَ يَ  َوهُمْ  ِذَراعٍ، ِمئَتَيْ  نَْحوَ  إِالَّ  األَْرضِ  َعنِ  بَِعيِدينَ  يَُكونُوا لَمْ  ألَنَّهُمْ  بِالسَّ  ُجرُّ

َمِك. َشبََكةَ  ا السَّ  َمْوُضوًعا َوَسَمًكا َمْوُضوًعا َجْمًرا نَظَُروا األَْرضِ  إِلَى َخَرُجوا فَلَمَّ

ُموا» :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  َوُخْبًزا. َعلَْيهِ  َمكِ  ِمنَ  قَدِّ  فََصِعدَ  .«اآلنَ  أَْمَسْكتُمُ  الَِّذي السَّ

بََكةَ  َوَجَذبَ  بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ   َوثََلَثًا ِمئَةً  َكبِيًرا، َسَمًكا ُمْمتَلِئَةً  األَْرِض، إِلَى الشَّ

قِ  لَمْ  اْلَكْثَرةِ  هِذهِ  َوَمعْ  َوَخْمِسينَ  بََكةُ. تَتََخرَّ ْوا هَلُمُّوا» :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  الشَّ  لَمْ وَ  «تََغدَّ

. أَنَّهُ يَْعلَُمونَ  َكانُوا إِذْ  أَْنَت؟ َمنْ : يَْسأَلَهُ أَنْ  التََّلَِميذِ  ِمنَ  أََحدٌ  يَْجُسرْ  بُّ  َجاءَ  ثُمَّ  الرَّ

َمَك. َوَكذلِكَ  َوأَْعطَاهُمْ  اْلُخْبزَ  َوأََخذَ  يَُسوعُ  ةٌ  هِذهِ  السَّ  لِتََلَِميِذهِ  يَُسوعُ  ظَهَرَ  ثَالِثَةٌ  َمرَّ

ِ َدائِماً    األَْمَواِت. ِمنَ  قَامَ  بَْعَدَما  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (09 - 93:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفُسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا  َحقٌّ  هُوَ  اَكمَ  فِيهِ  َوُعلِّْمتُمْ  َسِمْعتُُموهُ  قَدْ  ُكْنتُمْ  إِنْ  هَكَذا، اْلَمِسيحَ  تَتََعلَُّموا فَلَمْ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

فِ  ِجهَةِ  ِمنْ  تَْخلَُعوا أَنْ  يَُسوَع، فِي ابِقِ  التََّصرُّ  َحَسبِ بِ  اْلفَاِسدَ  اْلَعتِيقَ  اإِلْنَسانَ  السَّ

ُدوا اْلُغُروِر، َشهََواتِ   َحَسبِ بِ  اْلَمْخلُوقَ  اْلَجِديدَ  اإِلْنَسانَ  َوتَْلبَُسوا ِذْهنُِكْم، بُِروحِ  َوتَتََجدَّ

. َوقََداَسةِ  اْلبِرِّ  فِي هللاِ  ْدقِ  َوتََكلَُّموا اْلَكِذَب، َعْنُكمُ  اْطَرُحوا لِذلِكَ  اْلَحقِّ  َواِحدٍ  لُّ كُ  بِالصِّ

ْمسُ ال تَْغُربِ  الَ  تُْخِطئُوا َوالَ  اِْغَضبُوا اْلبَْعِض. أَْعَضاءُ  بَْعَضنَا ألَنَّنَا قَِريبِِه، َمعَ   شَّ
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اِرقُ  يَْسِرقِ  الَ  َمَكانًا. إِْبلِيسَ  تُْعطُوا َوالَ  َغْيِظُكْم، َعلَى  ْلَحِريِّ بِا بَلْ  ُد،بَعْ  َما فِي السَّ

الِحَ  َعاِمَلً  يَْتَعبُ   لَِمةٌ كَ  تَْخُرجْ  الَ  اْحتِيَاٌج. لَهُ َمنْ  يُْعِطيَ  أَنْ  لَهُ لِيَُكونَ  بِيََدْيِه، الصَّ

 ْعَمةً نِ  يُْعِطيَ  َكيْ  اْلَحاَجِة، َحَسبَ  لِْلبُْنيَاِن، َصالًِحا َكانَ  َما ُكلُّ  بَلْ  أَْفَواِهُكْم، ِمنْ  َرِديَّةٌ 

اِمِعيَن.  ِمنْ  عْ لِيُْرفَ  اْلفَِداِء. لِيَْومِ  ُختِْمتُمْ  بِهِ  الَِّذي اْلقُدُّوسَ  هللاِ  ُروحَ  تُْحِزنُوا َوالَ  لِلسَّ

 ءَ لُطَفَا َوُكونُوا ُخْبٍث. ُكلِّ  َمعَ  َوتَْجِديفٍ  َوِصيَاحٍ  َوَغَضبٍ  َوَسَخطٍ  َمَراَرةٍ  ُكلُّ  بَْينُِكمْ 

 .يحِ اْلَمسِ  فِي أَْيًضا هللاُ  َساَمَحُكمُ  َكَما ُمتََساِمِحينَ  َشفُوقِينَ  بَْعٍض، نَْحوَ  بَْعُضُكمْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 - 2:  9) الَكاثولِيُكون
 

ة فلتُكن المقدس ، بََرَكتُهُاألولى الَرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 نَ مِ  ِعْنَدُكمْ  َكانَتْ  قَِديَمةً  َوِصيَّةً  بَلْ  َجِديَدةً، َوِصيَّةً  إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  لَْستُ  اإِلْخَوةُ، أَيُّهَا

 ِديَدةً جَ  َوِصيَّةً  أَْيًضا اْلبَْدِء. ِمنَ  َسِمْعتُُموهَا الَّتِي اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  اْلقَِديَمةُ  اْلَوِصيَّةُ  اْلبَْدءِ 

 نَ اآل اْلَحقِيقِيَّ  َوالنُّورَ  َمَضْت، قَدْ  الظُّْلَمةَ  أَنَّ : َوفِيُكمْ  فِيهِ  َحق هُوَ  َما إِلَْيُكْم، أَْكتُبُ 

 َمنْ  الظُّْلَمِة. فِي اآلنَ  إِلَى فَهُوَ  أََخاهُ، يُْبِغضُ  َوهُوَ  النُّورِ  فِي إِنَّهُ: قَالَ  َمنْ  يُِضيُء.

ا َعْثَرةٌ. فِيهِ  َولَْيسَ  النُّورِ  فِي يَْثبُتُ  أََخاهُ  يُِحبُّ   لظُّْلَمِة،ا فِي فَهُوَ  أََخاهُ  يُْبِغضُ  َمنْ  َوأَمَّ

 لَْيُكمْ إِ  أَْكتُبُ  َعْينَْيِه. أَْعَمتْ  الظُّْلَمةَ  ألَنَّ  يَْمِضي، أَْينَ  يَْعلَمُ  َوالَ  يَْسلُُك، الظُّْلَمةِ  َوفِي

 اآلبَاُء، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  اْسِمِه. أَْجلِ  ِمنْ  اْلَخطَايَا لَُكمُ  ُغفَِرتْ  قَدْ  ألَنَّهُ األَْوالَُد، أَيُّهَا

يرَ ا َغلَْبتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  األَْحَداُث، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  الَِّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  رِّ  لشِّ

 قَدْ  نَُّكمْ ألَ  اآلبَاُء، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  اآلَب. َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  األَْوالَُد، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ 

 ابِتَةٌ ثَ  هللاِ  َوَكلَِمةُ  أَْقِويَاُء، ألَنَُّكمْ  األَْحَداُث، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  الَِّذي َعَرْفتُمُ 

يَر. َغلَْبتُمُ  َوقَدْ  فِيُكْم، رِّ  أََحدٌ  أََحبَّ  نْ إِ  اْلَعالَمِ  فِي الَّتِي األَْشيَاءَ  َوالَ  اْلَعالَمَ  تُِحبُّوا الَ  الشِّ
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 ْلُعيُوِن،ا َوَشْهَوةَ  اْلَجَسِد، َشْهَوةَ : اْلَعالَمِ  فِي َما ُكلَّ  ألَنَّ  اآلِب. َمَحبَّةُ  فِيهِ  فَلَْيَستْ  اْلَعالَمَ 

ا َوَشْهَوتُهُ، يَْمِضي َواْلَعالَمُ  اْلَعالَِم. ِمنَ  بَلْ  اآلبِ  ِمنَ  لَْيسَ  اْلَمِعيَشِة، َوتََعظُّمَ   لَِّذيا َوأَمَّ

 .األَبَدِ  إِلَى فَيَْثبُتُ  هللاِ  َمِشيئَةَ  يَْصنَعُ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ  َمْن يَعملُ 

 

 

 (04 - 16:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

تْ  أَثِينَا فِي يَْنتَِظُرهَُما بُولُسُ  َوبَْينََما  ْصنَاًما.أَ  َمْملَُؤةً  اْلَمِدينَةَ  َرأَى إِذْ  فِيِه، ُروُحهُ اْحتَدَّ

 يَْوٍم. لَّ كُ  السُّوقِ  فِي يَُصاِدفُونَهُ َوالَِّذينَ  اْلُمتََعبِِّديَن، اْليَهُودَ  اْلَمْجَمعِ  فِي يَُكلِّمُ  فََكانَ 

َواقِيِّيَن، األَبِيُكوِريِّينَ  ةِ اْلفََلَِسفَ  ِمنَ  قَْومٌ  فَقَابَلَهُ  يُِريدُ  اَذامَ  تَُرى» :بَْعضٌ  َوقَالَ  َوالرِّ

 َكانَ  ألَنَّهُ «َغِريبَةٍ  بِآلِهَةٍ  ُمنَاِديًا يَْظهَرُ  إِنَّهُ» :َوبَْعضٌ  «يَقُوَل؟ أَنْ  اْلِمْهَذارُ  هَذا

ُرهُمْ   هَلْ » :قَائِلِينَ  بَاُغوَس، أَِريُوسَ  إِلَى بِهِ  َوَذهَبُوا فَأََخُذوهُ  َواْلقِيَاَمِة. بِيَُسوعَ  يُبَشِّ

 َساِمِعنَامَ  إِلَى تَأْتِي ألَنَّكَ  بِِه. تَتََكلَّمُ  الَِّذي اْلَجِديدُ  التَّْعلِيمُ  هَذا هُوَ  َما نَْعِرفَ  أَنْ  يُْمِكنُنَا

ا .«هِذهِ  تَُكونَ  أَنْ  َعَسى َما نَْعلَمَ  أَنْ  فَنُِريدُ  َغِريبٍَة، بِأُُمورٍ   أَْجَمُعونَ  األَثِينِِويُّونَ  أَمَّ

ُغونَ  فََلَ  اْلُمْستَْوِطنُوَن، َواْلُغَربَاءُ   َشْيئًا ُعوايَْسمَ  أَوْ  يَتََكلَُّموا ألَنْ  إِالَّ  آَخَر، لَِشْيءٍ  يَتَفَرَّ

َجالُ  أَيُّهَا :َوقَالَ  بَاُغوسَ  أَِريُوسَ  َوْسطِ  فِي بُولُسُ  فََوقَفَ  َحديثًا.  َراُكمْ أَ  األَثِينِِويُّونَ  الرِّ

 وَداتُِكْم،َمْعبُ إِلَى َوأَْنظُرُ  أَْجتَازُ  ُكْنتُ  بَْينََما ألَنَّنِي َكثِيًرا، ُمتََديِّنُونَ  َكأَنَُّكمْ  َوْجهٍ  ُكلِّ  ِمنْ 

 نَهُ،تَْجهَلُو َوأَْنتُمْ  تَتَّقُونَهُ فَالَِّذي «َمْجهُول إِللهٍ » :َعلَْيهِ  َمْكتُوبًا َمْذبًَحا أَْيًضا َوَجْدتُ 

َماءِ  َربُّ  هُوَ  إِذْ  هَذا، فِيِه، َما َوُكلَّ  اْلَعالَمَ  َخلَقَ  الَِّذي اإِللهُ بِِه. لَُكمْ  أُنَاِدي أَنَا هَذا  السَّ

 أَنَّهُكَ  النَّاسِ  بِأَيَاِدي يُْخَدمُ  َوالَ  بِاألَيَاِدي، َمْصنُوَعةٍ  هَيَاِكلَ  فِي يَْسُكنُ  الَ  َواألَْرِض،
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 َدمٍ  ِمنْ  َوَصنَعَ  َشْيٍء. َوُكلَّ  َونَْفًسا َحيَاةً  اْلَجِميعَ  يُْعِطي هُوَ  إِذْ  َشْيٍء، إِلَى ُمْحتَاجٌ 

ةٍ  ُكلَّ  َواِحدٍ   اْلُمَعيَّنَةِ  بِاألَْوقَاتِ  َوَحتَمَ  األَْرِض، َوْجهِ  ُكلِّ  َعلَى يَْسُكنُونَ  النَّاسِ  ِمنَ  أُمَّ

ُسونَهُ لََعلَّهُمْ  هللاَ  يَْطلُبُوا لَِكيْ  َمْسَكنِِهْم، َوبُِحُدودِ   َواِحدٍ  ُكلِّ  َعنْ  أَنَّهُ َمعَ  فَيَِجُدوهُ، يَتَلَمَّ

كُ  نَْحيَا بِهِ  ألَنَّنَا بَِعيًدا. لَْيسَ  ِمنَّا  ألَنَّنَا: اأَْيضً  ُشَعَرائُِكمْ  بَْعضُ  قَالَ  َكَما َونُوَجدُ  َونَتََحرَّ

يَّتُهُ. أَْيًضا يَّةُ  نَْحنُ  فَإِذْ  ُذرِّ  وْ أَ  بَِذهَبٍ  َشبِيهٌ الَلَّهُوتَ  أَنَّ  نَظُنَّ  أَنْ  يَْنبَِغي الَ  هللاِ، ُذرِّ

ةٍ   ُكلِّ  فِي النَّاسِ  َجِميعَ  يَأُْمرُ  اآلنَ  فَاّلِلُ  إِْنَساٍن. َواْختَِراعِ  ِصنَاَعةِ  نَْقشِ  َحَجرِ  أَوْ  فِضَّ

 ينَ يَدِ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  فِيهِ  هُوَ  يَْوًما أَقَامَ  ألَنَّهُ اْلَجْهِل. أَْزِمنَةِ  َعنْ  ُمتََغاِضيًا يَتُوبُوا، أَنْ  َمَكانٍ 

ًما َعيَّنَهُ، قَدْ  بَِرُجل بِاْلَعْدِل، اْلَمْسُكونَةَ   .«األَْمَواتِ  ِمنَ  أَقَاَمهُ إِذْ  إِيَمانًا لِْلَجِميعِ  ُمقَدِّ

ا  :يَقُولُونَ  َواْلبَْعضُ  يَْستَْهِزئُوَن، اْلبَْعضُ  َكانَ  األَْمَواتِ  ِمنَ  بِاْلقِيَاَمةِ  َسِمُعوا َولَمَّ

 أُنَاًسا َولِكنَّ  َوْسِطِهْم. ِمنْ  بُولُسُ  َخَرجَ  َوهَكَذا .«أَْيًضا هَذا َعنْ  ِمْنكَ  َسنَْسَمعُ »

، ِديُونِيِسيُوسُ  ِمْنهُمْ  َوآَمنُوا، بِهِ  اْلتََصقُوا  َداَمِرسُ  اْسُمهَا َواْمَرأَةٌ  األَِريُوبَاِغيُّ

 َمَعهَُما. َوآَخُرونَ 

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (01 - 12:  93) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  4 ، 1:  22 مز

بِّ يَا ُكلَّ  بَّ قَْد َصنََع أعماالً َعِجيبَةَ. هَلَّلُوا لِلرَّ بَّ تَْسبِيَحا َجِديَداً، أِلَنَّ الرَّ َسبَُّحوا الرَّ

 .هَلِّلُويَا اأْلْرِض، َسبَُّحوا َوهَلَّلُوا َوَرتَّلُوا.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا لُ  َوهُوَ  اْليَْوِم، ذلِكَ  َعِشيَّةُ  َكانَتْ  َولَمَّ  انَ كَ  َحْيثُ  ُمَغلَّقَةً  األَْبَوابُ  َوَكانَتِ  األُْسبُوعِ، أَوَّ

 قَالَ وَ  اْلَوْسِط، فِي َوَوقَفَ  يَُسوعُ  َجاءَ  اْليَهُوِد، ِمنَ  اْلَخْوفِ  لَِسبَبِ  ُمْجتَِمِعينَ  التََّلَِميذُ 

ا .«لَُكمْ  َسَلَمٌ » :لَهُمْ  بَّ  َرأَْوا إِذْ  التََّلَِميذُ  فَفَِرحَ  َوَجْنبَهُ، يََدْيهِ  أََراهُمْ  هَذا قَالَ  َولَمَّ  .الرَّ

ا .«أَنَا أُْرِسلُُكمْ  اآلبُ  أَْرَسلَنِي َكَما لَُكمْ  َسَلَمٌ » :أَْيًضا يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ   َذاه قَالَ  َولَمَّ

وحَ  اْقبَلُوا» :لَهُمُ  َوقَالَ  نَفَخَ   تُمْ أَْمَسكْ  َوَمنْ  لَهُ، تُْغفَرُ  َخطَايَاهُ  َغفَْرتُمْ  َمنْ  اْلقُُدَس. الرُّ

ا .«أُْمِسَكتْ  َخطَايَاهُ   َعهُمْ مَ  يَُكنْ  فَلَمْ  التَّْوأَُم، لَهُ يُقَالُ  الَِّذي َعَشَر، االْثنَيْ  أََحدُ  تُوَما، أَمَّ

بَّ  َرأَْينَا قَدْ » :اآلَخُرونَ  التََّلَِميذُ  لَهُ فَقَالَ  يَُسوُع. َجاءَ  ِحينَ   لَمْ  إِنْ » :لَهُمْ  فَقَالَ  «الرَّ

 فِي ِدييَ  َوأََضعْ  اْلَمَساِميِر، أَثَرِ  فِي إِْصبِِعي َوأََضعْ  اْلَمَساِميِر، أَثَرَ  يََدْيهِ  فِي أُْبِصرْ 

 فََجاءَ  َمَعهُمْ  َوتُوَما َداِخَلً  أَْيًضا تََلَِميُذهُ  َكانَ  أَيَّامٍ  ثََمانِيَةِ  َوبَْعدَ  .«أُوِمنْ  الَ  َجْنبِِه،

 :لِتُوَما قَالَ  ثُمَّ  .«لَُكمْ  َسَلَمٌ » :َوقَالَ  اْلَوْسطِ  فِي َوَوقَفَ  ُمَغلَّقَةٌ، َواألَْبَوابُ  يَُسوعُ 

، َوأَْبِصرْ  هُنَا إِلَى إِْصبَِعكَ  هَاتِ »  ْيرَ غَ  تَُكنْ  َوالَ  َجْنبِي، فِي َوَضْعهَا يََدكَ  َوهَاتِ  يََديَّ
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 ألَنَّكَ » :يَُسوعُ  لَهُ قَالَ  .«َوإِلِهي َربِّي» :لَهُ َوقَالَ  تُوَما أََجابَ  .«ُمْؤِمنًا بَلْ  ُمْؤِمنٍ 

 يَُسوعُ  َصنَعَ  َكثِيَرةً  أَُخرَ  َوآيَاتٍ  .«يََرْوا َولَمْ  آَمنُوا لِلَِّذينَ  طُوبَى آَمْنتَ  تُوَما يَا َرأَْيتَنِي

امَ  ا اْلِكتَاِب. هَذا فِي تُْكتَبْ  لَمْ  تََلَِميِذهِ  قُدَّ  هُوَ  عَ يَُسو أَنَّ  لِتُْؤِمنُوا ُكتِبَتْ  فَقَدْ  هِذهِ  َوأَمَّ

ِ َدائِماً  . بِإْسِمهِ  َحيَاةٌ  آَمْنتُمْ  إَِذا لَُكمْ  تَُكونَ  َولَِكيْ  هللاِ، اْبنُ  اْلَمِسيحُ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األحاد
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 من الَخمِسين الُمقدسة ثانيد الاألحَ 
 

 العَشيه

 (90 - 16:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  111 مز

 ِهي َعِظيَمةٌ  ،َوَمْجَمِعِهمْ  اْلُمْستَقِيِمينَ  َمُشوَرةَ  قَْلبِي، فِىَّ  ُكلِّ  ِمنْ  يَاَربِّ  لَكَ  أَْعتَِرفُ 

، َوَمِشيئَتُهُ أَْعَمالُ  بِّ  .هَلِّلُويَاَمفُحوَصة.  ُكلَّهَا الرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا فِينَةَ  فََدَخلُوا اْلبَْحِر، إِلَى تََلَِميُذهُ  نََزلَ  اْلَمَساءُ  َكانَ  َولَمَّ  َعْبرِ  لَىإِ  يَْذهَبُونَ  َوَكانُوا السَّ

 هَاجَ وَ  إِلَْيِهْم. أَتَى قَدْ  يَُسوعُ  يَُكنْ  َولَمْ  أَْقبََل، قَدْ  الظََّلَمُ  َوَكانَ  َكْفِرنَاُحومَ  إِلَى اْلبَْحرِ 

. َعِظيَمةٍ  ِريحٍ  ِمنْ  اْلبَْحرُ  ا تَهُبُّ فُوا قَدْ  َكانُوا فَلَمَّ  ينَ ثََلَثِ  أَوْ  َوِعْشِرينَ  َخْمسٍ  نَْحوَ  َجذَّ

فِينَِة، ِمنَ  ُمْقتَِربًا اْلبَْحرِ  َعلَى َماِشيًا يَُسوعَ  نَظَُروا َغْلَوةً،  أَنَا» :لَهُمْ  فَقَالَ  فََخافُوا. السَّ

فِينَةِ  فِي يَْقبَلُوهُ  أَنْ  فََرُضوا .«تََخافُوا الَ  هَُو، فِينَةُ  َصاَرتِ  َولِْلَوْقتِ  السَّ  إِلَى السَّ

ا اْلَغدِ  َوفِي إِلَْيهَا. َذاِهبِينَ  َكانُوا الَّتِي األَْرضِ   فِي نَ َواقِفِي َكانُوا الَِّذينَ  اْلَجْمعُ  َرأَى لَمَّ

 َدَخلَهَا الَّتِي تِْلكَ  َوِهيَ  َواِحَدٍة، ِسَوى أُْخَرى َسفِينَةٌ  هُنَاكَ  تَُكنْ  لَمْ  أَنَّهُ اْلبَْحرِ  َعْبرِ 

فِينَةَ  يَْدُخلِ  لَمْ  يَُسوعَ  َوأَنَّ  تََلَِميُذهُ،  ْيرَ غَ  َوْحَدهُْم. تََلَِميُذهُ  َمَضى بَلْ  تََلَِميِذهِ  َمعَ  السَّ
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 َشَكرَ  إِذْ  اْلُخْبَز، فِيهِ  أََكلُوا الَِّذي اْلَمْوِضعِ  قُْربِ  إِلَى طَبَِريَّةَ  ِمنْ  ُسفُنٌ  َجاَءتْ  أَنَّهُ

بُّ  ِ َدائِماً   .الرَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 بَاِكر

 (00 - 94:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

  4 - 0:  111 مز

ْكرُ  َعَجائِبِِه،  َجِميعَ  اأْلبَِد. ِذْكرِ  أبَدِ  إِلَى َدائِمٌ  َوَعْدلُهَُعَملُهُ،  هُوَ  اْلبَهَاءِ  َوِعْظم الشُّ

بُّ  هُوَ  َرُحومُ   .هَلِّلُويَا .َوَرُءوف الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا فُنَ  أَْيًضا هُمْ  َدَخلُوا تََلَِميُذهُ، َوالَ  هُنَاكَ  هُوَ  لَْيسَ  يَُسوعَ  أَنَّ  اْلَجْمعُ  َرأَى فَلَمَّ  السُّ

ا يَُسوَع. يَْطلُبُونَ  َكْفِرنَاُحومَ  إِلَى َوَجاُءوا  يَا» :لَهُ قَالُوا اْلبَْحِر، َعْبرِ  فِي َوَجُدوهُ  َولَمَّ

 أَْنتُمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ » :َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَهُمْ  .«هُنَا؟ ِصْرتَ  َمتَى ُمَعلُِّم،

 الَ  ْعَملُوااِ  فََشبِْعتُْم. اْلُخْبزِ  ِمنَ  أََكْلتُمْ  ألَنَُّكمْ  بَلْ  آيَاٍت، َرأَْيتُمْ  ألَنَُّكمْ  لَْيسَ  تَْطلُبُونَنِي

 هَذا ألَنَّ  اِن،اإِلْنسَ  اْبنُ  يُْعِطيُكمُ  الَِّذي األَبَِديَّةِ  لِْلَحيَاةِ  اْلبَاقِي لِلطََّعامِ  بَلْ  اْلبَائِِد، لِلطََّعامِ 

 وعُ يَسُ  أََجابَ  .«هللاِ؟ أَْعَمالَ  نَْعَملَ  َحتَّى نَْفَعلُ  َماَذا» :لَهُ فَقَالُوا .«َختََمهُ قَدْ  اآلبُ  هللاُ 

 آيَةٍ  فَأَيَّةَ » :لَهُ فَقَالُوا .«أَْرَسلَهُ هُوَ  بِالَِّذي تُْؤِمنُوا أَنْ : هللاِ  َعَملُ  هُوَ  هَذا» :لَهُمْ  َوقَالَ 

يَِّة، فِي اْلَمنَّ  أََكلُوا آبَاُؤنَا تَْعَمُل؟ َماَذا بَِك؟ َونُْؤِمنَ  لِنََرى تَْصنَعُ  : تُوبٌ َمكْ  هُوَ  َكَما اْلبَرِّ

َماءِ  ِمنَ  ُخْبًزا أَْعطَاهُمْ  أَنَّهُ  :لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  .«لِيَأُْكلُوا السَّ
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َماِء، ِمنَ  اْلُخْبزَ  أَْعطَاُكمُ  ُموَسى لَْيسَ  َماِء، ِمنَ  اْلَحقِيقِيَّ  اْلُخْبزَ  يُْعِطيُكمُ  أَبِي بَلْ  السَّ  السَّ

َماءِ  ِمنَ  النَّاِزلُ  هُوَ  هللاِ  ُخْبزَ  ألَنَّ  ِ  .«لِْلَعالَمِ  َحيَاةً  اْلَواِهبُ  السَّ  .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (13:  0 - 12:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أهل أفُسس، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يِسينَ  َمعَ  َرِعيَّةٌ  بَلْ  َونُُزالً، ُغَربَاءَ  بَْعدُ  إًِذا فَلَْستُمْ   َعلَى ينَ َمْبنِيِّ هللاِ، بَْيتِ  َوأَْهلِ  اْلقِدِّ

ُسلِ  أََساسِ  اِويَِة، َحَجرُ  نَْفُسهُ اْلَمِسيحُ  َويَُسوعُ  َواألَْنبِيَاِء، الرُّ  اْلبِنَاءِ  ُكلُّ  فِيهِ  الَِّذي الزَّ

بًا ًسا هَْيَكَلً  يَْنُمو َمًعا، ُمَركَّ . فِي ُمقَدَّ بِّ  ْسَكنًامَ  َمًعا، َمْبنِيُّونَ  أَْيًضا أَْنتُمْ  فِيهِ  الَِّذي الرَّ

وحِ. فِي ّلِلِ   إِنْ  ،األَُممُ  أَيُّهَا ألَْجلُِكمْ  يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  أَِسيرُ  بُولُُس، أَنَا هَذا بَِسبَبِ  الرُّ

فَنِي بِإِْعَلَنٍ  أَنَّهُ ألَْجلُِكْم. لِي اْلُمْعطَاةِ  هللاِ  نِْعَمةِ  بِتَْدبِيرِ  َسِمْعتُمْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  رِّ بِ  َعرَّ  َكَما السِّ

 ِدَرايَتِي واتَْفهَمُ  أَنْ  تَْقِدُرونَ  تَْقَرأُونَهُ، ِحينََما بَِحَسبِهِ  الَِّذي بِاإِليَجاِز. فََكتَْبتُ  َسبَْقتُ 

فْ  لَمْ  أَُخرَ  أَْجيَال فِي الَِّذي اْلَمِسيحِ. بِِسرِّ   لُِرُسلِهِ  نَ اآل أُْعلِنَ  قَدْ  َكَما اْلبََشِر، بَنُو بِهِ  يَُعرَّ

يِسينَ  وحِ  َوأَْنبِيَائِهِ  اْلقِدِّ  فِي ِعِدهِ َموْ  َونََوالِ  َواْلَجَسدِ  اْلِميَراثِ  فِي ُشَرَكاءُ  األَُممَ  أَنَّ : بِالرُّ

 لِي اْلُمْعطَاةِ  هللاِ  نِْعَمةِ  َمْوِهبَةِ  َحَسبَ  لَهُ َخاِدًما أَنَا ِصْرتُ  الَِّذي بِاإِلْنِجيِل. اْلَمِسيحِ 

تِِه. فِْعلِ  َحَسبَ  يِسيَن، َجِميعِ  أَْصَغرَ  أَنَا لِي قُوَّ  بَْينَ  رَ أُبَشِّ  أَنْ  النِّْعَمةُ، هِذهِ  أُْعِطيَتْ  اْلقِدِّ

 اْلَمْكتُومِ  رِّ السِّ  َشِرَكةُ  هُوَ  َما فِي اْلَجِميعَ  َوأُنِيرَ  يُْستَْقَصى، الَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ  بِِغنَى األَُممِ 

هُورِ  ُمْنذُ  َؤَساِء  .اْلَمِسيحِ  وعَ بِيَسُ  اْلَجِميعِ  َخالِقِ  هللاِ  فِي الدُّ َف اآلَن ِعْنَد الرُّ لَِكْي يَُعرَّ

َماِويَّاِت، بَِواِسطَِة اْلَكنِيَسِة، بِ  َلَِطيِن فِي السَّ َعةِ َوالسَّ  .ِحْكَمِة هللاِ اْلُمتَنَوِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (93 - 13:  2) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

هَاَدةُ  فَِعْنَدهُ  هللاِ  بِاْبنِ  يُْؤِمنُ  َمنْ   ألَنَّهُ اِذبًا،كَ  َجَعلَهُ فَقَدْ  هللاَ، يَُصدِّقُ  الَ  َمنْ  نَْفِسهِ  فِي الشَّ

هَاَدةِ  يُْؤِمنْ  لَمْ  هَاَدةُ  ِهيَ  َوهِذهِ  إْبنِِه. َعنِ  هللاُ  بِهَا َشِهدَ  قَدْ  الَّتِي بِالشَّ  انَاأَْعطَ  هللاَ  أَنَّ : الشَّ

 هللاِ  نُ ابْ  لَهُ لَْيسَ  َوَمنْ  اْلَحيَاةُ، فَلَهُ االْبنُ  لَهُ َمنْ  إْبنِِه. فِي ِهيَ  اْلَحيَاةُ  َوهِذهِ  أَبَِديَّةً، َحيَاةً 

 لَُكمْ  أَنَّ  ْعلَُمواتَ  لَِكيْ  هللاِ، اْبنِ  بِاْسمِ  اْلُمْؤِمنِينَ  أَْنتُمُ  إِلَْيُكْم، هَذا َكتَْبتُ  اْلَحيَاةُ. لَهُ فَلَْيَستْ 

 طَلَْبنَا نْ إِ  أَنَّهُ: ِعْنَدهُ  لَنَا الَّتِي الثِّقَةُ  ِهيَ  َوهِذهِ  هللاِ. إْبنِ  بِإْسمِ  تُْؤِمنُوا َولَِكيْ  أَبَِديَّةً، َحيَاةً 

 لَنَا أَنَّ  لَمُ نَعْ  لَنَا، يَْسَمعُ  طَلَْبنَا َمْهَما أَنَّهُ نَْعلَمُ  ُكنَّا َوإِنْ  لَنَا. يَْسَمعُ  َمِشيئَتِهِ  َحَسبَ  َشْيئًا

 ُب،يَْطلُ  لِْلَمْوِت، لَْيَستْ  َخِطيَّةً  يُْخِطئُ  أََخاهُ  أََحدٌ  َرأَى إِنْ  ِمْنهُ. طَلَْبنَاهَا الَّتِي الطِّلِبَاتِ 

 أَقُولُ  ِذهِ ه ألَْجلِ  لَْيسَ  لِْلَمْوتِ  َخِطيَّةٌ  تُوَجدُ  لِْلَمْوتِ  لَْيسَ  يُْخِطئُونَ  لِلَِّذينَ  ةً َحيَا فَيُْعِطيهِ 

 نَ مِ  ُولِدَ  َمنْ  ُكلَّ  أَنَّ  نَْعلَمُ  لِْلَمْوِت. لَْيَستْ  َخِطيَّةٌ  َوتُوَجدُ  َخِطيَّةٌ، هُوَ  إِْثمٍ  ُكلُّ  يُْطلََب. أَنْ 

يرُ  نَْفَسهُ، يَْحفَظُ  هللاِ  ِمنَ  اْلَمْولُودُ  بَلِ  يُْخِطُئ، الَ  هللاِ  رِّ هُ. الَ  َوالشِّ  نَْحنُ  نَّنَاأَ  نَْعلَمُ  يََمسُّ

يِر. فِي ُوِضعَ  قَدْ  ُكلَّهُ َواْلَعالَمَ  هللاِ، ِمنَ  رِّ  ِصيَرةً بَ  َوأَْعطَانَا َجاءَ  قَدْ  هللاِ  إْبنَ  أَنَّ  َونَْعلَمُ  الشِّ

 اةُ َواْلَحيَ  اْلَحقُّ  اإِللهُ هُوَ  هَذا اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  اْبنِهِ  فِي اْلَحقِّ  فِي َونَْحنُ  اْلَحقَّ  لِنَْعِرفَ 

 .األَبَِديَّةُ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (19 - 1:  93) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َغُب، إْنتَهَى َوبَْعَدَما َعهُْم، التََّلَِميذَ  بُولُسُ  َدَعا الشَّ  .َمِكُدونِيَّةَ  إِلَى لِيَْذهَبَ  َوَخَرجَ  َوَودَّ

ا  هََلََّس، إِلَى َجاءَ  َكثِيٍر، بَِكَلَمٍ  َوَوَعظَهُمْ  النََّواِحي تِْلكَ  فِي اْجتَازَ  قَدِ  َكانَ  َولَمَّ

 ْصَعدَ يَ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  َوهُوَ  َعلَْيِه، اْليَهُودِ  ِمنَ  َمِكيَدةٌ  َحَصلَتْ  إِذْ  ثُمَّ  أَْشهُرٍ  ثََلَثَةَ  فََصَرفَ 

 اتَُرسُ ُسوبَ  أَِسيَّا إِلَى فََرافَقَهُ َمِكُدونِيَّةَ. طَِريقِ  َعلَى يَْرجعَ  أَنْ  َرْأيٌ  َصارَ  ُسوِريَّةَ، إِلَى

، ْربِيُّ  َوَغايُوسُ  َوَسُكوْنُدسُ  أََرْستَْرُخسُ : تََسالُونِيِكي أَْهلِ  َوِمنْ  اْلبِيِريُّ  الدَّ

 يفِ  َواْنتَظَُرونَا َسبَقُوا هُؤالَءِ  َوتُُروفِيُمُس. تِيِخيُكسُ : أَِسيَّا أَْهلِ  َوِمنْ  َوتِيُموثَاُوسُ 

ا تَُرَواَس.  فِي نَاهُمْ َوَوافَيْ  فِيلِبِّي، ِمنْ  اْلفَِطيرِ  أَيَّامِ  بَْعدَ  اْلبَْحرِ  فِي فََسافَْرنَا نَْحنُ  َوأَمَّ

لِ  َوفِي أَيَّاٍم. َسْبَعةَ  َصَرْفنَا َحْيثُ  تَُرَواَس، إِلَى أَيَّامٍ  َخْمَسةِ   لتََّلَِميذُ ا َكانَ  إِذْ  األُْسبُوعِ  أَوَّ

 َوأَطَالَ  اْلَغِد، فِي يَْمِضيَ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  َوهُوَ  بُولُسُ  َخاطَبَهُمْ  ُخْبًزا، لِيَْكِسُروا ُمْجتَِمِعينَ 

 ْجتَِمِعينَ مُ  واَكانُ  الَّتِي اْلِعلِّيَّةِ  فِي َكثِيَرةٌ  َمَصابِيحُ  َوَكانَتْ  اللَّْيِل. نِْصفِ  إِلَى اْلَكَلَمَ 

 انَ كَ  َوإِذْ  َعِميق بِنَْومٍ  ُمتَثَقَِّلً  الطَّاقَةِ  فِي َجالًِسا أَْفتِيُخوسُ  إْسُمهُ َشابٌّ  َوَكانَ  فِيهَا.

 أَْسفَُل، لَىإِ  الثَّالِثَةِ  الطَّبَقَةِ  ِمنَ  فََسقَطَ  النَّْومُ  َعلَْيهِ  َغلَبَ  طَِويَلً، ِخطَابًا يَُخاِطبُ  بُولُسُ 

 .«فِيهِ  َسهُنَفْ  ألَنَّ  تَْضطَِربُوا الَ » :قَائَِلً  َواْعتَنَقَهُ َعلَْيهِ  َوَوقَعَ  بُولُسُ  فَنََزلَ  َميِّتًا. َوُحِملَ 

رَ  َصِعدَ  ثُمَّ   َحيًّا، تَىبِاْلفَ  َوأَتَْوا َخَرَج. َوهَكَذا اْلفَْجرِ  إِلَى َكثِيًرا َوتََكلَّمَ  َوأََكلَ  ُخْبًزا َوَكسَّ

ْوا  بِقَلِيلٍَة. لَْيَستْ  تَْعِزيَةً  َوتََعزَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (42 - 02:  6) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13 ، 2:  111 مز

بَهُ، أَْمر َخََلًَصا أَْرَسلَ   اْلُحْكَمةِ  َوَمْرهُوَب، َرْأسُ  قَدُّوسٌ  ْسُمهُاأْلبَِد. إ إِلَى بَِعْهِدهِ  لَِشعَّ

بِّ  َخْوفَ   .هَلِّلُويَا. الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 فََلَ  بِي يُْؤِمنْ  َوَمنْ  يَُجوُع، فََلَ  إِلَيَّ  يُْقبِلْ  َمنْ  اْلَحيَاةِ  ُخْبزُ  هُوَ  أَنَا» :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ 

 ْعِطينِييُ َما ُكلُّ  تُْؤِمنُوَن. َولَْستُمْ  َرأَْيتُُمونِي، قَدْ  إِنَُّكمْ : لَُكمْ  قُْلتُ  َولِكنِّي أَبًَدا. يَْعطَشُ 

َماءِ  ِمنَ  نََزْلتُ  قَدْ  ألَنِّي َخاِرًجا. أُْخِرْجهُ الَ  إِلَيَّ  يُْقبِلْ  َوَمنْ  يُْقبُِل، فَإِلَيَّ  اآلبُ   لَْيسَ  ،السَّ

 ُكلَّ  أَنَّ  :أَْرَسلَنِي الَِّذي اآلبِ  َمِشيئَةُ  َوهِذهِ  أَْرَسلَنِي. الَِّذي َمِشيئَةَ  بَلْ  َمِشيئَتِي، ألَْعَملَ 

 لَِّذيا َمِشيئَةُ  ِهيَ  هِذهِ  ألَنَّ  األَِخيِر. اْليَْومِ  فِي أُقِيُمهُ بَلْ  َشْيئًا، ِمْنهُ أُْتلِفُ  الَ  أَْعطَانِي َما

 اْليَْومِ  فِي أُقِيُمهُ َوأَنَا أَبَِديَّةٌ، َحيَاةٌ  لَهُ تَُكونُ  بِهِ  َويُْؤِمنُ  االْبنَ  يََرى َمنْ  ُكلَّ  أَنَّ : أَْرَسلَنِي

ُرونَ  اْليَهُودُ  فََكانَ  .«األَِخيرِ   ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي اْلُخْبزُ  هُوَ  أَنَا» :قَالَ  ألَنَّهُ َعلَْيهِ  يَتََذمَّ

َماءِ  ِه؟وَ  بِأَبِيهِ  َعاِرفُونَ  نَْحنُ  الَِّذي يُوُسَف، ْبنَ  يَُسوعَ  هُوَ  هَذا أَلَْيسَ : »َوقَالُوا .«السَّ  أُمِّ

َماِء؟ ِمنَ  نََزْلتُ  إِنِّي: هَذا يَقُولُ  فََكْيفَ  ُرو الَ » :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ  .«السَّ  اتَتََذمَّ

 أُقِيُمهُ أَنَاوَ  أَْرَسلَنِي، الَِّذي اآلبُ  يَْجتَِذْبهُ لَمْ  إِنْ  إِلَيَّ  يُْقبِلَ  أَنْ  أََحدٌ  يَْقِدرُ  الَ  بَْينَُكْم. فِيَما
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 َمنْ  فَُكلُّ  هللاِ  ِمنَ  ُمتََعلِِّمينَ  اْلَجِميعُ  َويَُكونُ : األَْنبِيَاءِ  فِي َمْكتُوبٌ  إِنَّهُ األَِخيِر. اْليَْومِ  فِي

ِ َدائِماً   . «إِلَيَّ  يُْقبِلُ  َوتََعلَّمَ  اآلبِ  ِمنَ  َسِمعَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من الَخمِسين الُمقدسة لِثاألَحد الثا
 

 العَشيه

 (93 - 19:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  116 مز

بُّ  يَْسَمعُ  أَنْ  أَْحبَْبتُ  ِعي َصْوتَ  الرَّ  .يَّاِميٌّ أ فِىَّ  إِلَى، فََدَعْوتُهُ بَِسْمِعهِ  أََمالَ  أِلَنَّهُ ،تََضرُّ

 .هَلِّلُويَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 الظُّْلَمةِ  يفِ  يَْمِشي فََلَ  يَْتبَْعنِي َمنْ  اْلَعالَمِ  نُورُ  هُوَ  أَنَا» :قَائَِلً  أَْيًضا يَُسوعُ  َكلََّمهُمْ  ثُمَّ 

يِسيُّونَ  لَهُ فَقَالَ  .«اْلَحيَاةِ  نُورُ  لَهُ يَُكونُ  بَلْ   لَْيَستْ  كَ َشهَاَدتُ  لِنَْفِسكَ  تَْشهَدُ  أَْنتَ : »اْلفَرِّ

 لَمُ أَعْ  ألَنِّي َحق، فََشهَاَدتِي لِنَْفِسي أَْشهَدُ  ُكْنتُ  َوإِنْ » :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  .«َحقًّا

ا أَْذهَبُ  أَْينَ  َوإِلَى أَتَْيتُ  أَْينَ  ِمنْ   ْذهَُب.أَ  أَْينَ  إِلَى َوالَ  آتِي أَْينَ  ِمنْ  تَْعلَُمونَ  فََلَ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

ا تَِدينُوَن، اْلَجَسدِ  َحَسبَ  أَْنتُمْ   نَتِيفََدْينُو أَِدينُ  أَنَا ُكْنتُ  َوإِنْ  أََحًدا. أَِدينُ  فَلَْستُ  أَنَا أَمَّ

 وبٌ َمْكتُ  نَاُموِسُكمْ  فِي َوأَْيًضا أَْرَسلَنِي. الَِّذي َواآلبُ  أَنَا بَلْ  َوْحِدي، لَْستُ  ألَنِّي َحق،

اِهدُ  هُوَ  أَنَا: َحق َرُجلَْينِ  َشهَاَدةَ  أَنَّ   .«أَْرَسلَنِي الَِّذي اآلبُ  لِي َويَْشهَدُ  لِنَْفِسي، الشَّ

 لَوْ  أَبِي َوالَ  أَنَا تَْعِرفُونَنِي لَْستُمْ : »يَُسوعُ  أََجابَ  «أَبُوَك؟ هُوَ  أَْينَ » :لَهُ فَقَالُوا
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 فِي لِّمُ يُعَ  َوهُوَ  اْلِخَزانَةِ  فِي يَُسوعُ  قَالَهُ اْلَكَلَمُ  هَذا .«أَْيًضا أَبِي لََعَرْفتُمْ  َعَرْفتُُمونِي

ِ َدائِماً   .بَْعدُ  َجاَءتْ  قَدْ  تَُكنْ  لَمْ  َساَعتَهُ ألَنَّ  أََحٌد، يُْمِسْكهُ َولَمْ  اْلهَْيَكلِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (03 - 91:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 6 - 4:  116 مز

بِّ  بَإِسم بُّ  نَجِّ  َدَعْوُت، يَاَربِّ  الرَّ ُم، َوَصِديُق، َوإلَهُنَا َرُحومُ  هُوَ  نَْفَسي. الرَّ  يََرحِّ

. إِْتضعت هُوَ  اأْلَْطفَالُ  يَْحفَظُ  الَِّذي بُّ  .هَلِّلُويَا .فََخلََّصنِي الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ْيثُ حَ  َخِطيَّتُِكمْ  فِي َوتَُموتُونَ  َوَستَْطلُبُونَنِي، أَْمِضي أَنَا» :أَْيًضا يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ 

: يَقُولُ  ىَحتَّ  نَْفَسهُ يَْقتُلُ  أَلََعلَّهُ» :اْليَهُودُ  فَقَالَ  .«تَأْتُوا أَنْ  أَْنتُمْ  تَْقِدُرونَ  الَ  أَنَا أَْمِضي

ا أَْسفَُل، ِمنْ  أَْنتُمْ » :لَهُمْ  فَقَالَ  .«تَأْتُوا؟ أَنْ  أَْنتُمْ  تَْقِدُرونَ  الَ  أَنَا أَْمِضي َحْيثُ   فَِمنْ  نَاأَ  أَمَّ

ا اْلَعالَِم، هَذا ِمنْ  أَْنتُمْ  فَْوقُ   فِي تَُموتُونَ  إِنَُّكمْ : لَُكمْ  فَقُْلتُ  اْلَعالَِم. هَذا ِمنْ  فَلَْستُ  أَنَا أَمَّ

 َمنْ : »لَهُ . فَقَالُوا«َخطَايَاُكمْ  فِي تَُموتُونَ  هُوَ  أَنَا أَنِّي تُْؤِمنُوا لَمْ  إِنْ  ألَنَُّكمْ  َخطَايَاُكْم،

 أَتََكلَّمُ  ةً َكثِيرَ  أَْشيَاءَ  لِي إِنَّ  بِِه. أَْيًضا أَُكلُِّمُكمْ  َما اْلبَْدءِ  ِمنَ  أَنَا» :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  «أَْنَت؟

 أَقُولُهُ فَهَذا ِمْنهُ، َسِمْعتُهُ َما َوأَنَا َحق هُوَ  أَْرَسلَنِي الَِّذي لِكنَّ  نَْحِوُكْم، ِمنْ  بِهَا َوأَْحُكمُ 

 تُمُ َرفَعْ  َمتَى» :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  اآلِب. َعنِ  لَهُمْ  يَقُولُ  َكانَ  أَنَّهُ يَْفهَُموا َولَمْ  .«لِْلَعالَمِ 
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 أَتََكلَّمُ  لْ بَ  نَْفِسي، ِمنْ  َشْيئًا أَْفَعلُ  َولَْستُ  هَُو، أَنَا أَنِّي تَْفهَُمونَ  فَِحينَئِذٍ  اإِلْنَساِن، اْبنَ 

 ألَنِّي َوْحِدي، اآلبُ  يَْتُرْكنِي َولَمْ  َمِعي، هُوَ  أَْرَسلَنِي َوالَِّذي أَبِي. َعلََّمنِي َكَما بِهَذا

  َكثِيُروَن. بِهِ  آَمنَ  بِهَذا يَتََكلَّمُ  هُوَ  َوبَْينََما .«يُْرِضيهِ  َما أَْفَعلُ  ِحينٍ  ُكلِّ  فِي

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 1:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم ُكولوسي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 هللاِ. ِمينِ يَ  َعنْ  َجالِسٌ  اْلَمِسيحُ  َحْيثُ  فَْوُق، َما ْطلُبُواإفَ  اْلَمِسيحِ  َمعَ  قُْمتُمْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  فَإِنْ 

 فِي يحِ اْلَمسِ  َمعَ  ُمْستَتَِرةٌ  َوَحيَاتُُكمْ  ُمتُّمْ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  األَْرِض، َعلَى بَِما الَ  فَْوقُ  بَِما إْهتَمُّوا

 فَأَِميتُوا .اْلَمْجدِ  فِي َمَعهُ أَْيًضا أَْنتُمْ  تُْظهَُرونَ  فَِحينَئِذٍ  َحيَاتُنَا، اْلَمِسيحُ  أُْظِهرَ  َمتَى هللاِ.

نَا،: األَْرضِ  َعلَى الَّتِي أَْعَضاَءُكمُ  ْهَوةَ  اْلهََوى، النََّجاَسةَ، الزِّ ِديَّةَ، الشَّ  ِذيالَّ  الطََّمعَ  الرَّ

 اْلَمْعِصيَِة، أَْبنَاءِ  َعلَى هللاِ  َغَضبُ  يَأْتِي أَْجلِهَا ِمنْ  الَّتِي األُُمورَ  األَْوثَاِن، ِعبَاَدةُ  هُوَ 

ا فِيهَا. تَِعيُشونَ  ُكْنتُمْ  ِحينَ  قَْبَلً، َسلَْكتُمْ  أَْيًضا أَْنتُمْ  بَْينَهُمْ  ِذينَ الَّ   فَإْطَرُحوا اآلنَ  َوأَمَّ

 ِمنْ  اْلقَبِيحَ  اْلَكَلَمَ  التَّْجِديَف، اْلُخْبَث، السََّخطَ، اْلَغَضَب،: اْلُكلَّ  أَْيًضا أَْنتُمْ  َعْنُكمْ 

 لِِه،أَْعَما َمعَ  اْلَعتِيقَ  اإِلْنَسانَ  َخلَْعتُمُ  إِذْ  بَْعٍض، َعلَى بَْعُضُكمْ  تَْكِذبُوا الَ  أَْفَواِهُكْم.

دُ  الَِّذي اْلَجِديدَ  َولَبِْستُمُ   نِيٌّ يُونَا لَْيسَ  َحْيثُ  َخالِقِِه، ُصوَرةِ  َحَسبَ  لِْلَمْعِرفَةِ  يَتََجدَّ

، ، بَْربَِريٌّ  َوُغْرلَةٌ، ِختَانٌ  َويَهُوِديٌّ يثِيٌّ ، َعْبدٌ  ِسكِّ .الْ  َوفِي اْلُكلُّ  اْلَمِسيحُ  بَلِ  ُحرٌّ  ُكلِّ

يِسينَ  هللاِ  َكُمْختَاِري فَاْلبَُسوا  اُضًعا،َوتَوَ  َولُْطفًا، َرْأفَاٍت، أَْحَشاءَ  اْلَمْحبُوبِينَ  اْلقِدِّ

 انَ كَ  إِنْ  ًضابَعْ  بَْعُضُكمْ  َوُمَساِمِحينَ  بَْعًضا، بَْعُضُكمْ  ُمْحتَِملِينَ  أَنَاٍة، َوطُولَ  َوَوَداَعةً،
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 هِذهِ  َجِميعِ  َوَعلَى أَْيًضا. أَْنتُمْ  هَكَذا اْلَمِسيحُ  لَُكمُ  َغفَرَ  َكَما َشْكَوى أََحدٍ  َعلَى ألََحدٍ 

 ُدِعيتُمْ  لَْيهِ إِ  الَِّذي هللاِ  َسَلَمُ  قُلُوبُِكمْ  فِي َوْليَْملِكْ  اْلَكَماِل. ِربَاطُ  ِهيَ  الَّتِي اْلَمَحبَّةَ  اْلبَُسوا

 ِحْكَمةٍ  بُِكلِّ  َوأَْنتُمْ  بِِغنًى، اْلَمِسيحِ  َكلَِمةُ  فِيُكمْ  لِتَْسُكنْ  َشاِكِريَن. َوُكونُوا َواِحٍد، َجَسدٍ  فِي

 بِنِْعَمٍة، ُروِحيٍَّة، َوأََغانِيَّ  َوتََسابِيحَ  بَِمَزاِميرَ  بَْعًضا، بَْعُضُكمْ  َوُمْنِذُرونَ  ُمَعلُِّمونَ 

. قُلُوبُِكمْ  فِي ُمتََرنِِّمينَ  بِّ بِّ  اْسمِ بِ  اْلُكلَّ  فَاْعَملُوا فِْعل، أَوْ  بِقَْول َعِمْلتُمْ  َما َوُكلُّ  لِلرَّ  الرَّ

 .بِهِ  َواآلبَ  هللاَ  َشاِكِرينَ  يَُسوَع،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (94 - 10:  0) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

بُوا الَ   اْلَمْوتِ  نَ مِ  اْنتَقَْلنَا قَدِ  أَنَّنَا نَْعلَمُ  نَْحنُ  يُْبِغُضُكْم. اْلَعالَمُ  َكانَ  إِنْ  إِْخَوتِي يَا تَتََعجَّ

 يُْبِغضُ  َمنْ  ُكلُّ  اْلَمْوِت. فِي يَْبقَ  أََخاهُ  يُِحبَّ  الَ  َمنْ  اإِلْخَوةَ  نُِحبُّ  ألَنَّنَا اْلَحيَاِة، إِلَى

 فِيِه. ابِتَةٌ ثَ  أَبَِديَّةٌ  َحيَاةٌ  لَهُ لَْيسَ  نَْفسٍ  قَاتِلِ  ُكلَّ  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  َوأَْنتُمْ  نَْفٍس، قَاتِلُ  فَهُوَ  أََخاهُ 

 نُفُوَسنَا عَ نَضَ  أَنْ  لَنَا يَْنبَِغي فَنَْحنُ  ألَْجلِنَا، نَْفَسهُ َوَضعَ  َذاكَ  أَنَّ : اْلَمَحبَّةَ  َعَرْفنَا قَدْ  بِهَذا

ا اإِلْخَوِة. ألَْجلِ   أَْحَشاَءهُ  َوأَْغلَقَ  ُمْحتَاًجا، أََخاهُ  َونَظَرَ  اْلَعالَِم، َمِعيَشةُ  لَهُ َكانَ  َمنْ  َوأَمَّ

 بِاْلَعَملِ  بَلْ  ،بِاللَِّسانِ  َوالَ  بِاْلَكَلَمِ  نُِحبَّ  الَ  ي،أَْوالَدِ  يَا فِيِه؟ هللاِ  َمَحبَّةُ  تَْثبُتُ  فََكْيفَ  َعْنهُ،

. اَمهُ. قُلُوبَنَا َونَُسكِّنُ  اْلَحقِّ  ِمنَ  أَنَّنَا نَْعِرفُ  َوبِهَذا َواْلَحقِّ  فَاّلِلُ  اقُلُوبُنَ  الََمْتنَا إِنْ  ألَنَّهُ قُدَّ

 ِمنْ  قَةٌ ثِ  فَلَنَا قُلُوبُنَا، تَلُْمنَا لَمْ  إِنْ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا َشْيٍء. ُكلَّ  َويَْعلَمُ  قُلُوبِنَا، ِمنْ  أَْعظَمُ 

 اْلَمْرِضيَّةَ  األَْعَمالَ  َونَْعَملُ  َوَصايَاهُ، نَْحفَظُ  ألَنَّنَا ِمْنهُ، نَنَالُ  َسأَْلنَا َوَمْهَما هللاِ. نَْحوِ 

 ًضابَعْ  بَْعُضنَا َونُِحبَّ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  اْبنِهِ  بِاْسمِ  نُْؤِمنَ  أَنْ : َوِصيَّتُهُ ِهيَ  َوهِذهِ  أََماَمهُ.
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 ْثبُتُ يَ  أَنَّهُ نَْعِرفُ  َوبِهَذا فِيهِ  َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتْ  َوَصايَاهُ  يَْحفَظْ  َوَمنْ  َوِصيَّةً. أَْعطَانَا َكَما

وحِ  ِمنَ : فِينَا  .أَْعطَانَا الَِّذي الرُّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء  التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (40 - 02:  13) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ُموِديَّةِ اْلَمعْ  بَْعدَ  اْلَجلِيِل، ِمنَ  ُمْبتَِدئًا اْليَهُوِديَّةِ  ُكلِّ  فِي َصارَ  الَِّذي األَْمرَ  تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ 

وحِ  هللاُ  َمَسَحهُ َكْيفَ  النَّاِصَرةِ  ِمنَ  الَِّذي يَُسوعُ  يُوَحنَّا. بِهَا َكَرزَ  الَّتِي  سِ اْلقُدُ  بِالرُّ

ِة،  َكانَ  هللاَ  ألَنَّ  إِْبلِيُس، َعلَْيِهمْ  اْلُمتََسلِّطِ  َجِميعَ  َويَْشفِي َخْيًرا يَْصنَعُ  َجالَ  الَِّذي َواْلقُوَّ

 تَلُوهُ قَ  أَْيًضا الَِّذي أُوُرَشلِيمَ  َوفِي اْليَهُوِديَّةِ  ُكوَرةِ  فِي فََعلَ  َما بُِكلِّ  ُشهُودٌ  َونَْحنُ  َمَعهُ.

 اِهًرا،ظَ  يَِصيرَ  أَنْ  َوأَْعطَى الثَّالِِث، اْليَْومِ  فِي هللاُ  أَقَاَمهُ هَذا َخَشبٍَة. َعلَى إِيَّاهُ  ُمَعلِّقِينَ 

ْعِب، لَِجِميعِ  لَْيسَ   َمَعهُ َشِرْبنَاوَ  أََكْلنَا الَِّذينَ  نَْحنُ  لَنَا فَاْنتََخبَهُمْ  هللاُ  َسبَقَ  لُِشهُودٍ  بَلْ  الشَّ

ْعِب، نَْكِرزَ  أَنْ  َوأَْوَصانَا األَْمَواِت. ِمنَ  قِيَاَمتِهِ  بَْعدَ   اْلُمَعيَّنُ  هُوَ  هَذا بِأَنَّ  َونَْشهَدَ  لِلشَّ

 نَالُ يَ  بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلَّ  أَنَّ  األَْنبِيَاءِ  َجِميعُ  يَْشهَدُ  لَهُ َواألَْمَواِت. لِألَْحيَاءِ  َديَّانًا هللاِ  ِمنَ 

 اْلَخطَايَا. َرانَ ُغفْ  بِإْسِمهِ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (49 - 1:  4) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 10 ، 19:  112 مز

بُّ  َرنَا الرَّ  لَِّذينَ ا بَْيتُ  بَاَركَ  هَاُروٍن، بَْيتُ  بَاَركَ  ،إسرائيل بَْيتُ  بَاَركَ  َوبَاَرَكنَا، َذكَّ

، يََخافُونَ  بَّ َغارَ  الرَّ  .هَلِّلُويَا. اْلُكبَّارِ  َمعَ  الصَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا بُّ  َعلِمَ  فَلَمَّ يِسيِّينَ  أَنَّ  الرَّ دُ  يَُصيِّرُ  يَُسوعَ  أَنَّ  َسِمُعوا اْلفَرِّ  يُوَحنَّا، ِمنْ  رَ أَْكثَ  تََلَِميذَ  َويَُعمِّ

دُ  يَُكنْ  لَمْ  نَْفَسهُ يَُسوعَ  أَنَّ  َمعَ   لَىإِ  أَْيًضا َوَمَضى اْليَهُوِديَّةَ  تََركَ  تََلَِميُذهُ، بَلْ  يَُعمِّ

اِمَرةَ. يَْجتَازَ  أَنْ  لَهُ بُدَّ  الَ  َوَكانَ  اْلَجلِيِل. اِمَرةِ  ِمنَ  ةٍ َمِدينَ  إِلَى فَأَتَى السَّ  هَالَ  يُقَالُ  السَّ

ْيَعةِ  بِقُْربِ  ُسوَخاُر،  يَْعقُوبَ  بِْئرُ  هُنَاكَ  َوَكانَتْ  إْبنِِه. لِيُوُسفَ  يَْعقُوبُ  َوهَبَهَا الَّتِي الضَّ

فَِر، ِمنَ  تَِعبَ  قَدْ  يَُسوعُ  َكانَ  فَإِذْ  اَعةِ  نَْحوَ  َوَكانَ  اْلبِْئِر، َعلَى هَكَذا َجلَسَ  السَّ  السَّ

اِدَسِة. اِمَرةِ  ِمنَ  اْمَرأَةٌ  فََجاَءتِ  السَّ  أَْعِطينِي» :يَُسوعُ  لَهَا فَقَالَ  َماًء، لِتَْستَقِيَ  السَّ

 اْلَمْرأَةُ  هُلَ  فَقَالَتْ  طََعاًما. لِيَْبتَاُعوا اْلَمِدينَةِ  إِلَى َمَضْوا قَدْ  َكانُوا تََلَِميَذهُ  ألَنَّ  .«ألَْشَربَ 

اِمِريَّةُ   ألَنَّ  «َساِمِريَّةٌ؟ اْمَرأَةٌ  َوأَنَا يَهُوِديٌّ  َوأَْنتَ  لِتَْشَرَب، ِمنِّي تَْطلُبُ  َكْيفَ » :السَّ

اِمِريِّيَن. يَُعاِملُونَ  الَ  اْليَهُودَ   هللاِ، ةَ َعِطيَّ  تَْعلَِمينَ  ُكْنتِ  لَوْ » :لَهاَ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  السَّ

 .«َحيًّا َماءً  فَأَْعطَاكِ  ِمْنهُ أَْنتِ  لَطَلَْبتِ  ألَْشَرَب، أَْعِطينِي لَكِ  يَقُولُ  الَِّذي هُوَ  َوَمنْ 

؟ اْلَماءُ  لَكَ  أَْينَ  فَِمنْ  َعِميقَةٌ  َواْلبِْئرُ  لَكَ  َدْلوَ  الَ  َسيُِّد، يَا» :اْلَمْرأَةُ  لَهُ قَالَتْ   لََعلَّكَ أَ  اْلَحيُّ



 من الَخمِسين الُمقدسة لثاألَحد الثا
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

441 

 .«َوَمَواِشيِه؟ َوبَنُوهُ  هُوَ  ِمْنهَا َوَشِربَ  اْلبِْئَر، أَْعطَانَا الَِّذي يَْعقُوَب، أَبِينَا ِمنْ  أَْعظَمُ 

 َمنْ  َولِكنْ  أَْيًضا. يَْعطَشُ  اْلَماءِ  هَذا ِمنْ  يَْشَربُ  َمنْ  ُكلُّ » :لَهاَ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ 

 أُْعِطيهِ  الَِّذي اْلَماءُ  بَلِ  األَبَِد، إِلَى يَْعطَشَ  فَلَنْ  أَنَا أُْعِطيهِ  الَِّذي اْلَماءِ  ِمنَ  يَْشَربُ 

 هَذا ْعِطنِيأَ  َسيِّدُ  يَا» :اْلَمْرأَةُ  لَهُ قَالَتْ  .«أَبَِديَّةٍ  َحيَاةٍ  إِلَى يَْنبَعُ  َماءٍ  يَْنبُوعَ  فِيهِ  يَِصيرُ 

 َواْدِعي اْذهَبِي» :يَُسوعُ  لَهَا قَالَ  .«ألَْستَقِيَ  هُنَا إِلَى آتِيَ  َوالَ  أَْعطَشَ  الَ  لَِكيْ  اْلَماَء،

 :يَُسوعُ  لَهَا قَالَ  «َزْوجٌ  لِي لَْيسَ :»َوقَالتْ  اْلَمْرأَةُ  أََجابَتِ  .«ههُنَا إِلَى َوتََعالَيْ  َزْوَجكِ 

 هُوَ  لَْيسَ  اآلنَ  لَكِ  َوالَِّذي أَْزَواجٍ، َخْمَسةُ  لَكِ  َكانَ  ألَنَّهُ َزْوٌج، لِي لَْيسَ : قُْلتِ  َحَسنًا»

ْدقِ  قُْلتِ  هَذا َزْوَجكِ  . أَنَّكَ  أََرى َسيُِّد، يَا» :اْلَمْرأَةُ  لَهُ قَالَتْ  .«بِالصِّ  َجُدواسَ  آبَاُؤنَا نَبِيٌّ

 .«فِيهِ  َجدَ يُسْ  أَنْ  يَْنبَِغي الَِّذي اْلَمْوِضعَ  أُوُرَشلِيمَ  فِي إِنَّ  تَقُولُونَ  َوأَْنتُمْ  اْلَجبَِل، هَذا فِي

قِينِي اْمَرأَةُ، يَا» :يَُسوعُ  لَهَا قَالَ   يفِ  َوالَ  اْلَجبَِل، هَذا فِي الَ  َساَعةٌ، تَأْتِي أَنَّهُ َصدِّ

ا تَْعلَُموَن، لَْستُمْ  لَِما تَْسُجُدونَ  أَْنتُمْ  لِآلِب. تَْسُجُدونَ  أُوُرَشلِيمَ   نَْعلَمُ  َمالِ  فَنَْسُجدُ  نَْحنُ  أَمَّ

اِجُدونَ  ِحينَ  اآلَن، َوِهيَ  َساَعةٌ، تَأْتِي َولِكنْ  اْليَهُوِد. ِمنَ  هُوَ  اْلَخَلَصَ  ألَنَّ   السَّ

وحِ  لِآلبِ  يَْسُجُدونَ  اْلَحقِيقِيُّونَ  ، بِالرُّ اِجِدي هُؤالَءِ  ِمْثلَ  طَالِبٌ  اآلبَ  ألَنَّ  َواْلَحقِّ  نَ السَّ

وحِ  لَهُ يَْسُجُدونَ  َوالَِّذينَ  ُروحٌ  هللَاُ  لَهُ.  لَهُ قَالَتْ  .«يَْسُجُدوا أَنْ  يَْنبَِغي َواْلَحقِّ  فَبِالرُّ

 بُِكلِّ  ايُْخبُِرنَ  َذاكَ  َجاءَ  فََمتَى يَأْتِي اْلَمِسيُح، لَهُ يُقَالُ  الَِّذي َمِسيَّا، أَنَّ  أَْعلَمُ  أَنَا» :اْلَمْرأَةُ 

 َوَكانُوا تََلَِميُذهُ، َجاءَ  ذلِكَ  َوِعْندَ  .«هُوَ  أَُكلُِّمكِ  الَِّذي أَنَا:»يَُسوعُ  لَهَا قَالَ  .«َشْيءٍ 

بُونَ   َكلَّمُ تَتَ  لَِماَذا» أَوْ  «تَْطلُُب؟ َماَذا: »أََحدٌ  يَقُلْ  لَمْ  َولِكنْ  اْمَرأَةٍ  َمعَ  يَتََكلَّمُ  أَنَّهُ يَتََعجَّ

تَهَا اْلَمْرأَةُ  فَتََرَكتِ  .«َمَعهَا؟ وا: »لِلنَّاسِ  َوقَالَتْ  اْلَمِدينَةِ  إِلَى َوَمَضتْ  َجرَّ  ااْنظُُرو هَلُمُّ

 َوأَتَْوا اْلَمِدينَةِ  ِمنَ  فََخَرُجوا .«اْلَمِسيُح؟ هُوَ  هَذا أَلََعلَّ  فََعْلتُ  َما ُكلَّ  لِي قَالَ  إِْنَسانًا

 طََعامٌ  يلِ  أَنَا» :لَهُمْ  فَقَالَ  .«ُكلْ  يَاُمَعلُِّم،: »قَائِلِينَ  تََلَِميُذهُ  َسأَلَهُ ذلِكَ  أَْثنَاءِ  َوفِي إِلَْيِه.

 بَِشْيءٍ  اهُ أَتَ  أََحًدا أَلََعلَّ » :لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  التََّلَِميذُ  فَقَالَ  .«أَْنتُمْ  تَْعِرفُونَهُ لَْستُمْ  آلُكلَ 

مَ  أَْرَسلَنِي الَِّذي َمِشيئَةَ  أَْعَملَ  أَنْ  طََعاِمي» :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  .«لِيَأُْكَل؟  َماأَ  َعَملَهُ. َوأُتَمِّ

 يُنَُكمْ أَعْ  اْرفَُعوا: لَُكمُ  أَقُولُ  أَنَا هَا اْلَحَصاُد؟ يَأْتِي ثُمَّ  أَْشهُرٍ  أَْربََعةُ  يَُكونُ  إِنَّهُ: تَقُولُونَ 
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تْ  قَدِ  إِنَّهَا اْلُحقُولَ  َواْنظُُروا  ْلَحيَاةِ لِ  ثََمًرا َويَْجَمعُ  أُْجَرةً  يَأُْخذُ  َواْلَحاِصدُ  لِْلَحَصاِد. اْبيَضَّ

اِرعُ  يَْفَرحَ  لَِكيْ  األَبَِديَِّة،  اَواِحدً  نَّ إِ : اْلقَْولُ  يَْصُدقُ  هَذا فِي ألَنَّهُ َمًعا. َواْلَحاِصدُ  الزَّ

 قَدْ  َوأَْنتُمْ  اتَِعبُو آَخُرونَ  فِيهِ  تَْتَعبُوا لَمْ  َما لِتَْحُصُدوا أَْرَسْلتُُكمْ  أَنَا يَْحُصُد. َوآَخرَ  يَْزَرعُ 

اِمِريِّينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  ِمنْ  بِهِ  فَآَمنَ  .«تََعبِِهمْ  َعلَى َدَخْلتُمْ   َكَلَمِ  بَبِ بِسَ  السَّ

ا .«فََعْلتُ  َما ُكلَّ  لِي قَالَ » :أَنَّهُ تَْشهَدُ  َكانَتْ  الَّتِي اْلَمْرأَةِ  اِمِريُّونَ  إِلَْيهِ  َجاءَ  فَلَمَّ  السَّ

ا أَْكثَرُ  بِهِ  فَآَمنَ  يَْوَمْيِن. هُنَاكَ  فََمَكثَ  ِعْنَدهُْم، يَْمُكثَ  أَنْ  َسأَلُوهُ   َكَلَِمِه. بَِسبَبِ  ِجّدً

 أَنَّ  ْعلَمُ َونَ  َسِمْعنَا قَدْ  نَْحنُ  ألَنَّنَا نُْؤِمُن، َكَلَِمكِ  بَِسبَبِ  بَْعدُ  لَْسنَا إِنَّنَا» :لِْلَمْرأَةِ  َوقَالُوا

ِ َدائِماً   . «اْلَعالَمِ  ُمَخلِّصُ  اْلَمِسيحُ  بِاْلَحقِيقَةِ  هُوَ  هَذا   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من الَخمِسين الُمقدسة َرابِعاألَحد ال
 

 العَشيه

 (62 - 22:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ لِ َخافة هللا قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
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بَّ  إِعتَرفُواَ  إِنَّهَ » :بَيِت إِْسَرائِيلُ  َرْحَمتَهُ. فَلِيَقُلْ  األَبَدِ  إِلَى َوأَنَّ  َصالٌِح، فإَنَّهُ للرَّ

 .هَلِّلُويَا. «َرْحَمتَهُ األَبَدِ  إِلَى َصالٌِح، َوأنَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

، اآلبُ  أَْرَسلَنِي َكَما  ْلُخْبزُ ا هُوَ  هَذا بِي. يَْحيَا فَهُوَ  يَأُْكْلنِي فََمنْ  بِاآلِب، َحيٌّ  َوأَنَا اْلَحيُّ

َماءِ  ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي  فَإِنَّهُ اْلُخْبزَ  هَذا يَأُْكلْ  َمنْ  َوَماتُوا اْلَمنَّ  آبَاُؤُكمُ  أََكلَ  َكَما لَْيسَ  السَّ

 ِمنْ  َكثِيُرونَ  فَقَالَ  َكْفِرنَاُحوَم. فِي يَُعلِّمُ  َوهُوَ  اْلَمْجَمعِ  فِي هَذا قَالَ  .«األَبَدِ  إِلَى يَْحيَا

 يفِ  يَُسوعُ  فََعلِمَ  .«يَْسَمَعهُ؟ أَنْ  يَْقِدرُ  َمنْ  َصْعبٌ  اْلَكَلَمَ  هَذا إِنَّ » :َسِمُعوا إِذْ  تََلَِميِذِه،

ُرونَ  تََلَِميَذهُ  أَنَّ  نَْفِسهِ   نَ ابْ  َرأَْيتُمُ  فَإِنْ  يُْعثُِرُكْم؟ أَهَذا» :لَهُمْ  فَقَالَ  هَذا، َعلَى يَتََذمَّ

الً. َكانَ  َحْيثُ  إِلَى َصاِعًدا اإِلْنَسانِ  وحُ  أَوَّ ا يُْحيِي الَِّذي هُوَ  اَلرُّ  يُفِيدُ  فََلَ  اْلَجَسدُ  أَمَّ

 ألَنَّ  «يُْؤِمنُونَ  الَ  قَْومٌ  مْ ِمْنكُ  َولِكنْ  َوَحيَاةٌ، ُروحٌ  هُوَ  بِهِ  أَُكلُِّمُكمْ  الَِّذي اَْلَكَلَمُ  َشْيئًا

 لِهَذا» :فَقَالَ  يَُسلُِّمهُ. الَِّذي هُوَ  َوَمنْ  يُْؤِمنُوَن، الَ  الَِّذينَ  هُمُ  َمنْ  َعلِمَ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  يَُسوعَ 

 َرَجعَ  اْلَوْقتِ  هَذا ِمنْ  .«أَبِي ِمنْ  يُْعطَ  لَمْ  إِنْ  إِلَيَّ  يَأْتِيَ  أَنْ  أََحدٌ  يَْقِدرُ  الَ  إِنَّهُ: لَُكمْ  قُْلتُ 
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 لَِلْثنَيْ  يَُسوعُ  فَقَالَ  َمَعهُ. يَْمُشونَ  يَُعوُدوا َولَمْ  اْلَوَراِء، إِلَى تََلَِميِذهِ  ِمنْ  َكثِيُرونَ 

،يَ » :بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  فَأََجابَهُ .«تَْمُضوا؟ أَنْ  تُِريُدونَ  أَْيًضا أَْنتُمْ  أَلََعلَُّكمْ » :َعَشرَ   اَربُّ

 حُ اْلَمِسي أَْنتَ  أَنَّكَ  َوَعَرْفنَا آَمنَّا قَدْ  َونَْحنُ  ِعْنَدَك، األَبَِديَّةِ  اْلَحيَاةِ  َكَلَمُ  نَْذهَُب؟ َمنْ  إِلَى

ِ َدائِماً    .«اْلَحيِّ  هللاِ  ْبنُ إ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (22 - 21:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
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، أِلَنَّكَ  لَكَ  فَأَْرفَُعَك. أَْعتَِرفُ  أَْنتَ  فَأَْشُكُرَك، إلَِهيّ  إلَِهيٌّ  هُوَ  أَْنتَ   ْستََجْبتُ إ يَاَربِّ

 .هَلِّلُويَا .ُمْخلَِصا لِي َوِصْرتَ  ،لِي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 قَالَ فَ  األَبَِد. إِلَى اْلَمْوتَ  يََرى فَلَنْ  َكَلَِمي يَْحفَظُ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ 

 َكانَ  نْ إِ :تَقُولُ  َوأَْنتَ  َواألَْنبِيَاُء، إِْبَراِهيمُ  َماتَ  قَدْ  َشْيطَانًا بِكَ  أَنَّ  َعلِْمنَا اآلنَ :اْليَهُودُ  لَهُ

 لَِّذيا إِْبَراِهيمَ  أَبِينَا ِمنْ  أَْعظَمُ  أَلََعلَّكَ  األَبَِد. إِلَى اْلَمْوتَ  يَُذوقَ  فَلَنْ  َكَلَِمي يَْحفَظُ  أََحدٌ 

دُ  ُكْنتُ  إِنْ » :يَُسوعُ  أََجابَ  نَْفَسَك؟. تَْجَعلُ  َمنْ  َماتُوا َواألَْنبِيَاءُ  َماَت؟  لَْيسَ فَ  نَْفِسي أَُمجِّ

ُدنِي، الَِّذي هُوَ  أَبِي َشْيئًا َمْجِدي  فُونَهُتَْعرِ  َولَْستُمْ  إِلهُُكْم، إِنَّهُ أَْنتُمْ  تَقُولُونَ  الَِّذي يَُمجِّ

ا  أَْحفَظُ وَ  أَْعِرفُهُ لِكنِّي َكاِذبًا، ِمْثلَُكمْ  أَُكونُ  أَْعِرفُهُ لَْستُ  إِنِّي قُْلتُ  َوإِنْ  فَأَْعِرفُهُ أَنَا َوأَمَّ
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 لَْيسَ » :اْليَهُودُ  لَهُ فَقَالَ  .«َوفَِرحَ  فََرأَى يَْوِمي يََرى بِأَنْ  تَهَلَّلَ  إِْبَراِهيمُ  أَبُوُكمْ  قَْولَهُ.

: ُكمْ لَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  .«إِْبَراِهيَم؟ أَفََرأَْيتَ  بَْعُد، َسنَةً  َخْمُسونَ  لَكَ 

ا لِيَْرُجُموهُ  ِحَجاَرةً  فََرفَُعوا .«َكائِنٌ  أَنَا إِْبَراِهيمُ  يَُكونَ  أَنْ  قَْبلَ   َوَخَرجَ  فَاْختَفَى يَُسوعُ  أَمَّ

ِ َدائِماً   هَكَذا. َوَمَضى َوْسِطِهمْ  فِي ُمْجتَاًزا اْلهَْيَكلِ  ِمنَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2:  0 - 10:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ بََرَكتُهُ  ،تسالونيكي أهل الثانية إلى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا  نَ مِ  اْلَمْحبُوبُونَ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا ألَْجلُِكمْ  ِحينٍ  ُكلَّ  هللاَ  نَْشُكرَ  أَنْ  لَنَا فَيَْنبَِغي نَْحنُ  َوأَمَّ

، بِّ وحِ  بِتَْقِديسِ  لِْلَخَلَِص، اْلبَْدءِ  ِمنَ  اْختَاَرُكمْ  هللاَ  أَنَّ  الرَّ . َوتَْصِديقِ  الرُّ  ألَْمرُ ا اْلَحقِّ

 اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا إًِذا فَاْثبُتُوا اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ  َربِّنَا َمْجدِ  الْقتِنَاءِ  بِإِْنِجيلِنَا، إِلَْيهِ  َدَعاُكمْ  الَِّذي

ُكوا  نَْفُسهُ بُّنَاَورَ  بِِرَسالَتِنَا. أَمْ  بِاْلَكَلَمِ  َكانَ  َسَواءٌ  تََعلَّْمتُُموهَا، الَّتِي بِالتََّعالِيمِ  َوتََمسَّ

 نِّْعَمِة،بِال َصالًِحا َوَرَجاءً  أَبَِديًّا َعَزاءً  َوأَْعطَانَا أََحبَّنَا الَِّذي أَبُونَا َوهللاُ  اْلَمِسيُح، يَُسوعُ 

ي  لِنَا،جْ ألَ  َصلُّوا اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا أَِخيًرا َصالِحٍ. َوَعَمل َكَلَمٍ  ُكلِّ  فِي َويُثَبِّتُُكمْ  قُلُوبَُكمْ  يَُعزِّ

بِّ  َكلَِمةُ  تَْجِريَ  لَِكيْ  َد، الرَّ  ِديَاءِ األَرْ  النَّاسِ  ِمنَ  نُْنقَذَ  َولَِكيْ  أَْيًضا، ِعْنَدُكمْ  َكَما َوتَتََمجَّ

بُّ  هُوَ  أَِمينٌ  لِْلَجِميعِ. لَْيسَ  اإِليَمانَ  ألَنَّ  األَْشَرارِ   نَ مِ  َويَْحفَظُُكمْ  َسيُثَبِّتُُكمْ  الَِّذي الرَّ

يِر. رِّ بِّ  َونَثِقُ  الشِّ  ْيًضا.أَ  َوَستَْفَعلُونَ  بِهِ  نُوِصيُكمْ  َما تَْفَعلُونَ  أَنَُّكمْ  ِجهَتُِكمْ  ِمنْ  بِالرَّ

بُّ   .اْلَمِسيحِ  َصْبرِ  َوإِلَى هللاِ، َمَحبَّةِ  إِلَى قُلُوبَُكمْ  يَْهِدي َوالرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (10 - 2:  4) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 ُولِدَ  دْ فَقَ  يُِحبُّ  َمنْ  َوُكلُّ  هللاِ، ِمنَ  ِهيَ  اْلَمَحبَّةَ  ألَنَّ  بَْعًضا، بَْعُضنَا لِنُِحبَّ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا

 َحبَّةُ مَ  أُْظِهَرتْ  بِهَذا َمَحبَّةٌ. هللاَ  ألَنَّ  هللاَ، يَْعِرفِ  لَمْ  يُِحبُّ  الَ  َوَمنْ  هللاَ. َويَْعِرفُ  هللاِ  ِمنَ 

: اْلَمَحبَّةُ  ِهيَ  هَذا فِي بِِه. نَْحيَا لَِكيْ  اْلَعالَمِ  إِلَى اْلَوِحيدَ  اْبنَهُ أَْرَسلَ  قَدْ  هللاَ  أَنَّ : فِينَا هللاِ 

 يُّهَاأَ  لَِخطَايَانَا. َكفَّاَرةً  اْبنَهُ َوأَْرَسلَ  أََحبَّنَا، هُوَ  أَنَّهُ بَلْ  هللاَ، أَْحبَْبنَا نَْحنُ  أَنَّنَا لَْيسَ 

 لَمْ  هللَاُ  ا.بَْعضً  بَْعُضنَا يُِحبَّ  أَنْ  أَْيًضا لَنَا يَْنبَِغي هَكَذا، أََحبَّنَا قَدْ  هللاُ  َكانَ  إِنْ  األَِحبَّاُء،

لَتْ تَكَ  قَدْ  َوَمَحبَّتُهُ فِينَا، يَْثبُتُ  فَاّلِلُ  بَْعًضا، بَْعُضنَا أََحبَّ  إِنْ  قَطُّ  أََحدٌ  يَْنظُْرهُ   بِهَذا فِينَا. مَّ

 .ُروِحهِ  ِمنْ  أَْعطَانَا قَدْ  أَنَّهُ: فِينَا َوهُوَ  فِيهِ  نَْثبُتُ  أَنَّنَا نَْعِرفُ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال  األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (90 - 2:  14) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ْجلَْينِ  َعاِجزُ  َرُجلٌ  لِْسْتَرةَ  فِي يَْجلِسُ  َوَكانَ  ِه، بَْطنِ  ِمنْ  ُمْقَعدٌ  الرِّ  قَطُّ. يَْمشِ  َولَمْ  أُمِّ

 الَ قَ  لِيُْشفَى، إِيَمانًا لَهُ أَنَّ  َرأَى َوإِذْ  إِلَْيِه، فََشَخصَ  يَتََكلَُّم، بُولُسَ  يَْسَمعُ  َكانَ  هَذا

الَ  فَاْلُجُموعُ  يَْمِشي. َوَصارَ  فََوثَبَ  «ُمْنتَِصبًا ِرْجلَْيكَ  َعلَى قُمْ  :َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ   َرأَْوا مَّ

 النَّاسِ بِ  تََشبَّهُوا اآللِهَةَ  إِنَّ » :قَائِلِينَ  لِيَكأُونِيَّةَ  بِلَُغةِ  َصْوتَهُمْ  َرفَُعوا بُولُُس، فََعلَ  َما
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مَ اْلمُ  هُوَ  َكانَ  إِذْ  «هَْرَمسَ » َوبُولُسَ  «َزْفسَ » بَْرنَابَا يَْدُعونَ  فََكانُوا .«إِلَْينَا َونََزلُوا  تَقَدِّ

امَ  َكانَ  الَِّذي َزْفَس، َكاِهنُ  فَأَتَى اْلَكَلَِم. فِي  ألَْبَوابِ ا ِعْندَ  َوأََكالِيلَ  بِثِيَرانٍ  اْلَمِدينَِة، قُدَّ

ا يَْذبََح. أَنْ  يُِريدُ  َوَكانَ  اْلُجُموعِ، َمعَ  ُسوالَِن، َسِمعَ  فَلَمَّ قَا َوبُولُُس، بَْرنَابَا الرَّ  َمزَّ

َجاُل، أَيُّهَا: »َوقَائِلِينَ  َصاِرَخْينِ  اْلَجْمعِ  إِلَى َواْنَدفََعا ثِيَابَهَُما،  هَذا؟ تَْفَعلُونَ  لَِماَذا الرِّ

ُرُكمْ  ،ِمْثلُُكمْ  آالَمٍ  تَْحتَ  بََشرٌ  أَْيًضا نَْحنُ   إِللهِ ا إِلَى األَبَاِطيلِ  هِذهِ  ِمنْ  تَْرِجُعوا أَنْ  نُبَشِّ

َماءَ  َخلَقَ  الَِّذي اْلَحيِّ   يَةِ اْلَماضِ  األَْجيَالِ  فِي الَِّذي فِيهَا، َما َوُكلَّ  َواْلبَْحرَ  َواألَْرضَ  السَّ

 ْفَعلُ يَ  َوهُوَ  َشاِهٍد، بَِلَ  نَْفَسهُ يَْتُركْ  لَمْ  أَنَّهُ َمعَ  طُُرقِِهْم. فِي يَْسلُُكونَ  األَُممِ  َجِميعَ  تََركَ 

َماءِ  ِمنَ  يُْعِطينَا: َخْيًرا  .«َوُسُروًرا طََعاًما قُلُوبَنَا َويَْمألُ  ُمْثِمَرةً، َوأَْزِمنَةً  أَْمطَاًرا السَّ

 أَْنطَاِكيَةَ  ِمنْ  يَهُودٌ  أَتَى ثُمَّ  لَهَُما. يَْذبَُحوا أَنْ  َعنْ  بِاْلَجْهدِ  اْلُجُموعَ  َكفَّا هَذا َوبِقَْولِِهَما

وهُ  بُولُسَ  فََرَجُموا اْلُجُموَع، َوأَْقنَُعوا َوإِيقُونِيَةَ   دْ قَ  أَنَّهُ ظَانِّينَ  اْلَمِدينَِة، َخاِرجَ  َوَجرُّ

 لَىإِ  بَْرنَابَا َمعَ  َخَرجَ  اْلَغدِ  َوفِي اْلَمِدينَةَ، َوَدَخلَ  قَامَ  التََّلَِميُذ، بِهِ  أََحاطَ  إِذْ  َولِكنْ  َماَت.

َرا َدْربَةَ.  َوأَْنطَاِكيَةَ. ونِيَةَ َوإِيقُ  لِْستَِرةَ  إِلَى َرَجَعا ثُمَّ  َكثِيِرينَ  َوتَْلَمَذا اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  فِي فَبَشَّ

َدانِ   بَِغييَنْ  ثِيَرةٍ كَ  بِِضيقَاتٍ  َوأَنَّهُ اإِليَماِن، فِي يَْثبُتُوا أَنْ  َويَِعظَانِِهمْ  التََّلَِميذِ  أَْنفُسَ  يَُشدِّ

 امٍ بِأَْصوَ  َصلَّيَا ثُمَّ  َكنِيَسٍة، ُكلِّ  فِي قُُسوًسا لَهُمْ  َواْنتََخبَا هللاِ. َملَُكوتَ  نَْدُخلَ  أَنْ 

بِّ  َواْستَْوَدَعاهُمْ   بِِه. آَمنُوا قَدْ  َكانُوا الَِّذي لِلرَّ

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في  َسة، آمينلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   .بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (23 - 02:  19) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمين َعلي ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 16 - 14:  112 مز

تُي بُّ  هُوَ  وتسبحتى قُوَّ صِ  التَّْهلِيلِ  َخََلََصا، َصْوتُ  لِي َوَصارَ  ،الرَّ  ِمنْ  َواْلُخَلَّ

بِّ  اأْلَْبَراِر. يَِمينَ  ُمَساِكنِ  ةٌ، َصنََعتِ  الرَّ قُوَّ بِّ  يَِمينَ  ِْ بِّ  يَِمينَ  َرفََعْتنِي، الرَّ  الرَّ

ةٌ  َصنََعتْ   .هَلِّلُويَا. قُوَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ئََلَّ لِ  النُّورُ  لَُكمُ  َدامَ  َما فَِسيُروا بَْعُد، قَلِيَلً  َزَمانًا َمَعُكمْ  النُّورُ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ 

 نُّورُ ال لَُكمُ  َدامَ  َما يَْذهَُب. أَْينَ  إِلَى يَْعلَمُ  الَ  الظََّلَمِ  فِي يَِسيرُ  َوالَِّذي الظََّلَمُ  يُْدِرَكُكمُ 

 َوَمعَ  ْنهُْم.عَ  َواْختَفَى َمَضى ثُمَّ  بِهَذا يَُسوعُ  تََكلَّمَ  «النُّورِ  أَْبنَاءَ  لِتَِصيُروا بِالنُّورِ  آِمنُوا

 النَّبِيِّ  إَِشْعيَاءَ  قَْولُ  لِيَتِمَّ  بِِه، يُْؤِمنُوا لَمْ  َعَدُدهَا، هَذا آيَاتٍ  أََماَمهُمْ  َصنَعَ  قَدْ  َكانَ  أَنَّهُ

،» :قَالَهُ الَذي ؟ ِذَراعُ  اْستُْعلِنَتْ  َولَِمنِ  َخبََرنَا؟ َصدَّقَ  َمنْ  يَاَربُّ بِّ  ِدُروايَقْ  لَمْ  لِهَذا «الرَّ

 ِصُروايُبْ  لِئََلَّ  قُلُوبَهُْم، َوأَْغلَظَ  ُعيُونَهُْم، أَْعَمى قَدْ : »أَْيًضا قَالَ  إَِشْعيَاءَ  ألَنَّ  يُْؤِمنُوا أَنْ 

 َمْجَدهُ  أَىرَ  ِحينَ  هَذا إَِشْعيَاءُ  قَالَ  .«فَأَْشفِيَهُمْ  َويَْرِجُعوا بِقُلُوبِِهْم، َويَْشُعُروا بُِعيُونِِهْم،

َؤَساءِ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  بِهِ  نَ آمَ  ذلِكَ  َمعَ  َولِكنْ  َعْنهُ. َوتََكلَّمَ   لَِسبَبِ  أَنَّهُمْ  َغْيرَ  أَْيًضا، الرُّ

يِسيِّينَ   النَّاسِ  َمْجدَ  أََحبُّوا ألَنَّهُمْ  اْلَمْجَمعِ، َخاِرجَ  يَِصيُروا لِئََلَّ  بِِه، يَْعتَِرفُوا لَمْ  اْلفَرِّ

 الَِّذيبِ  بَلْ  بِي يُْؤِمنُ  لَْيسَ  بِي، يُْؤِمنُ  الَِّذي» :َوقَالَ  يَُسوعُ  فَنَاَدى هللاِ. َمْجدِ  ِمنْ  أَْكثَرَ 



 من الَخمِسين الُمقدسة َرابِعاألَحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

448 

 ُكلُّ  َحتَّى اْلَعالَِم، إِلَى نُوًرا ِجْئتُ  قَدْ  أَنَا أَْرَسلَنِي. الَِّذي يََرى يََرانِي َوالَِّذي أَْرَسلَنِي.

 ،أَِدينُهُ الَ  فَأَنَا يُْؤِمنْ  َولَمْ  َكَلَِمي أََحدٌ  َسِمعَ  َوإِنْ  الظُّْلَمِة. فِي يَْمُكثُ  الَ  بِي يُْؤِمنُ  َمنْ 

 َمنْ  هُفَلَ  َكَلَِمي يَْقبَلْ  َولَمْ  َرَذلَنِي َمنْ  اْلَعالََم. ألَُخلِّصَ  بَلْ  اْلَعالَمَ  ألَِدينَ  آتِ  لَمْ  ألَنِّي

 نَْفِسي، نْ مِ  أَتََكلَّمْ  لَمْ  ألَنِّي األَِخيِر، اْليَْومِ  فِي يَِدينُهُ هُوَ  بِهِ  تََكلَّْمتُ  الَِّذي اَْلَكَلَمُ  يَِدينُهُ

 أَنَّ  أَْعلَمُ  َوأَنَا أَتََكلَُّم. َوبَِماَذا أَقُولُ  َماَذا: َوِصيَّةً  أَْعطَانِي هُوَ  أَْرَسلَنِي الَِّذي اآلبَ  لِكنَّ 

ِ َدائِماً    .«أَبَِديَّةٌ  َحيَاةٌ  ِهيَ  َوِصيَّتَهُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األحاد
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 من الَخمِسين الُمقدسة َخاِمساألَحد ال
 

 العَشيه

 (92 - 91:  14) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 91 ، 6:  102 مز

بُّ  َشاءَ  َما َوُكلَّ  َماءَ  فِىَّ  ،َصْنعَ  الرَّ بِّ  اأْلْرِض. ُمبَاَركُ  َوَعلَى السَّ  ،ِصهيونَ  ِمنْ  الرَّ

اِكنُ   .هَلِّلُويَا .أورشليم فِىَّ  السَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .األبد آمينإلي ، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 أَنَاوَ  أَبِي، يُِحبُّهُ يُِحبُّنِي َوالَِّذي يُِحبُّنِي، الَِّذي فَهُوَ  َويَْحفَظُهَا َوَصايَايَ  ِعْنَدهُ  اَلَِّذي

 ىَحتَّ  َحَدثَ  َماَذا َسيُِّد، يَا» :اإِلْسَخْريُوِطيَّ  لَْيسَ  يَهُوَذا لَهُ قَالَ  َذاتِي. لَهُ َوأُْظِهرُ  أُِحبُّهُ،

 أََحبَّنِي إِنْ » :لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  .«لِْلَعالَِم؟ َولَْيسَ  لَنَا َذاتَكَ  تُْظِهرَ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  إِنَّكَ 

 الَ  بُّنِييُحِ  الَ  اَلَِّذي َمْنِزالً. نَْصنَعُ  َوِعْنَدهُ  نَأْتِي، َوإِلَْيهِ  أَبِي، َويُِحبُّهُ َكَلَِمي، يَْحفَظْ  أََحدٌ 

 لَّْمتُُكمْ كَ  بِهَذا أَْرَسلَنِي. الَِّذي لِآلبِ  بَلْ  لِي لَْيسَ  تَْسَمُعونَهُ الَِّذي َواْلَكَلَمُ  َكَلَِمي يَْحفَظُ 

ِ َدائِماً    .«ِعْنَدُكمْ  َوأَنَا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (2 - 4:  12) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12:  102 مز

، يَا بَاَرُكوا إسرائيل بَْيتَ  يَا بَّ . يَا بَاَرُكوا هَاُرونِ  بَْيتَ  الرَّ بَّ  اَرُكوابَ  اَلَوى بَْيتَ  الرَّ

، يَا بَّ بِّ  َخائِفِيُّ  الرَّ بَّ  بَاَرُكوا الرَّ  .هَلِّلُويَا .الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أَْنتُمْ  كَ َكذلِ  اْلَكْرَمِة، فِي يَْثبُتْ  لَمْ  إِنْ  َذاتِهِ  ِمنْ  بِثََمرٍ  يَأْتِيَ  أَنْ  يَْقِدرُ  الَ  اْلُغْصنَ  أَنَّ  َكَما

. تَْثبُتُوا لَمْ  إِنْ  أَْيًضا  يَأْتِي هَذا يهِ فِ  َوأَنَا فِيَّ  يَْثبُتُ  الَِّذي األَْغَصانُ  َوأَْنتُمُ  اْلَكْرَمةُ  أَنَا فِيَّ

 يُْطَرحُ  فِيَّ  تُ يَْثبُ الَ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ  َشْيئًا. تَْفَعلُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  الَ  بُِدونِي ألَنَُّكمْ  َكثِيٍر، بِثََمرٍ 

 فِيَّ  مْ ثَبَتُّ  إِنْ  فَيَْحتَِرُق. النَّاِر، فِي َويَْطَرُحونَهُ َويَْجَمُعونَهُ فَيَِجفُّ  َكاْلُغْصِن، َخاِرًجا

دُ  بِهَذا لَُكْم. فَيَُكونُ  تُِريُدونَ  َما تَْطلُبُونَ  فِيُكمْ  َكَلَِمي َوثَبَتَ   بِثََمرٍ  أْتُواتَ  أَنْ : أَبِي يَتََمجَّ

ِ َدائِماً   تََلَِميِذي. فَتَُكونُونَ  َكثِيرٍ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 من الَخمِسين الُمقدسة َخاِمساألَحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

451 

 داسراءات القُ قِ 

 (02 - 12:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َسهُ طَِريقًا يَُسوَع، بَِدمِ  «األَْقَداسِ » إِلَى بِالدُُّخولِ  ثِقَةٌ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا لَنَا فَإِذْ   َحِديثًا الَنَ  َكرَّ

مْ  هللاِ، بَْيتِ  َعلَى َعِظيمٌ  َوَكاِهنٌ  َجَسِدِه، أَيْ  بِاْلِحَجاِب، َحيًّا،  يفِ  َصاِدق بِقَْلبٍ  لِنَتَقَدَّ

يٍر، َضِميرٍ  ِمنْ  قُلُوبُنَا َمْرُشوَشةً  اإِليَماِن، يَقِينِ  .نَ  بَِماءٍ  أَْجَساُدنَا َوُمْغتَِسلَةً  ِشرِّ  قِيٍّ

كْ  َجاءِ  بِإِْقَرارِ  لِنَتََمسَّ  ابَْعضً  بَْعُضنَا َوْلنَُلَِحظْ  أَِميٌن. هُوَ  َوَعدَ  الَِّذي ألَنَّ  َراِسًخا، الرَّ

 اَدةٌ،عَ  لِقَْومٍ  َكَما اْجتَِماَعنَا تَاِرِكينَ  َغْيرَ  اْلَحَسنَِة، َواألَْعَمالِ  اْلَمَحبَّةِ  َعلَى لِلتَّْحِريضِ 

 إِنْ  هُفَإِنَّ  يَْقُرُب، اْليَْومَ  تََرْونَ  َما قَْدرِ  َعلَى َوبِاألَْكثَرِ  بَْعًضا، بَْعُضنَا َواِعِظينَ  بَلْ 

، َمْعِرفَةَ  أََخْذنَا ْعَدَمابَ  بِاْختِيَاِرنَا أَْخطَأْنَا  بَلْ  ا،اْلَخطَايَ  َعنِ  َذبِيَحةٌ  بَْعدُ  تَْبقَى الَ  اْلَحقِّ

يَن. تَأُْكلَ  أَنْ  َعتِيَدةٍ  نَارٍ  َوَغْيَرةُ  ُمِخيٌف، َدْينُونَةٍ  قُبُولُ   نَاُموسَ  َخالَفَ  َمنْ  اْلُمَضادِّ

 أَنَّهُ ونَ تَظُنُّ  أََشرَّ  ِعقَابًا فََكمْ  َرْأفٍَة. بُِدونِ  يَُموتُ  ُشهُودٍ  ثََلَثَةِ  أَوْ  َشاِهَدْينِ  فََعلَى ُموَسى

 َواْزَدَرى َدنًِسا، بِهِ  قُدِّسَ  الَِّذي اْلَعْهدِ  َدمَ  َوَحِسبَ  هللاِ، اْبنَ  َداسَ  َمنْ  ُمْستَِحقًّا يُْحَسبُ 

بُّ  يَقُولُ  أَُجاِزي، أَنَا االْنتِقَاُم، لِيَ : »قَالَ  الَِّذي نَْعِرفُ  فَإِنَّنَا النِّْعَمِة؟ بُِروحِ   «الرَّ

بُّ : »َوأَْيًضا . هللاِ  يََديِ  فِي اْلُوقُوعُ  هُوَ  ُمِخيفٌ  .«َشْعبَهُ يَِدينُ  الرَّ ُرواتَ  َولِكنْ  اْلَحيِّ  َذكَّ

الِفَةَ  األَيَّامَ   ِجهَةٍ  ِمنْ  َكثِيَرٍة. آالَمٍ  ُمَجاهََدةِ  َعلَى َصبَْرتُمْ  أُنِْرتُمْ  بَْعَدَما فِيهَا الَّتِي السَّ

فَ  الَِّذينَ  ُشَرَكاءَ  َصائِِرينَ  ِجهَةٍ  َوِمنْ  َوِضيقَاٍت، بِتَْعيِيَراتٍ  َمْشهُوِرينَ   يِهمْ فِ  تُُصرِّ

 أَْنفُِسُكمْ  يفِ  َعالِِمينَ  بِفََرحٍ، أَْمَوالُِكمْ  َسْلبَ  َوقَبِْلتُمْ  أَْيًضا، لِقُيُوِدي َرثَْيتُمْ  ألَنَُّكمْ  هَكَذا.

َماَواتِ  فِي أَْفَضلَ  َماالً  لَُكمْ  أَنَّ   اةٌ ُمَجازَ  لَهَا الَّتِي ثِقَتَُكمُ  تَْطَرُحوا فََلَ  َوبَاقِيًا. السَّ

ْبِر، إِلَى تَْحتَاُجونَ  ألَنَُّكمْ  َعِظيَمةٌ.  ْلَمْوِعَد.ا تَنَالُونَ  هللاِ  َمِشيئَةَ  َصنَْعتُمْ  إَِذا َحتَّى الصَّ

ا قَلِيل بَْعدَ  ألَنَّهُ ا يُْبِطُئ. َوالَ  اآلتِي َسيَأْتِي» ِجّدً  .«يَْحيَا فَبِاإِليَمانِ  اْلبَارُّ  أَمَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (14 - 6:  4) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.فلتُكن 
 

رَ  هَذا ألَْجلِ  فَإِنَّهُ  يَْحيَْوالِ  َولِكنْ  بِاْلَجَسِد، النَّاسِ  َحَسبَ  يَُدانُوا لَِكيْ  أَْيًضا، اْلَمْوتى بُشِّ

وحِ. هللاِ  َحَسبَ   لََواِت.لِلصَّ  َواْصُحوا فَتََعقَّلُوا اْقتََربَْت، قَدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  نِهَايَةُ  َوإِنََّما بِالرُّ

 َكْثَرةً  ْستُرُ تَ  اْلَمَحبَّةَ  ألَنَّ  َشِديَدةً، لِبَْعضٍ  بَْعِضُكمْ  َمَحبَّتُُكمْ  لِتَُكنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  َولِكنْ 

 َما بِ بَِحسَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  لِيَُكنْ  َدْمَدَمٍة. بَِلَ  بَْعًضا بَْعُضُكمْ  ُمِضيفِينَ  ُكونُوا اْلَخطَايَا. ِمنَ 

َعِة.اْلُمتَنَ  هللاِ  نِْعَمةِ  َعلَى َصالِِحينَ  َكُوَكَلَءَ  بَْعًضا، بَْعُضُكمْ  بِهَا يَْخِدمُ  َمْوِهبَةً، أََخذَ   وِّ

ةٍ  ِمنْ  فََكأَنَّهُ أََحدٌ  يَْخِدمُ  َكانَ  َوإِنْ  هللاِ  فََكأَْقَوالِ  أََحدٌ  يَتََكلَّمُ  َكانَ  إِنْ   َكيْ لِ  هللاُ، يَْمنَُحهَا قُوَّ

دَ  ْلطَانُ  اْلَمْجدُ  لَهُ الَِّذي اْلَمِسيحِ، بِيَُسوعَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي هللاُ  يَتََمجَّ  اآلبِِدينَ  أَبَدِ  إِلَى َوالسُّ

 لِ ألَجْ  َحاِدثَةٌ، بَْينَُكمْ  الَّتِي اْلُمْحِرقَةَ  اْلبَْلَوى تَْستَْغِربُوا الَ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا آِميَن.

 ُحوااْفرَ  اْلَمِسيحِ، آالَمِ  فِي اْشتََرْكتُمْ  َكَما بَلْ  َغِريٌب، أَْمرٌ  أََصابَُكمْ  َكأَنَّهُ اْمتَِحانُِكْم،

 طُوبَىفَ  اْلَمِسيحِ، ْسمِ إبِ  ُعيِّْرتُمْ  إِنْ  ُمْبتَِهِجيَن. أَْيًضا َمْجِدهِ  اْستِْعَلَنِ  فِي تَْفَرُحوا لَِكيْ 

 .َعلَْيُكمْ  يَِحلُّ  َوهللاِ  اْلَمْجدِ  ُروحَ  ألَنَّ  لَُكْم،

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال  األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (93 - 1:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ًدا يَْنفُثُ  يََزلْ  لَمْ  فََكانَ  َشاُولُ  أَمَّ ، تََلَِميذِ  َعلَى َوقَْتَلً  تَهَدُّ بِّ مَ  الرَّ  ئِيسِ رَ  إِلَى فَتَقَدَّ

 ِمنَ  أُنَاًسا َوَجدَ  إَِذا َحتَّى اْلَجَماَعاِت، إِلَى ِدَمْشَق، إِلَى َرَسائِلَ  ِمْنهُ َوطَلَبَ  اْلَكهَنَِة.

 أَنَّهُ َحَدثَ  َذهَابِهِ  َوفِي أُوُرَشلِيَم. إِلَى ُموثَقِينَ  يَُسوقُهُمْ  نَِساًء، أَوْ  ِرَجاالً  الطَِّريِق،

َماِء، ِمنَ  نُورٌ  َحْولَهُ أَْبَرقَ  فَبَْغتَةً  ِدَمْشقَ  إِلَى اْقتََربَ   ِمعَ َوسَ  األَْرضِ  َعلَى فََسقَطَ  السَّ

 قَالَ فَ  «َسيُِّد؟ أَْنتَيَا َمنْ » :فَقَالَ  .«تَْضطَِهُدنِي؟ لَِماَذا َشاُولُ  َشاُوُل،» :لَهُ قَائَِلً  َصْوتًا

بُّ   هُوَ وَ  فَقَاَلَ  .«َمنَاِخسَ  تَْرفُسَ  أَنْ  َعلَْيكَ  َصْعبٌ  أَْنتَتَْضطَِهُدهُ  الَِّذي يَُسوعُ  أَنَا» :الرَّ

،» :َوُمتََحيِّرٌ  ُمْرتَِعدٌ  بُّ  لَهُ فَقَالَ  «أَْفَعَل؟ أَنْ  تُِريدُ  َماَذا يَاَربُّ  نَةَ اْلَمِدي َواْدُخلِ  قُمْ » :الرَّ

ا .«تَْفَعلَ  أَنْ  يَْنبَِغي َماَذا لَكَ  فَيُقَالَ  َجالُ  َوأَمَّ  يَن،َصاِمتِ  فََوقَفُوا َمَعهُ اْلُمَسافُِرونَ  الرِّ

ْوتَ  يَْسَمُعونَ   َوهُوَ  َوَكانَ  األَْرِض، َعنِ  َشاُولُ  فَنَهَضَ  أََحًدا. يَْنظُُرونَ  َوالَ  الصَّ

 أَيَّامٍ  َلَثَةَ ثَ  َوَكانَ  ِدَمْشَق. إِلَى َوأَْدَخلُوهُ  بِيَِدهِ  فَاْقتَاُدوهُ  أََحًدا يُْبِصرُ  الَ  اْلَعْينَْينِ  َمْفتُوحُ 

بُّ  لَهُ فَقَالَ  يَّا،َحنَانِ  اْسُمهُ تِْلِميذٌ  ِدَمْشقَ  فِي َوَكانَ  يَْشَرْب. َولَمْ  يَأُْكلْ  فَلَمْ  يُْبِصُر، الَ   الرَّ

بُّ  لَهُ فَقَالَ  .«يَاَربُّ  هأَنََذا» :فَقَالَ  «َحنَانِيَّا يَا» :ُرْؤيَا فِي  إِلَى َوإْذهَبْ  قُمْ » :الرَّ

قَاقِ   َشاُولُ  ُمهُاسْ  طَْرُسوِسيًّا َرُجَلً  يَهُوَذا بَْيتِ  فِي َواْطلُبْ  اْلُمْستَقِيُم، لَهُ يُقَالُ  الَِّذي الزُّ

 هِ َعلَيْ  يََدهُ  َوَواِضًعا َداِخَلً  َحنَانِيَّا اْسُمهُ َرُجَلً  ُرْؤيَا فِي َرأَى َوقَدْ  يَُصلِّي، هَُوَذا ألَنَّهُ

،» :َحنَانِيَّا فَأََجابَ  .«يُْبِصرَ  لَِكيْ  ُجِل، هَذا َعنْ  َكثِيِرينَ  ِمنْ  َسِمْعتُ  قَدْ  يَاَربُّ  مْ كَ  الرَّ

ُرورِ  ِمنَ  يِسيكَ  فََعلَ  الشُّ  ْلَكهَنَةِ ا ُرَؤَساءِ  قِبَلِ  ِمنْ  ُسْلطَانٌ  لَهُ َوههُنَا أُوُرَشلِيَم. فِي بِقِدِّ

بُّ  لَهُ فَقَالَ  .«بِإْسِمكَ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ  َجِميعَ  يُوثِقَ  أَنْ   إِنَاءٌ  لِي هَذا ألَنَّ  اْذهَبْ : »الرَّ

 نْ أَ  يَْنبَِغي َكمْ  َسأُِريهِ  ألَنِّي إِْسَرائِيَل. َوبَنِي َوُملُوكٍ  أَُممٍ  أََمامَ  اْسِمي لِيَْحِملَ  ُمْختَارٌ 

 أَيُّهَا» :َوقَالَ  يََدْيهِ  َعلَْيهِ  َوَوَضعَ  اْلبَْيتَ  َوَدَخلَ  َحنَانِيَّا فََمَضى .«إْسِمي أَْجلِ  ِمنْ  يَتَأَلَّمَ 
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بُّ  أَْرَسلَنِي قَدْ  َشاُوُل، األَخُ   ِه،فِي ِجْئتَ  الَِّذي الطَِّريقِ  فِي لَكَ  ظَهَرَ  الَِّذي يَُسوعُ  الرَّ

وحِ  ِمنَ  َوتَْمتَلِئَ  تُْبِصرَ  لَِكيْ   قُُشوٌر، هَُكأَنَّ  َشْيءٌ  َعْينَْيهِ  ِمنْ  َوقَعَ  فَلِْلَوْقتِ  .«اْلقُُدسِ  الرُّ

ى طََعاًما َوتَنَاَولَ  َوإْعتََمَد. َوقَامَ  اْلَحاِل، فِي فَأَْبَصرَ   يذِ التََّلَمِ  َمعَ  َشاُولُ  َوَكانَ  فَتَقَوَّ

 ْبنُ إ هُوَ  هَذا أَنْ » بِاْلَمِسيحِ  اْلَمَجاِمعِ  فِي يَْكِرزُ  َجَعلَ  َولِْلَوْقتِ  أَيَّاًما. ِدَمْشقَ  فِي الَِّذينَ 

 .«هللاِ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (11 - 1:  14) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
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بِّ  إْعتََرفُوا  ْحَمتَهُرَ  اآْللِهَِة، فَإِنَّ  إِللَهِ  َرْحَمتَهُ، إْعتََرفُوا اأْلبَدِ  إِلَى َصالٌِح، َوانَّ  فَإِنَّهُ لِلرَّ

 .هَلِّلُويَا. اأْلبَدِ  إِلَى ثَابِتَةٌ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،الحي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا 
 

 َوإِالَّ  َكثِيَرةٌ، َمنَاِزلُ  أَبِي بَْيتِ  فِي بِي. فَآِمنُوا بِاّلِلِ  تُْؤِمنُونَ  أَْنتُمْ  قُلُوبُُكمْ  تَْضطَِربْ  الَ »

 انًاَمكَ  لَُكمْ  َوأَْعَدْدتُ  َمَضْيتُ  َوإِنْ  َمَكانًا، لَُكمْ  ألُِعدَّ  أَْمِضي أَنَا لَُكمْ  قُْلتُ  قَدْ  ُكْنتُ  فَإِنِّي

، َوآُخُذُكمْ  أَْيًضا آتِي  أَنَا ْيثُ حَ  َوتَْعلَُمونَ  أَْيًضا، أَْنتُمْ  تَُكونُونَ  أَنَا أَُكونُ  َحْيثُ  َحتَّى إِلَيَّ
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 فَ فََكيْ  تَْذهَُب، أَْينَ  نَْعلَمُ  لَْسنَا َسيُِّد، يَا» :تُوَما لَهُ قَالَ  .«الطَِّريقَ  َوتَْعلَُمونَ  أَْذهَبُ 

 لَْيسَ  َواْلَحيَاةُ  َواْلَحقُّ  الطَِّريقُ  هُوَ  أَنَا: »يَُسوعُ  لَهُ قَالَ  .«الطَِّريَق؟ نَْعِرفَ  أَنْ  نَْقِدرُ 

 اآلنَ  َوِمنَ  أَْيًضا أَبِي لََعَرْفتُمْ  َعَرْفتُُمونِي قَدْ  ُكْنتُمْ  لَوْ  بِي. إِالَّ  اآلبِ  إِلَى يَأْتِي أََحدٌ 

 :يَُسوعُ  لَهُ قَالَ  .«َوَكفَانَا اآلبَ  أَِرنَا َسيُِّد، يَا» :فِيلُبُّسُ  لَهُ قَالَ  .«َرأَْيتُُموهُ  َوقَدْ  تَْعِرفُونَهُ

تُهُ هِذهِ  َزَمانًا َمَعُكمْ  أَنَا»  َكْيفَ فَ  اآلَب، َرأَى فَقَدْ  َرآنِي اَلَِّذي فِيلُبُّسُ  يَا تَْعِرْفنِي َولَمْ  ُمدَّ

؟ َواآلبَ  اآلبِ  فِي أَنَا أَنِّي تُْؤِمنُ  أَلَْستَ  اآلَب؟ أَِرنَا: أَْنتَ  تَقُولُ   َكلُِّمُكمْ أُ  الَِّذي اْلَكَلَمُ  فِيَّ

قُونِي األَْعَماَل. يَْعَملُ  هُوَ  فِيَّ  اْلَحالَّ  اآلبَ  لِكنَّ  نَْفِسي، ِمنْ  بِهِ  أَتََكلَّمُ  لَْستُ  بِهِ   أَنِّي َصدِّ

، َواآلبَ  اآلبِ  فِي قُونِي َوإِالَّ  فِيَّ   .«نَْفِسهَا األَْعَمالِ  لَِسبَبِ  فََصدِّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األحاد
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 من الَخمِسين الُمقدسة َساِدساألَحد ال
 

 العَشيه

 (02 - 92:  19) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
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، أَُسبَّحَ  نَْفِسي يَا َسبِِّحي بِّ بُّ  لِلرَّ تْ  َما إِللَِهيٍّ  َوأَُرتِّلُ  َحيَّاتِيٌّ  فِىَّ  الرَّ . َمْوُجوَداً  َدمَّ

بُّ  يَْملِكُ  ْهِر،  إِلَى الرَّ  .هَلِّلُويَا .ِجيلٍ  إِلَى ِجيلٍ  ِمنْ  صهيون يَا َوإلَهُكَ الدَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا يَتََحاَوُروَن، َوَسِمَعهُمْ  اْلَكتَبَةِ  ِمنَ  َواِحدٌ  فََجاءَ   أَيَّةُ » :َسأَلَهُ َحَسنًا، أََجابَهُمْ  أَنَّهُ َرأَى فَلَمَّ

لُ  ِهيَ  َوِصيَّةٍ  ؟ أَوَّ لَ  إِنَّ » :يَُسوعُ  فَأََجابَهُ «اْلُكلِّ  يلُ إِْسَرائِ  يَا إْسَمعْ : ِهيَ  اْلَوَصايَا ُكلِّ  أَوَّ

بُّ  بَّ  َوتُِحبُّ  َواِحٌد. َربٌّ  إِلهُنَا الرَّ  ُكلِّ  َوِمنْ  نَْفِسَك، ُكلِّ  َوِمنْ  قَْلبَِك، ُكلِّ  ِمنْ  إِلهَكَ  الرَّ

 كَ قَِريبَ  تُِحبُّ : ِهيَ  ِمْثلُهَا َوثَانِيَةٌ  األُولَى. اْلَوِصيَّةُ  ِهيَ  هِذهِ  قُْدَرتِكَ  ُكلِّ  َوِمنْ  فِْكِرَك،

 مُ ُمَعلِّ  يَا َجيًِّدا» :اْلَكاتِبُ  لَهُ فَقَالَ  .«هَاتَْينِ  ِمنْ  أَْعظَمَ  أُْخَرى َوِصيَّةٌ  لَْيسَ  َكنَْفِسكَ 

 ُكلِّ  َوِمنْ  اْلقَْلِب، ُكلِّ  ِمنْ  َوَمَحبَّتُهُ ِسَواهُ. آَخرُ  َولَْيسَ  َواِحدٌ  هللاُ  ألَنَّهُ قُْلَت، بِاْلَحقِّ 

 نْ مِ  أَْفَضلُ  ِهيَ  َكالنَّْفِس، اْلقَِريبِ  َوَمَحبَّةُ  اْلقُْدَرِة، ُكلِّ  َوِمنْ  النَّْفِس، ُكلِّ  َوِمنْ  اْلفَْهِم،

بَائِحِ  ُمْحَرقَاتِ الْ  َجِميعِ  ا .«َوالذَّ  ِعيًدابَ  لَْستَ » :لَهُ قَالَ  بَِعْقل، أََجابَ  أَنَّهُ يَُسوعُ  َرآهُ  فَلَمَّ

 َوهُوَ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  ثُمَّ  يَْسأَلَهُ. أَنْ  ذلِكَ  بَْعدَ  أََحدٌ  يَْجُسرْ  َولَمْ  «هللاِ  َملَُكوتِ  َعنْ 
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 قَالَ  نَْفَسهُ َداُودَ  ألَنَّ  َداُوَد؟ اْبنُ  اْلَمِسيحَ  إِنَّ  اْلَكتَبَةُ  يَقُولُ  َكْيفَ » :اْلهَْيَكلِ  فِي يَُعلِّمُ 

وحِ  بُّ  قَالَ : اْلقُُدسِ  بِالرُّ  َمْوِطئًا أَْعَداَءكَ  أََضعَ  َحتَّى يَِمينِي، َعنْ  اْجلِسْ : لَِربِّي الرَّ

 َمُعهُيَسْ  اْلَكثِيرُ  اْلَجْمعُ  َوَكانَ  «اْبنُهُ؟ هُوَ  أَْينَ  فَِمنْ  َربًّا يَْدُعوهُ  نَْفُسهُ فََداُودُ  لِقََدَمْيَك.

ِ َدائِماً    .بُِسُرورٍ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (14 - 2:  14) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
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بَّ  َسبَُّحوا بُّ  يْرضَ يَ  َوإِللَِهنَا ،ِجيدٌ  اْلَمْزُمورَ إَن فَ  الرَّ  ،شليمأور يُْبنَى التَّْسبِيُح. الرَّ

بَّ  إسرائيل ُمتفرقَى  .هَلِّلُويَا .يَْجَمُعهُمْ  الرَّ
 

اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 هِذهِ  َزَمانًا َمَعُكمْ  أَنَا» :يَُسوعُ  لَهُ قَالَ  .«َوَكفَانَا اآلبَ  أَِرنَا َسيُِّد، يَا» :فِيلُبُّسُ  لَهُ قَالَ 

تُهُ  اآلَب؟ أَِرنَا: أَْنتَ  تَقُولُ  فََكْيفَ  اآلَب، َرأَى فَقَدْ  َرآنِي اَلَِّذي فِيلُبُّسُ  يَا تَْعِرْفنِي َولَمْ  ُمدَّ

؟ َواآلبَ  اآلبِ  فِي أَنَا أَنِّي تُْؤِمنُ  أَلَْستَ   ِمنْ  هِ بِ  أَتََكلَّمُ  لَْستُ  بِهِ  أَُكلُِّمُكمْ  الَِّذي اْلَكَلَمُ  فِيَّ

قُونِي األَْعَماَل. يَْعَملُ  هُوَ  فِيَّ  اْلَحالَّ  اآلبَ  لِكنَّ  نَْفِسي، ،فِ  َواآلبَ  اآلبِ  فِي أَنِّي َصدِّ  يَّ

قُونِي َوإِالَّ   بِي يُْؤِمنُ  َمنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ  نَْفِسهَا. األَْعَمالِ  لَِسبَبِ  فََصدِّ

 إِلَى َماضٍ  ألَنِّي ِمْنهَا، أَْعظَمَ  َويَْعَملُ  أَْيًضا، هُوَ  يَْعَملُهَا أَْعَملُهَا أَنَا الَّتِي فَاألَْعَمالُ 
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دَ  أَْفَعلُهُ فَذلِكَ  بِاْسِمي َسأَْلتُمْ  َوَمْهَما أَبِي.  بِاْسِمي اَشْيئً  َسأَْلتُمْ  إِنْ  بِاالْبِن. اآلبُ  لِيَتََمجَّ

ِ َدائِماً    أَْفَعلُهُ. فَإِنِّي  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2:  16 - 22:  12) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  ُكورونثوس، أهل األولى إلى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ألَِحبَّاَء،ا إِْخَوتِي يَا إًِذا اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ  بَِربِّنَا اْلَغلَبَةَ  يُْعِطينَا الَِّذي ّلِلِ  ُشْكًرا َولِكنْ 

بِّ  َعَملِ  فِي ُمْكثِِرينَ  ُمتََزْعِزِعيَن، َغْيرَ  َراِسِخيَن، ُكونُوا  نَّ أَ  َعالِِمينَ  ِحيٍن، ُكلَّ  الرَّ

. فِي بَاِطَلً  لَْيسَ  تََعبَُكمْ  بِّ ا الرَّ يِسيَن، ألَْجلِ  اْلَجْمعِ  ِجهَةِ  ِمنْ  َوأَمَّ  ْيتُ أَْوصَ  فََكَما اْلقِدِّ

لِ  ُكلِّ  فِي أَْيًضا. أَْنتُمْ  لُوااْفعَ  هَكَذا َغَلَِطيَّةَ  َكنَائِسَ   ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  لِيََضعْ  أُْسبُوعٍ، أَوَّ

َر، َما َخاِزنًا ِعْنَدهُ،  الَِّذينَ فَ  َحَضْرُت، َوَمتَى ِحينَئٍِذ. َجْمعٌ  يَُكونُ  الَ  ِجْئتُ  إَِذا َحتَّى تَيَسَّ

 أَنْ  ْستَِحقُّ يَ  َكانَ  َوإِنْ  أُوُرَشلِيَم. إِلَى إِْحَسانَُكمْ  لِيَْحِملُوا بَِرَسائِلَ  أُْرِسلُهُمْ  تَْستَْحِسنُونَهُمْ 

 يألَنِّ  بَِمِكُدونِيَّةَ، اْجتَْزتُ  َمتَى إِلَْيُكمْ  َوَسأَِجيءُ  َمِعي. فََسيَْذهَبُونَ  أَْيًضا، أَنَا أَْذهَبَ 

 ْيثَُماحَ  إِلَى تَُشيُِّعونِي لَِكيْ  أَْيًضا أَُشتِّي أَوْ  ِعْنَدُكمْ  أَْمُكثُ  َوُربََّما بَِمِكُدونِيَّةَ. أَْجتَازُ 

 ِعْنَدُكمْ  أَْمُكثَ  أَنْ  أَْرُجو ألَنِّي اْلُعبُوِر، فِي أََراُكمْ  أَنْ  اآلنَ  أُِريدُ  لَْستُ  ألَنِّي أَْذهَُب.

. أَِذنَ  إِنْ  َزَمانًا بُّ  .اْلَخْمِسينَ  يَْومِ  إِلَى أَفَُسسَ  فِي أَْمُكثُ  َولِكنَّنِي الرَّ

ِ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتياآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ هللاَّ

  



 من الَخمِسين الُمقدسة َسادِساألَحد ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

459 

 (19 - 9:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َلَُم. النِّْعَمةُ  لَُكمُ  لِتُْكثَرْ   َرْحَمتِهِ  بَ َحسَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبُو هللاُ  ُمبَاَركٌ  َوالسَّ

، لَِرَجاءٍ  ثَانِيَةً  َولََدنَا اْلَكثِيَرةِ   يَْفنَى الَ  لِِميَراثٍ  األَْمَواِت، ِمنَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ  َحيٍّ

، َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  َماَواتِ  فِي َمْحفُوظٌ  يَْضَمِحلُّ ةِ  الَِّذينَ  أَْنتُمُ  ْم،ألَْجلِكُ  السَّ  هللاِ  بِقُوَّ

َمانِ  فِي يُْعلَنَ  أَنْ  ُمْستََعدٍّ  لَِخَلَصٍ  بِإِيَماٍن، َمْحُروُسوَن،  بِهِ  الَِّذي األَِخيِر. الزَّ

َعٍة، بِتََجاِربَ  يَِسيًرا تُْحَزنُونَ  يَِجبُ  َكانَ  إِنْ  اآلنَ  أَنَُّكمُ  َمعَ  تَْبتَِهُجوَن،  تَُكونَ  يْ لِكَ  ُمتَنَوِّ

هَبِ  ِمنَ  أَْثَمنُ  َوِهيَ  إِيَمانُِكْم، تَْزِكيَةُ   َمْدحِ لِلْ  تُوَجدُ  بِالنَّاِر، يُْمتََحنُ  أَنَّهُ َمعَ  اْلفَانِي، الذَّ

 َوإِنْ  كَ ذلِ  تُِحبُّونَهُ تََرْوهُ  لَمْ  َوإِنْ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َواْلَمْجدِ  َواْلَكَراَمةِ 

 نَائِلِينَ  ٍد،َوَمِجي بِهِ  يُْنطَقُ  الَ  بِفََرحٍ  فَتَْبتَِهُجونَ  بِِه، تُْؤِمنُونَ  لِكنْ  اآلنَ  تََرْونَهُ الَ  ُكْنتُمْ 

 تَنَبَّأُوا الَِّذينَ  أَْنبِيَاُء، َعْنهُ َوبََحثَ  فَتَّشَ  الَِّذي اْلَخَلَصَ  النُّفُوِس. َخَلَصَ  إِيَمانُِكمْ  َغايَةَ 

 وحُ رُ  َعلَْيهِ  يَِدلُّ  َكانَ  الَِّذي اْلَوْقتُ  َما أَوْ  َوْقتٍ  أَيُّ  بَاِحثِينَ  ألَْجلُِكْم، لَّتِيا النِّْعَمةِ  َعنِ 

 الَِّذينَ  ْعَدهَا.بَ  الَّتِي َواألَْمَجادِ  لِْلَمِسيحِ، الَّتِي بِاآلالَمِ  فََشِهدَ  َسبَقَ  إِذْ  فِيِهْم، الَِّذي اْلَمِسيحِ 

 بِهَا أُْخبِْرتُمْ  الَّتِي األُُمورِ  بِهِذهِ  يَْخِدُمونَ  َكانُوا لَنَا بَلْ  ألَْنفُِسِهْم، لَْيسَ  أَنَّهُمْ  لَهُمْ  أُْعلِنَ 

ُروُكمْ  الَِّذينَ  بَِواِسطَةِ  اآلَن، أَْنتُمُ  وحِ  فِي بَشَّ َماءِ  ِمنَ  اْلُمْرَسلِ  اْلقُُدسِ  الرُّ  الَّتِي السَّ

 .َعلَْيهَا تَطَّلِعَ  أَنْ  اْلَمَلَئَِكةُ  تَْشتَِهي

ا ال  تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (16 - 1:  93) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َغُب، ْنتَهَىإ َوبَْعَدَما َعهُْم، التََّلَِميذَ  بُولُسُ  َدَعا الشَّ  .َمِكُدونِيَّةَ  إِلَى لِيَْذهَبَ  َوَخَرجَ  َوَودَّ

ا  هََلََّس، إِلَى َجاءَ  َكثِيٍر، بَِكَلَمٍ  َوَوَعظَهُمْ  النََّواِحي تِْلكَ  فِي اْجتَازَ  قَدِ  َكانَ  َولَمَّ

 يَْصَعدَ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  َوهُوَ  َعلَْيِه، اْليَهُودِ  ِمنَ  َمِكيَدةٌ  َحَصلَتْ  إِذْ  ثُمَّ  أَْشهُرٍ  ثََلَثَةَ  فََصَرفَ 

 اتَُرسُ ُسوبَ  أَِسيَّا إِلَى فََرافَقَهُ َمِكُدونِيَّةَ. طَِريقِ  َعلَى يَْرجعَ  أَنْ  َرْأيٌ  َصارَ  ُسوِريَّةَ، إِلَى

، ْربِيُّ  َوَغايُوسُ  َوَسُكوْنُدسُ  أََرْستَْرُخسُ : تََسالُونِيِكي أَْهلِ  َوِمنْ  اْلبِيِريُّ  الدَّ

 يفِ  َواْنتَظَُرونَا َسبَقُوا هُؤالَءِ  َوتُُروفِيُمُس. تِيِخيُكسُ : أَِسيَّا أَْهلِ  َوِمنْ  َوتِيُموثَاُوسُ 

اَوأَ  تَُرَواَس.  فِي نَاهُمْ َوَوافَيْ  فِيلِبِّي، ِمنْ  اْلفَِطيرِ  أَيَّامِ  بَْعدَ  اْلبَْحرِ  فِي فََسافَْرنَا نَْحنُ  مَّ

لِ  َوفِي أَيَّاٍم. َسْبَعةَ  َصَرْفنَا َحْيثُ  تَُرَواَس، إِلَى أَيَّامٍ  َخْمَسةِ   لتََّلَِميذُ ا َكانَ  إِذْ  األُْسبُوعِ  أَوَّ

 َوأَطَالَ  اْلَغِد، فِي يَْمِضيَ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  َوهُوَ  بُولُسُ  َخاطَبَهُمْ  ُخْبًزا، لِيَْكِسُروا ُمْجتَِمِعينَ 

 ْجتَِمِعينَ مُ  َكانُوا الَّتِي اْلِعلِّيَّةِ  فِي َكثِيَرةٌ  َمَصابِيحُ  َوَكانَتْ  اللَّْيِل. نِْصفِ  إِلَى اْلَكَلَمَ 

 انَ كَ  َوإِذْ  َعِميق بِنَْومٍ  ُمتَثَقَِّلً  الطَّاقَةِ  فِي َجالًِسا أَْفتِيُخوسُ  اْسُمهُ َشابٌّ  َوَكانَ  فِيهَا.

 أَْسفَُل، لَىإِ  الثَّالِثَةِ  الطَّبَقَةِ  ِمنَ  فََسقَطَ  النَّْومُ  َعلَْيهِ  َغلَبَ  طَِويَلً، ِخطَابًا يَُخاِطبُ  بُولُسُ 

 .«فِيهِ  َسهُنَفْ  ألَنَّ  ْضطَِربُواتَ  الَ » :قَائَِلً  َواْعتَنَقَهُ َعلَْيهِ  َوَوقَعَ  بُولُسُ  فَنََزلَ  َميِّتًا. َوُحِملَ 

رَ  َصِعدَ  ثُمَّ   َحيًّا، تَىبِاْلفَ  َوأَتَْوا َخَرَج. َوهَكَذا اْلفَْجرِ  إِلَى َكثِيًرا َوتََكلَّمَ  َوأََكلَ  ُخْبًزا َوَكسَّ

ْوا ا بِقَلِيلٍَة. لَْيَستْ  تَْعِزيَةً  َوتََعزَّ فِينَةِ  إِلَى فََسبَْقنَا نَْحنُ  َوأَمَّ  أَسُّوَس، لَىإِ  َوأَْقلَْعنَا السَّ

ا يَْمِشَي. أَنْ  ُمْزِمًعا هَكَذا َرتَّبَ  قَدْ  َكانَ  ألَنَّهُ هُنَاَك، ِمنْ  بُولُسَ  نَأُْخذَ  أَنْ  ُمْزِمِعينَ   فَلَمَّ

 َوأَْقبَْلنَا بَْحرِ الْ  فِي هُنَاكَ  ِمنْ  َسافَْرنَا ثُمَّ  ِميتِيلِينِي. إِلَى َوأَتَْينَا أََخْذنَاهُ  أَسُّوسَ  إِلَى َوافَانَا

 فِي َوأَقَْمنَا َساُموَس، إِلَى َوَصْلنَا اآلَخرِ  اْليَْومِ  َوفِي ِخيُوسَ  ُمقَابِلِ  إِلَى اْلَغدِ  فِي

 تََجاَوزَ يَ  أَنْ  َعَزمَ  بُولُسَ  ألَنَّ  ِميلِيتَُس، إِلَى ِجْئنَا التَّالِي اْليَْومِ  فِي ثُمَّ  تُُروِجيلِيُّوَن،
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 َحتَّى ِرعُ يُسْ  َكانَ  ألَنَّهُ أَِسيَّا، فِي َوْقتًا يَْصِرفَ  أَنْ  لَهُ يَْعِرضَ  لِئََلَّ  اْلبَْحرِ  فِي أَفَُسسَ 

 اْلَخْمِسيَن. يَْومِ  فِي أُوُرَشلِيمَ  فِي يَُكونُ  أَْمَكنَهُ إَِذا

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.اْلُمقَدَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (00 - 90:  16) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 ، 19:  142 مز

، َسبِِّحي أورشليم يَا َسبِِّحي بَّ  .هَلِّلُويَا يَاهُ اْلمِ  فَتَِسيلُ  ريُحهُ صهيون، تَهُبُّ  يَا إلَهَكَ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .آمينإلي األبد  ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لَمْ  اآلنَ  إِلَى يُْعِطيُكْم. بِاْسِمي اآلبِ  ِمنَ  طَلَْبتُمْ  َما ُكلَّ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ 

 بِأَْمثَال، هَذابِ  َكلَّْمتُُكمْ  قَدْ » َكاِمَلً. فََرُحُكمْ  لِيَُكونَ  تَأُْخُذوا، اُْطلُبُوا بِاْسِمي َشْيئًا تَْطلُبُوا

 فِي َعَلَنِيَةً. اآلبِ  َعنِ  أُْخبُِرُكمْ  بَلْ  بِأَْمثَال، أَْيًضا أَُكلُِّمُكمْ  الَ  ِحينَ  َساَعةٌ  تَأْتِي َولِكنْ 

 اآلبَ  ألَنَّ  أَْجلُِكْم، ِمنْ  اآلبَ  أَْسأَلُ  أَنَا إِنِّي لَُكمْ  أَقُولُ  َولَْستُ  بِاْسِمي تَْطلُبُونَ  اْليَْومِ  ذلِكَ 

 ِمنْ  َخَرْجتُ  َخَرْجُت. هللاِ  ِعْندِ  ِمنْ  أَنِّي َوآَمْنتُمْ  أَْحبَْبتُُمونِي، قَدْ  ألَنَُّكمْ  يُِحبُُّكْم، نَْفَسهُ

 هُلَ  قَالَ  .«اآلبِ  إِلَى َوأَْذهَبُ  اْلَعالَمَ  أَْتُركُ  َوأَْيًضا اْلَعالَِم، إِلَى أَتَْيتُ  َوقَدْ  اآلِب، ِعْندِ 

 الِمٌ عَ  أَنَّكَ  نَْعلَمُ  اَآلنَ  َواِحًدا. َمثََلً  تَقُولُ  َولَْستَ  َعَلَنِيَةً  تَتََكلَّمُ  اآلنَ  هَُوَذا» :تََلَِميُذهُ 
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 مْ أََجابَهُ .«َخَرْجتَ  هللاِ  ِمنَ  أَنَّكَ  نُْؤِمنُ  لِهَذا أََحدٌ  يَْسأَلَكَ  أَنْ  تَْحتَاجُ  َولَْستَ  َشْيٍء، بُِكلِّ 

قُونَ  اآلَن، أَتَتِ  َوقَدْ  َساَعةٌ، تَأْتِي هَُوَذا تُْؤِمنُوَن؟ أَآلنَ » :يَُسوعُ   اِحدٍ وَ  ُكلُّ  فِيهَا تَتَفَرَّ

تِِه، إِلَى  هَذابِ  َكلَّْمتُُكمْ  قَدْ  َمِعي. اآلبَ  ألَنَّ  َوْحِدي لَْستُ  َوأَنَا َوْحِدي َوتَْتُرُكونَنِي َخاصَّ

  .«اْلَعالَمَ  ْبتُ َغلَ  قَدْ  أَنَا: ثِقُوا َولِكنْ  ِضيٌق، لَُكمْ  َسيَُكونُ  اْلَعالَمِ  فِي َسَلَمٌ  فِيَّ  لَُكمْ  لِيَُكونَ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األحاد
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 ِعيد الُصعُود الَمجيد
 

 العَشيه

 (69 - 21:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه ِمن
 

 04 - 09:  62 مز

. َرتَّلُوا هللاِ، َوَرتِّلِي َسبَِحيُّ  اأْلََرضَ  ممالكيَا َجِميَع  بِّ َسماِء  إِلَى ُصُعدٍ  الَِّذي ّلِل لِلرَّ

َماءِ  تَهُ إسرائيل َعلَى بهَائِه َعْظمَ  ّلِل، أِلَنَّ  َمْجًدا أَْعطَْوا اْلَمْشِرِق، نَْحوَ  السَّ  فِىَّ  َوقُوَّ

 .هَلِّلُويَا .السََّحابَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

تِ  َوِحينَ   ْجِههِ وَ  أََمامَ  َوأَْرَسلَ  أُوُرَشلِيَم، إِلَى لِيَْنطَلِقَ  َوْجهَهُ ثَبَّتَ  إلْرتِفَاِعهِ  األَيَّامُ  تَمَّ

اِمِريِّينَ  قَْريَةً  َوَدَخلُوا فََذهَبُوا ُرُسَلً، وا َحتَّى لِلسَّ  َكانَ  ْجهَهُوَ  ألَنَّ  يَْقبَلُوهُ  فَلَمْ  لَهُ. يُِعدُّ

ا أُوُرَشلِيَم. نَْحوَ  ُمتَِّجهًا ،» :قَاالَ  َويُوَحنَّا، يَْعقُوبُ  تِْلِميَذاهُ  ذلِكَ  َرأَى فَلَمَّ  تُِريدُ أَ  يَاَربُّ

َماءِ  ِمنَ  نَارٌ  تَْنِزلَ  أَنْ  نَقُولَ  أَنْ   َواْنتَهََرهَُما تَ فَاْلتَفَ  .«أَْيًضا؟ إِيلِيَّا فََعلَ  َكَما فَتُْفنِيَهُْم، السَّ

 أَْنفُسَ  لِيُْهلِكَ  يَأْتِ  لَمْ  اإِلْنَسانِ  اْبنَ  ألَنَّ  أَْنتَُما. ُروحٍ  أَيِّ  ِمنْ  تَْعلََمانِ  لَْستَُما» :َوقَالَ 

 قَالَ  الطَِّريقِ  فِي َسائُِرونَ  هُمْ  َوفِيَما أُْخَرى. قَْريَةٍ  إِلَى فََمَضْوا «لِيَُخلِّصَ  بَلْ  النَّاِس،

 َولِطُيُورِ  أَْوِجَرةٌ، لِلثََّعالِبِ » :يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  .«تَْمِضي أَْينََما أَْتبَُعكَ  َسيُِّد، يَا: »َواِحدٌ  لَهُ

َماءِ  ا أَْوَكاٌر، السَّ  «ْعنِيإْتبَ » :آلَخرَ  َوقَالَ  .«َرْأَسهُ يُْسنِدُ  أَْينَ  لَهُ فَلَْيسَ  اإِلْنَسانِ  اْبنُ  َوأَمَّ
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الً  أَْمِضيَ  أَنْ  لِي اْئَذنْ  َسيُِّد، يَا» :فَقَالَ   َمْوتَىالْ  َدعِ » :يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  .«أَبِي َوأَْدفِنَ  أَوَّ

ا َمْوتَاهُْم، يَْدفِنُونَ   يَا أَْتبَُعكَ : »أَْيًضا آَخرُ  َوقَالَ  .«هللاِ  بَِملَُكوتِ  َونَادِ  فَاْذهَبْ  أَْنتَ  َوأَمَّ

الً  لِي اْئَذنْ  َولِكنِ  َسيُِّد، عَ  أَنْ  أَوَّ  أََحٌد لَْيسَ » فَقَاَل لَهُ يَُسوُع: .«بَْيتِي فِي الَِّذينَ  أَُودِّ

 «.َعلَى اْلِمْحَراِث َويَْنظُُر إِلَى اْلَوَراِء يَْصلُُح لَِملَُكوِت هللاِ  يََضُع يََدهُ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (93 - 19:  16) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12 ، 12:  62 مز

بِّ  لِلنَّاِس. ُمبَاَرك َكَراَماتٌ  َسبّياً، َوأَْعطَى َوَسبَى اْلَعََلءِ  إِلَى َصِعدَ   كاإْللَهَ، ُمبَارَ  الرَّ

بِّ   .هَلِّلُويَا .فَيَْوًما يَْوًما الرَّ
 

اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يَّةِ  إِلَى ُمْنطَلِقَْينِ  يَْمِشيَانِ  َوهَُما ِمْنهُْم، الْثنَْينِ  أُْخَرى بِهَْيئَةٍ  ظَهَرَ  ذلِكَ  َوبَْعدَ   .اْلبَرِّ

قُوا فَلَمْ  اْلبَاقِيَن، َوأَْخبََرا هَذانِ  َوَذهَبَ   مْ َوهُ  َعَشرَ  لِألََحدَ  ظَهَرَ  أَِخيًرا هَذْيِن. َوالَ  يَُصدِّ

قُوا لَمْ  ألَنَّهُمْ  قُلُوبِِهْم، َوقََساَوةَ  إِيَمانِِهمْ  َعَدمَ  َوَوبَّخَ  ُمتَِّكئُوَن،  قَاَم. دْ قَ  نَظَُروهُ  الَِّذينَ  يَُصدِّ

 آَمنَ  َمنْ  ُكلِّهَا. لِْلَخلِيقَةِ  بِاإِلْنِجيلِ  َواْكِرُزوا أَْجَمعَ  اْلَعالَمِ  إِلَى اْذهَبُوا» :لَهُمُ  َوقَالَ 

 يُْخِرُجونَ : اْلُمْؤِمنِينَ  تَْتبَعُ  اآليَاتُ  َوهِذهِ  يَُدْن. يُْؤِمنْ  لَمْ  َوَمنْ  َخلََص، َواْعتََمدَ 
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يَاِطينَ   ُمِميتًا ْيئًاشَ  َشِربُوا َوإِنْ  َحيَّاٍت، يَْحِملُونَ  ِديَدٍة.جَ  بِأَْلِسنَةٍ  َويَتََكلَُّمونَ  بِاْسِمي، الشَّ

هُْم، الَ  بَّ  إِنَّ  ثُمَّ  .«فَيَْبَرأُونَ  اْلَمْرَضى َعلَى أَْيِديَهُمْ  َويََضُعونَ  يَُضرُّ  لََّمهُمُ كَ  بَْعَدَما الرَّ

َماِء، إِلَى اْرتَفَعَ  ا هللاِ. يَِمينِ  َعنْ  َوَجلَسَ  السَّ  ،َمَكانٍ  ُكلِّ  فِي َوَكَرُزوا فََخَرُجوا هُمْ  َوأَمَّ

بُّ    آِميَن. التَّابَِعةِ  بِاآليَاتِ  اْلَكَلَمَ  َويُثَبِّتُ  َمَعهُمْ  يَْعَملُ  َوالرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (16 - 10:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  ،تِلِميذهُ تيموثاوس األولى إلى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُسوا الَِّذينَ  ألَنَّ   إِليَمانِ ا فِي َكثِيَرةً  َوثِقَةً  َحَسنَةً  َدَرَجةً  ألَْنفُِسِهمْ  يَْقتَنُونَ  َحَسنًا، تََشمَّ

 ُكْنتُ  نْ إِ  َولِكنْ  قَِريٍب. َعنْ  إِلَْيكَ  آتِيَ  أَنْ  َراِجيًا إِلَْيكَ  أَْكتُبُهُ هَذا يَُسوَع. بِاْلَمِسيحِ  الَِّذي

فَ  أَنْ  يَِجبُ  َكْيفَ  تَْعلَمَ  فَلَِكيْ  أُْبِطُئ، ، هللاِ  َكنِيَسةُ  هُوَ  الَِّذي هللاِ، بَْيتِ  فِي تَتََصرَّ  اْلَحيِّ

رَ تَ  اْلَجَسِد، فِي ظَهَرَ  هللاُ : التَّْقَوى ِسرُّ  هُوَ  َعِظيمٌ  َوبِاإِلْجَماعِ  َوقَاِعَدتُهُ. اْلَحقِّ  َعُمودُ   بَرَّ

وحِ، فِي  .اْلَمْجدِ  فِي ُرفِعَ  اْلَعالَِم، فِي بِهِ  أُوِمنَ  األَُمِم، بَْينَ  بِهِ  ُكِرزَ  لَِمَلَئَِكٍة، تََراَءى الرُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (99 - 12:  0) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ينَ  ُكونَُوا َجاءِ  َسبَبِ  َعنْ  يَْسأَلُُكمْ  َمنْ  ُكلِّ  لُِمَجاَوبَةِ  َدائًِما ُمْستَِعدِّ  َوَداَعةٍ بِ  فِيُكْم، الَِّذي الرَّ

الَِحةَ  ِسيَرتَُكمُ  يَْشتُِمونَ  الَِّذينَ  يَُكونَ  لَِكيْ  َصالٌِح، َضِميرٌ  َولَُكمْ  َوَخْوٍف،  يفِ  الصَّ

 ِشيئَةُ مَ  َشاَءتْ  إِنْ  تَأَلَُّمُكمْ  ألَنَّ  َشّر. َكفَاِعلِي َعلَْيُكمْ  يَْفتَُرونَ  َما فِي يُْخَزْونَ  اْلَمِسيحِ،

ا. َصانُِعونَ  َوأَْنتُمْ  ِمْنهُ أَْفَضلُ  َخْيًرا، َصانُِعونَ  َوأَْنتُمْ  هللاِ،  تَأَلَّمَ  ًضاأَيْ  اْلَمِسيحَ  فَإِنَّ  َشّرً

ةً  بَنَا لَِكيْ  األَثََمِة، أَْجلِ  ِمنْ  اْلبَارُّ  اْلَخطَايَا، أَْجلِ  ِمنْ  َواِحَدةً  َمرَّ  يفِ  ُمَماتًا هللاِ، إِلَى يُقَرِّ

وحِ، فِي ُمْحيىً  َولِكنْ  اْلَجَسدِ   يفِ  الَّتِي احِ لِألَْروَ  فََكَرزَ  َذهَبَ  أَْيًضا فِيهِ  الَِّذي الرُّ

ْجِن، ةً  تَْنتَِظرُ  هللاِ  أَنَاةُ  َكانَتْ  ِحينَ  قَِديًما، َعَصتْ  إِذْ  السِّ  َكانَ  إِذْ  نُوحٍ، أَيَّامِ  فِي َمرَّ

 يَُخلُِّصنَا هُِمثَالُ  الَِّذي بِاْلَماِء. أَْنفُسٍ  ثََمانِي أَيْ  قَلِيلُوَن، َخلَصَ  فِيهِ  الَِّذي يُْبنَى، اْلفُْلكُ 

 ،هللاِ  َعنِ  َصالِحٍ  َضِميرٍ  ُسَؤالُ  بَلْ  اْلَجَسِد، َوَسخِ  إَِزالَةُ  الَ  اْلَمْعُموِديَّةُ  أَيِ  اآلَن، نَْحنُ 

َماِء، إِلَى َمَضى قَدْ  إِذْ  هللاِ، يَِمينِ  فِي هُوَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ   ئَِكةٌ َوَمَلَ  السَّ

اتٌ  َوَسَلَِطينُ   .لَهُ ُمْخَضَعةٌ  َوقُوَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (14 - 1:  1) اإلبَركِسيس
 

ُسل األْطهَاِر اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

لُ  اَْلَكَلَمُ   إِلَى ِه،بِ  َويَُعلِّمُ  يَْفَعلُهُ يَُسوعُ  اْبتََدأَ  َما َجِميعِ  َعنْ  ثَاُوفِيلُُس، يَا أَْنَشأْتُهُ األَوَّ

وحِ  أَْوَصى َما بَْعدَ  فِيِه، اْرتَفَعَ  الَِّذي اْليَْومِ  ُسلَ  اْلقُُدسِ  بِالرُّ  لَِّذينَ اَ  اْختَاَرهُْم. الَِّذينَ  الرُّ

 ْوًما،يَ  أَْربَِعينَ  لَهُمْ  يَْظهَرُ  َوهُوَ  تَأَلََّم، َما بَْعدَ  َكثِيَرٍة، بِبََراِهينَ  َحيًّا نَْفَسهُ أَْيًضا أََراهُمْ 

ةِ  األُُمورِ  َعنِ  َويَتََكلَّمُ   الَ  أَنْ  أَْوَصاهُمْ  َمَعهُمْ  ُمْجتَِمعٌ  هُوَ  َوفِيَما هللاِ. بَِملَُكوتِ  اْلُمْختَصَّ

 نَّايُوحَ  ألَنَّ  ِمنِّي، َسِمْعتُُموهُ  الَِّذي اآلبِ  َمْوِعدَ » يَْنتَِظُروا بَلْ  أُوُرَشلِيَم، ِمنْ  يَْبَرُحوا

دَ  ا بِاْلَماِء، َعمَّ ُدونَ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ وحِ  فََستَتََعمَّ ا .«يرٍ بَِكثِ  األَيَّامِ  هِذهِ  بَْعدَ  لَْيسَ  قُُدِس،الْ  بِالرُّ  أَمَّ

،» :قَائِلِينَ  فََسأَلُوهُ  اْلُمْجتَِمُعونَ  هُمُ   إِلَى اْلُمْلكَ  تَُردُّ  اْلَوْقتِ  هَذا فِي هَلْ  يَاَربُّ

 آلبُ ا َجَعلَهَا الَّتِي َواألَْوقَاتَ  األَْزِمنَةَ  تَْعِرفُوا أَنْ  لَُكمْ  لَْيسَ » :لَهُمْ  فَقَالَ  .«إِْسَرائِيَل؟

ةً  َستَنَالُونَ  لِكنَُّكمْ  ُسْلطَانِِه، فِي وحُ  َحلَّ  َمتَى قُوَّ  ُشهُوًدا يلِ  َوتَُكونُونَ  َعلَْيُكْم، اْلقُُدسُ  الرُّ

اِمَرةِ  اْليَهُوِديَّةِ  ُكلِّ  َوفِي أُوُرَشلِيمَ  فِي ا .«األَْرضِ  أَْقَصى َوإِلَى َوالسَّ  هَذا قَالَ  َولَمَّ

َماءِ ا إِلَى يَْشَخُصونَ  َكانُوا َوفِيَما أَْعيُنِِهْم. َعنْ  َسَحابَةٌ  َوأََخَذْتهُ يَْنظُُرونَ  َوهُمْ  اْرتَفَعَ   لسَّ

َجالُ  أَيُّهَا» :َوقَاالَ  أَْبيََض، بِلِبَاسٍ  بِِهمْ  َوقَفَا قَدْ  َرُجَلَنِ  إَِذا ُمْنطَلٌِق، َوهُوَ   لِيُّوَن،اْلَجلِي الرِّ

َماِء؟ إِلَى تَْنظُُرونَ  َواقِفِينَ  بَالُُكمْ  َما َماءِ ا إِلَى َعْنُكمْ  اْرتَفَعَ  الَِّذي هَذا يَُسوعَ  إِنَّ  السَّ  لسَّ

َماءِ  إِلَى ُمْنطَلِقًا َرأَْيتُُموهُ  َكَما هَكَذا َسيَأْتِي  نَ مِ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى َرَجُعوا ِحينَئِذٍ  .«السَّ

ْيتُوِن، َجبَلَ  يُْدَعى الَِّذي اْلَجبَلِ   ْبٍت.سَ  َسفَرِ  َعلَى أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  بِاْلقُْربِ  هُوَ  الَِّذي الزَّ

ا  يُوَحنَّاوَ  َويَْعقُوبُ  بُْطُرسُ : فِيهَا يُقِيُمونَ  َكانُوا الَّتِي اْلِعلِّيَّةِ  إِلَى َصِعُدوا َدَخلُوا َولَمَّ

 ْلَغيُورُ ا َوِسْمَعانُ  َحْلفَى ْبنُ  َويَْعقُوبُ  َوَمتَّى َوبَْرثُولََماُوسُ  َوتُوَما َوفِيلُبُّسُ  َوأَْنَدَراُوسُ 

َلَةِ  َعلَى َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  يُواِظبُونَ  َكانُوا ُكلُّهُمْ  هُؤالَءِ  يَْعقُوَب. أَُخو َويَهُوَذا  الصَّ

 إِْخَوتِِه. َوَمعَ  يَُسوَع، أُمِّ  َوَمْريَمَ  النَِّساِء، َمعَ  َوالطِّْلبَِة،

َسة، آمين. لَْم تََزْل َكلَِمةُ  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (20 - 06:  94) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  94 مز

َؤَساءَ  أَيَّهَا إْرفَُعوا ابَُكْم، َوإْرتَفِِعي الرُّ ْهِريَّةَ. َويُْدِخلُ  اأْلَْبَوابَ  أيتها أَبَوَّ ْلَمْجِد، ا َملِكُ  الدَّ

اتِ  اْلَمْجِد، ُربَّ  َملِكُ  هََذا هُوَ  ِمنْ   .هَلِّلُويَا .اْلَمْجدِ  َملِكُ  هُوَ  هََذا اْلقُوَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 .«مْ لَكُ  َسَلَمٌ » :لَهُمْ  َوقَالَ  َوْسِطِهْم، فِي نَْفُسهُ يَُسوعُ  َوقَفَ  بِهَذا يَتََكلَُّمونَ  هُمْ  َوفِيَما

 ُمْضطَِربِيَن، بَالُُكمْ  َما» :لَهُمْ  فَقَالَ  ُروًحا. نَظَُروا أَنَّهُمْ  َوظَنُّوا َوَخافُوا، فََجِزُعوا

 ُجسُّونِي هُوَ  أَنَا إِنِّي: َوِرْجلَيَّ  يََديَّ  اُْنظُُروا قُلُوبُِكْم؟ فِي أَْفَكارٌ  تَْخطُرُ  َولَِماَذا

وحَ  فَإِنَّ  َواْنظُُروا،  أََراهُمْ  هَذا قَالَ  َوِحينَ  .«لِي تََرْونَ  َكَما َوِعظَامٌ  لَْحمٌ  لَهُ لَْيسَ  الرُّ

قِين َغْيرُ  هُمْ  َوبَْينََما َوِرْجلَْيِه. يََدْيهِ  بُوَن، اْلفََرحِ، ِمنَ  ُمَصدِّ  ْنَدُكمْ أَعِ » :لَهُمْ  قَالَ  َوُمتََعجِّ

، َسَمكٍ  ِمنْ  ُجْزًءا فَنَاَولُوهُ  «طََعاٌم؟ ههُنَا  َوأََكلَ  فَأََخذَ  َعَسل. َشْهدِ  ِمنْ  َوَشْيئًا َمْشِويٍّ

اَمهُْم.  تِمَّ يَ  أَنْ  بُدَّ  الَ  أَنَّهُ: َمَعُكمْ  بَْعدُ  َوأَنَا بِهِ  َكلَّْمتُُكمْ  الَِّذي اْلَكَلَمُ  هُوَ  هَذا» :لَهُمْ  َوقَالَ  قُدَّ

 حَ فَتَ  ِحينَئِذٍ  .«َواْلَمَزاِميرِ  َواألَْنبِيَاءِ  ُموَسى نَاُموسِ  فِي َعنِّي َمْكتُوبٌ  هُوَ  َما َجِميعُ 

 حَ اْلَمِسي أَنَّ  يَْنبَِغي َكانَ  َوهَكَذا َمْكتُوٌب، هُوَ  هَكَذا» :لَهُمْ  َوقَالَ  اْلُكتَُب. لِيَْفهَُموا ِذْهنَهُمْ 

 اْلَخطَايَا َرةِ َوَمْغفِ  بِالتَّْوبَةِ  بِاْسِمهِ  يُْكَرزَ  َوأَنْ  الثَّالِِث، اْليَْومِ  فِي األَْمَواتِ  ِمنَ  َويَقُومُ  يَتَأَلَّمُ 

 بِيأَ  َمْوِعدَ  إِلَْيُكمْ  أُْرِسلُ  أَنَا َوهَا لِذلَِك. ُشهُودٌ  َوأَْنتُمْ  أُوُرَشلِيَم. ِمنْ  ُمْبتََدأً  األَُمِم، لَِجِميعِ 
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ةً  بَُسواتُلْ  أَنْ  إِلَى أُوُرَشلِيمَ  َمِدينَةِ  فِي فَأَقِيُموا  إِلَى َخاِرًجا َوأَْخَرَجهُمْ  .«األََعالِي ِمنَ  قُوَّ

 ىإِلَ  َوأُْصِعدَ  َعْنهُمْ  اْنفََردَ  يُبَاِرُكهُُم، هُوَ  َوفِيَما َوبَاَرَكهُْم. يََدْيهِ  َوَرفَعَ  َعْنيَا، بَْيتِ 

َماِء.  ْلهَْيَكلِ ا فِي ِحينٍ  ُكلَّ  َوَكانُوا َعِظيٍم، بِفََرحٍ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى َوَرَجُعوا لَهُ فََسَجُدوا السَّ

ِ َدائِماً    هللاَ. َويُبَاِرُكونَ  يَُسبُِّحونَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األحاد



 ِعيد ِحلُول الُروح القُدس
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

471 

 ِعيد ُحلُول الُروح القُُدس
 

 العَشيه

 (44 - 02:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 14 - 19:  21 مز

نِي َوبُِروحٍ  َخَلَِصَك، إمنَحنِي بَْهَجةَ  َماءِ  ِمنَ  ِرئاَسي ْعِضْدنِي. نَجِّ  إِلهَ  هللَاُ، يَا الدِّ

 .هَلِّلُويَابَِعِدلََك.  لَِسانِي فَيَُسبِّحَ  َخَلَِصي،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ اآلتي بإسِ ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 أََحدٌ  َعِطشَ  إِنْ » :قِائَِلً  َونَاَدى يَُسوعُ  َوقَفَ  اْلِعيدِ  ِمنَ  اْلَعِظيمِ  األَِخيرِ  اْليَْومِ  َوفِي

 َحيٍّ  ءٍ َما أَْنهَارُ  بَْطنِهِ  ِمنْ  تَْجِري اْلِكتَاُب، قَالَ  َكَما بِي، آَمنَ  َويَْشَرْب. َمنْ  إِلَيَّ  فَْليُْقبِلْ 

وحِ  َعنِ  هَذا . قَالَ « وحَ  ألَنَّ  يَْقبَلُوهُ، أَنْ  ُمْزِمِعينَ  بِهِ  اْلُمْؤِمنُونَ  َكانَ  الَِّذي الرُّ  الرُّ

دَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  يَُسوعَ  ألَنَّ  بَْعُد، أُْعِطيَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  اْلقُُدسَ   اْلَجْمعِ  ِمنَ  بَْعُد. فََكثِيُرونَ  ُمجِّ

ا  هُوَ  هَذا» :قَالُوا . آَخُرونَ «النَّبِيُّ  هُوَ  بِاْلَحقِيقَةِ  هَذا» :قَالُوا اْلَكَلَمَ  هَذا َسِمُعوا لَمَّ

 ِمنْ  نَّهُإِ  اْلِكتَابُ  يَقُلِ  يَأْتِي؟ أَلَمْ  اْلَجلِيلِ  ِمنَ  اْلَمِسيحَ  أَلََعلَّ » :قَالُوا َوآَخُرونَ !«. اْلَمِسيحُ 

 َدثَ فَحَ  « اْلَمِسيُح؟ يَأْتِي فِيهَا، َداُودُ  َكانَ  الَّتِي ،اْلقَْريَةِ  لَْحمٍ  بَْيتِ  َوِمنْ  َداُوَد، نَْسلِ 

 أََحدٌ  قِ يُلْ  لَمْ  َولِكنْ  يُْمِسُكوهُ، أَنْ  يُِريُدونَ  ِمْنهُمْ  قَْومٌ  لَِسبَبِِه. َوَكانَ  اْلَجْمعِ  فِي اْنِشقَاقٌ 

ِ َدائِماً  .األَيَاِديَ  َعلَْيهِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (4:  12 - 96:  14) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُهِمن 
 

 01,  03:  134 مز

دُ  َرْوُحكَ  تُْرِسلُ  بِّ  ُمِجدُّ  أُْخَرى، فَلِّيُُّكنَّ  َدْفَعةَ  اأْلْرضِ  َوْجهُ فَيَْخلَقُوَن، َوتَُجدِّ  لَىإِ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .اأْلبَدِ 
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا ي، َوأَمَّ وحُ  اْلُمَعزِّ  ٍء،َشيْ  ُكلَّ  يَُعلُِّمُكمْ  فَهُوَ  بِاْسِمي، اآلبُ  َسيُْرِسلُهُ الَِّذي اْلقُُدُس، الرُّ

ُرُكمْ   ييُْعطِ  َكَما لَْيسَ . أُْعِطيُكمْ  َسَلَِمي. لَُكمْ  أَْتُركُ  َسَلًَمالَُكْم.  قُْلتُهُ َما بُِكلِّ  َويَُذكِّ

 أَْذهَبُ  اأَنَ : لَُكمْ  قُْلتُ  أَنِّي تَْرهَْب. َسِمْعتُمْ  َوالَ  قُلُوبُُكمْ  تَْضطَِربْ  الَ . أَنَا أُْعِطيُكمْ  اْلَعالَمُ 

 ألَنَّ  آلِب،ا إِلَى أَْمِضي قُْلتُ  ألَنِّي تَْفَرُحونَ  لَُكْنتُمْ  تُِحبُّونَنِي ُكْنتُمْ  لَوْ . إِلَْيُكمْ  آتِي ثُمَّ 

 لَّمُ أَتَكَ  تُْؤِمنُوَن. الَ  َكانَ  َمتَى َحتَّى يَُكوَن، أَنْ  قَْبلَ  اآلنَ  لَُكمُ  ِمنِّي. َوقُْلتُ  أَْعظَمُ  أَبِي

 اْلَعالَمُ  يَْفهَمَ لِ  ْيٌء. َولِكنْ شَ  فِيَّ  لَهُ َولَْيسَ  يَأْتِي اْلَعالَمِ  هَذا َرئِيسَ  ألَنَّ  َكثِيًرا، َمَعُكمْ  أَْيًضا

 اْلَكْرَمةُ  أَنَا .ههُنَا ِمنْ  نَْنطَلِقْ  قُوُموا. أَْفَعلُ  هَكَذا اآلبُ  أَْوَصانِي َوَكَما اآلَب، أُِحبُّ  أَنِّي

اُم. ُكلُّ  َوأَبِي اْلَحقِيقِيَّةُ   يُنَقِّيهِ  ثََمرٍ بِ  يَأْتِي َما َوُكلُّ  يَْنِزُعهُ، بِثََمرٍ  يَأْتِي الَ  فِيَّ  ُغْصنٍ  اْلَكرَّ

. فِيُكمْ  َوأَنَا فِيَّ  ابِِه. اُْثبُتُو َكلَّْمتُُكمْ  الَِّذي اْلَكَلَمِ  لَِسبَبِ  أَْنقِيَاءُ  اآلنَ  أَْكثََر. أَْنتُمُ  بِثََمرٍ  لِيَأْتِيَ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (01 - 1: 19) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  ُكورنثوس، أهل األولى إلى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا وِحيَّةِ  اْلَمَواِهبِ  ِجهَةِ  ِمنْ  َوأَمَّ  تَْعلَُمونَ  تَْجهَلُوا. أَْنتُمْ  أَنْ  أُِريدُ  فَلَْستُ  اإِلْخَوةُ، أَيُّهَا الرُّ

فُكُ  تَُساقُوَن. لِذلِكَ  ُكْنتُمْ  َكَما اْلبُْكِم، األَْوثَانِ  إِلَى ُمْنقَاِدينَ  أَُمًما ُكْنتُمْ  أَنَُّكمْ   لَْيسَ  أَنْ  مْ أَُعرِّ

 :يَقُولَ  أَنْ  يَْقِدرُ  أََحدٌ  َولَْيسَ . «أَنَاثِيَما يَُسوعُ : »يَقُولُ  هللاِ  بُِروحِ  يَتََكلَّمُ  َوهُوَ  أََحدٌ 

وحِ  إِالَّ  «َربٌّ  يَُسوعُ » وحَ  َولِكنَّ  َمْوُجوَدةٌ، َمَواِهبَ  اْلقُُدِس. فَأَْنَواعُ  بِالرُّ َواِحٌد.  الرُّ

بَّ  َولِكنَّ  َمْوُجوَدةٌ، ِخَدمٍ  َوأَْنَواعُ   َواِحٌد، هللاَ  َولِكنَّ  َمْوُجوَدةٌ، أَْعَمال َواِحٌد. َوأَْنَواعُ  الرَّ

. َولِكنَّهُ فِي اْلُكلَّ  يَْعَملُ  الَِّذي وحِ  إِْظهَارُ  يُْعطَى َواِحدٍ  لُِكلِّ  اْلُكلِّ  لِْلَمْنفََعِة. فَإِنَّهُ الرُّ

وحِ  يُْعطَى لَِواِحدٍ  وحِ  بَِحَسبِ  ِعْلمٍ  َكَلَمُ  َوآلَخرَ  ِحْكَمٍة، َكَلَمُ  بِالرُّ  اْلَواِحِد، َوآلَخرَ  الرُّ

وحِ  إِيَمانٌ  وحِ  ِشفَاءٍ  َمَواِهبُ  َوآلَخرَ  اْلَواِحِد، بِالرُّ اٍت، َعَملُ  اْلَواِحِد. َوآلَخرَ  بِالرُّ  قُوَّ

ةٌ، َوآلَخرَ  أَْلِسنٍَة.  تَْرَجَمةُ  َوآلَخرَ  أَْلِسنٍَة، أَْنَواعُ  َوآلَخرَ  األَْرَواحِ، تَْميِيزُ  َوآلَخرَ  نُبُوَّ

وحُ  يَْعَملُهَا ُكلَّهَا هِذهِ  َولِكنَّ  ُء. يََشا َكَما بُِمْفَرِدِه، َواِحدٍ  لُِكلِّ  قَاِسًما بَِعْينِِه، اْلَواِحدُ  الرُّ

 إَِذا اْلَواِحدِ  اْلَجَسدِ  أَْعَضاءِ  َوُكلُّ  َكثِيَرةٌ، أَْعَضاءٌ  َولَهُ َواِحدٌ  هُوَ  اْلَجَسدَ  أَنَّ  َكَما ألَنَّهُ

 ْيًضاأَ  َواِحدٍ  بُِروحٍ  َجِميَعنَا أَْيًضا. ألَنَّنَا اْلَمِسيحُ  َكذلِكَ  َواِحٌد، َجَسدٌ  ِهيَ  َكثِيَرةً  َكانَتْ 

 ينَاُسقِ  َوَجِميُعنَا أَْحَراًرا، أَمْ  َعبِيًدا يُونَانِيِّيَن، أَمْ  ُكنَّا يَهُوًدا اِحٍد،وَ  َجَسدٍ  إِلَى اْعتََمْدنَا

 قَالَتِ  َكثِيَرةٌ. إِنْ  أَْعَضاءٌ  بَلْ  َواِحًدا ُعْضًوا لَْيسَ  أَْيًضا اْلَجَسدَ  َواِحًدا. فَإِنَّ  ُروًحا

ْجلُ   الَتِ قَ  اْلَجَسِد؟ َوإِنْ  ِمنَ  لِذلِكَ  تَُكنْ  أَفَلَمْ . «اْلَجَسدِ  ِمنَ  لَْستُ  يًَدا، لَْستُ  ألَنِّي» :الرِّ

 انَ كَ  اْلَجَسِد؟ لَوْ  ِمنَ  لِذلِكَ  تَُكنْ  أَفَلَمْ . «اْلَجَسدِ  ِمنَ  لَْستُ  َعْينًا، لَْستُ  أِلنِّي» :األُُذنُ 

ْمُع؟ فَأَْينَ  َعْينًا، اْلَجَسدِ  ُكلُّ  ا فَأَْينَ  َسْمًعا، اْلُكلُّ  َكانَ  لَوْ  السَّ ؟ َوأَمَّ مُّ  َوَضعَ  فَقَدْ  اآلنَ  الشَّ

 ُعْضًوا َجِميُعهَا َكانَ  لَوْ  أََراَد. َولِكنْ  َكَما اْلَجَسِد، فِي ِمْنهَا َواِحدٍ  ُكلَّ  األَْعَضاَء، هللاُ 
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 قُولَ تَ  أَن اْلَعْينُ  تَْقِدرُ  َواِحٌد. الَ  َجَسدٌ  َولِكنْ  َكثِيَرةٌ، أَْعَضاءٌ  اْلَجَسُد؟ فَاآلنَ  أَْينَ  َواِحًدا،

ْأسُ  أَوِ !«. إِلَْيكِ  لِي َحاَجةَ  الَ » :لِْليَدِ  ْجلَْينِ  أَْيًضا الرَّ  بَلْ  « !إِلَْيُكَما لِي َحاَجةَ  الَ » :لِلرِّ

 يالَّتِ  اْلَجَسدِ  َضُروِريَّةٌ. َوأَْعَضاءُ  ِهيَ  أَْضَعفَ  تَْظهَرُ  الَّتِي اْلَجَسدِ  أَْعَضاءُ  بِاألَْولَى

 الٌ َجمَ  لَهَا فِينَا اْلقَبِيَحةُ  َواألَْعَضاءُ . أَْفَضلَ  َكَراَمةً  نُْعِطيهَا َكَراَمةٍ  بَِلَ  أَنَّهَا نَْحِسبُ 

ا  لنَّاقِصَ ا ُمْعِطيًا اْلَجَسَد، َمَزجَ  هللاَ  لِكنَّ . اْحتِيَاجٌ  لَهَا فَلَْيسَ  فِينَا اْلَجِميلَةُ  أَْفَضُل. َوأَمَّ

 اِحًداوَ  اْهتَِماًما األَْعَضاءُ  تَْهتَمُّ  بَلْ  اْلَجَسِد، فِي اْنِشقَاقٌ  يَُكونَ  الَ  أَْفَضَل، لَِكيْ  َكَراَمةً 

 َكانَ  َوإِنْ . َمَعهُ تَتَأَلَّمُ  األَْعَضاءِ  فََجِميعُ  يَتَأَلَُّم، َواِحدٌ  ُعْضوٌ  َكانَ  لِبَْعٍض. فَإِنْ  بَْعُضهَا

ُم، َواِحدٌ  ُعْضوٌ  ا تَْفَرحُ  األَْعَضاءِ  فََجِميعُ  يَُكرَّ  اْلَمِسيحِ، فََجَسدُ  ْنتُمْ أَ  َمَعهُ. َوأَمَّ

الً : اْلَكنِيَسةِ  فِي أُنَاًسا هللاُ  أَْفَراًدا. فََوَضعَ  َوأَْعَضاُؤهُ   الِثًاثَ  أَْنبِيَاَء، ثَانِيًا ُرُسَلً، أَوَّ

اٍت، ثُمَّ  ُمَعلِِّميَن،  َعلَّ أَلَ  أَْلِسنٍَة. َوأَْنَواعَ  تََدابِيَر، أَْعَوانًا، ِشفَاٍء، َمَواِهبَ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  قُوَّ

 ابُ أَْصحَ  اْلَجِميعَ  أَلََعلَّ  ُمَعلُِّموَن؟ اْلَجِميعَ  أَلََعلَّ  أَْنبِيَاُء؟ اْلَجِميعَ  أَلََعلَّ  ُرُسٌل؟ اْلَجِميعَ 

اٍت؟ أَلََعلَّ   ِميعَ اْلجَ  أَلََعلَّ  بِأَْلِسنٍَة؟ يَتََكلَُّمونَ  اْلَجِميعَ  أَلََعلَّ  ِشفَاٍء؟ َمَواِهبَ  لِْلَجِميعِ  قُوَّ

وا ْرِجُموَن؟ َولِكنْ يُتَ   .اْلُحْسنَىَ  لِْلَمَواِهبِ  ِجدُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (1:  0 - 93:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ا  ْستُمْ لَ  ألَنَُّكمْ  إِلَْيُكمْ  أَْكتُبْ  َشْيٍء. لَمْ  ُكلَّ  َوتَْعلَُمونَ  اْلقُدُّوسِ  ِمنَ  َمْسَحةٌ  فَلَُكمْ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

، تَْعلَُمونَ  . َمنْ  ِمنَ  لَْيسَ  َكِذبٍ  ُكلَّ  َوأَنَّ  تَْعلَُمونَهُ، ألَنَُّكمْ  بَلْ  اْلَحقَّ اُب، هُوَ  اْلَحقِّ  اْلَكذَّ

ْبَن. َواال اآلبَ  يُْنِكرُ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، ِضدُّ  هُوَ  هَذا اْلَمِسيُح؟ هُوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  يُْنِكرُ  الَِّذي إِالَّ 

اأَْيضً  اآلبُ  فَلَهُ بِاالْبنِ  يَْعتَِرفُ  َوَمنْ  أَْيًضا، اآلبُ  لَهُ لَْيسَ  االْبنَ  يُْنِكرُ  َمنْ  ُكلُّ   ا. أَمَّ
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 اْلبَْدِء، ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  َما فِيُكمْ  ثَبَتَ  إِنْ . فِيُكمْ  إًِذا فَْليَْثبُتْ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  فََما أَْنتُمْ 

 اْلَحيَاةُ  :بِهِ  هُوَ  َوَعَدنَا الَِّذي اْلَوْعدُ  هُوَ  اآلِب. َوهَذا َوفِي االْبنِ  فِي تَْثبُتُونَ  أَْيًضا فَأَْنتُمْ 

ا الَِّذينَ  َعنِ  هَذا إِلَْيُكمْ  األَبَِديَّةُ. َكتَْبتُ   ْذتُُموهَاأَخَ  الَّتِي فَاْلَمْسَحةُ  أَْنتُمْ  يُِضلُّونَُكْم. َوأَمَّ

 َحةُ اْلَمسْ  هِذهِ  تَُعلُِّمُكمْ  َكَما بَلْ  أََحٌد، يَُعلَِّمُكمْ  أَنْ  إِلَى بُِكمْ  َحاَجةَ  َوالَ  فِيُكْم، ثَابِتَةٌ  ِمْنهُ

 يُّهَاأَ  فِيِه. َواآلنَ  تَْثبُتُونَ  َعلََّمْتُكمْ  َكَما. َكِذبًا َولَْيَستْ  َحقٌّ  ِهيَ وَ  َشْيٍء، ُكلِّ  َعنْ  َعْينُهَا

 إِنْ  َمِجيئِِه. فِي ِمْنهُ نَْخَجلُ  َوالَ  ثِقَةٌ، لَنَا يَُكونُ  أُْظِهرَ  إَِذا َحتَّى فِيِه، اْثبُتُوا األَْوالَُد،

 َمَحبَّةٍ  أَيَّةَ  اُْنظُُروا .ِمْنهُ َمْولُودٌ  اْلبِرَّ  يَْصنَعُ  َمنْ  ُكلَّ  أَنَّ  فَاْعلَُموا هَُو، بَارٌّ  أَنَّهُ َعلِْمتُمْ 

 !.هللاِ  أَْوالَدَ  نُْدَعى َحتَّى اآلبُ  أَْعطَانَا

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ 

 

 

 (91 - 1:  9) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا مَ  ِمنَ  بَْغتَةً  َواِحَدٍة، َوَصارَ  بِنَْفسٍ  َمًعا اْلَجِميعُ  َكانَ  اْلَخْمِسينَ  يَْومُ  َحَضرَ  َولَمَّ  اءِ السَّ

 َجالِِسيَن، َوظَهََرتْ  َكانُوا َحْيثُ  اْلبَْيتِ  ُكلَّ  َوَمألَ  َعاِصفَةٍ  ِريحٍ  هُبُوبِ  ِمنْ  َكَما َصْوتٌ 

تْ  نَارٍ  ِمنْ  َكأَنَّهَا ُمْنقَِسَمةٌ  أَْلِسنَةٌ  لَهُمْ   نَ مِ  اْلَجِميعُ  ِمْنهُْم. َواْمتَألَ  َواِحدٍ  ُكلِّ  َعلَى َواْستَقَرَّ

وحِ  وحُ  أَْعطَاهُمُ  َكَما أُْخَرى بِأَْلِسنَةٍ  يَتََكلَُّمونَ  َواْبتََدأُوا اْلقُُدِس، الرُّ يَْنِطقُوا.  أَنْ  الرُّ

ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  أَْتقِيَاءُ  ِرَجالٌ  يَهُودٌ  َوَكانَ  َماءِ  تَْحتَ  أُمَّ اأُوُرَشلِ  فِي َساِكنِينَ  السَّ  ارَ صَ  يَم. فَلَمَّ

ْوُت، هَذا  يَتََكلَُّمونَ  يَْسَمُعهُمْ  َكانَ  َواِحدٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  َوتََحيَُّروا، اْلُجْمهُورُ  اْجتََمعَ  الصَّ

بُوا اْلَجِميعُ  بِلَُغتِِه. فَبُِهتَ   هُؤالَءِ  يعُ َجمِ  لَْيسَ  أَتَُرى» :لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  قَائِلِينَ  َوتََعجَّ
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 ا؟ فَْرتِيُّونَ فِيهَ  ُولِدَ  الَّتِي لَُغتَهُ ِمنَّا َواِحدٍ  ُكلُّ  نَْحنُ  نَْسَمعُ  َجلِيلِيِّيَن؟ فََكْيفَ  اْلُمتََكلِِّمينَ 

اِكنُونَ  َوِعيَلَِميُّوَن، َوَماِديُّونَ   تُسَ َوبُنْ  َوَكبَُّدوِكيَّةَ  َواْليَهُوِديَّةَ  النَّْهَرْيِن، بَْينَ  َما َوالسَّ

وَمانِيُّونَ وَ  اْلقَْيَرَواِن، نَْحوَ  الَّتِي لِيبِيَّةَ  َونََواِحيَ  َوِمْصَر، َوبَْمفِيلِيَّةَ  َوفَِريِجيَّةَ  َوأَِسيَّا.  الرُّ

 َعظَائِمِ بِ  بِأَْلِسنَتِنَا يَتََكلَُّمونَ  نَْسَمُعهُمْ  َوَعَرٌب، َوُدَخَلَُء، ِكِريتِيُّونَ  يَهُودٌ  اْلُمْستَْوِطنُونَ 

 هَذا؟ يَُكونَ  أَنْ  َعَسى َما» :لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  قَائِلِينَ  َواْرتَابُوا اْلَجِميعُ  فَتََحيَّرَ . «!هللاِ 

 َمعَ  بُْطُرسُ  . فََوقَفَ « ُسَلَفَةً  اْمتَألُوا قَدِ  إِنَّهُمْ » :قَائِلِينَ  يَْستَْهِزئُونَ  آَخُرونَ  . َوَكانَ «

َجالُ  أَيُّهَا» :لَهُمْ  َوقَالَ  َصْوتَهُ َوَرفَعَ  َعَشرَ  األََحدَ  اِكنُونَ  اْليَهُودُ  الرِّ  يمَ أُوُرَشلِ  فِي َوالسَّ

 ُسَكاَرى لَْيُسوا هُؤالَءِ  َكَلَِمي، ألَنَّ  إِلَى َوأَْصُغوا ِعْنَدُكمْ  َمْعلُوًما هَذا لِيَُكنْ  أَْجَمُعوَن،

اَعةُ  ألَنَّهَا تَظُنُّوَن، أَْنتُمْ  َكَما . يَقُولُ ال بِيُوئِيلَ  قِيلَ  َما هَذا اِر. بَلْ النَّهَ  ِمنَ  الثَّالِثَةُ  السَّ  نَّبِيِّ

 بَنُوُكمْ  فَيَتَنَبَّأُ  بََشٍر، ُكلِّ  َعلَى ُروِحي ِمنْ  أَْسُكبُ  أَنِّي األَِخيَرةِ  األَيَّامِ  فِي َويَُكونُ : هللاُ 

 إَِمائِيوَ  أَْيًضا َعبِيِدي أَْحَلًَما. َوَعلَى ُشيُوُخُكمْ  َويَْحلُمُ  ُرًؤى َشبَابُُكمْ  َويََرى َوبَنَاتُُكْم،

َماءِ  فِي َعَجائِبَ  فَيَتَنَبَّأُوَن. َوأُْعِطي األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي ُروِحي ِمنْ  أَْسُكبُ   ْوقُ فَ  ِمنْ  السَّ

لُ  َوبَُخارَ  َونَاًرا َدًما: أَْسفَلُ  ِمنْ  األَْرضِ  َعلَى َوآيَاتٍ  ْمسُ  ُدَخاٍن. تَتََحوَّ  ظُْلَمةٍ  إِلَى الشَّ

بِّ  يَْومُ  يَِجيءَ  أَنْ  قَْبلَ  َدٍم، إِلَى َواْلقََمرُ  ِهيُر. َويَُكونُ  اْلَعِظيمُ  الرَّ  يَْدُعو َمنْ  ُكلُّ  الشَّ

بِّ  ْسمِ إبِ   «.يَْخلُصُ  الرَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12:  16 - 96:  12) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  42 مز

بُّ  هللاُ  َصِعدَ  بَّ  اْلبُوِق، أِلَنَّ  بَِصْوتِ  بِتَْهلِيٍل، َوالرَّ  .لِّلُويَاهَ  .اأْلَُممِ  َجِميعِ  َعلَى َملَّكَ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ي َجاءَ  َوَمتَى ، ُروحُ  اآلِب، ِمنَ  إِلَْيُكمْ  أَنَا َسأُْرِسلُهُ الَِّذي اْلُمَعزِّ  ِعْندِ  ِمنْ  الَِّذي اْلَحقِّ

 َكلَّْمتُُكمْ  دْ قَ  .االْبتَِداءِ  ِمنَ  َمِعي ألَنَُّكمْ  أَْيًضا أَْنتُمْ  لِي. َوتَْشهَُدونَ  يَْشهَدُ  فَهُوَ  يَْنبَثُِق، اآلبِ 

 َمنْ  لُّ كُ  يَظُنُّ  فِيهَا َساَعةٌ  تَأْتِي بَلْ  اْلَمَجاِمعِ، ِمنَ  تَْعثُُروا. َسيُْخِرُجونَُكمْ  الَ  لَِكيْ  بِهَذا

مُ  أَنَّهُ يَْقتُلُُكمْ  َرفُونِي. عَ  َوالَ  اآلبَ  يَْعِرفُوا لَمْ  ألَنَّهُمْ  بُِكمْ  هَذا ّلِلِ. َوَسيَْفَعلُونَ  ِخْدَمةً  يُقَدِّ

اَعةُ  َجاَءتِ  إَِذا َحتَّى بِهَذا َكلَّْمتُُكمْ  قَدْ  لِكنِّي  لَُكمْ  قُلْ أَ  َولَمْ . لَُكمْ  قُْلتُهُ أَنَا أَنِّي تَْذُكُرونَ  السَّ

ا ُكْنتُ  ألَنِّي اْلبَِدايَةِ  ِمنَ   أََحدٌ  َولَْيسَ  أَْرَسلَنِي، الَِّذي إِلَى َماضٍ  فَأَنَا اآلنَ  َمَعُكْم. َوأَمَّ

 نِّيقُلُوبَُكْم. لكِ  اْلُحْزنُ  َمألَ  قَدْ  هَذا لَُكمْ  قُْلتُ  ألَنِّي تَْمِضي؟ لِكنْ  أَْينَ : يَْسأَلُنِي ِمْنُكمْ 

ي، يَأْتِيُكمُ  الَ  أَْنطَلِقْ  لَمْ  إِنْ  ألَنَّهُ أَْنطَلَِق، أَنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  إِنَّهُ: اْلَحقَّ  لَُكمُ  أَقُولُ   لِكنْ وَ  اْلُمَعزِّ

تُ  َذاكَ  َجاءَ  إِلَْيُكْم. َوَمتَى أُْرِسلُهُ َذهَْبتُ  إِنْ   ىَوَعلَ  بِرّ  َوَعلَى َخِطيَّةٍ  َعلَى اْلَعالَمَ  يُبَكِّ

ا ا يُْؤِمنُونَ  الَ  فَألَنَّهُمْ  َخِطيَّةٍ  َعلَى َدْينُونٍَة: أَمَّ  بِيأَ  إِلَى َذاِهبٌ  فَألَنِّي بِرّ  َعلَى بِي. َوأَمَّ

ا تََرْونَنِي َوالَ   ُموًراأُ  لِي ِديَن. إِنَّ  قَدْ  اْلَعالَمِ  هَذا َرئِيسَ  فَألَنَّ  َدْينُونَةٍ  َعلَى أَْيًضا. َوأَمَّ

ا تَْحتَِملُوا أَنْ  تَْستَِطيُعونَ  الَ  َولِكنْ  لَُكْم، ألَقُولَ  أَْيًضا َكثِيَرةً   َذاَك، اءَ جَ  َمتَى اآلَن. َوأَمَّ
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، ُروحُ  ، َجِميعِ  إِلَى يُْرِشُدُكمْ  فَهُوَ  اْلَحقِّ  يَْسَمعُ  امَ  ُكلُّ  بَلْ  نَْفِسِه، ِمنْ  يَتََكلَّمُ  الَ  ألَنَّهُ اْلَحقِّ

ُدنِي، آتِيٍَة. َذاكَ  بِأُُمورٍ  َويُْخبُِرُكمْ  بِِه، يَتََكلَّمُ  ا يَأُْخذُ  ألَنَّهُ يَُمجِّ  َما لُّ َويُْخبُِرُكْم. كُ  لِي ِممَّ

ا يَأُْخذُ  إِنَّهُ قُْلتُ  لِهَذا. لِي هُوَ  لِآلبِ  ِ َدائِماً  . َويُْخبُِرُكمْ  لِي ِممَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من شهر تُوت )ِعيد النيِروز( 1اليوم: 
 

 العَشيه

 (29 ــ 44:  10) تىمَ 
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9،  1:  26 مز

بَّ  َسبُِّحوا بَّ  َسبُِّحوا َجِديداً، تَْسبِيحاً  الرَّ بَّ  َسبُِّحوا. األْرض ُكلَّ  يا الرَّ  ِرُكواَوبَا الرَّ

ُروا إْسَمهُ،  .هَلِّلُويَا. بَِخَلِصهِ  يَْومٍ  إلى يَْومٍ  ِمنْ  بَشِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

َمواتِ  َملُكوتُ  يُْشبِهُ  الفََرحِ  َوِمنَ . فَخبَّأهُ  إْنَسانٌ  َوَجَدهُ  َحْقٍل، في ُمْخفىً  َكْنزاً  السَّ

َمَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ َوأْيضاً . اْلَحْقلَ  ذلِكَ  ْشتََرىإوَ  لَهُ َكانَ  َما ُكلَّ  َوبَاعَ  َمَضى  السَّ

ا اْلَجيَِّدةَ، اْلَجَواِهرَ  يَْطلُبُ  تَاِجراً  َرُجَلً   َوبَاعَ  َمَضى ثَِمينةً، َواِحَدةً  َجوهَرةً  َوَجدَ  فَلمَّ

َمَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ َوأْيضاً . ْشتََراهاإوَ  لَهُ َكانَ  َما ُكلَّ   ْحِر،اْلبَ  في أُْلقِيَتْ  َشبََكةً  السَّ

ا. ِجْنسٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فََجَمَعتْ  اِطِئ، إلى َجَذبُوهَا ْمتَألتْ إ َولَمَّ  َمُعوافَجَ  يَْنتَقُونَ  َوَجلَُسوا الشَّ

ا األْوِعيَِة، في اْلِجيَادَ  ِديءُ  َوأمَّ  هَذا نِهايةِ  في َسيَُكونُ  َوهَكَذا. َخاِرجاً  فََرُموهُ  الرَّ

هرِ   تُونِ أ في ويَْقِذفُونَهُمْ  األْخيَاِر، بَْينِ  ِمنْ  األْشَرارَ  ويُْفِرُزونَ  اْلَمَلئَِكةُ  يَْخُرجُ : الدَّ

. "ُكلَّهُ؟ هَذا أَفَِهْمتُمْ : "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ . األْسنَانِ  َوَصِريرُ  البَُكاءُ  يَُكونُ  هُنَاكَ . النَّارِ 
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َموَ  َملَُكوتِ  في ُمتََعلِّمٍ  َكاتِبٍ  ُكلُّ  هََذا أْجلِ  ِمنْ : "لَهُمْ  قَالَ ". يَاَربُّ  نََعمْ : "لَهُ قَالوا  اتِ السَّ

ِ َدائِما". َوُعتَقَاءَ  ُجُدداً  َكْنِزهِ  ِمنْ  يُْخِرجُ  َحْقلٍ  َربَّ  َرُجَلً  يُْشبِهُ  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 بَاِكر

 (99 ــ 12:  9) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 1:  22 مز

بَّ  َسبُِّحوا بَّ  ألنَّ  َجِديداً، تَْسبِيَحاً  الرَّ  ِمينهُ،يَ  لَهُ أَْحيَتْ  َعِجيبَةً، أَْعَماالً  َصنَعَ  قَدْ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. القُدُّوسُ  َوذراُعهُ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِسيونَ  يُوَحنَّا تََلَِميذُ  َوكانَ   يُوَحنَّا تََلِميذُ  لَِماذا: "لَهُ َوقَالُوا فََجاُءوا يَُصوُموَن، َواْلفَرِّ

يسيِّينَ  ا يَُصوُموَن، َواْلفَرِّ : هُمْ لَ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ ". يَُصوُموَن؟ فَلَ  تََلِميُذكَ  وأمَّ

 َمَعهُمْ  الَعِريسُ  دامَ  َما َمَعهُْم؟ الَعِريسُ  دامَ  َما يَُصوُموا أنْ  الُعْرسِ  بَنُو يَْستَطيعُ  هلْ 

 ئذٍ فحين َعْنهُْم، الَعِريسُ  يُرفَعُ  حينَ  أيامٌ  َوَستَأتي. يَُصوُموا أنْ  يَستَطيُعونَ  ال

 وإالَّ  ،َعتِيقٍ  ثَْوبٍ  َعلَى َجديَدةً  ُرقَعةً  يَِخيطُ  أَحدٍ  ِمنْ  َما فإنَّهُ. األيامِ  تِلكَ  في يَُصوُمونَ 

 ِديَدةٌ جَ  َخْمرٌ  تَُصبُّ  َوال. رَداَءةً  أَْكثَرَ  اْلَخْرقُ  َويَِصيرُ  اْلقَِديمِ  ِمنَ  يَأُخذُ  الَجديدُ  فَاْلِملءُ 

قَاَق، الَجِديَدةُ  اْلَخْمرُ  تَُشقَّ  لِئََلَّ  قَِديمٍة، ِزقَاقٍ  في قَاقِ  َمعَ  اْلَخْمرُ  فَتَْتلَفُ  الزِّ  بَلْ . الزِّ

ِ َدائِماً   .َجِديَدةٍ  ِزقَاقٍ  في ةٌ َجِديد َخْمرٌ  تَُصبُّ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (10:  6 ــ 11:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

، َمَخافَةَ  َعاِرفُونَ  نَْحنُ  َوإذْ  بِّ ا. النَّاسِ  نُْقنِعُ  ِصْرنَا الرَّ ُ  فَأمَّ  ،لَهُ ظَاِهُرونَ  فَنَْحنُ  هللاَّ

 ا،بِهَذَ  ِعْنَدُكم أْنفَُسنا نَْمَدحُ  َولَْسنا. أْيضاً  َضمائِِرُكمْ  في ظَاِهرينَ  نَُكونَ  أنْ  َوأَْرُجو

. بِاْلقَْلبِ  ال اْلَوْجهِ بِ  يَْفتَِخُرونَ  الَّذين أُولئِكَ  ِعْندَ  بِنَا تَْفتَِخُروا لَِكيْ  َسبَبَاً  نُْعِطيُكمْ  َولَِكنَّنا

، فََجْهلُنَا ُجهَّاالً  ُكنَّا إنْ  ألننَا  المِسيحِ  َمَحبَّةَ  ألنَّ  لَُكم؛ فََعْقلُنَا ُعقَلءً  ُكنَّا َوإنْ  ّلِلَّ

 ذاً إ فَالُكلُّ  النَّاِس، َجِميعِ  ألْجلِ  َماتَ  َواِحدٌ  كانَ  إنْ  أنهُ: بِهذا نحكمُ  نَحنُ  إذْ . تَْحُصُرنا

 َماتَ  للَّذي بَل َوْحدهم، ألْنفُِسهمْ  األحيَاءُ  يَِعيش ال لَِكيْ  الُكلِّ  عن هو َوَماتَ . َماتُوا

 َعَرْفنَا قَدْ  ُكنَّا وإنْ . الَجَسدِ  َحَسبَ  أَحداً  نَْعِرفُ  ال اآلنَ  ِمنَ  نَحنُ  إذاً . َوقَامَ  َعْنهمْ 

 هُوَ فَ  الَمِسيحِ  في أَحدٌ  َكانَ  إنْ  إذاً . بَْعدُ  نَْعِرفُهُ ال اآلنَ  لِكنِ  الَجَسِد، َحَسبَ  اْلَمِسيحَ 

 هو ءٍ َشي وُكلَّ . َجِديداً  َصارَ  قَدْ  الُكلُّ  هَُوَذا. َمَضتْ  قَدْ  الَعتيقَةُ  األْشيَاءُ : َجِديَدةٌ  َخلِيقَةٌ 

َ  ألنَّ  اْلُمَصالََحِة، ِخْدَمةَ  َوأْعطَانَا بِاْلَمِسيحِ، لِنَْفِسهِ  َصالََحنَا الَّذي هللاَّ  قِبَلِ  ِمنْ   َكانَ  هللاَّ

 لَِمةَ كَ  فِينَا َوَواِضعاً  آثاَمهُْم، لَهُمْ  َحاِسبٍ  َغْيرَ  لِنَْفِسِه، الَعالَمَ  ُمَصالِحاً  اْلَمِسيحِ  في

َ  َكأنَّ  اْلَمِسيحِ، َعنِ  َكُسفََراءَ  نَْسَعى إذاً . اْلُمَصالََحةِ  . ناأَيِدي َعلَى اْلَعَزاءَ  يُْعِطي هللاَّ

ِ  َمعَ  تََصالَُحوا: اْلَمِسيحِ  َعنِ  نَْطلُبُ   ْفَسهُنَ  َصيَّرَ  قَدْ  َخِطيَّةً، يَْعِرفْ  لَمْ  الَِّذي فَإنَّ . هللاَّ

ِ  بِرَّ  نَْحنُ  نَكونَ  لَِكيْ  َخِطيَّةً؛ َعنَّا  ْقبَلُواتَ  ال أنْ  نَْطلُبُ  َمَعهُ َعاِملُونَ  نَْحنُ  فَإذْ . فِيهِ  هللاَّ

ِ  نِْعَمةَ  ". تُكَ أََعنْ  َخَلَصٍ  يَْومِ  َوفي َسِمْعتَُك، َمْقبُولٍ  َوْقتٍ  في: "يَقُولُ  ألنهُ. بَاِطَلً  هللاَّ

 لِئََلَّ  َشْيءٍ  في َعْثَرةً  نَْجَعلُ  َولَْسنَا. َخَلَصٍ  يَْومُ  اآلنَ  هَُوَذا. َمْقبُولٌ  َوْقتٌ  اآلنَ  هَُوَذا

امِ  أْنفَُسنَا نُقيمُ  َشيءٍ  ُكلِّ  في بَلْ . ِخدَمتُنا تَُلَمَ  ِ  َكُخدَّ  َشَدائَِد، يف َكثِيٍر، َصْبرٍ  في: هللاَّ

 في اْضِطَرابَاٍت، في ُسُجوٍن، في َضَربَاٍت، في ِضيقَاٍت، في َضُروَراٍت، في
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 في َصَلحٍ، في أَنَاٍة، في ِعْلٍم، في طَهَاَرٍة، في أْصَواٍم، في أْسهَاٍر، في أْتَعاٍب،

وحِ  ، َكَلَمِ  في ِريَاٍء، بَِلَ  َمَحبَّةٍ  في القُُدِس، الرُّ ةِ  في اْلَحقِّ ِ  قُوَّ  لليَِمينِ  رِّ البِ  بِِسَلَحِ  هللاِّ

 ،َصاِدقُونَ  َونَْحنُ  َكُمِضلِّينَ . َحَسنٍ  َوِصيتٍ  َرِديءٍ  بِِصيتٍ  َوهََواٍن، بَِمْجدٍ . ولليََسارِ 

بِينَ  نَْحيَا، نَْحنُ  َوهَا َكَمائِتِينَ  َمْعُروفُوَن، َونَْحنُ  َكَمْجهُولِينَ   َغْيرُ  َونَْحنُ  َكُمَؤدَّ

 َشيءَ  ال َكأنَّ  َكثِيِريَن، نُْغنِي َونَْحنُ  َكفُقََراءَ  فَِرُحوَن، َدائِماً  َونَْحنُ  َكَحَزانَى َمْقتُولِيَن،

 ْستُمْ لَ . ِسعٌ ُمتَّ  َوقَْلبُنَا. الُكوِرْنثِيُّونَ  أيهَا إلْيُكمْ  َمْفتُوحٌ  فَُمنَا. َشيءٍ  ُكلَّ  نَْملِكُ  َونَْحنُ  لَنَا

 ُكونُوا: الِديألوْ  َكَما أَقُولُ  لِذلِكَ  فََجزاءً . أَْحَشائُِكمْ  في ُمتََضيِّقِينَ  بَلْ  فِينَا، ُمتََضيِّقِينَ 

 .ُمتَِّسِعينَ  أْيَضاً  أْنتُمْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 ــ 2:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرُسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 ِمنَ  ْنَدُكمْ عِ  َكانَتْ  الَّتي قَِديَمةً  َوِصيَّةً  بَلْ  َجِديَدةً، َوِصيَّةً  إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  لَْستُ  أَِحبَّائِي، يَا

 أَْكتُبُها ةٌ َجِديدَ  َوِصيَّةٌ  أْيضاً . َسِمْعتُُموهَا الَّتي الَكلَِمةُ  ِهيَ  الَعتِيقَةَ  الَوِصيَّةَ  فإنَّ . البَْدءِ 

 اآلنَ  اْلَحقِيقِيَّ  َوالنُّورَ  َجاَزْت، قَدْ  الظُّْلَمةَ  ألنَّ : َوفِيُكمْ  فيها َكائنٌ  اْلَحقُّ  الَّتي إلَْيُكْم،

 نْ مَ . الظُّْلَمةِ  في اآلنَ  إلى فَهُوَ  أَخاهُ، يُْبِغضُ  وهُوَ  النُّورِ  في أنَّهُ: يَقُولُ  َمنْ . يُِضيءُ 

ا. َعْثَرةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  النُّورِ  في يَْثبُتُ  أَخاهُ  يُِحبُّ   لظََّلِم،ا في فَهُوَ  أَخاهُ  يُْبِغضُ  َمنْ  َوأمَّ

 تُبُ أَكْ . َعْينَْيهِ  أَْطَمَستْ  قَدْ  الظُّْلَمةَ  ألنَّ  يَْمِضي؛ أْينَ  يَْعلَمُ  وال يَْسلُُك، الظََّلمِ  وفي

 اأيهَ  إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ . اْسِمهِ  أْجلِ  ِمنْ  َخطَايَاُكمْ  لَُكمُ  ُغفَِرتْ  قَدْ  ألنهُ األْوالَُد، أيهَا إلَْيُكمْ 

بَّاُن، أيهَا إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ . البَْدءِ  ِمنَ  الَّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  اآلباُء،  َغلَْبتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  الشُّ

يرَ  رِّ  اآلباُء، اأيهَ  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ . اآلبَ  َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  األْوالَُد، أيهَا إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ . الشِّ
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بَّاُن، أيهَا إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ . البَْدءِ  ِمنَ  الَّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألنُكمْ  ِ  َكلَِمةُ وَ  أْقِويَاُء، ألنُكمْ  الشُّ  هللاَّ

يرَ  َغلَْبتُمُ  َوقَدْ  فِيُكْم، ثَابِتَةٌ  رِّ  أَحبَّ  إنْ . الَعالَمِ  في الَّتي األْشيَاءَ  وال الَعالَمَ  تُِحبُّوا ال. الشِّ

 ةَ َوَشْهوَ  الَجَسِد، َشْهَوةَ : الَعالَمِ  في َما ُكلَّ  ألنَّ . اآلبِ  َمَحبَّةُ  فِيهِ  فَلَْيَستْ  اْلَعالَمَ  أَحدٌ 

 يَْمِضي واْلَعالَمُ . اْلَعالَمِ  ِمنَ  بَلْ  اآلبِ  ِمنَ  لَْيَستْ  هَِذهِ  اْلَمِعيَشِة، َوتََعظُّمَ  الُعيُوِن،

ا َوَشْهَوتُهُ، ِ  َمِشيئَةَ  يَْصنَعُ  الَِّذي وأمَّ  .األبدِ  إلى فَيَْثبُتُ  هللاَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن 

 

 

 (04 ــ 16:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا تْ إفَ  يَْنتَِظُرهَُما أثِينَا في فََكانَ  بُولُس َوأمَّ  في ثيرةً كَ  اْلَمِدينَةَ  َرأى إذْ  فِيِه، ُروُحهُ ْحتَدَّ

 تَِمُعونَ يَجْ  الَّذينَ  وُكلَّ  واْلُمتََعبِِّديَن، اليَهُودَ  اْلَمْجَمعِ  في يَُكلِّمُ  فََكانَ . األصنامِ  عبادةِ 

 َواقِيِّيَن،الرِّ  الفََلِسفَة شيعة وِمنْ  ابيقوريوس، تَعليم ِمنْ  َوقَْومٌ . السُّوقِ  في يَْومٍ  ُكلَّ 

 ،"يَقُوَل؟ أنْ  اْلِمْهَذارُ  هَذا يُِريدُ  َماَذا: "يَقُولُونَ  َكانُوا آَخُرونَ  َوقَْومٌ  يَُجاِدلُونهُ َكانُوا

رٌ  إنَّهُ: "يَقُولُونَ  َكانُوا َوآَخُرونَ  ُرهُمْ  َكانَ  ألنهُ". َغِريبَةٍ  بَِشيَاِطينَ  ُمبَشِّ  يَُسوعَ بِ  يُبَشِّ

 هُوَ  امَ  نَعلَمَ  أنْ  يُْمِكنُنَا هَلْ : "قَائِلِينَ  األريوبَاُغوس، إلى َوأَْدَخلُوهُ  فَأََخُذوهُ . َوقِياَمتِهِ 

 اِمِعنَا،َمسَ  في يَْدُخلُ  غريباً  َكَلماً  تَْجلِبُ  ألنكَ . بِهِ  تَتََكلَّمُ  الَّذي الَجِديدُ  التَّْعلِيمُ  هَذا

ا". هَذا هُوَ  َما نَْعلَمَ  أنْ  فَنُِريدُ   فََل اْلُمْستَْوِطنُوَن، َوالُغَربَاءُ  ُكلّهُمْ  األثينيون فَأمَّ

ُغونَ   في سُ بُولُ  فََوقَفَ . َجِديداً  َشْيئاً  يَْسَمُعوا أوْ  يَتََكلَُّموا ألنْ  إالَّ  آَخَر، لَِشيءٍ  يَتَفَرَّ

َجالُ  أيهَا: "وقال األريوباغوس َوَسطِ   أنُكمْ  َشيءٍ  لِّ كُ  في أَراُكمْ ! األثِينيونَ  الرِّ

يَاِطيِن، ِعبَاَدةِ  في ُمتَفَاِضلُونَ   بُوَداتُِكْم،َمعْ  إلى ألْنظُر ُمجتَازاً  ُكْنتُ  بَْينََما ألنني الشَّ
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 ال َوأْنتُمْ  تَعبُُدونَهُ فالَِّذي". الَمْجهُولُ  اإللهُ: "َعلَْيهِ  َمْكتُوباً  َمْذبَحاً  أْيضاً  َوَجْدتُ 

رُكمْ  أَنا هذا تَْعِرفُونَهُ،  َربُّ  هُوَ  هَذا فِيِه، َما وُكلَّ  الَعالَمَ  َخلَقَ  الَِّذي اإللَهُ. بِهِ  أُبشِّ

َماءِ   نَّاسِ ال بِأياِدي يُْخَدمُ  وال باألياِدي، َمْصنُوَعةٍ  هَيَاِكلَ  في يَْسُكنُ  ال َواألْرِض، السَّ

. َشيءٍ  ولُكلِّ  أحدٍ  لُكلِّ  والنَّسَمةَ  الَحيَاةَ  يُْعِطي هُوَ  إذْ  َشيٍء، إلى ُمْحتَاجٍ  َغيرُ  وهُوَ 

دَ  إذْ  األْرِض، َوْجهِ  ُكلِّ  َعلَى ليَْسُكنُوا واِحدٍ  ِمنْ  البََشرِ  أَُممِ  ُكلَّ  َوَخلَقَ   أزمنةً  َحدَّ

َ  يَْطلُبُوا لَِكيْ  َمْسَكنِِهْم، َوُحُدودَ  البَدِء، ُمنذُ  ُمرتَّبةً   َمعَ  ونَهُ،فَيَِجدُ  يَْلتَِمُسونَهُ لََعلَّهُمْ  هللاَّ

كُ  نَْحيَا بِهِ  ألننَا. ِمنَّا َواِحدٍ  ُكلِّ  َعنْ  بَِعيدٍ  َغْيرُ  أنهُ  بَْعضُ  قَالَ  َكَما. َونُوَجدُ  َونَتََحرَّ

َعراء ِ، ِجْنسُ  نَْحنُ  فَإذْ . ِجْنُسهُ نَحنُ  إنَّنَا: ِعْنَدُكمْ  الشُّ  أنَّ بِ  نَظُنَّ  أنْ  لَنَا يَْنبَِغي ال هللاَّ

ةَ  أو الذَّهبَ   َشبيهةً  تكونُ  إْنَسانٍ  اْختَِراعَ  أو َصناعةَ  اْلَمْنقُوَشةَ  اْلِحَجاَرةَ  أَوْ  اْلفِضَّ

 ِ ُ  أزالها قَدْ  الِجهَالةِ  أزمنةَ  ألنَّ . باّلِلَّ  َواِحدٍ  ُكلُّ  يَتُوبَ  لكيْ  النَّاسَ  يُنِذرُ  فَهو واآلن. هللاِّ

 َسانِ اإلنْ  يَدِ  َعلَى بِالَعْدِل، الَمْسُكونَةِ  ُكلَّ  يَِدينُ  فيه يَْوماً  أقَامَ  أنهُ َكَما. َمَكانٍ  ُكلِّ  في

ا". األْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  أقَاَمهُ إذْ  أَحدٍ  لُِكلِّ  اإليمانَ  َوأْعطَى َعيَّنَهُ، الَّذي  َمةَ قِيا َسِمُعوا فَلَمَّ

 هَذا َعنْ  ِمْنكَ  َسنَْسَمعُ : "يَقُولُونَ  َوالبَْعضُ  يَْستَْهِزئُوَن، ِمْنهُمْ  قَومٌ  َكانَ  األْمَواتِ 

 الَّذين هَؤالءِ  آَمنُوا، أُنَاسٌ  بِهِ  والتََصقَ . َوَسِطِهمْ  ِمنْ  بُولُسُ  َخَرجَ  َوهََكذا!". أْيضاً 

، ِديُونِيِسيُوسُ  ِمْنهُمْ  َكان  .َمَعهَُما وآَخُرونَ  َداَماِرس اْسُمهَا واْمَرأةٌ  األِريُوبَاِغيُّ

بِّ تَْنُمو  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (03 ــ 14:  4) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 1:  21 ، 11:  62 مز

نَةِ  إْكلِيلَ  بَاِركُ تُ  َسمِ  ِمنَ  تَْمتَليءُ  وبِقَاُعكَ  بَِصَلَِحَك، السَّ ِ  إبتهجوا. الدَّ  عينُنا،مُ  باّلِلَّ

 .هَلِّلُويَا. يَعقوبَ  إللَهِ  هلِّلوا
 

وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ةِ  الَجلِيلِ  إلى يَُسوعُ  َرَجعَ  ثُمَّ  وحِ، بِقُوَّ  َكانَ و. الُكوَرةِ  تِْلكَ  في َعْنهُ الَخبَرُ  َوَذاعَ  الرُّ

داً  َمَجاِمِعِهمْ  في يَُعلِّمُ  هُوَ   ُربيَّ  الَّذي الموِضعِ  النَّاِصَرِة، إلى فَأتَى. الُكلِّ  ِمنَ  ُمَمجَّ

ْبتِ  يَْومِ  في الَمْجَمعِ  إلى َوَدَخلَ . فِيهِ   إَشْعيَاءَ  رُ ِسفْ  إلْيهِ  فَُدفِعَ  لِيَْقَرأَ، َوقَامَ  َكَعاَدتِهِ  السَّ

ا. النَّبيِّ  ْفرَ  فَتَحَ  فَلَمَّ بِّ  ُروحُ : "فِيهِ  َمْكتُوباً  َكانَ  الَِّذي الَمْوِضعَ  َوَجدَ  السِّ ،عَ  الرَّ  لَيَّ

رَ  َوأَْرَسلَنِي َمَسَحنِي لِهَذا  لِْلُعْميَانِ وَ  بِالتَّْخلِيَِة، للَمْسبِيينَ  َوأُنَاِديَ  اْلَمَساِكيَن، ألُبَشِّ

بِّ  بَِسنَةِ  َوأَْكِرزَ  بِاإلْطَلَِق، اْلَمأُسوِرينَ  إلى َوألُْرِسلَ  بِاْلبََصِر،  ثُمَّ . "اْلَمقبُولَةِ  الرَّ

ْفرَ  طََوى  ُعيُونُهُمْ  َكانَتْ  اْلَمْجَمعِ  في َكانَ  َمنْ  وُكلُّ . َوَجلَسَ  للَخاِدمِ  وأْعطَاهُ  السِّ

 وَكانُوا ".َمساِمِعُكمْ  في اْلَمْكتُوبُ  هَذا تَمَّ  قَدْ  اليَْومَ  إنَّهُ: "لَهُمْ  يَقُولُ  فَبَدأ. إلْيهِ  َشاِخَصةً 

بُونَ  وَكانُوا َجِميعاً  لَهُ يَْشهَُدونَ   يِه،فِ  ِمنْ  تَْخُرجُ  َكانَتْ  التي النِّْعَمةِ  أْقَوالِ  ِمنْ  يَتََعجَّ

 َذاهَ  لي تَقُولُونَ  لََعلَُّكمْ : "لَهُمْ  فَقَالَ ". يُوُسَف؟ اْبنَ  هُوَ  هََذا ألْيسَ : "يَقُولُونَ  وَكانُوا

 في َصارَ  قَدْ  أنهُ َعْنهُ َسِمْعنَا َما وُكلُّ . َوحَدكَ  َذاتَكَ  اْشفِ  الطَّبِيبُ  أيهَا: اْلَمثَلَ 
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 إنَّهُ: ُكمْ لَ  أقُولُ  الَحقَّ : "قَالَ  ثُمَّ " َمِدينَتِكَ  في أيضاً  الَموِضعِ  هََذا في اْفَعْلهُ َكْفِرنَاُحوَم،

 سَرائِيلَ إ في ُكنَّ  َكثِيرةً  أَراِملَ  إنَّ : لَُكمْ  أقُولُ  وَحقَّاً . َمِدينَتِهِ  في بَِمْقبُولٍ  واِحدٌ  نبيٌّ  وال

َماءُ  أُْغلِقَتِ  ِحينَ  إيلِيَّا أيامِ  في  َعِظيمٌ  ُجوعٌ  َصارَ  حتَّى أْشهٍُر، َوِستَّةَ  ِسنِينَ  ثََلَثَ  السَّ

، َواِحَدةٍ  إلى إيلِيَّا يُْرَسلْ  َولَمْ  األْرِض، ُكلِّ  َعلَى  يف كانت أْرَملَةٍ  اْمَرأَةٍ  إلى إالَّ  ِمنهُنَّ

،ال ألِيَشعَ  َزَمانِ  في إْسَرائِيلَ  في َكثِيُرونَ  بُْرصٌ  يُوَجدُ  وَكانَ . َصْيَدا َصْرفَةِ   َولَمْ  نَّبيِّ

ْريَانِيُّ  نُْعَمانُ  إالَّ  ِمْنهُمْ  َواِحدٌ  يُطَهَّرْ  ا َغَضباً  اْلَجِميعُ  فَإْمتَألَ ". السُّ  هََذا، َسِمُعوا لَمَّ

 كانَتْ  الَِّذي الَجبَلِ  أْعلَى إلى َخاِرَجاً  بِهِ  َوَجاُءوا اْلَمِدينَِة، َخاِرجَ  فأْخَرُجوهُ  وقَاُموا

ا. أْسفَلٍ  إلى يَْطَرُحوهُ  حتَّى َعلَْيهِ  َمْبنِيَّةً  َمِدينَتُهُمْ   .َوَمَشى َوَسِطِهمْ  ِمنْ  فََعبَرَ  هُوَ  أمَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر تُوت 2اليوم: 
 

 العَشيه

 (19 ــ 1:  14) تىمَ 
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  29 مز

يتونِ  َشَجرةِ  ِمثلُ  وأنا ِ  بَْيتِ  في اْلُمْثِمَرِة، الزَّ كُ . هللاَّ امَ  ،ُحْلوٌ  فإنَّهُ بِإْسِمكَ  وأَتَمسَّ  قُدَّ

يِسيكَ   .هَلِّلُويَا. قدِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

َمنِ  ذلِكَ  وفي ْبعِ  َرئِيسُ  ِهيُروِدسُ  َسِمعَ  الزَّ  هُوَ  هَذا: "لِفِْتيَانِهِ  فَقَالَ  يَُسوَع، َخبَرَ  الرُّ

اتُ  بِهِ  تُْعَملُ  هَذا أْجلِ  َوِمنْ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  قَامَ  فَإنَّهُ اْلَمْعَمَدانُ  يُوَحنَّا  فَإنَّ ". القُوَّ

 اْمَرأةِ  ِهيُروِديَّا أْجلِ  ِمنْ  السِّْجنِ  في َوطََرَحهُ َوَربطهُ يُوَحنَّا أْمَسكَ  قَدْ  َكانَ  ِهيُروِدسَ 

 تُلَهُيَقْ  أنْ  َوأَرادَ ". تَتَِّخَذهَا أنْ  لَكَ  يَِحلُّ  ال: "لَهُ يَقُولُ  َكانَ  ايُوَحنَّ  ألنَّ  أِخيِه، فِيلُبُّسَ 

ا. نَبِيٍّ  ِمْثلَ  ِعْنَدهُمْ  َكانَ  ألنهُ اْلَجْمعِ، ِمنَ  فََخافَ   تِ َرقَصَ  ِهيُروِدَس، َمْولِد يَومُ  َكانَ  فَلَمَّ

تْ  اْلَوَسطِ  في ِهيُروِديَّا اْبنَةُ  اً  أْقَسمَ  فَلِهََذا. ِهيُروِدسَ  فََسرَّ . لَْتهَُسأ ما يُْعِطيها أنْ  ُمقِرَّ

هَا َعلََّمْتهَا َكانَتْ  إذْ  فَِهيَ  ". طَبَقٍ  في ههُنَا اْلَمْعَمَدانِ  يُوَحنَّا َرْأسَ  أْعِطنِي: "قَالَتْ  أُمُّ

 َوأَخذَ  فَأْرَسلَ . لَهَا تُْعطَى أنْ  أَمرَ  َمَعهُ َواْلُمتَِّكئِينَ  األْقَسامِ  أْجلِ  َوِمنْ . اْلَملِكُ  فََحِزنَ 
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بِيَِّة، إلى َوُدفَِعتْ  طَبَقٍ  في َوأُْحِضَرتْ . السِّْجنِ  في يُوَحنَّا َرْأسَ  بِيَّةُ ا َوَدفََعْتها الصَّ  لصَّ

هَا إلى  . يَُسوعَ  َوأَْخبَُروا َجاءوا ثُمَّ . َوَدفَنُوهُ  الَجَسدَ  َوَحَملُوا تََلِميُذهُ  فََجاءَ . أُمِّ

 ِ  .َدائِماً  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (19 ــ 2:  2) لُوقَا
 

البَشير،  الُوقَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12،  14 ، 13:  29 مز

 مْ هُ  بَِما َويَُكونُونَ . َدِسمٍ  ُدْهنٍ  في َوَشيُخوَختِي القَْرِن، َوِحيدِ  ِمْثلَ  قَْرنِي َويَْرتَفِعُ 

بَّ  بأنَّ  يُْخبُِرونَ  ُمْستَريحوَن،  .هَلِّلُويَا. ُمْستَقِيمٌ  إلهَنا الرَّ
 

بُن إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْبعِ  َرئِيسُ  ِهيُروِدسُ  فََسِمعَ   انُواكَ  قَْوماً  ألنَّ  اْلقَْلِب، َحِزينُ  فََكانَ  ِمْنهُ، َكانَ  َما بُكلِّ  الرُّ

 ".ظَهَرَ  قَدْ  إيلِيَّا إنَّ : "آَخُرونَ  َوقَالَ ". األْمَواتِ  بَْينِ  ِمنَ  قَامَ  قَدْ  يُوَحنَّا إنَّ : "يَقُولُونَ 

لينَ  ِمنَ  نَبِيَّاً  إنَّ : "َوآَخُرونَ   َمنْ فَ . ُعنُقَهُ قَطَْعتُ  أنا يُوَحنَّا: "ِهيُروِدسُ  فَقَالَ ". قَامَ  األوَّ

ا. يََراهُ  أنْ  يَْطلُبُ  َوَكانَ  ،"هَذا؟ ِمْثلَ  َعْنهُ أَْسَمعُ  الَّذي هَذا هُوَ  ُسلُ  َرَجعَ  ولَمَّ ثُوهُ  الرُّ  َحدَّ

ا. َصْيَدا بَْيتَ  تَُسمَّى َمِدينَةً  إْنفِرادٍ  على َوَدَخلَ  َمَعهُ فَأَخَذهُمْ  فََعلُوا، بَِما  َمتِ َعلِ  فَلَمَّ

ِ، َملَُكوتِ  َعنْ  َوَخاطَبَهُمْ  فَقَبِلَهُمْ  تَبُِعوهُ، الُجُموعُ  فَاءِ  إلى َواْلُمْحتَاُجونَ  هللاَّ . فَاهُمْ شَ  الشِّ

ِ َدائِماً  .يلَ يَمِ  بَدأَ  قَدْ  النَّهَارُ  َوَكانَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (9:  19 ــ 09:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َوبَاَراَق، ِجْدُعوَن، َعنْ  أَْخبَْرتُ  إنْ  الَوْقتُ  يُْعِوُزنِي ألنهُ أْيضاً؟ أقُولُ  َماذا

 ُرواقَهَ : بِاإليَمانِ  الَِّذينَ  األَُخِر، َواألْنبِيَاءِ  َوَصُموئيَل، َوَداُوَد، َويَْفتَاَح، َوَشْمُشوَن،

، َعَملُوا َمَمالَِك، وا اْلَمَواِعيَد، نَالوا البِرَّ ةَ  أَْخَمُدوا أُُسوٍد، أْفَواهَ  َسدُّ  نْ مِ  نََجْوا النَّاِر، قُوَّ

يِف،ا َحدِّ  وا لسَّ ْعِف، في تَقَوُّ  اَء،ُغَربَ  ُجيُوشَ  هََزُموا اْلَحْرِب، في أْقوياءَ  َصاُروا الضَّ

 ليهمْ إ يَْقبَلُوا َولَمْ  الطُّبُولِ  ِمْثلَ  ُضِربُوا َوآَخُرونَ . قِيَاَمةٍ  بَعدِ  ِمنْ  أْمَواتَهُنَّ  نَِساءٌ  أََخَذتْ 

بوا َوآَخُرونَ . الفَاِضلَةَ  القِيَاَمةَ  يَنَالُوا لَِكيْ  النََّجاةَ   قُيُودٍ  في ثُمَّ  َوَجْلٍد، هُزءٍ  في تََجرَّ

بوا، بِاْلَمنَاِشيِر، نُِشُروا ُرِجُموا،. َوَحْبسٍ  أْيضاً  ْيِف، قَْتَلً  َماتُوا ُجرِّ  في واطَافُ  بالسَّ

 مُ الَعالَ  يَُكن لَمْ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ  ُمتألِِّميَن، ُمتََضايقِينَ  ُمْعَوزينَ  ِمْعَزى، َوُجلُودِ  فَِراءٍ 

 لُّهُْم،كُ  فَهَُؤالءِ . األْرضِ  وُشقُوقِ  َواْلَمَغايرِ  َواْلِجبَالِ  اْلبََراِري في تَائِهينَ . يَْستَحقَّهُمْ 

َ  ألنَّ  اْلَمْوِعَد، يَنَالُوا َولَمْ  اإليَماِن، قِبَلِ  ِمنْ  لَهُمْ  ُشِهدَ  مَ  اْلبَْدءِ  ُمْنذُ  هللاَّ  أْجلِنَا نْ مِ  فَنَظَرَ  تَقدَّ

 هَداءٍ شُ  َسَحابَةُ  لَنَا الَِّذينَ  أْيضاً  نَْحنُ  هََذا أْجلِ  ِمنْ . بُِدوننَا يُْكَملُوا ال لَِكيْ  ُمْختَاراً، أْمَراً 

 ِجّداً، َعلينا القَائَِمةُ  َواْلَخِطيَّةُ  تََكبٍُّر، ُكلَّ  عنَّا فَْلنَْطَرحْ  بِنَا، ُمِحيطَةٌ  ِمْقَداُرهَا هََذا

ْبرِ  لِهِ و اإليَمانِ  َرئِيسِ  إلى َونَْنظُرْ  لَنَا، اْلَمْوُضوعِ  اْلِجهَادِ  في فَْلنَْسَعى وبِالصَّ  ُمَكمِّ

اَمهُ َكانَ  َما ِعَوضَ  الَِّذي هَذا يَُسوَع، لِيبِ  َعلَى َصبَرَ  الفََرحِ  ِمنَ  قُدَّ  َواْستَهَانَ  الصَّ

ِ  َعْرشِ  يَِمينِ  َعنْ  َوَجلَسَ  بِالَعاِر،  .هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (93 ــ 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرُسول يعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

يَّانُ  هَُوذا. تَُدانُوا لِئََلَّ  إْخَوتي يا بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  يَئِنَّ  ال . ألْبَوابِ ا َعلَى َواقِفٌ  الدَّ

 اْسمِ بِ  تََكلَُّموا الَِّذينَ  األنبِيَاءِ  أناةِ  َوطُولِ  الَمَشقَّاتِ  اْحتَِمالِ  ِمثَالَ  إْخَوتي يا لَُكمْ  ُخُذوا

بِّ  بُ  نَْحنُ  هَا. الرَّ ابِِرينَ  نُطَوِّ  ألنَّ . بِّ الرَّ  َعاقِبَةَ  َوَرأَْيتُمْ  أيُّوبَ  بَِصْبرِ  َسِمْعتُمْ  قَدْ . الصَّ

بَّ  أفَةِ  َعِظيمُ  هُوَ  الرَّ  واتَْحلِفُ  ال إْخَوتي، يا َشيءٍ  ُكلِّ  َوقَْبلَ . األناةِ  طَويلُ  َوهُوَ  ِجّداً  الرَّ

َماءِ  ال  َلَّ لِئَ  ال، وال نََعْم، نََعمْ : َكَلُمُكمْ  َوْليَُكنْ . آَخرَ  بِقََسمٍ  َوال بِاألْرضِ  َوال بِالسَّ

 بِ القَلْ  َوالفَِرحُ . فَْليَُصلِّ  تََعبٌ  نَالَهُ قَدْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َكانَ  وإنْ . اْلُحْكمِ  تَْحتَ  تَُكونُوا

 ويَْدهَنُوهُ  يهِ َعل َوْليَُصلُّوا الَكنِيَسةِ  قُُسوسَ  فَْليَْدعُ  َمريضاً  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َكانَ  َوإنْ . فَْليَُرتِّلْ 

، بِاْسمِ  بَِزْيتٍ  بِّ بُّ  اْلَمِريَض، تَُخلِّصُ  اإليَمانِ  َوَصَلةُ  الرَّ  دْ قَ  َكانَ  َوإنْ  يُقِيُمهُ، َوالرَّ

 ألْجلِ  مْ بَْعُضكُ  َوَصلُّوا لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ  بَِخطَايَاُكمْ  ْعتَِرفُواإفَ . لَهُ تُْغفَرُ  َخطَايَا َعِملَ 

ةٌ  فِيها البَارِّ  َوَصَلةُ . تُْشفَْوا لِكيَما بَْعٍض، الَةٌ  َعِظيَمةٌ  قُوَّ  تَْحتَ  انَاً إْنسَ  إيلِيَّا َكانَ . فَعَّ

َماُء، تُْمِطرَ  ال َكيْ  َصَلةً  َوَصلَّى ِمْثلَنَا، اآلالمِ   ثََلثَ  األْرضِ  َعلَى تُْمِطرْ  فَلَمْ  السَّ

َماءُ  فَأْعطَتِ  أْيضاً، َوَصلَّى. أْشهُرٍ  َوِستَّةَ  ِسنِينَ  . َمَرهَاثَ  أنبَتَتْ  َواألْرضُ  اْلَمطََر، السَّ

هُ  اْلَحقِّ  َسبيلِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َضلَّ  إذا إْخَوتي، يا  يَُردُّ  َمنْ  أنَّ  فَْليَْعلَمْ  َواِحٌد، َوَردَّ

 .ثِيَرةً كَ  َخطَايَا َويَْستُرُ  اْلَمْوِت، ِمنَ  نَْفَسهُ يَُخلِّصُ  فَإنَّهُ َضَللَتِِه، طَِريقِ  َعنْ  الَخاِطئَ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم  وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (19 ــ 1:  19) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ  الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 يَْعقُوبَ  قَتَلَ فَ  إليهم، لِيُِسيئَ  الَكْنيَسةِ  ِمنَ  قَومٍ  َعلَى يََدهُ  ِهيُروِدسُ  َرفَعَ  الَوْقتِ  َذلِكَ  َوفي

ْيفِ  يُوَحنَّا أَخا ا. بِالسَّ  ُرسَ بُطْ  َعلَى لِيَْقبِضَ  َعادَ  اليَهُوَد، يُْرِضي األْمرَ  أَنَّ  َرأَى فَلَمَّ

ا َوهَذا. الفَِطيرِ  أيامُ  َوَكانَتْ . أْيضاً  ْجِن، في َوَضَعهُ َعلَْيهِ  قَبَضَ  لَمَّ  ْربََعةِ أل َوأْسلََمهُ السِّ

َمهُ بِأنْ  ظَانّاً  لِيَْحفَظُوهُ، اْلُجْندِ  ِمنَ  أَرابِعَ  ْعبِ  إلى يُقَدِّ  ْطُرسُ بُ فََكانَ . الفِْصحِ  بَْعدَ  الشَّ

ْجِن، في َمْحُروساً  ِ  إلى تُصلِّي الَكنَائِسُ  وَكانَتْ  السِّ ا. بِلََجاَجةٍ  أْجلِهِ  ِمنْ  هللاَّ  َعَزمَ  َولَمَّ

َمهُ أنْ  ِهيُروِدس  اً َمْربُوط َعْسَكِريَّْينِ  بَْينَ  نَائِماً  بُْطُرسُ  َكانَ  اللَّْيلَِة، تِْلكَ  في يُقَدِّ

اسٌ  يُوَجدُ  َوَكانَ  بِِسْلِسلَتَْيِن،  بِّ الرَّ  َمَلَكُ  َوإذا. السِّْجنَ  يَْحُرُسونَ  األْبَوابِ  َعلَى ُحرَّ

". !َعاِجَلً  قُمْ : "لَهُ وقَالَ  َوأقَاَمهُ بُْطُرسَ  َجْنبَ  فَلََكزَ  البَْيِت، في أَضاءَ  َونُورٌ  أْقبََل،

ْلِسلَتَانِ  فََسقَطَتِ  . َكذلِك فََعلَ فَ ". نَْعلَْيكَ  َوإْلبَسْ  تََمْنطَقْ : "اْلَمَلَكُ  لَهُ َوقَالَ . يَِدْيهِ  ِمنْ  السِّ

 َرىجَ  الَِّذي أنَّ  يَْعلَمُ  يَُكنْ  َولَمْ . َوتَبََعهُ فََخَرجَ ". َوإْتبَْعنِي بِِرَدائِكَ  إْلتَفَّ : "لَهُ فَقَالَ 

، هُوَ  اْلَمَلَكِ  بَِواِسطَةِ  ا. ُرْؤيَا هُوَ  َرآهُ  َما بَأنَّ  يَظُنُّ  َكانَ  بَلْ  َحقٌّ  ْلَمْحَرسَ ا َجاَزا فَلَمَّ

لَ   ِمنْ  َمالَهُ اْنفَتَحَ  اْلَمِدينَِة، إلى يُخِرجُ  الَِّذي اْلَحِديدِ  البَابِ  إلى َوأتيا َوالثَّانَِي، األوَّ

ا. َذاتِهِ  ا. اْلَمَلَكُ  َعْنهُ َذهَبَ  لِْلَوْقتِ  َواِحداً، ُزقَاقَاً  َوَجاَزا َخَرَجا فَلَمَّ  بُْطُرسُ  َرَجعَ  فَلَمَّ

بَّ  أنَّ  َحقَّاً  َعلِْمتُ  اآلنَ : "قَالَ  نَْفِسِه، إلى انِي َمَلََكهُ أَْرَسلَ  قَدْ  الرَّ  يَدِ  ِمنْ  ونَجَّ

ا". اليَهُودِ  َشْعبِ  اْنتِظَارِ  ُكلِّ  َوِمنْ  ِهيُروِدَس،  نَّايُوحَ  أُمِّ  َمْريَمَ  َمْنزلِ  إلى أْقبَلَ  رأى فَلَمَّ

 .لِيَُصلِّيَ  اْلَجْمعُ  يَْجتَِمعُ  فِيهِ  َكانَ  الَِّذي اْلَموِضعِ  َمْرقَُس، يُْدَعى الِذي

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 ــ 14:  6) َمرقُس
 

 سَمرقُ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 10 ، 19:  29 مز

يقُ  دِّ بِّ  بَْيتِ  في َمْغُروِسينَ . يَْنُمو لُْبنَانَ  أَْرزِ  َوَكِمْثلِ  يُْزِهُر، َكالنَّْخلَةِ  الصِّ  وفي ،الرَّ

 .هَلِّلُويَا. َزاِهِرينَ  إلِهنَا بَْيتِ  ِديَارِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ِمنَ  قَامَ  اْلَمْعَمَدانَ  يُوَحنَّا إنَّ : "يَقُول فََكانَ . ظَهَرَ  إْسَمهُ ألنَّ  ِهيُروِدُس، َوَسِمعَ 

اتُ  بِهِ  تُْعَملُ  َولِذلِكَ  األْمَواتِ   َوَكانَ ". إيلِيَّا إنَّهُ: "يَقُولُونَ  آَخُرونَ  َوَكانَ ". القُوَّ

لِينَ  األْنبِيَاءِ  َكأَحدِ  أوْ  نَبِيٌّ  إنَّهُ: "يَقُولُونَ  آَخُرونَ  ا". األوَّ  :قَالَ  ِهيُروِدسُ  َسِمعَ  َولَمَّ

 أَْمَسكَ  قَدْ  َكانَ  ِهيُروِدسَ  ألنَّ !". قَامَ  الَِّذي هُوَ  ُعنُقَهُ، قَطَْعتُ  أنَا الَِّذي يُوَحنَّا إنَّ "

جَ تَ  قَدْ  َكانَ  ألنهُ أِخيِه، فِيلُبُّسَ  اْمَرأَةَ  ِهيُروِديَّا أْجلِ  ِمنْ  السِّْجنِ  في َوأَْوثَقَهُ يُوَحنَّا  َزوَّ

 فََكانَتْ " أِخيكَ  اْمَرأةَ  تَأُخذَ  أنْ  لَكَ  يَِحلُّ  ال: "لِِهيُروِدسَ  يَقُولُ  َكانَ  يُوَحنَّا َوألنَّ . بِهَا

 نْ مِ  يََخافُ  َكانَ  ِهيُروِدسَ  ألنَّ  تَْقِدْر، فَلَمْ  قَْتلَهُ تُِريدُ  َوَكانَتْ  َعلَْيِه، َحانِقةً  ِهيُروِديَّا

يٌس،َوقِ  بَارٌّ  َرُجلٌ  أنهُ َعالَِماً  يُوَحنَّا  َوَكانَ  َكثِيراً، ِمْنهُ يَْسَمعُ  َوَكانَ . يَْحفَظُهُ َوَكانَ  دِّ

ا ُموافٌِق، يَْومٌ  َكانَ  َوإذْ . ِمْنهُ يَْسَمعُ  َكانَ  َوبُِسُرورٍ  اْلقَْلِب، َحِزينَ   ِهيُروِدسُ  َصنَعَ  لَمَّ

 إْبنَةُ  َدَخلَتِ  اْلَجلِيِل، وألْعيَانِ  األُلُوفِ  َولُِرؤَساءِ  لُِعظََمائِهِ  َعَشاءً  َمْولِِدهِ  يَْومِ  في

تْ  َوَرقََصْت، ِهيُروِديَّا بِيَّةِ  اْلَملِكُ  فَقَالَ . َمَعهُ َواْلُمتَِّكئِينَ  ِهيُروِدسَ  فََسرَّ  اُْطلُبِي" :لِلصَّ
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 ْصفَ نِ  َحتَّى لَكِ  َسأُْعِطيهِ  تَْطلُبِينَهُ َما: "أنَّ  لَهَا َوَحلَفَ ". لَكِ  فَأُْعِطيهِ  تُِريِدينَ  ما ِمنِّي

هَا َوقَالَتْ  فََخَرَجتْ ". َمْملََكتِي  يُوَحنَّا َرْأسَ : "قَالَتْ  فهيَ ". أَْسألُه؟ َماذا: "ألُمِّ

 ْأسَ رَ  تُْعِطيَنِي أنْ  اآلنَ  أُِريدُ : "قَائِلَةً  َوَسألتهُ اْلَملِكِ  إلى بُِسْرَعةٍ  فََدَخلَتْ ". اْلَمْعَمَدانِ 

 يُِردْ  لَمْ  َمَعهُ َواْلُمتَِّكئِينَ  اْلقََسمِ  َوألَْجلِ . اْلَملِكِ  قَْلبُ  فََحِزنَ ". طَبَقٍ  في اْلَمْعَمَدانِ  يُوَحنَّا

 ىفََمضَ . طَبَقٍ  في َرْأَسهُ يُْحِضرَ  أنْ  َوأَمَرهُ  َسيَّافاً  اْلَملِكُ  أَْرَسلَ  َولِلَوْقتِ . يَْمنََعهَا أنْ 

بيَِّة، هاَوَسلَّمَ  طَبَقٍ  في َوأْحَضَرها. السِّْجنِ  في َرْأَسهُ َوقَطَعَ  السيَّافُ   ْتهاَوَدفَعَ  للصَّ

بيِّةُ  هَا إلى الصَّ ا. أُمِّ  .ةٍ َمْقبَرَ  في َوَوَضُعوهُ  الَجَسدَ  َوَحَملُوا َجاءوا تََلَِميُذهُ، َسِمعَ  فَلَمَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر تُوت 2اليوم: 
 

 العَشيه

 (21 ــ 02:  11) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12،  14:  132 مز

تَ  يَْظلُِمهُْم، إْنَساناً  يَْتُركْ  لَمْ   الوَ  ُمَسَحائي، تََمسُّوا ال: "قَائَِلً  أْجلِهْم، ِمنْ  ملوكاً  َوبَكَّ

 .هَلِّلُويَا". أَنبِيائِي إلى تُِسيئوا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

يِسيٌّ  َسألَهُ يَتََكلَّمُ  هُوَ  َوفِيَما ا. تََّكأَ إوَ  فََدَخلَ  ِعْنَدهُ، يَأُْكلَ  أنْ  فَرِّ يِسيُّ  َوأمَّ الَ  الفَرِّ  َرأى مَّ

بَ  الً  يَْغتَِسلْ  لَمْ  أنهُ تََعجَّ بُّ  لَهُ فَقَالَ . األْكلِ  قَْبلَ  أوَّ يسِ  أيهَا اآلنَ  أْنتُمُ : "الرَّ  يُّونَ الفَرِّ

ْحفَِة، الَكأْسِ  َخارجَ  تُنَقُّونَ  ا َوالصَّ  هَّاُل،اْلجُ  أيهَا. َوُخْبثاً  اْختِطَافَاً  فََمْملُوءٌ  َداِخلُُكمْ  َوأمَّ

اِخلَ  َصنَعَ  اْلَخارجَ  َصنَعَ  الَِّذي ألْيسَ   َوهَا َصَدقَةً، ِعْنَدُكمْ  َما أَْعطُوا بَلْ  أْيضاً؟ الدَّ

يِسيُّونَ  أيهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  َولَِكنْ . لَُكمْ  يَتَطَهَّرُ  َشيءٍ  ُكلُّ  ُرونَ  ألنُكمْ ! اْلفَرِّ  ْعنَاعَ النَّ  تَُعشِّ

َذابَ  ِ  َوَمَحبَّةِ  اْلَحقِّ  َعنِ  َوتَتََجاَوُزونَ  بَْقٍل، َوُكلَّ  والسَّ  ِذهِ ه تَْفَعلُوا أنْ  يَِجبُ  َوَكانَ . هللاَّ

يِسيُّونَ  أيهَا لَُكمْ  َوْيلٌ . األَُخرَ  تِْلكَ  تَْتُرُكوا وال لَ ا اْلَمْجلِسَ  تُِحبُّونَ  ألنُكمْ ! الفَرِّ  في ألوَّ

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  أيهَا لَُكمْ  َوْيلٌ . األْسَواقِ  في َوالتَِّحيَّاتِ  اْلَمَجاِمعِ، ! ونَ اْلُمَراؤُ  َوالفَرِّ

 فَأَجابَ  !".يَْعلَُمونَ  وال َماُشونَ  َعلَْيهَا والنَّاسُ  ظَاِهَرةً، لَْيَستْ  التي القُبُورِ  ِمْثلُ  فَإنَُّكمْ 

 نَْحنُ  تَْشتُِمنَا هَذا تَقُولُ  ِعْنَدَما اْلُمَعلُِّم، أيهَا يَا: "لَهُ َوقَالَ  النَّاُموِسيِّينَ  ِمنَ  َواِحدٌ 
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ا!". أْيضاً  لُونَ  ألنُكمْ ! لَُكمْ  َوْيلٌ  النَّاُموِسيُّونَ  أيهَا أْيضاً  َوأْنتُمْ : "فَقَالَ  هُوَ  أمَّ  لنَّاسَ ا تَُحمِّ

 نُونَ تَبْ  فَإنَُّكمْ ! لَُكمْ  َوْيلٌ . أَصابِِعُكمْ  بإْحَدى األْحَمالَ  تََمسُّونَ  ال َوأْنتُمْ  َعِسَرةً  أْحَماالً 

ونَ  تَْشهَُدونَ  إذاً  فَأْنتُمْ . قَتَلُوهُمْ  َوآبَاُؤُكمْ  األنبِيَاِء، قُبُورَ   ألنهُمْ  ْم،آبَائِكُ  بِأْعَمالِ  َوتَُسرُّ

ِ  ِحْكَمةُ  قَالَتْ  أْيضاً  هَذا أْجلِ  َوِمنْ . قُبُوَرهُمْ  تَْبنُونَ  َوأْنتُمْ  قَتَلُوهُمْ  هُمْ   لُ أُْرسِ  إنِّي: هللاَّ

 َجِميعِ  َدمِ لِ  اْلِجيلِ  هَذا ِمنْ  يُْنتَقَمُ  كيَما َويَْطُرُدونَهم ِمْنهُمْ  فَيَْقتُلُونَ  َوُرُسَلً، أنبِيَاءَ  إلَْيِهمْ 

 لَِّذيا بََراِشيَا بن زَكِريَّا َدمِ  إلى هَابِيلَ  َدمِ  ِمنْ  اْلَعالَِم، إْنَشاءِ  ُمْنذُ  اْلَمْسفُوكِ  األنبِيَاءِ 

 ". اْلِجيلِ  هَذا ِمنْ  َسيُْطلَبُ  إنَّهُ: لَُكمْ  أقُولُ  إنِّي نََعْم،. َواْلبَْيتِ  اْلَمْذبَحِ  بَْينَ  أُْهلِكَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (2 ــ 1:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 42،  92 ، 96:  132 مز

 َكيْ  َوَعَجائِبِِه، آيَاتِهِ  أَْقَوالَ  فِيِهَما َجَعلَ  إْختَاَرهُ، الَِّذي َوهاُرونَ  َعْبَدهُ  ُموَسى أَْرَسلَ 

 .هَلِّلُويَا. نَاُموَسهُ ويَْطلُبُوا ُحقُوقَهُ، يَْحفَظُوا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 الٍ عَ  َجبَلٍ  َعلَى َوأَْصَعَدهُمْ  أَخاهُ  َويُوَحنَّا َويَْعقُوبَ  بُْطُرسَ  يَُسوعُ  أَخذَ  أيامٍ  ِستَّةِ  َوبَْعدَ 

اَمهُْم، َوتَْجلَّى. َوحَدهُمْ  ُمْنفَِرِدينَ  ْمِس، َوْجهُهُ َوأَضاءَ  قُدَّ تْ  َكالشَّ . ورِ َكالنُّ  ثِيَابُهُ َواْبيَضَّ



 من شهر تُوت ثامناليوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

499 

،: "لِيَُسوعَ  َوقَالَ  بُْطُرسُ  فَأَجابَ . يَُخاِطبَانِهِ  لَهُ ظَهََرا قَدْ  َوإيلِيَّا ُموَسى َوإَذا  يَاَربُّ

 َوَواِحَدةً  لََك، َواِحَدةً : َمظَالَّ  ثََلَثَ  هُنَا نَْصنَعَ  أنْ  أتََشاءُ ! هَهُنَا نَُكونَ  أنْ  لَنَا َحَسنٌ  إنَّهُ

 ِمنَ  ْوتٌ َوصَ  ظَلَّلَْتهُْم، قَدْ  نَيِّرةٌ  َسَحابَةٌ  إَذا يَتََكلَّمُ  هُوَ  فَبَْينََما". إليلِيَّا َوَواِحَدةً  لُِموَسى،

َحابَةِ  تْ  الَِّذي َحبِيبِي اْبنِي هُوَ  هََذا: "قَائَِلً  السَّ افَلَ ". فَأَِطيُعوهُ . نَْفِسي بِهِ  ُسرَّ  َسِمعَ  مَّ

اً  َوَخافُوا ُوُجوِهِهمْ  َعلَى َسقَطُوا التََّلِميذُ  : لَهُمْ  َوقَالَ  َولََمَسهُمْ  يَُسوعُ  إليهم فََجاءَ . ِجدَّ

 مْ هُ  َوفِيَما. َوْحَدهُ  يَُسوعَ  إالَّ  أَحداً  يََرْوا فَلَمْ  عيونَهُمْ  فََرفَُعوا". تََخافُوا َوال قُوُموا،"

 ومَ يَقُ  أنْ  إلى بِالُرؤيةِ  أََحداً  تُْعلُِموا ال: "قَائَِلً  يَُسوعُ  أَْوَصاهُمْ  اْلَجبَلِ  ِمنَ  ُمْنَحِدِرونَ 

ِ َدائِماً   ".األْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  اإلْنسانِ  اْبنُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (92 ــ 12:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بَ  بِاإليَمانِ  بَ  ِحينَ  إْسَحقَ  إْبَراِهيمُ  قَرَّ بَ . ُجرِّ  قَبِلَ  الَِّذي َذاكَ  الَوِحيدَ  إْبنَهُ َوقَرَّ

 أنَّ  نَْفِسهِ  في َوإْفتََكرَ ". نَْسلٌ  لَكَ  يُْدَعى بِإْسَحقَ  إنَّهُ: "لَهُ قِيلَ  الَِّذي بَِسبَبِِه، اْلَمَواِعيدَ 

 َ  َما أْجلِ  ِمنْ  بِاإليَمانِ . بِِمثَالٍ  أَخَذهُ  هَذا أْجلِ  فَِمنْ  األْمَواِت، ِمنَ  يُقِيَمهُ أنْ  قَاِدرٌ  هللاَّ

 اِحدٍ وَ  ُكلَّ  بَاَركَ  َمْوتهِ  ِعْندَ  يَْعقُوبُ  بِاإليَمانِ . َوِعيُسو يَْعقُوبَ  إْسَحقُ  بَاَركَ  َسيَُكونُ 

 جَ ُخُرو َذَكرَ  َمْوتهِ  ِعْندَ  يُوُسفُ  بِاإليَمانِ . َعَصاهُ  َرْأسِ  َعلَى َوَسَجدَ  يُوُسَف، اْبنَيْ  ِمنْ 

ا ُموَسى، بِاإليَمانِ . ِعظَاِمهِ  أْجلِ  ِمنْ  َوأَْوَصى إْسَرائِيلَ  بَنِي  َلَثَةَ ثَ  أبََواهُ  أْخفَاهُ  ُولَِد، لَمَّ

بِيَّ  َرأَيا ألنهَُما أَْشهٍُر، الَ  ُموَسى بِاإليَمانِ . اْلَملِكِ  أْمرِ  ِمنْ  يََخافَا َولَمْ  َجِميَلً، الصَّ  مَّ

ِ  َشْعبِ  َمعَ  يَتَألَّمَ  أنْ  باألْحَرى َوَشاءَ  فِْرَعْوَن، الْبنَةِ  اْبناً  يُْدَعى أنْ  أَْنَكرَ  َكبِرَ   أْفَضلَ  هللاَّ
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مَ  أنْ  ِمنْ   ْوفَرُ أ َعِظيمٌ  ِغنى أنهُ ِعْنَدهُ  اْلَمِسيحِ  َعارَ  َجَعلَ  إذْ  يَِسيراً، َزَمنَاً  بِاْلَخِطيَّةِ  يَتَنَعَّ

 يََخفْ  َولَمْ  ِمْصرَ  تََركَ  بِاإليَمانِ . اْلُمَجاَزاةِ  ُحْسنَ  يَْنتَِظرُ  َكانَ  ألنهُ ِمْصَر؛ ُكنُوزِ  ِمنْ 

 .َمْنظُورٍ  َواِحدٍ  ِمْثلَ  الَمْنظُورِ  لَغيرِ  ثَبَتَ  ألنهُ اْلَملِِك، َغَضبِ  ِمنْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (2:  9 ــ 12:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.فلتُكن َمعنا، 
 

ْلتُمْ  إَذا تَْصنَُعونَهُ َما نِْعمَ  هُوَ  الَِّذي هَذا األنبِيَاِء، َكَلمُ  ِعْنَدنَا َوثَابِتٌ   ِمْثلِ كَ  إلَْيِه، تَأمَّ

 في َويَْظهَرَ  يُْشِرقَ  َوالنُّورُ  النَّهَاُر، يَْظهَرَ  حتَّى ُمْظلٍِم، َمْوِضعٍ  في ُمِضيءٍ  ِسَراجٍ 

الً  َوهَذا قُلُوبُِكْم، اتِ  ُكلَّ  أنَّ : فَاْعلَُموهُ  أَوَّ . ةً َخاصَ  َذاتِهَا ِمنْ  تَأِْويلُهَا لَْيسَ  اْلُكتبِ  نُبُوَّ

ةٌ  َجاَءتْ  إْنَسانٍ  بَِمِشيئَةِ  َولَْيَستْ  ِ  بِإَراَدةِ  أُنَاسٌ  تََكلَّمَ  بَلْ  َزَماٍن، في نُبوَّ وحِ بِ  هللاَّ  الرُّ

ْعِب، في َكَذبَةٌ  أْنبِيَاءُ  َكانَ  َوقَدْ . اْلقُُدسِ  ابُو ُمَعلُِّمونَ  فِيُكمْ  يَُكونُ  َما ِمْثلُ  الشَّ  َن،َكذَّ

يِّدُ . هََلكٍ  بِبَِدعِ  يَأتونَ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ   لَىعَ  َويَْجلِبُونَ  يَْجَحُدونَهُ، اْشتََراهُمْ  الَِّذي َوالسَّ

 َعلَى يَُجدَّفُ  قِبَلِِهمْ  َوِمنْ  ،نََجاَساتِِهمْ  نَْحوَ  يَْنَجِذبُونَ  َوَكثِيُرونَ . َسِريعاً  هََلََكاً  أْنفُِسِهمْ 

 البَْدءِ  ْنذُ مُ  َدْينُونَتُهُمْ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ  بُِكْم، يَتَِّجُرونَ  البَاِطلِ  َوَكَلمِ  َوبِالظُّْلمِ . اْلَحقِّ  طَِريقِ 

ُ  َكانَ  فَإنْ . يَْنَعسُ  ال َوهََلُكهُمْ  تَْبطُُل، ال  طَأوا،أَخْ  الَِّذينَ  اْلَمَلئَِكةِ  َعلَى يُْشفِقْ  لَمْ  هللاَّ

ْمهَِريرِ  الظُّْلَمةِ  ِوثَاقِ  في أَْسلََمهُمْ  لِكنْ  ْينُونَةِ  لِيُْحفَظُوا والزَّ بِيَن، للدَّ لُ  مُ َوالَعالَ  ُمَعذَّ  األوَّ

 َعلَى الطُّوفَانِ  بَِماءِ  َوأتَى َحفِظَهُ، بِالبِرِّ  اْلُمنَاِديَ  الثَّاِمنَ  نُْوحَ  لِكنّ  َعلِيِه، يُْشفِقْ  لَمْ 

 باْلَخْسِف، َعلَْيِهَما َوَحَكمَ  أْحَرقَهَُما، َوَعاُموَرةُ  َساُدومُ  األَُخرُ  َواْلُمُدنُ . اْلُمنَافِقِ  الَعالَمِ 

يقُ  َسيَُكونُوَن، الَِّذينَ  لِلُمنَافِقِينَ  ِعْبَرةً  َوَجَعلَهَُما دِّ  وِمنْ  ،ظُْلِمِهمْ  ِمنْ  َخلََّصهُ لُوطٌ  َوالصِّ
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ِديءِ  تَقَلُّبِِهمِ  ْمعِ  بِالنَّظَرِ  ألنهُ. النَِّجسِ  ُسلُوِكِهمِ وَ  الرَّ يقُ  َكانَ  َوالسَّ دِّ  ْينَهُْم،بَ  َساِكناً  الصِّ

يقِ  نَْفسَ  يُْحِزنُونَ  َكانُوا فَيَْوماً  َويَْوماً  دِّ  .لِلنَّاُموسِ  ُمَخالِفَةٍ  بِأَعَمالٍ  الصِّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ  الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (92 ــ 91:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ   فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين. القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 َمَجاِمعِ الْ  في يُْقَرأُ  إذْ  بِِه، يَْكِرزُ  َمنْ  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في لَهُ اْلقَِديَمِة، األْجيَالِ  ُمْنذُ  ُموَسى ألنَّ 

ُسلُ  َرأى ِحينَئِذٍ . َسْبتٍ  ُكلِّ  في  ِمْنهُْم، ِرَجاالً  يَْختَاُروا أنْ  الَكنِيَسةِ  َوُكلُّ  والقُُسوسُ  الرُّ

 بَْرَسبَاَس، يُْدَعى الَِّذي يَهُوَذا: َوبَْرنَابَاسَ  بُولُسَ  َمعَ  أْنطاِكيَةَ  إلى لِيُْرِسلُوهُمْ 

َمْينِ  َرُجلَْينِ  َوِسيَلَس، سلِ  بِأْيِديِهمْ  َوَكتَبُوا. اإلْخَوةِ  في ُمتَقَدِّ  اإلْخَوةِ و َوالقُُسوسِ  لِلرُّ

امِ  َوِكيلِيِكيَّةَ  أْنطَاِكيَةَ  في الَِّذينَ   قَدْ  ناألن اْفَرُحوا األَُممِ  ِمنَ  الَِّذينَ  اإلْخَوةُ  أيهَا: والشَّ

 فَقَدْ . هَانَقُلْ  لَمْ  بِأْقَوالٍ  أْنفَُسُكمْ  يُِميلُونَ  إذْ  فَأْقلَقُوُكْم، َخَرُجوا قَدْ  ِمْنُكمْ  قَْوَماً  أنَّ  َسِمْعنَا

 ْرنَابَاسَ بَ  َحبِيبَْينَا َمعَ  إلَْيُكمْ  َوأْرَسْلنَاهَُما َرُجلَْينِ  َواْختَْرنَا َواِحدٍ  بَِرْأيٍ  َواْجتََمْعنَا َرأْينا

 يَهُوذا هَُماَمعَ  فَأَْرَسْلنَا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا اْسمِ  َعلَى أْنفَُسهُمْ  بََذلُوا قَدْ  أُنَاسٌ  َوبُولَُس،

وحَ ا ألنَّ . اْلقَْولِ  بِهَذا يُْخبَِرانُِكمْ  أْيضاً  َوهَُما َوِسيَلََس،  ْحنُ َونَ  اْرتََضى قَدْ  القُُدسَ  لرُّ

 فُوَسُكمْ نُ  اْحفَظُوا: الَضُروِريَةِ  األْشيَاءِ  هِذهِ  َغْيرَ  أْكثََر، ثِْقَلً  َعلِيُكمْ  نُِزيدَ  ال أنْ  أْيضاً 

نَا، َوِمنَ  َواْلَمْخنُوِق، اْلَميِت، َدمِ  َوِمنْ  األْوثَاِن، َذبَائِحِ  ِمنْ   َحفِْظتُمْ  إَذا َوهِذهِ  الزِّ

 .ُمَعافَْينَ  ُكونُوا. تَْصنَُعونَ  َما فَنِعمَ  ِمْنهَا نُفُوَسُكمْ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (06 ــ 14:  90) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 6:  22 مز

 يَْدُعونَ  َكانُوا. بِإْسِمهِ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ  في َوَصُموئيلُ  َكهَنَتِِه، في َوهَاُرونُ  ُموَسى

بَّ   .هَلِّلُويَا. يَُكلُِّمهُمْ  َكانَ  الَغَمامِ  بَِعُمودِ  لَهُْم، يَْستَِجيبُ  َكانَ  َوهُوَ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .آمينإلي األبد  ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِسيُّونَ  الَكتَبَةُ  أيهَا لَُكمْ  اْلَوْيلُ  امَ  َمَواتِ السَّ  َملَُكوتَ  تُْغلِقُونَ  ألنُكمْ ! اْلُمَراُؤونَ  واْلفَرِّ  قُدَّ

 ةُ الَكتَبَ  أيهَا لَُكمْ  َوْيلٌ . يَْدُخلُوا أنْ  اآلتِينَ  تََدُعونَ  وال تَْدُخلُونَ  ال فَأْنتُمْ  النَّاِس،

يِسيُّونَ   وإذا داً،َواحِ  َدِخيَلً  لِتَْصنَُعوا والبَرَّ  اْلبَْحرَ  تَطُوفُونَ  ألنُكمْ ! اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ

يُرونَهُ َكانَ  : القَائِلُونَ  !الُعْميَانُ  القَاَدةُ  أيهَا لَُكمْ  َوْيلٌ . َعلِيُكمْ  ُمَضاَعفَاً  لَِجهَنَّمَ  اْبناً  فَتُصِّ

 ْلُجهَّالُ ا أيهَا. َعلَْيهِ  َكانَ  اْلهَْيَكلِ  بَِذهَبِ  يَْحلِفُ  َوَمنْ  بَِشيٍء، فَلَْيسَ  بِاْلهَْيَكلِ  يَْحلِفُ  َمنْ 

هَبُ : أَْعظَمُ  أيَما! َوالُعْميَانُ  هََب؟ يُقَدِّسُ  الَِّذي اْلهَْيَكلُ  أَمِ  الذَّ  بِاْلَمْذبَحِ  يَْحلِفُ  َوَمنْ  الذَّ

! اْلُعْميَانُ و اْلُجهَّالُ  أيهَا يا. َعلَْيهِ  انَ كَ  فَْوقَهُ الَِّذي بِاْلقُْربَانِ  يَْحلِفُ  َوَمنْ  بَِشيٍء، فَلَْيسَ 

 َحلَفَ  دْ فَقَ  باْلَمْذبَحِ  يَْحلِفُ  فََمنْ  القُْربَاَن؟ يُقَدِّسُ  الَِّذي اْلَمْذبَحِ  أَمِ  اْلقُْربَانُ : أَْعظَمُ  أيَما

اِكنِ  بِهِ  َحلَفَ  فَقَدْ  باْلهَْيَكلِ  يَْحلِفُ  َوَمنْ . فَْوقَهُ َما َوبُِكلِّ  بِهِ   ْحلِفُ يَ  َوَمنْ  فِيِه، وبِالسَّ

َماءِ  يِسيُّونَ َوالفَ  الَكتَبَةُ  أيهَا لَُكمْ  َوْيلٌ . َعلَْيهِ  وبِاْلَجالِسِ  هللاَّ  بَِعْرشِ  َحلَفَ  فَقَدْ  بِالسَّ  رِّ

ُرونَ  ألنُكمْ ! اْلُمَراُؤونَ  : لنَّاُموسِ ا أْثقَلَ  َعْنُكمْ  َوتََرْكتُمْ  َوالَكمُّوَن، َوالّشبَثَّ  النَّْعنَاعَ  تَُعشِّ



 من شهر تُوت ثامناليوم ال
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ْحَمةَ  اْلُحَكمَ   ةُ القَادَ  أيهَا. تِْلكَ  تَْتُرُكوا َوال هِذهِ  تَْعَملُوا أنْ  يَِجبُ  َوَكانَ . واإليَمانَ  َوالرَّ

 بَةُ الَكتَ  أيهَا لَُكمْ  َوْيلٌ . اْلَجَملَ  َويَْبلَُعونَ  البَُعوَضةِ  َعنِ  يَُصفُّونَ  الَِّذينَ ! الُعْميَانُ 

يِسيُّونَ  ْحفَِة، الَكأْسِ  َخارجَ  تُنَظِّفُونَ  ألنُكمْ ! والفَرِّ  فَاً اْختِطَا َمْملُوءٌ  َوَداِخلُهَُما َوالصَّ

يِسيُّ  أيهَا. َونََجاَسةً  الً  طَهِّرْ ! األْعَمى الفَرِّ  يَتَطَهَّرَ  لَِكيْ  َوالطَّاسِ  الَكأْسِ  َداِخلَ  أوَّ

يِسيُّونَ  الَكتَبَةُ  أيهَا لَُكمْ  اْلَوْيلُ . َخاِرُجهَُما  تَْبُدو وراً قُبُ تُْشبِهُونَ  ألنُكمْ ! اْلُمَراُؤونَ  والفَرِّ

 هَكَذا. نََجاَسةٍ  َوُكلَّ  أْمَواتٍ  ِعظَامَ  َمْملُوءٌ  َوَداِخلُهَا َحسناً، يَْظهَرُ  َخاِرُجهَا ُمبَيََّضةً،

يقِيَن، ِمْثلُ  لِلنَّاسِ  ظََواِهُرُكمْ  تَْبُدو: أْيضاً  أْنتُمْ  دِّ . إْثمٍ  َوُكلَّ  ِرياءً  ُمْمتَلِئَةٌ  َوبََواِطنُُكمْ  الصِّ

يِسيُّونَ  الَكتَبَةُ  أيهَا لَُكمْ  َوْيلٌ   َوتَُزيِّنُونَ  األْنبِيَاءِ  قُبُورَ  تَْبنُونَ  ألنُكمْ ! اْلُمَراُؤونَ  َوالفَرِّ

. ْنبِيَاءِ األ َدمِ  في َءهُمْ ُشَرَكا نَُكنْ  لَمْ  آبَائِنَا أيامِ  في ُكنَّا لَوْ : َوتَقُولُونَ  األْبَراِر، َمَدافِنَ 

. آبَائُِكمْ  ْكيَالَ مِ  أْيضاً  أْنتُمْ  َوأَْكَمْلتُمْ . األْنبِيَاءِ  قَتَلَةِ  أْبنَاءُ  أنُكمْ  نُفُوِسُكمْ  َعلَى إذاً  فَتَْشهَُدونَ 

 هأنَذا هَذا أْجلِ  ِمنْ  َجهَنََّم؟ َدْينُونَةِ  ِمنْ  تَْهُربُونَ  َكْيفَ ! األفَاِعي أْوالدَ  اْلَحيَّاتُ  أيهَا

 في ْنهُمْ مِ  َوتَْجلُِدونَ  َوتَْصلِبُوَن، ِمْنهُمْ  فَتَْقتُلُونَ  َوَكتَبَةً، َوُحَكَماءَ  أْنبِيَاءَ  إلَْيُكمْ  أُْرِسلُ 

 فِكَ سُ  َزِكيٍّ  َدمٍ  ُكلُّ  َعلَْيُكمْ  يَأتِيَ  َما لَِكيْ  َمِدينٍَة، إلى َمِدينَةٍ  ِمنْ  َوتَْطُرُدونَهم َمَجاِمِعُكْم،

يقِ  هَابِيلَ  َدمِ  ِمنْ  األَْرِض، َعلَى دِّ  ْينَ بَ  قَتَْلتُُموهُ  بََراِشياالَِّذي ْبنِ  َزَكِريَّا َدمِ  إلى الصِّ

 .اْلِجيلِ  هَذا َعلَى تَأتِي َجِميَعهَا هِذهِ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . َواْلَمْذبَحِ  اْلهَْيَكلِ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر تُوت 16اليوم: 
 

 العَشيه

 (13 ــ 1:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 4:  24 مز

اِت، إلَهُ يَاَربُّ  َمذابُِحكَ  انِ  لُِكلِّ  طُوبَى. َوإلِهي َملِِكي القُوَّ كَّ  ُكونَكَ يُبَارِ  بَْيتَِك، في السُّ

 .هَلِّلُويَا. األبدِ  أبدِ  إلى
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا ْعبِ  َمَساِمعِ  في ُكلَّهَا أَْقَوالَهُ أَْكَملَ  َولَمَّ  ،ِمئَةٍ  لِقَائِدِ  َعْبدٌ  َوَكانَ . َكْفَرنَاُحومَ  َدَخلَ  الشَّ

َماً  َوَكانَ  اْلَمْوِت، َعلَى ُمْشِرفاً  ُمتَألَِّماً  ا. ِعْنَدهُ  ُمَكرَّ  خَ ُشيُو أَْرَسلَ  يَُسوَع، َعنْ  َسِمعَ  فَلَمَّ

ا. َعْبَدهُ  َويَْشفِيَ  يَ يَأْتِ  أنْ  يَْسأَلُهُ إلَْيهِ  اليَهُودِ   بِاْجتِهَادٍ  هِ إلَيْ  طَلَبُوا يَُسوعَ  إلى َجاُءوا فَلَمَّ

تِنَا، ُمِحبٌّ  ألنهُ هََذا؛ لَهُ تَْفَعلَ  أنْ  ُمْستَِحقٌّ  إنَّهُ: "قَائِلِينَ  ". اْلَمْجَمعَ  لَنَا بَنَى َوقَدْ  ألُمَّ

 ِدقَاءَ أَصْ  اْلِمئَةِ  قَائِدُ  إلَْيهِ  أْرَسلَ  البَْيِت، َعنِ  بَِعيدٍ  َغْيرَ  َكانَ  َوإذْ . َمَعهُمْ  يَُسوعُ  فََمَشى

،: "لَهُ يَقُولُ   لَِذلِكَ . يبَْيتِ  َسْقفِ  تَْحتَ  تَْدُخلَ  أنْ  ُمْستَِحقّاً  لَْستُ  فَإنِّي. تَْتَعبْ  ال يَاَربُّ

 إْنَسانٌ  اأن فَإنِّي. فَتَايَ  فَيَْبَرأَ  َكلَِمةً  قُلْ  لَِكنْ . إلَْيكَ  آتِيَ  أنْ  ُمْستَِحقّاً  َذاتِي أَْحِسبْ  لَمْ 

: َوآلَخرَ  فَيَْذهَُب، اْذهَبْ : لِهَذا فَأَقُولُ . ُجْندٌ  يَِدي تَْحتَ  َوأنهُ ُسْلطَاٍن، تَْحتَ  ُمَرتَّبٌ 

ا". فَيَْفَعلُ  هَذا اْفَعلْ : َولَِعْبِدي فَيَِجيُء، تََعالَ  بَ  هَذا يَُسوعُ  َسِمعَ  فَلَمَّ  َوالتَفَتَ  ،ِمْنهُ تََعجَّ
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 يَمانَاً إ إْسَرائِيلَ  ُكلِّ  في أَِجدْ  لَمْ  إنِّي: لَُكمْ  أقُولُ  اْلَحقَّ : "َوقَالَ  يَْتبَُعهُ الَِّذي اْلَجْمعِ  إلى

 . بَِرئَ  قَدْ  اْلَمِريضَ  اْلَعْبدَ  فََوَجُدوا اْلبَْيِت، إلى اْلُمْرَسلُونَ  فََرَجعَ ". اْلمْقَدارِ  بِهََذا

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 بَاِكر

 (13 ــ 1:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 2:  96 مز

 تَْسبَِحتَِك، َصْوتَ  أَْسَمعَ  لَِكي. َمْجِدكَ  َمْسَكنِ  َوَمْوِضعَ  بَْيتَِك، َجَمالَ  أَْحبَْبتُ  يَاَربُّ 

 .هَلِّلُويَا. َعَجائِبِكَ  بَِجِميعِ  َوأْنِطقَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا ا، اْسُمهُ يُْدَعى َرُجلٌ  َوإَذا. أَِريَحا في يَْمِشي َكانَ  َدَخلَ  َولَمَّ  َرئِيَساً  َكانَ  َوهََذا َزكَّ

اِرينَ   ِمنْ  يَْقِدرْ  َولَمْ  هَُو، َمنْ  يَُسوعَ  يََرى أنْ  ُمِريداً  يَْطلُبُ  َوَكانَ  َغنِيَّاً، َوَكانَ  لِلَعشَّ

امٍ  إلى فَأَْسَرعَ . قَاَمتِهِ  في قَِصيراً  َكانَ  ألنهُ اْلَجْمعِ، أْجلِ  ْيَزةٍ  إلى َوَصِعدَ  قُدَّ  َكيْ لِ  ُجمَّ

ا. ِجهَتِهَا ِمنْ  ُمْجتَاَزاً  َكانَ  ألنهُ يََراهُ،  َوقَالَ  إلَْيهِ  نَظَرَ  اْلَمْوِضعِ، إلى يَُسوعُ  َجاءَ  فَلَمَّ

ا، يَا: "لَهُ  َونََزلَ  عَ فَأَْسرَ ". بَْيتِكَ  في أَُكونَ  أنْ  اليَْومَ  لِيَ  يَْنبَِغي ألنهُ واْنِزْل، أَْسِرعْ  َزكَّ

ا. فَِرَحاً  َوقَبِلَهُ إلَْيهِ  ُروا( ذلِكَ ) اْلَجِميعُ  َرأَى فَلَمَّ  َرُجلٍ  تِ بَيْ  إلى َدَخلَ  إنَّهُ: "قَائِلينَ  تََذمَّ

ا فََوقَفَ ". لِيَْستَريحَ  َخاِطئٍ  بِّ  َوقَالَ  َزكَّ  أْمَوالِي نِْصفَ  أُْعِطي هَأنَذا يَاَربُّ : "للرَّ
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ْضهُ َشيئاً  ظَلَْمتُهُ َوَمنْ  لِلفُقََراِء،  ارَ صَ  اليَْومَ : "يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ ". أْضَعافٍ  أَْربََعةَ  أُعوِّ

 لِيَْطلُبَ  َجاءَ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ  إْبَراِهيَم، اْبنُ  أْيضاً  هُوَ  فَإنَّهُ البَْيِت، لِهََذا اْلَخَلَصُ 

ِ َدائِماً   ".لَكَ هَ  قَدْ  الَِّذي َويَُخلِّصَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 داسراءات القُ قِ 

 (13 ــ 1:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا  نَِعتْ صُ  األُولَى القُبَّةَ  ألنَّ  ُمزيٌَّن، َوقُدسٌ  اْلِخْدَمةِ  َوَصايَا فِيها فََكانَ  األُولَى القُبَّةُ  فَأمَّ

 َوبَْعدَ . القُْدسَ  َوتُْدَعى. التَّْقِدَمةِ  َوُخْبزُ  َواْلَمائَِدةُ، اْلَمنَاَرةُ، فِيهَا َكانَتْ  التي َوهيَ 

 َذهٍَب، ِمنْ  ِمْبَخَرةٌ  فيها َوَكانَ  األَْقَداسِ  قُْدسَ  تُْدَعى التي القُبَّةُ  الثَّانِي اْلِحَجابِ 

حِ  اْلَعْهدِ  َوتَابُوتُ 
هَبِ  اْلُمَصفَّ هَبِ  قِْسطُ  فِيهِ  َوَكانَ  َجانٍِب، ُكلِّ  ِمنْ  بِالذَّ  يهِ فِ  الَِّذي الذَّ

،  نِ ُمظَلِّلَيْ  اْلَمْجدِ  َكاُروبَا َكانَ  َوفَْوقَهُ. اْلَعْهدِ  َولَْوَحا أَْفَرَخْت، التِي هَاُرونَ  َوَعَصا اْلَمنُّ

الَ  فَهِذهِ . بِالتَّْفِصيلِ  َعْنهَا نَتََكلَّمَ  أنْ  لَنَا لَْيسَ  التِي هَِذهِ . االستغفَارِ  َمْوِضعَ   تُْصنَعُ  مَّ

ا. اْلِخْدَمةِ  إلْتَمامِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في األولَى القُبَّةِ  إلى الَكهَنَةُ  يَْدُخلُ  هَكَذا،  انِيةُ الثَّ  اْلقُبَّةُ  أَمَّ

ةً  َوْحَدهُ  الَكهَنَةِ  َرئِيسُ  فَيَْدُخلُهَا  َعنْ  ُمهُيُقَدِّ  َكانَ  الَِّذي َدمٍ  بَِغيرِ  َولَْيسَ  َسنٍَة، ُكلِّ  في َمرَّ

ْعِب، َجهَاالتِ  َوَعنْ  نَْفِسهِ  وحُ  يُْظِهُرهُ  َوهَذا الشَّ  لَمْ  األْقَداسِ  طَِريقَ  أنَّ  القُُدسُ  الرُّ

َمانِ  هذا َرْمزُ  هيَ  التي قَائَِمةً، األُولَى القُبَّةُ  َداَمتْ  َما بَْعُد، يُْظهَرْ   الَِّذي اْلَحاِضِر، الزَّ

بَائَِح، القََرابِينَ  يَْرفَُعونَ  َكانُوا فِيهِ  لَ  أنْ  بِالنِّيَّةِ  يُْمِكنُهَا ال التي َوالذَّ  إالَّ  يَْخِدُم، نْ مَ  تَُكمِّ

 إلى ُوِضَعتْ  َجَسِديَّةٌ، فََرائِضُ  ِهيَ  التي ُمْختَلِفَةٍ  َوَغَسَلتٍ  َواْلَمْشَربِ  فَقَطْ  بِاْلَمْطَعمِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ  .التَّْقِويمِ  َزَمانِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (13:  9 ــ 92:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْرتُمْ  الَّتي اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  َوهَِذهِ   اءٍ ِريَ  َوُكلَّ  ِغشٍّ  َوُكلَّ  َشرٍّ  ُكلَّ  إذاً  َعْنُكمْ  ْطَرُحواإفَ . بِهَا بُشِّ

 ْلِغشِّ ا اْلَعِديمَ  الَعْقلِيَّ  اللَّبَنَ  اْشتَهُوا اآلَن، َمْولُوِدينَ  َكأَْطفَالٍ  نَِميَمٍة، َوُكلَّ  َحَسدٍ  َوُكلَّ 

بَّ  أنَّ  ُذْقتُمْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  إنْ  لِلَخَلِص، بِهِ  تَْنُموا لَِكيْ   ْيِه،إلَ  تَأتونَ  إذْ  الَِّذي. َصالِحٌ  الرَّ

ِ  ِمنَ  ُمْختَارٌ  َولَِكنْ  النَّاِس، ِمنَ  الَمْرُذولِ  الَحيِّ  الَحَجرِ   اً أْيض أْنتُمْ  ُكونُوا وَكِريٌم، هللاَّ

 ِعْندَ  ْقبُولَةٍ مَ  ُروِحيَّةٍ  َذبَائِحَ  لِتَْقِديمِ  طَاِهَراً، َكهَنُوتاً  ُروَحانِيَّاً، بَْيتاً  َمْبنِيِّينَ  َحيَّةٍ  َكِحَجاَرةٍ 

 ِ  َحَجراً  ِصْهيَْونَ  في أََضعُ  هَأنَذا إنِّي: "الِكتَابِ  في َمْكتُوبٌ  ألنهُ. اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  هللاَّ

 الَِّذينَ  أيهَا أْنتُمْ  فَلَُكمْ ". يُْخَزى الَ  بِهِ  يُْؤِمنُ  الَِّذي َكِريماً، زاويٍَة، َرأسَ  ُمْختَاراً،

ا الَكَراَمةُ، تُْؤِمنُونَ   دْ قَ  هُوَ  البَنَّاُؤوَن، َرفََضهُ الَِّذي فَاْلَحَجرُ " يُْؤِمنُوَن، ال الَِّذينَ  َوأمَّ

اِويَِة، َرْأسَ  َصارَ   بِالَكلَِمةِ  يَْعثُُرونَ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ ". َشكٍّ  َوَصْخَرةَ  َعْثَرةٍ  َوَحَجرَ  الزَّ

ا. لَهُ ُوِضُعوا للَِّذي ُموافِقِينَ  َغْيرَ   َوَكهَنُوٌت، َوَمْملََكةٌ، ُمْختَاٌر، ِجْنسٌ  فإنَُّكمْ  أْنتُمْ  أمَّ

ةٌ  َسةٌ، َوأُمَّ ٌر، َوَشْعبٌ  ُمقَدَّ  الظُّْلَمةِ  ِمنَ  َدَعاُكمْ  الَِّذي َذاكَ  بِفََضائِلِ  تُْخبُِروا لَِكيْ  ُمبَرَّ

ا َشْعباً، تَُكونُوا لَمْ  َلً قَبْ  الَِّذينَ . اْلَعِجيبِ  نُوِرهِ  إلى ِ  َشْعبَ  ِصْرتُمْ  فَقَدْ  اآلنَ  َوأمَّ . هللاَّ

ا َمْرُحوِميَن، َغْيرَ  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ   .فََمْرُحوُمونَ  اآلنَ  َوأمَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ  َمنْ 
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 (40 ــ 01:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا اِمَرةِ  َوالَجلِيلِ  اليَهُوِديَّةِ  ُكلِّ  في الَكنِيَسةُ  وأمَّ  ائَِرةً َوسَ  َمْبنِيَّةً  َسَلٌَم، لَهَا فََكانَ  َوالسَّ

، بَِخْوفِ  بِّ وحِ  بِتَْعِزيةِ  َكْثَرةً  يَْزَداُدونَ  َوَكانُوا الرَّ  سُ بُْطرُ  َكانَ  َوبَْينََما. القُُدسِ  الرُّ

يِسينَ  إلى َجاءَ  َجِميعاً، َعليهمْ  يَطُوفُ  اِكنِينَ  القِدِّ ا، في السَّ  اْسُمهُ َرُجَلً  هُنَاكَ  فََوَجدَ  لِدَّ

 لَهُ فَقَالَ . ُمَخلَّعاً  َكانَ  َوهَذا َسِريٍر، َعلَى َمْطُروَحاً  ِسنِينَ  ثََمانِ  لَهُ َوَكانَ  إينِيَاسُ 

. قَامَ  تِ فَلِْلَوقْ ". لِنَْفِسكَ  َواْفُرشْ  قُمْ . اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  يَْشفِيكَ  إينِيَاُس، يَا: "بُْطُرسُ 

اِكنِينَ  ُكلُّ  َونَظََرهُ  ا في السَّ بِّ  إلى َرَجُعوا الَِّذينَ  َوَساُروَن، لِدَّ  ْمَرأةٌ ا بِيَافَا َوَكانَ . الرَّ

 ْعَماالً أ ُمْمتَلِئَةً  َكانَتْ  َوهِذهِ . َغَزالَةٌ  وتَْسِميَتُها تَْفِسيُرهَا التي طَابِيثَا، اْسُمهَا تِْلِميَذةٌ 

 ،َوَماتَتْ  َمِرَضتْ  أنها األيامِ  تِْلكَ  في َوَحَدثَ . تَْعَملُهَا َكانَتْ  التي َوَصَدقَاتٍ  َصالَِحةً 

لُوهَا ا َكانَتْ  وإذْ . ِعلِّيَّةٍ  في َوَوَضُعوهَا فََغسَّ  نَّ أ التََّلِميذُ  َوَسِمعَ  يَافَا، ِمنْ  قَِريبَةً  لِدَّ

 فَقَامَ ". إلينا الَمِجيءِ  َعنِ  تتوانَ  ال: "إِلَْيهِ  يَْطلُبانِ  َرُجلَْينِ  إِلَْيهِ  أَْرَسلُوا هُنَاَك، بُْطُرسَ 

ا. َمَعهَُما َوَجاءَ  بُْطُرسُ   َجِميعُ  أَماَمهُ فََوقَفَتْ  الِعلِّيَِّة، َمْوِضعِ  إلى أَْصَعُدوهُ  َجاءَ  فَلَمَّ

 َمَعهُنَّ  انَتْ كَ  بَْينََما لَهُنَّ  تَْعَملُهَا َكانَتْ  التي َوالثِّيَابَ  األْقِمَصةَ  َويُِرينَهُ يَْبِكينَ  األَراِملِ 

 لىإ َوالتَفَتَ  َوَصلَّى، ُرْكبَتَْيهِ  َعلَى َوَجثَا َخاِرَجاً، َجِميعاً  بُْطُرسُ  فَأَْخَرَجهُمْ . َغَزالَةُ 

ا. َعْينَْيهَا فَفَتََحتْ ". قُوِمي طَابِيثَا، يَا: "َوقَالَ  الَجَسدِ   َسْت،َجلَ  بُْطُرسَ  نَظََرتْ  فَلَمَّ

يِسينَ  َوَدَعا. َوأَقَاَمهَا يََدهُ  هَافَنَاَولَ   األْمرُ  هذا فََذاعَ . َحيَّةً  لَهُمْ  َوأَْوقَفَهَا واألَراِملَ  القِدِّ

بِّ  َكثِيُرونَ  َوآَمنَ  ُكلِّهَا، يَافَا في  يُْدَعى واِحدٍ  ِعْندَ  َكثِيَرةً، أياَماً  يَافَا في َوَمَكثَ . بِالرَّ

 .الَدباغِ  ِسْمَعانَ 

َسة، آمين.لَْم تََزْل  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 10:  16) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  65 مز

ُ  يَا التَّْسبِيحُ  يَْنبَِغي لَكَ  ُ  يا إْستَِمعْ . مَ أُوُرَشلِي في النُُّذورُ  تُوفَى َولَكَ  ِصْهيَْوَن، في هللاَّ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. بََشرٍ  ُكلُّ  يَأتِي إلَْيكَ  ألنهُ َصَلَتِي،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  النَّاسُ  لُ يَقُو َماذا: "قَائَِلً  تََلَِميَذهُ  َسألَ  فِيلُبُّسَ  قَْيَصِريَّةِ  نََواِحي إلى يَُسوعُ  َجاءَ  َولَمَّ

: آَخُرونَ  َوقَالَ  اْلَمْعَمَداُن، يُوَحنَّا: قَالُوا قَومٌ : "قَالُوا فَهُمْ ". هَُو؟ َمنْ  اإلْنساِن، اْبنِ  في

 نيإ تَقُولُونَ  َمنْ  َوأْنتُْم،: "لَهُمْ  قَالَ ". األْنبِيَاءِ  ِمنَ  َواِحدٌ  أوْ  إْرِميَا: آَخُرونَ  َوقَالَ  إيلِيَّا،

ِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  أَْنتَ : "َوقَالَ  بُْطُرسُ  انُ ِسْمعَ  فَأَجابَ ". أَنا؟  فَأَجابَ ". اْلَحيِّ  هللاَّ

 لَِكنَّ  هَذا، لَكَ  يُْعلِنْ  لَمْ  َوَدَماً  لَْحَماً  إنَّ  يُونا، ْبنَ  ِسْمَعانُ  يا طُوبَاكَ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ 

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي ْخَرةِ  هِذهِ  َوَعلَى بُْطُرُس، أَْنتَ : لَكَ  أَقُولُ  َوأَنَا. السَّ  أْبنِي الصَّ

َموَ  َملَُكوتِ  َمفَاتِيحَ  َوأُْعِطيكَ . َعلَْيهَا تَْقَوى لَنْ  اْلَجِحيمِ  َوأَْبَوابُ  َكنِيَستي،  َوَما اِت،السَّ

َمَواتِ  في َمْربُوطَاً  يَُكونُ  األَْرضِ  َعلَى تَْربِطُهُ  يَكونُ  األَْرضِ  َعلَى تَُحلُّهُ َوَما. السَّ

َمَواتِ  في َمْحلُوالً  ِ َدائِماً   ".السَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من شهر تُوت 12اليوم: 

 قدسليب المُ هور الصَ ار ظُ ذكَ تِ 
 

 العَشيه

 (49 ــ 92:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2 ، 2:  4 مز

،يَ  َوْحَدكَ  أْنتَ  ألنكَ  لِقَْلبِي؛ ُسُروراً  أَْعطيتَ . يَاَربُّ  َوْجِهكَ  نُورُ  َعلَْينَا إْرتََسمَ  قَدْ   اَربُّ

َجاءِ  َعلَى أَْسَكْنتَنِي  .هَلِّلُويَا. الرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 أَْفَعلُ  ْستُ َولَ  هَُو، أَنا أَني تَْعلَُمونَ  فَِحينَئذٍ  اإلْنَساِن، اْبنَ  َرفَْعتُمُ  َمتَى: "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ 

 ِعي،مَ  فَهُوَ  أَْرَسلَنِي والَِّذي. أتكلَّمُ  فبهذا أبِي َعلََّمنِي َكَما بَلْ  َوْحِدي، َذاتِي ِمنْ  َشْيئاً 

 نَ آمَ  هَذا يَقُولُ  هُوَ  َوإذْ ". يُْرِضيهِ  َما ِحينٍ  ُكلِّ  في أَْصنَعُ  ألني َوْحِدي؛ يَْتُرْكنِي َولَمْ 

 َلِميكَ  في ثَبَتُّمْ  أْنتُمْ  إنْ : "بِهِ  آَمنُوا الَِّذينَ  لِليَهُودِ  يَقُولُ  يَُسوعُ  َوَكانَ . َكثِيُرونَ  بِهِ 

، َوتَْعِرفُونَ  تََلَِميِذي، أْنتُمْ  فَبِاْلَحقِيقَةِ   َوقَالُوا وافَأََجابُ". أْحَراَراً  اْلَحقُّ  َويَْجعلُكمْ  اْلَحقَّ

يةُ  نَحنُ : "لَهُ  يُرونَ تَصِ  إنَُّكمْ : أْنتَ  تَقُولُ  فََكيفَ ! قَطُّ  ألَِحدٍ  نُْستَْعبَدْ  َولَمْ  إْبَراِهيمَ  ُذرِّ

 فَهُوَ  اْلَخِطيَّةَ  يَْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ  إنَّ : لَُكمْ  أقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ : "يَُسوعُ  أَجابَهُمْ ". أْحَراَراً؟

ا األبِد، إلَى البَْيتِ  في بِثَابِتٍ  لَْيسَ  َواْلَعْبدُ . لِلَخِطيَّةِ  َعْبدٌ   إلَى ْثبُتُ يَ  فَهُوَ  االْبنُ  َوأمَّ

َرُكمْ  فَإنْ . األبدِ   لِكنَُّكمْ  .إْبَراِهيمَ  نَْسلُ  أنَُّكمْ  أَْعلَمُ  أنا. أْحَراَراً  تَِصيُرونَ  فََحقَّاً  االْبنُ  َحرَّ
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 بِِه، أتَكلَّم فَهَذا أبِي ِعْندَ  َرأْيتُهُ َوَما. فِيُكمْ  بِثَابِتٍ  لَْيسَ  َكَلَِمي ألنَّ  لِتَْقتُلُوني طَلَْبتُُمونِي

ا  هُوَ  ونَاأب: "لَهُ َوقَالُوا فَأَجابُوا". تَْصنَُعونَ  فَإيَّاه أبِيُكمْ  ِعْندَ  َسِمْعتُُموهُ  فََما أْنتُمْ  َوأمَّ

! إْبَراِهيمَ  لَ أَْعَما تَْعَملُونَ  لَُكْنتُمْ  إْبَراِهيَم، بَنِي أْنتُمْ  ُكْنتُمْ  لَوْ : "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ ". إْبَراِهيمُ 

ِ  ِمنَ  َسِمعتَهُ الَِّذي اْلَحقَّ  لَُكمْ  قَائِلٌ  إْنَسانٌ  تَْقتُلُوني، أنْ  تَْطلُبُونَ  اآلنَ  َوأْنتُمْ   لَمْ  هَذا. هللاَّ

 ِمنْ  َمْولُوِدينَ  نَْحنُ  لَْسنَا: "لَهُ قَالُوا". أَبِيُكمْ  أَْعَمالَ  تَْصنَُعونَ  أْنتُمْ . إْبَراِهيمُ  يَْفَعْلهُ

ُ  هُوَ  َواِحدٌ  أبٌ  َولَنَا. ِزنى ُ  َكانَ  لَوْ : "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ ". هللاَّ  نِي،تُِحبُّونَ  لَُكْنتُمْ  أَبَاُكمْ  هللاَّ

ِ  ِمنَ  َخَرْجتُ  أنَا ألني  الَِّذي هُوَ  بَلْ  َوْحِدي، َذاتِي ِمنْ  آتِ  لَمْ  فَإني. َوأَتَْيتُ  هللاَّ

ِ َدائِماً   ". أَْرَسلَنِي  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (06 ــ 96:  19) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2،  4:  63 مز

 .أِحبَّاُؤكَ  يَْنُجوَ  لِكيَما القَْوِس، َوْجهِ  ِمنْ  لِيَْهَربوا ،َعَلََمةً  يَتَّقُونَكَ  الَِّذينَ  أَْعطَْيتَ 

 .هَلِّلُويَا. بِيَِمينِكَ  َخلِّْصنِي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .آمينإلي األبد ، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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 يَْخِدُمنِي َوَمنْ . َمِعي َخاِدِمي يَُكونُ  هُنَاكَ  أنَا أَُكونُ  َوَحْيثُ  فَْليَْتبَْعنِي، يَْخِدْمنِي َمنْ 

نِي أَبتِ  يَا: أَقُولُ  فََماَذا. ُمْضطَِربَةٌ  نَْفِسي اآلنَ . أبِي يُْكِرُمهُ اَعِة؟ هِذهِ  ِمنْ  نَجِّ  ِكنْ لَ  السَّ

اَعةِ  هِذهِ  أْجلِ  ِمنْ  دِ  اآلبُ  أيهَا. أتَْيتُ  السَّ َماءِ  ِمنَ  َصوتٌ  فََخَرجَ ! إْبنَكَ  َمجِّ : قَائَِلً  السَّ

ْدُت، قَدْ " دُ  َمجَّ ا". أْيضاً  َوأَُمجِّ  هُوَ  َحَدثَ  َما إنَّ  يَقُولُ  َكانَ  الَواقِفُ  اْلَجْمعُ  َسِمعَ  فَلَمَّ

َماءِ  ِمنَ  َخاطَبَهُ َمَلَكاً  إنَّ  يَقُولُونَ  آَخُرونَ  َوَكانَ . َرْعدٌ  : َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأَجابَهُمْ . السَّ

ْوتَ  هَذا إنَّ "  اآلنَ . الَعالَمِ  هَذا َدْينُونَةُ  اآلنَ . أَْجلُِكمْ  ِمنْ  بَلْ  أْجلِي ِمنْ  يَُكنْ  لَمْ  الصَّ

 إلَيَّ  أَْجِذبْ  األْرضِ  َعنِ  اْرتَفَْعتْ  َمتَى أْيضاً  َوأَنا. َخاِرَجاً  يُْطَرحُ  الَعالَمِ  هَذا َرئِيسُ 

: لَ َوقَا اْلَجْمعُ  فَأَجابَهُ. يَُموتُ  ِميتَةٍ  بِأيةِ  أنهُ إلى ُمِشيراً  يَقُولُهُ َكانَ  َوهَذا". َواِحدٍ  ُكلَّ 

 يَْنبَِغي هُإنَّ  أَْنتَ  تَقُولُ  فََكْيفَ  األبِد، إلَى يَْثبُتُ  اْلَمِسيحَ  أنَّ  النَّاُموسِ  ِمنَ  َسِمْعنَا نَْحنُ "

 فِيُكمْ  النُّورَ  إنَّ : "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ ". اإلْنساِن؟ اْبنُ  هُوَ  َمنْ  اإلْنساِن؟ اْبنُ  يُْرفَعَ  أنْ 

 فَإنَّ . الظََّلمُ  يُْدِرَكُكمُ  ال لَِكيْ  النُّورُ  لَُكمُ  َدامَ  َما النُّورِ  في فَاْسلُُكوا يَِسيراً، آَخرَ  َزَمنَاً 

 يُروالِتَصِ  بِالنُّورِ  آِمنُوا النُّورُ  لَُكمُ  َدامَ  َما. يَْمِشي أْينَ  يَعلَمُ  ال الظََّلَمِ  في يَْمِشي َمنْ 

ِ َدائِماً   ".النُّورِ  أْبنَاءَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (01 ــ 12:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

دَ  اْلَمِسيحُ  يُْرِسْلنِي لَمْ  ألنهُ َر، بَلْ  ألَُعمِّ  َصلِيبُ  ونَ يَكُ  ال لَِكيْ  الَكَلَمِ  بِِحْكَمةِ  لَْيسَ  ألُبشِّ

لِيبِ  َكلَِمةَ  ألنَّ . بَاِطَلً  اْلَمِسيحِ  ا َجهَالَةٌ، اْلهَالِِكينَ  ِعْندَ  الصَّ  ِصينَ اْلُمَخلَّ  نَْحنُ  ِعْنَدنَا َوأمَّ

ةُ  فَهُوَ  ِ، قُوَّ . "اْلفُهََماءِ  ِعْلمَ  َوَسأْرِذلُ  اْلُحَكَماِء، ِحْكَمةَ  َسأُبِيدُ  إنِّي: "َمْكتُوبٌ  ألنهُ هللاَّ
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ْهِر؟ هَذا ُمبَاِحثُ  َوأْينَ  الَكاتُِب؟ َوأْينَ  اْلَحِكيُم؟ فَأْينَ  ُ  يَُصيِّرِ  ألَمْ  الدَّ  اهذَ  ِحْكَمةَ  هللاَّ

ِ  ِحْكَمةِ  في اْلَعالَمُ  َكانَ  إذْ  ألنهُ َجْهَلً؟ اْلَعالَمِ  َ  يَْعِرفِ  لَمْ  هللاَّ ُ  فَُسرَّ  بِاْلِحْكَمِة، هللاَّ  أنْ  هللاَّ

 ْطلُبُونَ يَ  َواْليُونَانِيِّينَ  آيَاٍت، يَْسأَلُونَ  اْليَهُودَ  ألنَّ . الِكَراَزةِ  بَِجهَالَةِ  الُمْؤِمنِينَ  يَُخلِّصَ 

ا ِحْكَمةً، رُ  فَإنََّما نَْحنُ  أمَّ  َولَنَا !َجهَالَةً  َولِألَُممِ  َعْثَرةً، لِليَهُودِ : َمْصلُوبَاً  بِاْلَمِسيحِ  نُبَشِّ

ةُ  هُوَ  اْلَمِسيحَ  أنَّ  َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  يَْخلُُصونَ  الَِّذينَ  َمْعَشرُ  نَْحنُ  ِ  قُوَّ  ِحْكَمةُ وَ  هللاَّ

 ِ ِ  َجهَالَةَ  ألنَّ . هللاَّ ِ  َوَضْعفَ  النَّاِس، ِمنَ  أْحَكمُ  هللاَّ  تَُكمْ َدْعوَ  فَاْنظُُروا. النَّاسِ  ِمنَ  أْقَوى هللاَّ

 سَ لَيْ  أْقِويَاَء، َكثِيُرونَ  لَْيسَ  الَجَسِد، َحَسبَ  ُحَكَماءَ  َكثِيُرونَ  لَْيسَ  أنْ  اإلْخَوةُ، أيهَا

ُ  اْختَارَ  بَلْ . اْلِجْنسِ  َشِريفِي َكثِيُرونَ  ُ  رَ َواْختَا. اْلُحَكَماءَ  لِيُْخِزيَ  اْلَعالَمِ  ُجهَّالَ  هللاَّ  هللاَّ

ُ  َواْختَارَ . األْقِويَاءَ  بِهمْ  لِيُْخِزيَ  اْلَعالَمِ  ُضَعفَاءَ   الَِّذينَ وَ  َواْلَمْرُذولِينَ  الَعالَمِ  أْدنِيَاءَ  هللاَّ

ام َجَسدٍ  ِذي ُكلُّ  يَْفتَِخرَ  ال لَِكيْ  اْلَمْوُجوِديَن، بِهمْ  لِيُْبِطلَ  َمْوُجوِدين لَْيُسوا ِ  قُدَّ  َوأْنتُمْ . هللاَّ

ِ  قِبَلِ  ِمنَ  ِحْكَمةً  لَنَا َصارَ  الَِّذي يَُسوَع، بِاْلَمِسيحِ  ِمْنهُ أْيضاً  اً  هللاَّ . َصاً َوَخَلَ  َوطَهَاَرةً  بِرَّ

بِّ  فَْليَْفتَِخرْ  يَْفتَِخرْ  َمنْ : "َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما َكيْ   ".بِالرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (92 ــ 11:  9) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

هََواتِ  َعنِ  تَْبتَِعُدوا أنْ  َونَُزالََء، َكُغَربَاءَ  إلَْيُكمْ  أَْطلُبُ  األِحبَّاُء، أيهَا  لتيا اْلَجَسِديَّةِ  الشَّ

فُُكمْ  يَُكونَ  َوأنْ  النَّْفَس، تُقَاتِلُ   بِهِ  تََكلَُّمونَ يَ  َما فِي يَُكونُوا لَِكيْ  األَُمِم، بَْينَ  َحَسناً  تََصرُّ

، َكفَاِعلِي َعلِيُكمْ  الَِحةَ  أْعَمالَُكمُ  يََرْونَ  إذْ  َشرٍّ ُدونَ  الصَّ َ  يَُمجِّ . ادِ قَ االْفتِ  يَْومِ  في هللاَّ

بِّ  أْجلِ  ِمنْ  بََشِريٍّ  تَْرتِيبٍ  لُِكلِّ  فَاْخَضُعوا ،ال فَْوقَ  هُوَ  فََكَمنْ  لِْلَملِكِ  َكانَ  إنْ . الرَّ  ُكلِّ

، فَاِعلِي ِمنْ  لَِلْنتِقَامِ  ِمْنهُ فََكُمْرَسلِينَ  لِْلُوالَةِ  أوْ  رِّ  هِذهِ  ألنَّ . اْلَخْيرِ  لِفَاِعلِي َولِْلَمْدحِ  الشَّ
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ِ  إَراَدةُ  هيَ  وا لَِكيْ  اْلَخْيرَ  تَْصنَُعوا أنْ : هللاَّ  الوَ  َكأْحَراٍر،. األْغبِيَاءِ  النَّاسِ  َجهَالَةَ  تَِسدُّ

يَتُُكم تَُكنْ  ، َكِستَارٍ  ُحرِّ رِّ ِ  َكَعبِيدٍ  بَلْ  لِلشَّ  َخافُوا .اإلْخَوةَ  أِحبُّوا. َواِحدٍ  ُكلَّ  أَْكِرُموا. ّلِلَّ

 َ  قَطْ فَ  لَْيسَ  َخْوٍف، بُِكلِّ  ألَْسيَاِدُكمْ  َخاِضِعينَ  ُكونُوا الَعبِيُد، أيهَا. اْلَملِكَ  أَْكِرُموا. هللاَّ

الِِحينَ  ينَ  لألَُخرِ  بَلْ  اْلُمتََرفِّقِيَن، للصَّ  ِمنْ  َحدٌ أ َكانَ  إنْ  نِْعَمةٌ، هِذهِ  ألنَّ . أْيضاً  اْلُمعَوجِّ

ِ، نَْحوَ  َضِميرٍ  أْجلِ   ُكْنتُمْ  إذا االْفتَِخارُ  هُوَ  َما ألنَّ . َمْظلُومٌ  َوهُوَ  أَْحَزاناً  يَْحتَِملُ  هللاَّ

 هيَ  فَهِذهِ  ْم،َوَصبِرتُ  َوتَألَّْمتُمْ  اْلَخيرَ  َصنَْعتُمْ  إذا لَِكنْ  فَتَْصبُِروَن؟ َويُْقمُعونَُكمْ  تُْخِطئُونَ 

ِ، ِعْندِ  ِمنْ  نِْعَمةٌ   ثَاالً مِ  لَنَا تَاِرَكاً  َعنَّا، تَألَّمَ  أْيضاً  هُوَ  اْلَمِسيحَ  ألنَّ . لِهَذا َدَعاُكمْ  الَِّذي هللاَّ

 الوَ  يُْشتَمُ  َوَكانَ  ،"ِغشٌّ  فَِمهِ  في يُْوَجدْ  َولَمْ  يُْخِطْئ، لَمْ  الَِّذي. "ُخطَُواتِهِ  نَتَّبِعَ  لَِكيْ 

 لَىعَ  َخطَايَانَا َرفَعَ  الَِّذي. الَعاِدلِ  لِلَحاِكمِ  اْلُحْكمَ  َوأْعطَى يَْغَضبْ  لَمْ  تَألَّمَ  َوإِذْ . يَْشتِمُ 

 ألنُكمْ . َراَحاتِهِ بِجِ  ُشفِيتُمْ  َوالَِّذي. بِالبِرِّ  نَْحيَا باْلَخطَايَا ُمْتنَا إذا َما لِكيْ  بَِجَسِدِه، اْلَخَشبَةِ 

 .نُفُوِسُكمْ  َوأُْسقُفِ  َراِعيُكمْ  إلى اآلنَ  َرَجْعتُمْ  لَِكنَُّكمْ  َضالٍَّة، ِخَرافٍ  َكِمْثلِ  ُكْنتُمْ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال  األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (40 ـ 04:  13) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ  يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َ  أنَّ  أَرى بِاْلَحقِّ  إنِّي: "َوقَالَ  فَاهُ  بُْطُرسُ  فَفَتَحَ  ٍة، لِّ كُ  في بَلْ . بِاْلُوُجوهِ  يَأُخذُ  ال هللاَّ  أُمَّ

راً مُ  إْسَرائِيلَ  لِبَنِي َكلَِمتَهُ أَْرَسلَ  َوهُوَ . ِعْنَدهُ  َمْقبُولٌ  اْلبِرَّ  َويَْصنَعُ  يَتَّقِيهِ  الَِّذي  بَشِّ

َلمِ   َكانَ  الَِّذي القَْولَ  تَْعِرفُونَ  َوأْنتُمْ . اْلُكلِّ  َربُّ  هُوَ  هَذا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  قِبَلِ  ِمنْ  بِالسَّ

 ُسوعُ يَ . يُوَحنَّا بِهَا َكَرزَ  الَّتي اْلَمْعُموِديَّةِ  بَْعدَ  اْلَجلِيِل، ِمنَ  ُمْبتَِدئَاً  اليَهُوِديَّةِ  ُكلِّ  في
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ُ  َمَسَحهُ الَِّذي النَّاِصِريُّ  وحِ  هللاَّ ِة، القُُدسِ  بِالرُّ  اْلَخْيرَ  يَْصنَعُ  َجاءَ  الَِّذي هََذا َوالقُوَّ

َ  ألنَّ  إِْبلِيَس؛ ِمنْ  قُِهُروا الَِّذينَ  ُكلَّ  َويَْشفِي  َشيءٍ  لُِكلِّ  ُشهُودٌ  َونَْحنُ . َمَعهُ َكانَ  هللاَّ

 هََذا. بَةٍ َخشَ  َعلَى وَصلَبُوهُ  قَتَلُوهُ  الَِّذي هََذا. أُوُرَشلِيمَ  َوفي اليَهُوِديَّةِ  ُكوَرةِ  في َصنََعهُ

ُ  أقَاَمهُ ْعِب، لَِجِميعِ  لَْيسَ  يَْظهَرَ  أنْ  َوأْعطَاهُ  الثَّالِِث، اليَْومِ  في هللاَّ  الَِّذينَ  دِ لِلُشهُو بَلْ  الشَّ

ُ  َسبَقَ   بَْينِ  نْ مِ  قِياَمتِهِ  بَْعدِ  ِمنْ  َمَعهُ َوَشِرْبنَا أََكْلنَا الَِّذينَ  نَْحنُ  هُمْ  الَِّذينَ . فَاْختَاَرهُمْ  هللاَّ

ْعِب، نَْكِرزَ  أنْ  َوأَمَرنا. األَْمَواتِ  ِ  ِمنَ  اْلُمَعيَّنُ  هُوَ  هََذا بِأنَّ  َونَْشهَدَ  لِلشَّ  اءِ لِألَْحيَ  َديَّانَاً  هللاَّ

 انَ ُغْفرَ  بِإْسِمهِ  يَنَالُ  بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلَّ  أنَّ  األنبِياءِ  َجِميعُ  لَهُ َشِهدَ  الَِّذي َوهََذا. َواألْمَواتِ 

 ".اْلَخطَايَا

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 99:  13) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  62 مز

ُ  يَا التَّْسبِيحُ  يَْنبَِغي لَكَ  ُ  يا إْستَِمعْ . مَ أُوُرَشلِي في النُُّذورُ  تُوفَى َولَكَ  ِصْهيَْوَن، في هللاَّ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. بََشرٍ  ُكلُّ  يَأتِي إلَْيكَ  ألنهُ َصَلَتِي،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

  .األبد آمينإلي  ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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َمن َذاكَ  في َوَكانَ   شييَمْ  يَُسوعُ  َوَكانَ . ِشتَاءٌ  َوَكانَ  أُوُرَشلِيَم، في التَّْجِديدِ  ِعيدُ  الزَّ

 ْنفَُسنَا؟أ تَُعلِّقُ  َمتَى إلى: "لَهُ َوقَالُوا اليَهُودُ  بِهِ  فَأَحاطَ  ُسلَْيَماَن، ِرَواقِ  في اْلهَْيَكلِ  في

. ْؤِمنُواتُ  فَلَمْ  لَُكمْ  قُْلتُ  قَدْ : "يَُسوعُ  فَأَجابَهُمْ ". َعَلنِيةً  لَنَا فَقُلْ  اْلَمِسيحَ  أْنتَ  ُكْنتَ  إنْ 

 لَْستُمْ  مْ ألنكُ  تُْؤِمنُونَ  لَْستُمْ  َولَِكنَُّكمْ . لِي تَْشهَدُ  هيَ  أبِي بِاْسمِ  أَنا أْعَملُهَا التي األْعَمالُ 

 َوأنا .فَتَْتبَُعنِي أْعِرفُهَا َوأَنا َصْوتِي، تَْسَمعُ  أنا ِخَرافي. لَُكمْ  قُْلتُ  َكَما ِخَرافي، ِمنْ 

. ِدييَ  ِمنْ  يَْخطَفَهَا أنْ  أََحدٌ  يَْقِدرُ  َوال األبِد، إلَى تَْهلِكَ  فَلَنْ  أَبِديَّةً، َحيَاةً  أُْعِطيهَا أْيَضاً 

، ِمنَ  أَْعظَمُ  هُوَ  أْعطَانِي الَِّذي أبِي  أنا. أبِي يَدِ  ِمنْ  يَْخطَفَها أنْ  أَحدٌ  يَْقِدرُ  َوال الُكلِّ

"  :قَائَِلً  يَُسوعُ  فَأََجابَهُمْ . لِيَْرُجُموهُ  ِحَجاَرةً  أْيضاً  اْليَهُودُ  فَأََخذَ ".  َواِحدٌ  نَْحنُ  َوأبِي

. "تَْرُجُمونَنِي؟ ِمْنهَا َعَملٍ  أيِّ  أَْجلِ  فَِمنْ . أبِي ِعْندِ  ِمنْ  أََرْيتُُكمْ  َحَسنَةً  َكثِيَرةً  أْعَماالً 

 إنَّكَ فَ  تَْجِديٍف، ألَْجلِ  بَلْ  نَْرُجُمَك، َحَسنٍ  َعَملٍ  أَْجلِ  ِمنْ  لَْيسَ : "َوقَالُوا اليَهُودُ  فَأََجابَهُ

: اُموِسُكمْ نَ  في َمْكتُوبَاً  ألَْيسَ : "َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَهُمْ " إلَهاً  نَْفَسكَ  تَْجَعلُ  إْنَسانٌ  َوأْنتَ 

ِ، َكلَِمةُ  إلَْيِهمْ  َصاَرتْ  الَِّذينَ  آلهةٌ، إنهُمْ  ألُولئِكَ  قَالَ  دقَ  َكانَ  فَإنْ  آلِهَةٌ؟ إنَُّكمْ  قُْلتُ  أَنا  هللاَّ

َسهُ فَالَِّذي الِكتَاُب، يُْنقَضَ  أنْ  يُْمِكنَ  َوال : هُلَ  أَتَقُولُونَ  اْلَعالَِم، إلَى َوأْرَسلَهُ اآلبُ  قَدَّ

ُف، إنَّكَ  ِ؟ اْبنُ  هُوَ  أَنَا قُْلتُ  ألني تَُجدِّ  نُواتُْؤمِ  فََلَ  أبِي أْعَمالَ  أَْعَملُ  لَْستُ  ُكْنتُ  إنْ  هللاَّ

 تَْعِرفُواوَ  تَْعلَُموا لَِكيْ  بِاألَْعَماِل، فَآِمنُوا بِي تُْؤِمنُوا لَمْ  فَإنْ  أَْعَملُها، ُكْنتُ  إنْ  َولِكنْ . بِي

ِ َدائِماً   ".فِيَّ  َوأبِي أبِي في أَنا إنِّي   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر تُوت 12اليوم: 

 )اليُوم الثاني( الُمقدستِذَكار ظُهور الَصليب 
 

 العَشيه

 (94 ــ 12:  4) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  22 مز

بَّ  إْرفَُعوا ِس، َجبَلِهِ  في َوإْسُجُدوا إلهَنَا الرَّ بَّ  فَإنَّ  اْلُمقَدَّ  إْرفَُعوا. قُدُّوسٌ  إلهَنَا الرَّ

بَّ   .هَلِّلُويَا. قََدَمْيهِ  لَِمْوِطئِ  َوإْسُجُدوا إلهَنَا، الرَّ
 

بُن يُسوع الَمسيح إلُكنا ُكلنا، م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 مْ َوأْنتُ  اْلَجبَِل، هَذا َعلَى َسَجُدوا آباُؤنَا! نَبِيٌّ  أنكَ  أَرى َسيِّدي، يَا: "اْلَمْرأَةُ  لَهُ قَالَتْ 

 قَالَ ". يهِ فِ  يُْسَجدَ  أنْ  يَْنبَِغي الَِّذي اْلَمْوِضعَ  أوُرَشلِيَم، في الّسُجودِ  َمْوِضعَ  إنَّ  تَقُولُونَ 

قِينِي اْمَرأةُ، يَا: "يَُسوعُ  لَهَا  في الوَ  اْلَجبَِل، هَذا في ال أنهُ حتَّى َساَعةٌ، تَأتِي أنهُ َصدِّ

ا. تَْعِرفُونَهُ ال لِلَِّذي تَْسُجُدونَ  أْنتُمْ . لآلبِ  يُْسَجدُ  أُوُرَشلِيمَ  . نَْعِرفُهُ لَِّذيلِ  فَنَْسُجدُ  نَْحنُ  أمَّ

اِجُدونَ  ِحينَ  اآلَن، َوهيَ  َساَعةٌ، َستَأتِي َولِكنْ . اْليَهُودِ  ِمنَ  هُوَ  اْلَخَلَصَ  ألنَّ   السَّ

وحِ  لِآلبِ  يَْسُجُدونَ  اْلَحقِيقِيُّونَ  ، بِالرُّ  لَِّذينَ ا هُؤالءِ  ِمْثلَ  يَْطلُبُ  أْيضاً  اآلبَ  ألنَّ  َواْلَحقِّ

ُ . لَهُ يَْسُجُدونَ  وحِ  يَْسُجُدوا أنْ  يَِجبُ  لَهُ يَْسُجُدونَ  َوالَِّذينَ . هُوَ  ُروحٌ  هللاَّ  . "َواْلَحقِّ  بِالرُّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (91 ــ 14:  0) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهر التلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 16 ، 92:  112 مز

بِّ  يَِمينُ . فَأَْرفَُعكَ  أْنتَ  إلِهي فَأَْشُكُرَك، إلَِهي هُوَ  أْنتَ  ةَ، َصنََعتِ  الرَّ بِّ ا يَِمينُ  القُوَّ  لرَّ

 .هَلِّلُويَا. َرفََعْتنِي
 

بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يةِ  في اْلَحيَّةَ  ُموَسى َرفَعَ  َوَكَما  ُكلُّ  يَنَالَ  لَِكيْ  اإلْنَساِن، اْبنُ  يُْرفَعَ  أنْ  يَْنبَِغي هَكَذا البَرِّ

ُ  أَحبَّ  هَكذا ألنهُ. األبِديِّةَ  اْلَحيَاةَ  بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ   َكيْ لِ  اْلَوِحيَد، اْبنَهُ بََذلَ  َحتَّى اْلَعالَمَ  هللاَّ

ُ  يُْرِسلِ  لَمْ  ألنهُ. األبِديِّةَ  اْلَحيَاةَ  يَنَالَ  بَلْ  بِِه، يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  يَْهلِكَ  ال  اْلَعالَمِ  لىإ اْبنَهُ هللاَّ

 ِديَن، قَدْ فَ  بِهِ  يُْؤِمنُ  ال َوَمنْ  يَُداُن، ال بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ . اْلَعالَمُ  بِهِ  لِيَْخلُصَ  بَلْ  اْلَعالََم، لِيَِدينَ 

ِ  اْبنِ  بِاْسمِ  يُْؤِمنْ  لَمْ  ألنهُ ْينُونَةُ  هيَ  َوهِذهِ . اْلِجْنسِ  اْلَوِحيدِ  هللاَّ  اءَ جَ  قَدْ  النُّورَ  إنَّ : الدَّ

يَرةً  َكانَتْ  أَْعَمالَهُمْ  ألنَّ  النُّوِر، ِمنَ  أَْكثَرَ  الظُّْلَمةَ  النَّاسُ  َوأََحبَّ  اْلَعالَِم، إلى  ألنَّ . ِشرِّ

 نهَاأل أْعَمالُهُ تَُوبَّخَ  لِئََلَّ  النُّوِر، إلى يَأْتِي َوال النُّوَر، يُْبِغضُ  الَشرَّ  يَْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ 

ا. ِشِريَرةٌ  ِ  أنهَا أَْعَمالُهُ تَْظهَرَ  لَِكيْ  النُّوِر، إلى فَيُْقبِلُ  اْلَحقَّ  يَْعَملُ  َمنْ  َوأمَّ  .ْعُمولَةٌ مَ  بِاّلِلَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 11:  6) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ دسة بََرَكتُهُ المق غَلطية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 بِاْلَجَسِد، يَْفتَِخُروا أنْ  يُِريُدونَ  الَِّذينَ ! بِيَِدي كتاباتٍ  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  مْقَدارٍ  بِأيِّ  اُْنظُُروا،

 ألنَّ . قَطْ فَ  اْلَمِسيحِ  بَِصلِيبِ  يُْضطَهَُدوا ال لَِكيْ  تَْختَتِنُوا، أنْ  يُْلِزُمونُكمْ  الَِّذينَ  هُؤالءِ 

 يَْفتَِخُروا يلِكَ  أْنتُمْ  تَْختَتِنُوا أنْ  يُِريُدونَ  بَلْ  النَّاُموَس، يَْحفَظُونَ  ال هُمْ  يَْختَتِنُونَ  الَِّذينَ 

ا. َجَسِدُكمْ  في  ْلَمِسيحِ،ا يَُسوعَ  َربِّنَا بَِصلِيبِ  إالَّ  أَْفتَِخرَ  أنْ  لِي فََحاَشا ِجهَتِي، ِمنْ  َوأمَّ

 لَْيسَ  يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في ألنهُ. لِْلَعالَمِ  ُصلِْبتُ  َوأنا لِي اْلَعالَمُ  ُصلِبَ  قَدْ  بِهِ  الَِّذي هَذا

 َعلَْيِهمْ  قَانُونَ الْ  هَذا يُوافِقُونَ  الَِّذينَ  فَُكلُّ . اْلَجِديَدةُ  اْلَخلِيقَةُ  بَلِ  اْلُغْرلَةُ، َوال َشْيئاً  اْلِختَانُ 

ِ  إْسَرائِيلِ  َوَعلَى َوَرْحَمةٌ، َسَلَمٌ   اِملٌ حَ  ألني أْتَعابَاً، َعلَيَّ  أَحدٌ  يَِزدُ  ال بَْعدُ  َما َوفِي. هللاَّ

 . اْلَمِسيحِ  ِسَماتِ  َجَسِدي في

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 ــ 0:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.فلتُكن 
 

ُ  ُمبَاَركٌ  ، لَِرَجاءٍ  ثَانِيَةً  َولََدنَا َرْحَمتِهِ  بَِكْثَرةِ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبو هللاَّ  َحيٍّ

 َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  يَْبلَى ال الَِّذي لِلِميَراثِ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ 

، َمَواِت، في لَُكمْ  َمْحفُوظٌ  يَْضَمِحلُّ ةِ  اْلَمْحُروُسونَ  أيهَا السَّ ِ، بِقُوَّ  بِاإليَماِن، هللاَّ
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َمنِ  في يُْعلَنَ  أنْ  اْلُمْستََعدِّ  لِلَخَلَصِ   َوإنْ  راً،يَِسي اآلنَ  تَْبتَِهُجونَ  بِهِ  الَِّذي. األِخيرِ  الزَّ

َعٍة، بِتََجاِربَ  تَتَألَُّموا أنْ  يَِجبُ  َكانَ   ْفَضلَ أ َكِريَمةً، إيَمانُِكمْ  َصْفَوةُ  تَُكونَ  لَِكيْ  ُمتَنَوِّ

هَبِ  ِمنَ  بِ  الفَانِي، الذَّ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َوَكَراَمةٍ  َوَمْجدٍ  بِفَْخرٍ  لِتُوَجُدوا بِالنَّاِر، اْلُمَجرَّ

 تُمْ َوآَمنْ  تََرْوهُ  لَمْ  اآلنَ  الَِّذي هَذا. تُِحبُّونَهُ تَْعِرفُوهُ  لَمْ  َوإنْ  الَِّذي َذاكَ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ 

ٍد، بِهِ  يُْنطَقُ  ال بِفََرحٍ  فَتَهَلَّلُوا بِِه،  ألنهُ. مْ أْنفُِسكُ  َخَلَصَ  إيَمانُِكمْ  َغايَةَ  نَائِلِينَ  َوُمَمجَّ

 يالت النِّْعَمةِ  َعنِ  تَنبَّأُوا الَِّذينَ  َوفَتَُّشوا، األنبِيَاءُ  طَلَبَ  قَدْ  اْلَخَلَصِ  هَذا أْجلِ  ِمنْ 

َمنِ  َعنِ  َوبََحثُوا فِيُكْم، َصاَرتْ   فََشِهدَ  قَ َسبَ  إذْ . فيِهمْ  اْلَمِسيحِ  ُروحُ  فيهِ  تََكلَّمَ  الَِّذي الزَّ

 انُواكَ  ألْنفُِسِهمْ  لَْيسَ  أنَّهُمْ  لَهُمْ  أُْعلِنَ  الَِّذينَ . بَْعَدهَا اآلتِيَةِ  َواألْمَجادِ  اْلَمِسيحِ، آالمِ  َعلَى

اَماً  لَُكمْ  نُفُوَسهُمْ  واَجَعلُ  بَلْ  يَْعَملُوَن،  َن،اآل أْنتُمُ  بِهَا أُْخبِْرتُمْ  التِي األُمورِ  بِهِذهِ  ُخدَّ

ُروُكمْ  الَِّذينَ  بَِواِسطَةِ  وحِ  بَشَّ َماءِ  ِمنَ  اْلُمْرَسلِ  القُُدسِ  بِالرُّ  َمَلَئَِكةُ الْ  تَْشتَِهي التِي. السَّ

 .َعلَْيهَا تَطَّلِعَ  أنْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (12 ــ 2:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ  يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

وحِ  ِمنَ  بُْطُرسُ  ْمتَألَ إ ِحينَئِذٍ  ْعبِ  ُرَؤَساءَ  يَا: "لَهُمْ  َوقَالَ  القُُدسِ  الرُّ يُوَخ، الشَّ  نْ إ َوالشُّ

 ألْمرُ ا فَْليَُكنْ  هَذا، ُشفِيَ  بَِماَذا َضِعيٍف، إْنسانٍ  إلَى َحسنٍ  لَِعَملٍ  نَُدانُ  اليَْومَ  نَْحنُ  ُكنَّا

 ،النَّاِصِريِّ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِاْسمِ  أنهُ إْسَرائِيَل، َشْعبِ  َوَجِميعِ  َجِميِعُكمْ  ِعْندَ  ظَاهراً 

ُ  أقَاَمهُ الَِّذي هَذا َصلَْبتُُموهُ، الَِّذي هَذا  أَماَمُكمْ  هَذا َوقَفَ  بَِذلِكَ  األْمَواِت، ِمنَ  هللاَّ
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اِويَةِ  َرأساً  َصارَ  َوهَذا البَنَّاُؤوَن، أيهَا ِمْنُكمْ  ُرِذلَ  الَِّذي اْلَحَجرُ : هُوَ  هَذا. َصِحيَحاً   .للزَّ

َماِء، تَْحتَ  آَخرُ  اْسمٌ  َوال. اْلَخَلَصُ  َغْيِرهِ  بِأَحدٍ  َولَْيسَ   هِ بِ  الَِّذي للنَّاِس، أُْعِطيَ  قَدْ  السَّ

ا". يَْخلُصوا أنْ  يَْنبَِغي  َرُجَلنِ  أنهَُما َوَعلُِموا َويُوَحنَّا، بُْطُرسَ  ُمَجاهَرةَ  نَظَُروا َولَمَّ

يَّاِن، َوأنهَُما الكتابةَ  يَْعِرفَانِ  ال بُوا َعامِّ . سوعَ يَ  َمعَ  َكانا أنهَُما يَْعِرفُونَهَُما َوَكانُوا. تََعجَّ

 وايُنَاقِضُ  أنْ  يُْمِكْنهُمْ  لَمْ  َمَعهَُما، َواقِفاً  ُشفِيَ  الَِّذي اآلَخرَ  اإلْنَسانَ  يَْنظُُرونَ  َكانُوا َوإذْ 

 بَعِضهمْ  َمعَ  يَتَفَاَوُضونَ  َوَكانُوا اْلَمْجَمعِ، َخارجَ  يُْخِرُجوهُما أنْ  فَأَمُروا. بَِشيءٍ 

ُجلَْيِن؟ بِهَذْينِ  نَْصنَعُ  َماذا: "قَائِلينَ  بَْعَضاً   اِهَرةٌ،ظَ  بِأْيِديِهَما َجَرتْ  التي اآليةَ  ألنَّ  الرَّ

 األْمرُ  عَ يَِشي لِئََلَّ  َولِكنْ . نُْنِكرَ  أنْ  نَْقِدرُ  َوال أُوُرَشلِيَم، يَْسُكنُونَ  الَِّذينَ  ُكلُّ  َعلَِمها َوقَدْ 

ْعِب، في بِزيادةٍ  ْدهَُما الشَّ  هَُمافَإْستَْدَعوْ ". اإلْسمِ  بِهَذا النَّاسِ  ِمنَ  أَحداً  يَُكلَِّما ال أنْ  لِنُهَدِّ

 .يَُسوعَ  بِإْسمِ  يَُعلَِّما اْلبَتَّةَ،َوال يَْنِطقَا ال أنْ  َوأْوَصْوهَُما

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (46 ــ 02:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  142 مز

 بِّحُ َوأُسَ  أُباِرُكَك، يَْومٍ  ُكلِّ  في. اآلبدِ  أبدِ  إلى إْسَمكَ  وأُباِركُ  َوَملِِكي، إلَِهي يَا أَْرفَُعكَ 

اِهِرينَ  َدْهرِ  إلى إْسَمكَ   .هَلِّلُويَا. الدَّ
  



 من شهر تُوت ثاِمن َعشراليوم ال
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 فََلَ  بِي يُْؤِمنُ  َوَمنْ  يَُجوُع، فََلَ  إلَيَّ  يَأتِي َمنْ . اْلَحيَاةِ  ُخْبزُ  هُوَ  أَنا: "يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ 

 انِيهِ أَْعطَ  َمنْ  ُكلُّ . تُْؤِمنوا َولَمْ  َرأْيتُُمونِي، إنَُّكمْ : لَُكمْ  قُْلتُ  َولَِكنِّي. األبدِ  إلَى يَْعطَشُ 

َماِء، ِمنَ  نََزْلتُ  قَدْ  ألني. َخاِرَجاً  أَْطَرْحهُ ال إلَيَّ  يُْقبِلْ  َوَمنْ  يُْقبُِل، فَإلَيَّ  أبي  ْيسَ لَ  السَّ

 َمنْ  ُكلَّ  أنَّ : أَْرَسلَنِي َمنْ  إَرادةُ  ِهيَ  َوهَِذهِ . أَْرَسلَنِي َمنْ  إَراَدةَ  بَلْ  إَراَدتِي، أَْعَملَ  لَِكيْ 

 أنَّ : أبِي إَراَدةُ  ِهيَ  هَِذهِ  ألنَّ . األِخيرِ  اليَْومِ  في أُقِيُمهُ بَلْ  ِمنهُ، أَحداً  أُْهلِكُ  ال أَْعطَانِي

". رِ األِخي اليَْومِ  في أُقِيُمهُ َوأَنا أبِديَّةٌ، َحيَاةٌ  لَهُ تَُكونُ  بِهِ  َويُْؤِمنُ  ااِلْبنَ  يََرى َمنْ  ُكلَّ 

ُرونَ  اليَهُودُ  فََكانَ  َماءِ  ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي اْلُخْبزُ  هُوَ  أَنا: "قَالَ  ألنهُ َعلَْيهِ  يَتََذمَّ  َكانُواوَ ". السَّ

ِه؟ بِأبِيهِ  َعاِرفُونَ  نَْحنُ  الَِّذي هََذا يُوُسَف، ْبنَ  يَُسوعَ  هُوَ  هََذا ألَْيسَ : "يَقُولُونَ   َوأُمِّ

َماِء؟ ِمنَ  نََزْلتُ  إنِّي: اآلنَ  يَقُولُ  فََكْيفَ  ُروا ال: "لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أَجابَ ". السَّ  تَتََذمَّ

 َوأَنا لَنِي،أَْرسَ  الَِّذي اآلبُ  إلَيَّ  يَْجِذْبهُ لَمْ  إنْ  إلَيَّ  يَأتِيَ  أنْ  أَحدٌ  يَْستَِطيعُ  ال. بَْينَُكمْ  فِيَما

ِ  ِمنَ  نَ ُمتََعلِِّمي اْلَجِميعُ  َويَُكونُ : األْنبِيَاءِ  في َمْكتُوبٌ  فَإنَّهُ. األِخيرِ  اليَْومِ  في أُقِيُمهُ . هللاَّ

 ِمنَ  الَكائِنُ  إالَّ  اآلبَ  َرأى أَحداً  أنَّ  لَْيسَ . إلَيَّ  آتٍ  فَهُو َوتََعلَّمَ  أبِي ِمنْ  َسِمعَ  َمنْ  فَُكلُّ 

 ِ ِ َدائِماً   ".اآلبَ  َرأَى قَدْ  الَِّذي هُوَ  َوهََذا. هللاَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من شهر تُوت 12اليوم: 

 (لثتِذَكار ظُهور الَصليب الُمقدس )اليُوم الثا
 

 العَشيه

 (96 ــ 91:  16) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ بِشارة ُمعلمِ  س، فَصُل ِمنيل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 ، 6:  42 مز

ُ  يَا ُكْرِسيُّكَ  هُوِر، َدْهرِ  إلى هللاَّ  أَْجلِ  ِمنْ . ُمْلِككَ  قَِضيبُ  هُوَ  االْستِقَاَمةِ  َوقَِضيبُ  الدُّ

ُعوبُ  لَكَ  تَْعتَِرفُ  َذلِكَ  ُ، يَا الشُّ ْهرِ  إلى هللاَّ اِهرينَ  َدْهرِ  وإلى الدَّ  .هَلِّلُويَا. الدَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 أُوُرَشلِيمَ  إلى يَْذهَبَ  أنْ  يَْنبَِغي أنهُ تََلِميذه يُْخبِرُ  اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  اْبتََدأَ  الَوْقتِ  َذلِكَ  ِمنْ 

يُوخِ  ِمنَ  َكثِيراً  َويَتألَّمَ  . يَقُومُ  يامٍ أ ثََلثَةِ  َوبَعدَ  َويُْقتََل، َوالَكتَبَِة، الَكهَنَةِ  َوُرَؤَساءِ  الشُّ

 فَقَالَ !" هَذا لَكَ  يَُكونَ  أنْ  يَاَربُّ  َحاَشاكَ : "قَائَِلً  يَْنتَِهُرهُ  َوبَدأ بُْطُرسُ  فَأَمَسَكهُ

ِ  فِيَما تَْفتَِكرُ  ال ألنكَ  لِي، َمْعثََرةٌ  فَإنكَ ! َشْيطَانُ  يَا َعنِّي إْذهَبْ : "لِبُْطُرسَ   فِيَما بَلْ  ّلِلَّ

 يَْحِملْ وَ  نَْفَسهُ فَْليُْنِكرْ  يَْتبَْعنِي أنْ  أََرادَ  َمنْ : "لِتََلِميِذهِ  يَُسوعُ  قَالَ  ِحينَئِذٍ ". لِلنَّاسِ 

 أَْجلِي نْ مِ  نَْفَسهُ يُْهلِكُ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يَُخلِّصَ  أنْ  أََرادَ  َمنْ  ألنَّ  َويَْتبَْعنِي، َصلِيبَهُ

 ِطييُعْ  َماذا أوْ  نَْفَسهُ؟ َوَخِسرَ  ُكلَّهُ اْلَعالَمَ  َربِحَ  لَوْ  اإلْنَسانُ  يَْنتَفِعُ  َماذا ألنهُ. يَِجُدهَا

ِ َدائِماً  ".نَْفِسِه؟ َعنْ  فَِداءً  اإلْنَسانُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (1:  2 ــ 04:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 19 ، 9:  24 مز

ا. فِيهِ  َسَكْنتَ  الَِّذي هَذا ِصْهيَْونَ  َجبَلَ  ِميراثَِك، قَِضيبَ  إْفتََدْيتَ  ُ  أمَّ  قَْبلَ  لُِكنَامَ  فَهُوَ  هللاَّ

هُوِر،  .هَلِّلُويَا. األْرضِ  َوَسطِ  في َخَلَصاً  َصنَعَ  الدُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لْ َويَْحمِ  نَْفَسهُ فَْليُْنِكرْ  َوَرائِي يَأتيَ  أنْ  أَرادَ  َمنْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  َوتََلِميَذهُ  اْلَجْمعَ  َوَدَعا

 أَْجلِي نْ مِ  نَْفَسهُ يُْهلِكُ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يَُخلِّصَ  أنْ  أَرادَ  َمنْ  ألنَّ . َويَْتبَْعنِي َصلِيبَهُ

 َوَخِسرَ  هُُكلَّ  اْلَعالَمَ  َربِحَ  لَوْ  اإلْنَسانُ  يَْنتَفِعُ  َماذا ألنهُ. يَُخلُِّصهَا فَهُوَ  اإلْنِجيلِ  أَْجلِ  َوِمنْ 

 بِي يَْعتَِرفَ  بِأنْ  يَْخَزى َمنْ  ألنَّ  نَْفِسِه؟ َعنْ  فَِداءً  اإلْنَسانُ  يُْعِطي َماذا أوْ  ؟نَْفَسهُ

 َمتَى هِ بِ  يَْستَِحي أْيَضاً  اإلْنَسانِ  اْبنَ  فَإنَّ  َواْلَخاِطئ، اْلفَاِسدِ  اْلِجيلِ  هَذا في َوبَِكَلِمي

يِسينَ  َمَلئَِكتِهِ  َمعَ  أبِيهِ  َمْجدِ  في َجاءَ   إنَّ  :لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "لَهُمْ  يَقُولُ  َوَكانَ ". اْلقِدِّ

ِ  َملَُكوتَ  يََرْوا َحتَّى اْلَمْوتَ  يَُذوقُونَ  ال هَهُنَا اْلقِيَامِ  ِمنَ  قَْوَماً  ةٍ  أَتَى قَدْ  هللاَّ  ".بِقُوَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 6:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم ُكولوسي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

لِينَ  فِيِه، ْسلُُكواإ َربَّنا يَُسوعَ  اْلَمِسيحَ  قَبِْلتُمُ  فََكَما  في َوثَابِتِينَ  ،فِيهِ  َوَمْبنِيِّينَ  ُمتَأَصِّ

ْكرِ  فِيهِ  ُمتَفَاِضلِينَ  ُعلِّْمتُْم، َكَما اإليَماِن،  بِفَْلَسفَةٍ  دٌ أحَ  يَْسلِبَُكمْ  لِئَلَّ  فَاُْنظُُروا. بِالشُّ

 فِيهِ  إنَّهُفَ . َكاْلَمِسيحِ  َولَْيسَ  اْلَعالَِم، َوَكَعنَاِصرِ  النَّاِس، تَْقلِيدِ  َحَسبَ  بَاِطٍل، َوبُِغُرورٍ 

 ِرئَاَسةٍ  ُكلِّ  َرأسُ  هُوَ  الَِّذي فِيِه، َمْملُوؤونَ  َوأَْنتُمْ . َجَسِديَّاً  الَلَّهُوتِ  َكَمالِ  َجِميعُ  يَِحلُّ 

 ِختَانِ بِ  اللَّْحِم، َجَسدِ  بَِخْلعِ  بِيٍَد، َمْصنُوَعاً  لَْيسَ  ِختَاناً  ُختِْنتُمْ  بِهِ  الَِّذي هَذا. َوُسْلطَانٍ 

 لِ َعمَ  انِ بإيمَ  أْيضاً  َمَعهُ قُْمتُمْ  بِهِ  الَِّذي هَذا اْلَمْعُموِديَِّة، في َمَعهُ َمْدفُونِينَ . اْلَمِسيحِ 

،ِ  َوَغلَفِ  بَِزالَّتُِكمْ  أْمَواتاً  أْيضاً  أْنتُمْ  ُكْنتُمْ  َوإذْ . األْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  أقَاَمهُ الَِّذي هللاَّ

كَّ  َمَحا إذْ  َزالَّتِنَا، َجِميعَ  لَنَا َغفَرَ  إذْ  َمَعهُ، أْحيَاُكمْ  َجَسِدُكْم،  يف َعلَْينَا َكانَ  الَِّذي الصَّ

نَا، َكانَ  َوالَِّذي الفََرائِِض، راً  اْلَوَسطِ  ِمنَ  َرفََعهُ َوقَدْ  ِضدَّ لِيِب، إيَّاهُ  ُمَسمِّ  ذْ َوإ بِالصَّ

يَاَساتِ  َكَشفَ   يَْحُكمُ  أَحداً  تَْجَعلُوا فََلَ . بِهِ  َوَخَزاهُمْ  ِجهَاراً، أَْشهََرهُمْ  والسََّلِطينَ  الرِّ

بُوِت، أوْ  األِهلَّةِ  ُرؤوسِ  في أوْ  ِعيدٍ  نَِصيبِ  في أوْ  ُشْرٍب، أوْ  أْكلٍ  في َعلَْيُكمْ   السُّ

ا اْلُمْقبِلَِة، األُُمورِ  ِظلُّ  هيَ  التي  ِريداً مُ  فِيِه، أَحدٌ  يَْقهََرنُكمْ  فََل. فَلِْلَمِسيحِ  اْلَجَسدُ  َوأمَّ

 فِْكِرهِ  ِجهَةِ  ِمنْ  بَاِطَلً  ُمتَكبِّراً  َعلَْيهَا، َدائِساً  َرآها التي اْلَمَلئَِكِة، َوِخْدَمةِ  التََّواُضعِ  في

، كٍ  َوَغْيرَ  اْلَجَسِديِّ أسِ  ُمتََمسِّ  ِل،َواألْوَصا بِالُعُروقِ  َمْربُوطٌ  اْلَجَسدِ  ُكلُّ  ِمْنهُ الَِّذي بِالرَّ

بٌ  ِ  ِمنَ  نُُمّواً  فَيَْنُمو َوُمتََركِّ  . هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (91 ــ 10:  2) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ِ  اْبنِ  بِاْسمِ  اْلُمْؤِمنُونَ  أيهَا أبِديَّةً، َحيَاةً  لَُكمْ  أنَّ  تَْعلَُموا َكي بِهذا، إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ   َوهِذهِ . هللاَّ

الَّةُ  هيَ   نََرى نَّاكُ  َوإنْ . لَنَا يَْسَمعُ  َمِشيئَتِهِ  َحَسبَ  َشْيئاً  طَلَْبنَا إنْ  أنهُ: ِعْنَدهُ  لَنَا التي الدَّ

 َحدٌ أ َرأى إنْ . طَلَْبنَاهَا التي الطَّلَبَاتِ  لَنَا أنَّ  نَْعلَمُ  ِمْنهُ، نَْطلُبُهُ َما ُكلَّ  لَنَا يَْسَمعُ  أنهُ

 ِطئُونَ يُخْ  لِلَِّذينَ  َحيَاةٌ  لَهُ تُْعطَى أنْ  فَْليَْطلُبْ  لِلَمْوِت، ُموِجبةً  لَْيَستْ  َخِطيَّةً  أَْخطَأ أَخاهُ 

 بَ يُْطلَ  أنْ  تِْلكَ  َعنْ  قَْولي لَْيسَ . لِلَمْوتِ  ُموِجبةٌ  َخِطيَّةٌ  تُوَجدُ . لِلَمْوتِ  لَْيَستْ  َخِطيَّةً 

 نَّ أ نَْعلَمُ  نَْحنُ . لِلَمْوتِ  ُموِجبةً  لَْيَستْ  َخِطيَّةٌ  تُوَجدُ وَ  َخِطيَّةٌ، فَهُوَ  ظُْلمٍ  ُكلُّ . أَْجلِهَا ِمنْ 

ِ  ِمنَ  ُولِدَ  َمنْ  ُكلَّ  ِ  ِمنَ  اْلَمْولُودُ  بَلِ  يُْخِطُئ، ال هللاَّ هُ َوال َذاتَهُ، يَْحفَظُ  هللاَّ ي يََمسُّ رِّ . رُ الشِّ

ِ، ِمنَ  نَْحنُ  أننا نَْعلَمُ  يرِ  في ُوِضعَ  قَدْ  ُكلَّهُ َواْلَعالَمَ  هللاَّ رِّ ِ  اْبنَ  أنَّ  َونَْعلَمُ . الشِّ  َجاءَ  قَدْ  هللاَّ

، اإللَهَ  لِنَْعِرفَ  ِعْلَماً  لَنَا َوَوهَبَ   اإللَهُ هُوَ  اهذَ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  اْبنِهِ  في َونَْثبُتُ  اْلَحقِيقيَّ

 .األْصنَامِ  ِمنَ  أْنفَُسُكمْ  اْحفَظُوا أَبنائِي يَا. األبِديَّةُ  َواْلَحيَاةُ  اْلَحقِيقيُّ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (91 ــ 19:  0) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ْعبَ  أَجابَ  بُْطُرسُ  رأى فَلَمَّ َجالُ  أيهَا: الشَّ بُونَ  لَِماذا اإلْسَرائِيلِيُّوَن، الرِّ  نْ مِ  تَتََعجَّ

تِنَا َكأننَا إلَْينَا، تَْشَخُصونَ  َولَما هَذا؟  يَْمِشي؟ هذا َجَعْلنَا أنْ  هَذا، َصنَْعنَا تَْقَوانَا أوْ  بِقُوَّ

دَ  آبَائِنَا، إلهَ  يَْعقُوَب، َوإلهَ  إْسَحقَ  َوإلهَ  إْبَراِهيمَ  إلهَ  إنَّ   الَِّذي هذا يَُسوَع، فَتَاهُ  َمجَّ

ا. بِإْطَلَقِهِ  َحاِكمٌ  َوهُوَ  بِيَلطَُس، أَمامَ  َوأْنَكْرتُُموهُ  أْنتُمْ  أْسلَْمتُُموهُ   مُ فَأْنَكْرتُ  أْنتُمْ  َوأمَّ

، القُدُّوسَ   الَِّذي َذاه قَتَْلتُُموهُ، اْلَحيَاةِ  َوَرئِيسُ . قَاتِلٌ  َرُجلٌ  لَُكمْ  يُْطلَقَ  أنْ  َوطَلَْبتُمْ  َوالبَارَّ

ُ  أقَاَمهُ  هُتََرْونَ  الَِّذي هَذا اْسِمِه،بِ  َوبِاإليَمانِ . لِذلِكَ  ُشهُودٌ  َونَْحنُ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  هللاَّ

ةَ  هِذهِ  أَْعطَاهُ  بَِواِسطَتِهِ  الَِّذي َواإليَمانُ  ثَبَّتَهُ، الِذي هُوَ  اْسُمهُ َوتَْعِرفُونَهُ، حَّ  َمُكمْ أَما الصِّ

 ُرَؤَساُؤُكمْ  فََعلَ  َكَما هَذا، َعِمْلتُمْ  بَِجهَالَةٍ  أنُكمْ  أَْعلَمُ  أَنا إْخَوتي، يَا َواآلنَ . أَْجَمِعينَ 

ا. أْيضاً  ُ  َوأمَّ . هَكَذا أَْكَملَهُ قَدْ  َمِسيُحهُ، يَتَألَّمَ  أنْ  أْنبِيَائِِه، َجِميعِ  بِأْفَواهِ  َسابِقاً  قَالَهُ فََما هللاَّ

اَحةِ  أْزِمنَةُ  تَأتِيَ  لَِكيْ  َخطَايَاُكْم، تُْمَحى لَِكيْ  َواْرِجُعوا فَتُوبُوا بِّ  َوْجهِ  ِمنْ  الرَّ  .الرَّ

َمَواتِ  أنَّ  يَْنبَِغي الَِّذي هَذا اْلَمِسيَح، يَُسوعَ  َوَرَسَمهُ َسبَقَ  الَِّذي إلَيُكمْ  َويُْرِسلَ   السَّ

ُ  َعْنهَا تََكلَّمَ  التي َشْيٍء، ُكلِّ  َردِّ  أْزِمنَةِ  إلَى تَْقبَلُهُ، يِسينَ اْلقِ  أْنبِيَائِهِ  أْفَواهِ  َعلَى هللاَّ  ُمْنذُ  دِّ

ْهرِ   .الدَّ

َسة، آمين.لَْم  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 92:  14) لُوقا
 

 لبَشير،ا لُوقانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2،  0 ، 9:  61 مز

خَرةِ  َعلَى ُ  اي أْنتَ  ألنكَ . َحِصيناً  وبُرَجاً  َرَجائِي ِصْرتَ  َوأَْرَشدتَنِي، َرفَْعتَنِي الصَّ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. إْسَمكَ  يَْرهَبُونَ  لِلَّذينَ  ِميَراثاً  أَْعطَْيتَ  َصَلتِي، إْستََمْعتَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أباهُ  يُْبِغضُ  َوال إلَيَّ  يَأتِي َمنْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  فَإْلتَفَتَ  َمَعهُ، َسائِِرينَ  َكثِيَرةٌ  ُجُموعٌ  َوَكانَ 

هُ  لِي يَُكونَ  أنْ  يَْقِدرُ  فََلَ  أْيضاً، نَْفَسهُ َحتَّى َوأََخَواتِِه، َوإْخَوتَهُ َوأَْوالََدهُ  َواْمَرأتهُ َوأُمَّ

 ِمْنُكمْ  نْ مَ  إنَّهُفَ . تِْلِميذاً  لِي يَِصيرَ  أنْ  يُْمِكنُهُ فََلَ  َويَْتبَُعنِي َصلِيبَهُ يَْحِملُ  ال َوَمنْ . تِْلِميذاً 

الً  يَْجلِسُ  أَفََل بُْرجاً  يَْبنِيَ  أنْ  يُِريدُ  لُهُ؟ َما ِعْنَدهُ  َوهَلْ  النَّفَقَةَ، َويَْحُسبُ  أوَّ  يََضعَ  َلَّ لِئَ  يَُكمِّ

لَهُ، أنْ  يَْقِدرَ  َوال األَساسَ   هََذا نَّ إ: قَائِلِينَ  بِِه، يَْهَزأُونَ  النَّاِظِرينَ  َجِميعُ  فَيَْبتَِدئَ  يَُكمِّ

ُجلَ  لَهُ أنْ  يَْقِدرْ  َولَمْ  يَْبنِي اْبتََدأَ  الرَّ  أَفََلَ  ،آَخرَ  َملِكٍ  ُمَحاَربَةِ  إلى يَْمِضي َملِكٍ  أَيُّ  أوْ . يَُكمِّ

الً  يَْجلِسُ   أَْلفاً؟ ينَ بِِعْشرِ  َعلَْيهِ  يَأْتِي الَِّذي آالفٍ  بَِعَشَرةِ  يَُلقِيَ  أنْ  يَْقِدرُ  هَلْ : َويَتََشاَورُ  أوَّ

 ْتُركْ يَ  لَمْ  إنْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  فَهَكَذا. ِسْلَماً  طَالِبَاً  َشفَاَعةً  يُْرِسلُ  َعْنهُ، بَِعيداً  َدامَ  فََما َوإالَّ 

 يَُملَُّح؟ بَِماذافَ  اْلِمْلُح، فََسدَ  فَإنْ . َجيِّدٌ  اْلِمْلحُ . تِْلِميذاً  لِي يَِصيرَ  أنْ  يَْقِدرُ  فََلَ  أْمَوالِِه، َجِميعَ 

ْمعِ، أُُذنَانِ  لَهُ َمنْ . َخاِرجاً  يُْلقَى بَلْ  لَِمْزبَلٍَة، َوال يَْصلُحُ  ألْرضٍ  فََلَ  . "فَْليَْسَمعْ  لِلسَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
$$$ 
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 من شهر تُوت 91اليوم: 
 

 العَشيه

 (92 ــ 91:  4) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13:  64 مز

يقُ  يَْفَرحُ  دِّ ، الصِّ بِّ  .هَلِّلُويَا. بِقَْلبِِهمْ  الُمْستَقِيِمينَ  ُكلُّ  َويَْفتَِخرُ  َعلَْيِه، َويَتَِّكلُ  بِالرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وإلهنا وُمخلصنا ومَ م الَرب، ربُنا ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ِريِر؟ تَْحتَ  أوْ  اْلِمْكيَالِ  تَْحتَ  لِيُْوَضعَ  ِسَراجٌ  يُوقَدُ  هَلْ : "لَهُمْ  يَقُولُ  َوَكانَ   ْيسَ ألَ  السَّ

 الَّ إ َمْكتُوَماً  َكانَ  َوال َويُْظهَُر، إالَّ  َخفِيٌّ  َشيءٌ  لَْيسَ  فَإنَّهُ اْلَمنَاَرِة؟ َعلَى يُوَضعَ  لَِكيْ 

ْمعِ، أُُذنَانِ  لَهُ َمنْ . َويُْعلَنُ  لُوا: "أْيضاً  لَهُمْ  يَقُولُ  َوَكانَ ". فَْليَْسَمعْ  لِلسَّ ! َمُعونَ تَسْ  َما تَأمَّ

اِمُعونَ  أيهَا لَُكمْ  َويَُزادُ  لَُكمْ  يَُكالُ  تَِكيلُونَ  بِهِ  الَِّذي بِاْلَكْيلِ   طَىيُعْ  لَهُ َمنْ  فَإنَّ . السَّ

ِ َدائِماً   ".ِمْنهُ يُْنَزعُ  ِعْنَدهُ  فَالَِّذي لَهُ لَْيسَ  َوَمنْ  َويَُزاُد،  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (92 ــ 99:  0) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2:  23 مز

ا ، َوُمَخلِِّصي ُمِعينِي أْنتَ . أَِعنِّي اللَّهُمَّ  َوفَقِيٌر، فَِمْسِكينٌ  أنَا َوأمَّ . ِطئْ تُبْ  فََل يَاَربُّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 سِ بَِرئِي َوإنَّهُ! بَْعلََزبُولَ  َمَعهُ إنَّ : "يَقُولُونَ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  أَتَْوا الَِّذينَ  الَكتَبَةُ  َوَكانَ 

يَاِطينِ  يَاِطينَ  يُْخرجُ  الشَّ  نْ أ َشْيطَانٌ  يَْقِدرُ  َكْيفَ : "بِأْمثَالٍ  لَهُمْ  َوقَالَ  فََدَعاهُمْ ". الشَّ

 َوإنْ . تَْثبُتَ  أنْ  اْلَمْملََكةُ  تِْلكَ  تَْقِدرُ  ال َذاتِهَا َعلَى َمْملََكةٌ  اْنقََسَمتْ  َوإنْ  َشْيطَاناً؟ يُْخرجَ 

ْيطَانُ  قَامَ  َوإنْ . يَْثبُتَ  أنْ  البَْيتُ  ذلِكَ  يَْقِدرُ  ال َذاتِهِ  َعلَى بَْيتٌ  إْنقََسمَ   َذاتِهِ  َعلَى الشَّ

 اْلقَِويِّ  ْيتَ بَ  يَْدُخلَ  أنْ  أَحدٌ  يَْستَِطيعُ  ال. اْنقَِضاءٌ  لَهُ يَُكونُ  بَلْ  يَْثبَُت، أنْ  يَْقِدرُ  ال َوإْنقََسمَ 

 ".بَْيتَهُ يَْنهَبُ  َوِحينَئِذٍ  الً،أوَّ  القَِويَّ  يَْربطِ  لَمْ  إنْ  أَْمتَِعتَهُ، َويَْنهَبَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (11 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم فيلبي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يِسينَ  َجِميعِ  إلى يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  َعْبَدا َوتِيُموثَاُوسُ  بُولُسُ   ْلَمِسيحِ ا في الَِّذينَ  القِدِّ

اِكنينَ  يَُسوَع، َماِمَسةِ  األَساقِفَةِ  َمعَ  فِيلِبِّي، في السَّ ِ  نَ مِ  َوَسَلمٌ  لَُكمْ  نِْعَمةٌ . والشَّ  أبِينا هللاَّ

 لِّ كُ  في َجِميِعُكمْ  َعنْ  أَْصنَُعهُ الَِّذي ِذْكِرُكم َعلَى إلَِهي أَْشُكرُ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَربِّنا

مُ  بِفََرحٍ، َجِميعاً  لَُكمْ  أَْدِعيَتِي ُكلِّ  في ِحيٍن،  يف إيَّايَ  ُمَشاَرَكتُِكمْ  َعنْ  الطَّْلبَةَ  َوأُقَدِّ

لِ  اليَْومِ  ُمْنذُ  البَِشاَرةِ  لُ  وَ هُ  فِيُكمْ  بََدأَ  قَدْ  الَِّذي أنَّ  بِهَذا َواثِقٌ  َوقَْلبِي. اآلنَ  إلى األوَّ  يَُكمِّ

 فِيهِ  أْفتَِكرَ  أنْ  َعليَّ  َحقٌّ  أْمرٌ  هُوَ  هَذا أنَّ  َكَما. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  يَْومِ  إلى َصالَِحاً  َعَمَلً 

 يَوف اْحتَجاجي، َوفي قُيُوِدي، َوفي قَْلبِي، في َمْوُضوُعونَ  ألنُكمْ . َجِميعاً  َعْنُكمْ 

َ  ألنَّ . النِّْعَمةِ  في ُشَرَكائِي َجِميعاً  أْنتُمْ  إذْ  البَِشاَرِة، ِصْدقِ   ِحبُُّكمْ أُ  َكْيفَ  لِي َشاِهدٌ  هللاَّ

 َمَحبَّتُُكمْ  تَْزَدادَ  لَِكي أَُصلِّي، أَْجلِهِ  ِمنْ  الَِّذي َوهَذا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بَِمَراِحمِ  َجِميعاً 

 َكيْ لِ  األْنفَُع، هُوَ  َما تَْمتَِحنُوا َحتَّى فَْهٍم، ُكلِّ  َوفي اْلَمْعِرفَةِ  في فَأَْكثَرَ  أَْكثَرَ  أْيضاً 

 الَِّذي لبِرِّ ا ثََمرِ  في ُمْمتَلِئينَ  اْلَمِسيحِ، يَْومِ  في َعْثَرةٍ  بَِغيرِ  َوتَُكونُوا أْطهَاراً  تَُكونُوا

ِ  َوَكَراَمةً  َمْجداً  اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ   . ّلِلَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (11 ــ 2:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 ِمنَ  ْنَدُكمْ عِ  َكانَتْ  الَّتي قَِديَمةً  َوِصيَّةً  بَلْ  َجِديَدةً، َوِصيَّةً  إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  لَْستُ  أَِحبَّائِي، يَا

 أَْكتُبُها ةٌ َجِديدَ  َوِصيَّةٌ  أْيضاً . َسِمْعتُُموهَا الَّتي الَكلَِمةُ  ِهيَ  الَعتِيقَةَ  الَوِصيَّةَ  فإنَّ . البَْدءِ 

 اآلنَ  اْلَحقِيقِيَّ  َوالنُّورَ  َجاَزْت، قَدْ  الظُّْلَمةَ  ألنَّ : َوفِيُكمْ  فيها َكائنٌ  اْلَحقُّ  الَّتي إلَْيُكْم،

 نْ مَ . الظُّْلَمةِ  في اآلنَ  إلى فَهُوَ  أَخاهُ، يُْبِغضُ  وهُوَ  النُّورِ  في أنَّهُ: يَقُولُ  َمنْ . يُِضيءُ 

ا. َعْثَرةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  النُّورِ  في يَْثبُتُ  أَخاهُ  يُِحبُّ   لظََّلِم،ا في فَهُوَ  أَخاهُ  يُْبِغضُ  َمنْ  َوأمَّ

 .َعْينَْيهِ  أَْطَمَستْ  قَدْ  الظُّْلَمةَ  ألنَّ  يَْمِضي؛ أْينَ  يَْعلَمُ  وال يَْسلُُك، الظََّلمِ  وفي

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (12 ــ 11:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ُ  َوَكانَ  اتٍ  بُولُسَ  يََديْ  َعلَى يَْصنَعُ  هللاَّ  اِديلَ َمن يَأُخُذونَ  َكانُوا إِنَّهُمْ  َحتَّى َكثِيَرةً، قُوَّ

 األْمَراُض، َعْنهُمُ  فَتَُزولُ  اْلَمْرَضى، َعلَى َويََضُعونَهَا َجَسِدهِ  َعلَى ِمنْ  َوِخَرقاً 

يَرةُ  األْرَواحُ  َوتَْخُرجُ  رِّ افِينَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  قَْومٌ  فَاْبتََدأ. الشِّ ِمينَ  الطَّوَّ وايُسَ  أنْ  اْلُمَعزِّ  مُّ

بِّ  بِاْسمِ  يَرةُ  حُ األْرَوا بِِهمِ  الَِّذينَ  َعلَى يَُسوعَ  الرَّ رِّ  يَُسوعَ ب نَْستَْحلِفُُكمْ : "قَائِلِينَ  الشِّ

 َكهَنٍَة، َرئِيسِ  يَهُوِديٍّ  َسَكاَوا، يُْدَعى لَِواحدٍ  بَنِينَ  َسْبَعةُ  َوَكانَ !" بُولُسُ  بِهِ  يَْكِرزُ  الَِّذي



 تمن شهر تُو حادي والعشَروناليوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

533 

وحُ  فَأَجابَ . هََذا يَْفَعلُونَ  يرُ  الرُّ رِّ ا: "لَهُمْ  َوقَالَ  الشِّ  ناأَ  َوبُولُسُ  أَْعِرفُهُ، فَأَنا يَُسوعُ  أمَّ

ا أَْعلَُمهُ، ُجلُ  َعلَْيِهمُ  فََوثَبَ ". أْنتُْم؟ فََمنْ  أْنتُمْ  َوأمَّ وحُ  بِهِ  َكانَ  الَِّذي الرَّ يرُ  الرُّ رِّ  ،الشِّ

ؤوسِ  َمْشُدوِخي ُعَراةً  اْلبَْيتِ  َذلِكَ  ِمنْ  هََربُوا َحتَّى َعلَْيهْم، َوقَِويَ  َوتََسلَّطَ   ارَ َوصَ . الرُّ

اِكنِينَ  َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودِ  لَِجِميعِ  ظَاِهراً  هََذا  ىَعلَ  َخْوفٌ  فََوقَعَ . أَفَُسسَ  في السَّ

بِّ  ْسمُ إ َوَكانَ  َجِميِعِهْم،  .يَتََعظَّمُ  يَُسوعَ  الرَّ

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.اْلُمقَدَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 92:  0) َمرقًس
 

 سَمرقُ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11 ، 13:  16 مز

ْفتَنِ  قَدْ . فََساداً  يََرى قُدُّوَسكَ  تََدعَ  َوال الَجِحيِم، في نَْفِسي تَْتُركَ  ال ألنكَ   طُُرقَ  يَعرَّ

 .هَلِّلُويَا. َوْجِهكَ  َمعَ  فََرَحاً  تَْمألُنِي اْلَحيَاِة،
 

بُن إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 الَّتي التََّجاِديفِ  َوَجِميعُ  اْلَخطَايَا البََشِر، لِبَنِي يُْغفَرُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  إنَّ " :لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ 

فُونَهَا وحِ  َعلَى يَُجدِّفُ  َمنْ  َولِكنْ . يَُجدِّ  وَ هُ  بَلْ  األبِد، إلى لَهُ يُْغفَرُ  فََلَ  القُُدسِ  الرُّ

هُأُ  فََجاَءتْ ". نَِجساً  ُروحاً  َمَعهُ إنَّ : "يَقُولُونَ  َكانُوا ألنهُمْ  ؛"أبِديَّةً  َدْينُونَةً  ُمْستَْوِجبٌ   مُّ
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: هُلَ  فَقَالُوا َحْولَهُ، َجالِساً  اْلَجْمعُ  َوَكانَ . يَْدُعونَهُ إلَْيهِ  َوأَْرَسلُوا َخاِرجاً  َوَوقَفُوا َوإْخَوتُهُ

كَ  هَُوَذا"  ثُمَّ  ،"َوإْخَوتِي؟ أُمِّي َمنْ : "َوقَالَ  فَأَجابَهُمْ ". يَْطلُبُونَكَ  َخاِرجاً  َوإْخَوتُكَ  أُمُّ

ِ  إَراَدةَ  يَْصنَعُ  َمنْ  ألنَّ  َوإْخَوتِي؛ أُمِّي هَا: "َوقَالَ  َحْولَهُ اْلَجالِِسينَ  إلى نَظَرَ   فَهََذا هللاَّ

ِ َدائِماً  ". َوأُمِّي َوأُْختِي أَِخي هُوَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر تُوت 96 اليوم:
 

 العَشيه

 (2 ــ 0:  14) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 14 ، 11:  2 مز

بِّ  َرتِّلُوا اِكنِ  لِلرَّ  َجِميعِ بِ  أُْخبِرَ  َما لَِكيْ . بِأْعَمالِهِ  األَُممِ  في َوأَْخبُِروا ِصْهيَْوَن، في السَّ

 .هَلِّلُويَا. ِصْهيَْونَ  إْبنَةِ  أْبَوابِ  في تََسابِيِحَك،
 

بُن إلُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 قَاُروَرةُ  اَمَعهَ  اْمَرأةٌ  َجاَءتِ  ُمتَِّكئاً، األْبَرصِ  ِسْمَعانَ  بَْيتِ  في َعْنيَا بَْيتِ  في َكانَ  َوفِيَما

 َكانَ وَ . َرأِسهِ  َعلَى َوَسَكبَْتهَا القَاُروَرةَ  فََكَسَرتِ  الثََّمنِ  َكثِيرِ  َخالِصٍ  نَاِرِدينٍ  ِطيبِ 

ِرينَ  قَْومٌ   ْمِكنُ يُ َكانَ  فَإنَّهُ الطِّيِب؟ هََذا إْتَلفُ  َكانَ  لَِماذا: "قَائِلينَ  أْنفُِسِهْم، في ُمتََذمِّ

ا. ايَُؤنِّبُونَه َوَكانُوا". لِلَمَساِكينِ  َوتُْعطَى ِدينَارٍ  ِمئَةِ  ثََلثِ  ِمنْ  بِأْكثَرَ  هََذا يُبَاعَ  أنْ   أمَّ

 ألنَّ !. َحَسناً  َعَمَلً  بِي َعِملَتْ  قَدْ  تُْزِعُجونَهَا؟ لَِماذا! إْتُرُكوهَا: "لَهُمْ  فَقَالَ  يَُسوعُ 

. ينٍ حِ  ُكلَّ  َخْيراً  َمَعهُمْ  تَْصنَُعوا أنْ  تَْقِدُرونَ  أَرْدتُمْ  َوَمتَى ِحينٍ  ُكلِّ  في َمَعُكمْ  اْلفُقََراءَ 

ا  بِالطِّيبِ  فََدهَنَتْ  َسبَقَتْ  ألنهَا فََعلَْتهُ قَدْ  لَهَا َكانَ  فََما. ِحينٍ  ُكلِّ  في َمَعُكمْ  فَلَْستُ  أنَا َوأمَّ

 يُْخبَرْ  اْلَعالَِم، ُكلِّ  في اإلْنِجيلِ  بِهََذا يُْكَرزْ  َحْيثَُما إنَّهُ: لَُكمْ  أقُولُ  اْلَحقَّ . لَِدْفنِي َجَسِدي

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد   ".لَهَا تَْذَكاراً  هَِذِه، َصنََعْتهُ بَِما أْيضاً    .ّلِِلَّ



 من شهر تُوت َسادس والِعشروناليوم ال
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 بَاِكر

 (44 ــ 41:  19) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 91،  93 ، 12:  139 مز

بُّ  َماءِ  ِمنَ  نَظَرَ  الرَّ  ْهيَْونَ صِ  في لِيُْخبُِروا. اْلَمْغلُولينَ  تَنَهُّدَ  لِيَْسَمعَ  األْرِض؛ َعلَى السَّ

، بِإْسمِ  بِّ  .هَلِّلُويَا. أُوُرَشلِيمَ  في َوبِتَْسبَِحتِهِ  الرَّ
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

امَ  يَُسوعُ  َجلَسَ  ثُمَّ  . انَةِ اْلِخزَ  في نَُحاساً  اْلَجْمعُ  يُْلقِي َكْيفَ  يَْنظُرُ  َوَكانَ  اْلِخَزانَِة، قُدَّ

 قِيَمتُهَُما ،فَْلَسْينِ  فَأَْلقَتْ  ِمْسِكينَةٌ  أَْرَملَةٌ  فََجاَءتْ . َكثِيراً  يُْلقُونَ  َكثِيُرونَ  أَْغنِيَاءُ  َوَكانَ 

 تْ أَْلقَ  قَدْ  اْلفَقِيَرةَ  األْرَملَةَ  هِذهِ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "لَهُمُ  َوقَالَ  تََلِميَذهُ  فََدَعا. ُرْبعٌ 

ا. أَْلقَْوا فَْضلَتِِهمْ  ِمنْ  اْلَجِميعَ  ألنَّ  اْلِخَزانَِة؛ في أَْلقَْوا الَِّذينَ  َجِميعِ  ِمنْ  أَْكثَرَ   ِذهِ ه َوأمَّ

ِ َدائِماً  ".َمِعيَشتِهَا ُكلَّ  ِعْنَدهَا، َما ُكلَّ  أَْلقَتْ  إْعَواِزهَا فَِمنْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ، إلْنِجيلِ  اْلُمْفَرزُ  َرُسوالً، اْلَمْدُعوُّ  اْلَمِسيحِ، لِيَُسوعَ  َعْبدٌ  بُولُُس،  فََوَعدَ  قَ َسبَ  الَِّذي هللاَّ

َسِة، اْلُكتُبِ  في أْنبِيَائِهِ  قِبَلِ  ِمنْ  بِهِ   َحَسبِ بِ  َداُودَ  نَْسلِ  ِمنْ  َصارَ  الَِّذي. اْبنِهِ  َعنِ  اْلُمقَدَّ

ِ  اْبنِ  الَمْرُسومِ  اْلَجَسِد، ةٍ  هللاَّ وحِ  َحَسبَ  بِقُوَّ  ْلَمِسيحَ ا يَُسوعَ : األْمَواتِ  بِقِيَاَمةِ  القُُدِس، الرُّ

َسالَةَ  النِّْعَمةَ  نِْلنَا بِهِ  الَِّذي. َربَّنَا  ،اْسِمهِ  َعلَى األَُممِ  َجِميعِ  في اإليَمانِ  إلطَاَعةِ  َوالرِّ

و أْيضاً  أَْنتُمْ  بَْينَهُمْ  الَِّذينَ  اِكنينَ  َجِميعِ  إلى. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َمْدُعوُّ  أِحبَّاءَ  ةَ،بُِروِميَ  السَّ

،ِ ينَ  هللاَّ َلمُ  لَُكمْ  النِّْعَمةُ : األْطهَارَ  الَمْدُعوِّ ِ  ِمنَ  َوالسَّ . يحِ الَمسِ  يَُسوعَ  َوَربِّنا أبِينَا هللاَّ

الً،  ُكلِّ  يف بِهِ  يُنَاَدى إيَمانَُكمْ  ألنَّ  َجِميِعُكْم، ِجهَةِ  ِمنْ  اْلَمِسيحَ  عَ بِيَُسو إلِهي أَْشُكرُ  فَأوَّ

ُ  هُوَ  َشاِهِدي ألنَّ . اْلَعالَمِ   قِطَاعٍ انْ  بَِل َكْيفَ  اْبنِِه، إْنِجيلِ  في بُِروِحي، أَْعبُُدهُ  الَِّذي هللاَّ

عاً  أَْذُكُرُكْم، ِ  بَِمِشيئَةِ  يَُسهَّلُ  طَريقِي لَعلَّ  َصلََواتِي، في ِحينٍ  ُكلَّ  ُمتََضرِّ  آتِيَ  نْ أ هللاَّ

 ْشتَِركَ نَ  أنْ  أَْعنِي لِثَبَاتُِكْم، ُروِحيَّةً  نِْعَمةً  أُْعِطيَُكمْ  لَِكيْ  أَراُكْم، أنْ  ُمْشتَاقٌ  ألني. إلَْيُكمْ 

 لَْستُ  ثُمَّ . َمانِيَوإي إيَمانُِكمْ  بَْعٍض، َمعَ  بَْعِضنَا فِينا اْلَكائِنِ  بِاإليَمانِ  قُلُوبُِكمْ  تَْقويَةِ  في

 لىإ َوُمنِْعتُ  إلَْيُكْم، آتِيَ  أنْ  أَْستَِعدُّ  َكثِيَرةً  ِمَراراً  هَا أَننِي إْخَوتِي يا تَْجهَلُوا أنْ  أُِريدُ 

 يِّينَ لِْليُونَانِ  َمْديونٌ  إنِّي. األَُممِ  َسائِرِ  في َكَما ثََمَرةً  أْيضاً  أْنتُمْ  ِمْنُكمْ  أَنالَ  لَِكيْ  اآلَن،

َرُكمْ  أنْ  لََديَّ  اْلَموُجودُ  اجتهَاِدي هُوَ  فَهَكَذا. َواْلُجهََلءِ  لِْلُحَكَماءِ  َواْلبََرابَِرِة،  مْ أْنتُ  أُْبشِّ

اِكنُونَ  أيهَا ةُ  ألنهُ بِاإلْنِجيِل، أَْستَِحي ال ألني. ُروِميَةَ  في السَّ ِ  قُوَّ  ُكلِّ لِ  لِلَخَلصِ  هللاَّ

ِ  بِرُّ  فِيهِ  ألنْ . لِْليُونَانِيِّ  ثُمَّ  الً أوَّ  لِْليَهُوِديِّ : يُْؤِمنُ  َمنْ   َكَما ،إليَمانٍ  بِإيَماٍن، يَْظهَرُ  هللاَّ

ا: "َمْكتُوبٌ  هُوَ   ".يَْحيَا فَبِاإليَمانِ  اْلبَارُّ  أمَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ     ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يَعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

ِ  َعْبدُ  يَْعقُوُب، َلمَ  يُْهِدي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َوَربِّنَا هللاَّ  الَِّذينَ  طاً ِسبْ  َعَشرَ  االْثنَيْ  إلَى السَّ

تَاتِ  في َعٍة، تََجاِربَ  في َوقَْعتُمْ  إْذا إْخَوتِي يَا فََرحٍ  ُكلِّ  في ُكونُوا. الشَّ  الِِمينَ عَ  ُمتَنَوِّ

ا. َصْبراً  تُْنِشئُ  إيَمانُِكمْ  تَْجِربَةَ  أنَّ  ْبرُ  َوأمَّ ، َعَملٌ  فِيهِ  فَْليَُكنْ  الصَّ  ُكونُواتَ  لَِكيْ  تَامٌّ

اءَ  َكاِملِينَ   بْ فَْليَْطلُ  ِحْكَمةٌ، تُْعِوُزهُ  أََحُدُكمْ  َكانَ  َوإنْ . َشْيءٍ  في نَاقِِصينَ  َغْيرَ  َوأِصحَّ

ِ  ِمنَ   َغْيرَ  بِإيَمانٍ  َوْليَْسألْ . لَهُ فََسيُْعطَى يَُعيُِّر، َوال بَِسَخاءٍ  اْلَجِميعَ  يُْعِطي الَِّذي هللاَّ

يحُ  يَْخبِطُهَا التي اْلبَْحرِ  أَْمَواجَ  يُْشبِهُ اْلُمْرتَابَ  ألنَّ  ُمْرتَاٍب، هَا الرِّ  ظُنَّ يَ  فََل. َويَُردُّ

بِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َشْيئاً  يَنَالُ  أنهُ اإلْنَسانُ  ذلِكَ  ُجلَ  ألنَّ . الرَّ ْأيَْينِ  َذا الرَّ  يف ُمتَقَْلقِلٌ  هُوَ  الرَّ

ا بِاْرتِفَاِعِه، اْلُمتَواِضعُ  األخُ  َوْليَْفتَِخرِ . طُُرقِهِ  َجِميعِ   نهُأل فَبِاتَِّضاِعِه، اْلَغنِيُّ  َوأمَّ

ْمسَ  ألنَّ . ولُ يَزُ  اْلُعْشبِ  َكَزْهرِ  ، َمعَ  أَْشَرقَتْ  الشَّ  ْهُرهُ زَ  َواْنتَثَرَ  اْلُعْشَب، فَيَبََّست اْلَحرِّ

ُجلِ  طُوبَى. طُُرقِهِ  ُكلِّ  في أْيضاً  اْلَغنِيُّ  يَْذبُلُ  هَكَذا. َمْنظَِرهِ  َجَمالُ  َوفََسدَ   الَِّذي لِلرَّ

بُّ  بِهِ  َوَعدَ  الَِّذي اْلَحيَاِة، إْكلِيلَ  يَنَالُ  ُمْختَاَراً  َصارَ  إَذا ألنهُ التَّْجِربَِة، في يَْصبِرُ   الرَّ

بَ  إَذا أََحدٌ  يَقُلْ  ال. يُِحبُّونَهُ لِلَِّذينَ  َ  إنَّ : "ُجرِّ بَنِي قَدْ  هللاَّ َ  ألنَّ  ؛"َجرَّ بُ  ال هللاَّ  يَُجرِّ

ُروِر، بُ  ال َوهُوَ  بِالشُّ بُ  َواِحدٍ  ُكلَّ  َولِكنَّ . أََحداً  يَُجرِّ  ِمنْ  َواْنَخَدعَ  اْنَجَذبَ  إَذا يَُجرَّ

ْهَوةَ  إنَّ  ثُمَّ . نَْفِسهِ  َشْهَوةِ  ا َخِطيَّةً، تَلِدُ  فَإنَّهَا َحبِلَتْ  إَذا الشَّ  إنَّهَافَ  َكَملَتْ  إَذا اْلَخِطيَّةُ  َوأمَّ

ةٍ  َمْوِهبَةٍ  َوُكلُّ  َصالَِحةٍ  َعِطيَّةٍ  ُكلُّ . َوأَِحبَّائِي إْخَوتِي يَا تَِضلُّوا ال. اْلَمْوتَ  تَلِدُ   ِهيَ فَ  تَامَّ

. ولُ يَزُ  ِظلٍّ  ِشْبهُ َوال تَْغيِيرٌ  ِعْنَدهُ  لَْيسَ  الَِّذي األَنَواِر، أبِي ِعْندِ  ِمنْ  نَاِزلَةٌ  فَْوُق، ِمنْ 

 .َخَلئِقِهِ  بَاُكوَرةَ  نَُكونَ  لَِكيْ  اْلَحقِّ  بَِكلَِمةِ  فََولََدنا َشاءَ  قَدْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاءَ  التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (2 ــ 9:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 اَرانَ حَ  في يَْسُكنُ  قَْبلََما النَّْهَرْيِن، بَْينَ  َما في َوهُوَ  إْبَراِهيمَ  ألَبِينَا ظَهَرَ  اْلَمْجدِ  إلهُ

. إيَّاهَا أُِريكَ  التي األْرضِ  إلى َوهَلُمَّ  َعِشيَرتَِك، َوِمنْ  أَْرِضكَ  ِمنْ  اْخُرجْ : لَهُ َوقَالَ 

 َماتَ  امَ  بَْعدَ  نَقَلَهُ، هُنَاكَ  َوِمنْ . َحاَرانَ  في َوَسَكنَ  الَكْلَدانِيِّينَ  أْرضِ  ِمنْ  ِحينَئِذٍ  فََخَرجَ 

 َوال اً ِميَراث فِيهَا يُْعِطهِ  َولَمْ . فِيهَا َساِكنُونَ  أْنتُمُ  التي األَْرضِ  هِذهِ  في َوأَْسَكنَهُ أَبوهُ،

 تََكلَّمَ وَ . َولَدٌ  لَهُ يَُكنْ  لَمْ  إذْ  بَْعِدِه، ِمنْ  َولِنَْسلِهِ  لَهُ ُمْلكاً  يُْعِطيَهَا أنْ  َوَعدَ  َولِكنْ  قََدٍم، َوْطأَةَ 

 ُ باً  نَْسلُهُ يَُكونَ  أنْ : هَكَذا هللاَّ بُونَ  فَيَْستَْعبُِدونَهُ َغِريبٍَة، أْرضٍ  في ُمتََغرِّ  ِمئَةِ  أَْربَعَ  هَُويَُعذِّ

ةُ  َسنٍَة، ُ  يَقُولُ  أنا، َسأَِدينُهَا لَهَا يُْستَْعبَُدونَ  التي َواألُمَّ  يَْخُرُجونَ  ذلِكَ  َوبَْعدَ . هللاَّ

 .اْلَمَكانِ  هَذا في َويَْعبُُدونَنِي

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 ــ 1:  1) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 ، 16 ، 10:  139 مز

مَ  ألنَّ  َعليهَا التَّراؤفِ  َوْقتُ  ألنهُ ،ِصْهيَْونَ  َعلَى َوتَتََرأَّفُ  تَْرِجعُ  ياَربُّ  َوأْنتَ   انَ الزَّ

بَّ  ألنَّ  ،َحَضرَ  قَدْ  . ينِ الَمَساكِ  َصَلةِ  إلى نَظَرَ  ألنهُ ،بَِمْجِدهِ  َويَْظهَرُ  ِصْهيَْونَ  يَْبنِي الرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َماكَ  فِينَا، أُْكِملَتْ  الَّتي األَْعَمالِ  أَْجلِ  ِمنْ  أَْقَوالٍ  ِكتَابَةِ  في أََخُذوا َكثِيِرينَ  أنَّ  أَْجلِ  ِمنْ 

لُونَ  إلَْينَا َسلََّمهَا اماً  َوَكانُوا َعايَنُوا الَِّذينَ  األَوَّ  دْ قَ  إذْ  أْيضاً  أَنا اْختَْرتُ  لِْلَكلَِمِة، ُخدَّ

لِ  ِمنَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  تَتَبَّْعتُ  ةَ  تَْعِرفَ لِ  ثَاُوفِيلُُس، اْلَعِزيزُ  أيهَا لَكَ  أَْكتُبَ  أنْ  بِتَْدقِيٍق، األوَّ  قُوَّ

 زَكِريَّا اْسُمهُ َكاِهنٌ  اْليَهُوِديَّةِ  َملِكِ  ِهيُروِدسَ  أيامِ  في َكانَ . بِهِ  ُوِعْظتَ  الَِّذي الَكَلمِ 

 َوَكانَا. أَلِيَصابَاتُ  َواْسُمهَا هَُرونَ  بَنَاتِ  ِمنْ  َكانَتْ  َواْمَرأَتهُ أبِيَّا، ِخْدَمةِ  أيامِ  ِمنْ 

ْينِ  ِكَلهَُما ِ، أَمامَ  بَارَّ بِّ  َوُحقُوقِ  َوَصايَا َجِميعِ  في َسالَِكْينِ  هللاَّ  يَُكنْ  َولَمْ . لَْومٍ  بَِل الرَّ

َمْينِ  ااِلْثنانِ  َوَكانَا. َعاقِراً  أَلِيَصابَاتُ  َكانَتْ  إذْ  َولٌَد، لَهَُما  بَينََما فََكانَ . أياِمِهَما في ُمتَقَدِّ

ِ، أَمامَ  ِخْدَمتِهِ  أيامِ  ُرْتبَةِ  في يَْكهَنُ  هُوَ   نْ أ اْلقُْرَعةُ  أَصابَْتهُ اْلَكهَنُوِت، َعاَدةِ  َحَسبَ  هللاَّ

بِّ  هَْيَكلِ  إلى فََدَخلَ  راً بَُخو يَْرفَعَ  ْعبِ  ُجْمهُورِ  ُكلُّ  َوَكانَ . الرَّ  َخاِرجاً  يَُصلُّونَ  الشَّ

بِّ  َمَلكُ  لَهُ فَظَهَرَ . اْلبَُخورِ  َوْقتَ  ا. اْلبَُخورِ  َمْذبَحِ  يَِمينِ  َعنْ  َواقِفَاً  الرَّ  ِريَّاَزكَ  َرآهُ  فَلَمَّ
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 دْ قَ  ِطْلبَتَكَ  ألنَّ  َزَكِريَّا، يَا تََخفْ  ال: "اْلَمَلكُ  لَهُ فَقَالَ . َخْوفٌ  َعلَْيهِ  َوَوقَعَ  اْضطََربَ 

يهِ  اْبناً  لَكَ  َوتَلِدُ  َستَْحبَلُ  أَلِيَصابَاتُ  َواْمَرأَتكَ  ُسِمَعْت،  فََرحٌ  كَ لَ  َويَُكونُ . يُوَحنَّا َوتَُسمِّ

، أَمامَ  َعِظيماً  يَُكونُ  ألنهُ بِِوالَدتِِه، َسيَْفَرُحونَ  َوَكثِيُرونَ  َواْبتِهَاٌج، بِّ  َوَخْمراً  الرَّ

هِ  بَْطنِ  َوِمنْ  يَْشَرُب، ال َوُمْسِكراً  وحِ  ِمنَ  يَْمتَلِئُ  أُمِّ  نِيبَ  ِمنْ  َكثِيِرينَ  َويَُردُّ . القُُدسِ  الرُّ

بِّ  إلى إْسَرائِيلَ  مُ  َوهُوَ . إلِهِهمْ  الرَّ تِِه، إيلِيَّا بُِروحِ  أَماَمهُ يَتَقَدَّ  باءِ اآل وبَ قُلُ  لِيَُردَّ  َوقُوَّ

بِّ  يُهَيِّئَ  لَِكيْ  األبَراِر، فِْكرِ  إلى َوالُعَصاةَ  األبنَاِء، إلى راً  َشْعبَاً  لِلرَّ  َزَكِريَّا قَالَ فَ ". ُمبَرَّ

َمةٌ  َواْمَرأَتِي َشْيخٌ  أَنا ألني هََذا، أَْعلَمُ  َكْيفَ : "لِْلَمَلكِ   فَأََجابَ ". أياِمهَا؟ في ُمتَقَدِّ

امَ  اْلَواقِفُ  ِجْبَرائِيلُ  أَنا: "لَهُ َوقَالَ  اْلَمَلكُ  ِ، قُدَّ َركَ  ألَُكلَِّمكَ  َوأُْرِسْلتُ  هللاَّ . هََذابِ  َوأُبشِّ

 ألنكَ  ،هََذا فِيهِ  يَُكونُ  الَِّذي اْليَْومِ  إلى اْلَكَلَم، تَْستَِطيعُ  َوال َصاِمتاً  تَِصيرُ  أْنتَ  َوهَا

ْعبِ  َجِميعُ  َوَكانَ ". َوْقتِهِ  في َسيَتِمُّ  الَِّذي َكَلِمي تَُصدِّقْ  لَمْ   َكانُواوَ  َزَكِريَّا يَْنتَِظرُ  الشَّ

بِينَ  ا. اْلهَْيَكلِ  في إْبطَائِهِ  ِمنْ  ُمتََعجِّ  قَدْ  نهُأ فََعلُِموا يَُكلَِّمهُْم، أنْ  يَْستَِطعْ  لَمْ  َخَرجَ  فَلَمَّ

ا. َصاِمتاً  َوبَقِيَ  بِيَِدهِ  إلَْيِهمْ  يُِشيرُ  فََكانَ . اْلهَْيَكلِ  في ُرْؤيَا َرأى  ِخْدَمتِهِ  امُ أي َكُملَتْ  َولَمَّ

 َخْمَسةَ  نَْفَسهَا َوأَْخفَتْ  اْمَرأتُهُ، أَلِيَصابَاتُ  َحبِلَتْ  األيامِ  تِْلكَ  َوبَْعدَ . بَْيتِهِ  إلى َمَضى

بُّ  بِيَ  َصنَعَ  قَدْ  هَكَذا إنَّهُ: "قَائِلَةً  أَْشهُرٍ  ، نَظَرَ  فِيهَا التي األيامِ  في الرَّ  ْنِزعَ لِيَ  إلَيَّ

ِ َدائِماً   ".النَّاسِ  بَْينِ  ِمنْ  َعاِري   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَابهمن شهر  19اليوم: 
 

 العَشيه

 (10 ــ 2:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 90 ، 99:  99 مز

 بَّ الرَّ  اْلَخائِفُونَ  أيهَا يَا. أَُسبُِّحكَ  اْلَجَماَعةِ  َوَسطِ  وفي إْخَوتِي، بَْينَ  إْسَمكَ  فَأُِذيعُ 

يةِ  َمْعَشرَ  َويَا َسبُِّحوهُ، ُدوهُ  يَْعقُوبَ  ُذرِّ  .هَلِّلُويَا. َمجِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

. َمتَّى اْسُمهُ اْلِجبَايَِة، َمَكانِ  ِعْندَ  َجالَِساً  إْنَساناً  َرأَى هُنَاَك، ِمنْ  ُمْجتَازٌ  يَُسوعُ  َوفِيَما

اُرونَ وَ  ُخطَاةٌ  إَذا ، البَْيتِ  في ُمتَِّكئٌ  هُوَ  َوبَْينََما. َوتَبَِعهُ فَقَامَ ". إْتبَْعنِي: "لَهُ فَقَالَ   َعشَّ

ا. َوتََلِميِذهِ  يَُسوعَ  َمعَ  َواتََّكأُوا َجاُءوا قَدْ  َكثِيُرونَ  يِسيُّونَ  َرأَى فَلَمَّ  الُواقَ  ذلِكَ  الفَرِّ

اِرينَ  َمعَ  لُِّمُكمْ ُمعَ  يَأُْكلُ  لَِماذا: "لِتََلِميِذهِ  ا". َواْلُخطَاِة؟ الَعشَّ : لَهُمْ  قَالَ  يَُسوعُ  َسِمعَ  فَلَمَّ

 ِريدُ أُ  إني: هُوَ  َما َوتََعلَُّموا فَاْذهَبُوا. اْلَمْرَضى بَلِ  الطَّبِيبِ  إلى األْقِويَاءُ  يَْحتَاجُ  ال"

 ".التَّْوبةِ  إلى اْلُخطَاةَ  بَلِ  األبَرارَ  ألَْدُعوَ  آتِ  لَمْ  ألني َذبِيَحةً، ال َرْحَمةً 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (12 ــ 10:  9) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، 
 

 13 ، 2:  43 مز

ْرتُ  ِي،بِ  َعلِْمتَ  قَدْ  يَاَربُّ  أْنتَ . َشفَتيَّ  أَْمنَعُ  ال هَُوَذا َعِظيَمٍة، َجَماَعةٍ  في بَِعدلِكَ  بَشَّ  رِّ

 .هَلِّلُويَا. قَْلبِي في َعْدلَكَ  أَْكتُمْ  لَمْ 
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 فِيَماوَ . يَُعلُِّمهُمْ  فََكانَ  إلَْيهِ  يَأْتونَ  اْلَجْمعِ  ُكلُّ  َوَكانَ . اْلبَْحرِ  َشاطئ إلى أْيضاً  َخَرجَ  ثُمَّ 

 فَقَامَ . "إْتبَْعنِي: "لَهُ فَقَالَ  اْلِجبَايَِة، َمَكانِ  ِعْندَ  َجالِساً  َحْلفَى ْبنَ  الِويَ  َرأَى ُمْجتَازٌ  هُوَ 

اِرينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َكانَ  بَْيتِهِ  في ُمتَِّكئٌ  هُوَ  َوفِيَما. َوتَبَِعهُ  َمعَ  ئينَ ُمتَّكِ  َواْلُخطَاةِ  اْلَعشَّ

ا. َوتَبُِعوهُ  َكثِيِرينَ  َكانُوا ألنهُمْ  َوتََلِميِذِه؛ يَُسوعَ  يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  َوأمَّ افَ  َوالفَرِّ  َرأْوهُ  لَمَّ

اِرينَ  َمعَ  يَأُْكلُ   ْشَربُ َويَ  يَأُْكلُ  ُمَعلُِّمُكمْ  لَِماذا: "لِتََلِميِذهِ  يَقُولُونَ  َكانُوا َواْلُخطَاِة، اْلَعشَّ

اِرينَ  َمعَ  ا". َواْلُخطَاِة؟ اْلَعشَّ  إلى األْقِويَاءُ  يَْحتَاجُ  ال: "لَهُمْ  قَالَ  يَُسوعُ  َسِمعَ  فَلَمَّ

 ".التَّْوبةِ  إلى اْلُخطَاةَ  بَلِ  األبَرارَ  ألْدُعوَ  آتِ  لَمْ  ألني. اْلَمْرَضى بَلِ  الطَّبِيبِ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 11:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِريَن، َواْلبَْعضَ  أْنبِيَاَء، َواْلبَْعضَ  ُرُسَلً، يَُكونُوا أنْ  اْلبَْعضَ  أَْعطَى َوهُوَ   ُمبَشِّ

يِسيَن، تَْكِميلِ  ألَْجلِ  َوُمَعلِِّميَن، ُرَعاةً  َواْلبَْعضَ   دِ َجسَ  لِبُْنيَانِ  اْلِخْدَمِة، لَِعَملِ  اْلقِدِّ

ِ  اْبنِ  َوَمْعِرفَةِ  اإليَمانِ  َوْحَدانِيَّةِ  إلَى َجِميُعنَا نَْنتَِهيَ  أنْ  إلَى اْلَمِسيحِ،  ْنَسانٍ إ إلَى. هللاَّ

 َمْضُروبِينَ  أْطفَاالً  بَْعدُ  َما في نَُكونَ  ال َكيْ . اْلَمِسيحِ  ِمْلءِ  قَاَمةِ  قِيَاسِ  إلَى. َكاِملٍ 

َل َمِكيَدةِ  إلَى بَِمْكرٍ  النَّاِس، بِِحيلَةِ  تَْعلِيٍم، ِريحِ  بُِكلِّ  َوَمْحُمولينَ  بِاألْمَواجِ   بَلْ . لِ الضَّ

ْأسُ  هُوَ  الَِّذي إِلَْيِه، َشيءٍ  ُكلِّ  في لِنَْنُموَ  الَمَحبَِّة، في َصاِدقِينَ   لَِّذيا هَذا الَمِسيُح،: الرَّ

باً  اْلَجَسدِ  ُكلُّ  ِمْنهُ  اْلَمَواِهبِ  َعَملِ  َكمْقَدارِ  ِعْرٍق، ُكلِّ  بُِمَؤاَزَرةِ  َوُمْقتَِرناً  َمَعاً، ُمَركَّ

اً  َصانَِعاً  األْعَضاِء، ِمنَ  َواِحدٍ  لُِكلِّ   أَْشهَدُ وَ  هَذا فَأَقُولُ . اْلَمَحبَّةِ  في لِبُْنيَانِهِ  لِلَجَسدِ  نُُموَّ

بِّ  في  إذْ  ِهْم،ِذْهنِ  بِبُْطلِ  أْيضاً  األَُممِ  َسائِرُ  يَْسلُكُ  َكَما بَْعدُ  َما في تَْسلُُكوا ال أنْ : الرَّ

ِ  َحيَاةِ  َعنْ  َوُغَربَاءُ  اْلفِْكِر، ُمْظلُِمو هُمْ  . وبِِهمْ قُلُ  َعَمى ألَْجلِ  فِيِهمْ  الَِّذي اْلَجْهلِ  لَِسبَبِ  هللاَّ

 .ْلمٍ بِظُ  نََجاَسةٍ  ُكلِّ  َوَعَملِ  لِلَدنَسِ  َوْحَدهُمْ  نُفُوَسهُمْ  أَْسلَُموا اْلِحسَّ  فَقَُدوا قَدْ  هُمْ  إذْ  الَِّذينَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (19 ــ 0:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُ  ُمبَاَركٌ  ، لَِرَجاءٍ  ثَانِيَةً  َولََدنَا َرْحَمتِهِ  بَِكْثَرةِ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبو هللاَّ  َحيٍّ

 َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  يَْبلَى ال الَِّذي لِلِميَراثِ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ 

، َمَواِت، في لَُكمْ  َمْحفُوظٌ  يَْضَمِحلُّ ةِ  ُروُسونَ اْلَمحْ  أيهَا السَّ ِ، بِقُوَّ  بِاإليَماِن، هللاَّ

َمنِ  في يُْعلَنَ  أنْ  اْلُمْستََعدِّ  لِلَخَلَصِ   َوإنْ  راً،يَِسي اآلنَ  تَْبتَِهُجونَ  بِهِ  الَِّذي. األِخيرِ  الزَّ

َعٍة، بِتََجاِربَ  تَتَألَُّموا أنْ  يَِجبُ  َكانَ   ْفَضلَ أ َكِريَمةً، إيَمانُِكمْ  َصْفَوةُ  تَُكونَ  لَِكيْ  ُمتَنَوِّ

هَبِ  ِمنَ  بِ  الفَانِي، الذَّ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َوَكَراَمةٍ  َوَمْجدٍ  بِفَْخرٍ  لِتُوَجُدوا بِالنَّاِر، اْلُمَجرَّ

 تُمْ َوآَمنْ  تََرْوهُ  لَمْ  اآلنَ  الَِّذي هَذا. تُِحبُّونَهُ تَْعِرفُوهُ  لَمْ  َوإنْ  الَِّذي َذاكَ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ 

ٍد، بِهِ  يُْنطَقُ  ال بِفََرحٍ  فَتَهَلَّلُوا بِِه،  ألنهُ. مْ أْنفُِسكُ  َخَلَصَ  إيَمانُِكمْ  َغايَةَ  نَائِلِينَ  َوُمَمجَّ

 يالت النِّْعَمةِ  َعنِ  تَنبَّأُوا الَِّذينَ  َوفَتَُّشوا، األنبِيَاءُ  طَلَبَ  قَدْ  اْلَخَلَصِ  هَذا أْجلِ  ِمنْ 

َمنِ  َعنِ  َوبََحثُوا فِيُكْم، َصاَرتْ   فََشِهدَ  قَ َسبَ  إذْ . فيِهمْ  اْلَمِسيحِ  ُروحُ  فيهِ  لَّمَ تَكَ  الذي الزَّ

 انُواكَ  ألنفُِسِهمْ  لَْيسَ  أنهُمْ  لَهُمْ  أُْعلِنَ  الَِّذينَ . بَْعَدهَا اآلتِيَةِ  َواألْمَجادِ  اْلَمِسيحِ، آالمِ  َعلَى

اَماً  لَُكمْ  نُفُوَسهُمْ  َجَعلُوا بَلْ  يَْعَملُوَن،  َن،اآل أْنتُمُ  بِهَا أُْخبِْرتُمْ  التِي األُمورِ  بِهِذهِ  ُخدَّ

ُروُكمْ  الَِّذينَ  بَِواِسطَةِ  وحِ  بَشَّ َماءِ  ِمنَ  اْلُمْرَسلِ  القُُدسِ  بِالرُّ  َمَلَئَِكةُ الْ  تَْشتَِهي التِي. السَّ

 .َعلَْيهَا تَطَّلِعَ  أنْ 

ا  َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ،ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي  وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (12 ــ 19:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن   َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ُسلِ  أَْيِدي َعلَى َوَجَرتْ  ْعبِ  في َكثِيَرةٌ  َوَعَجائِبُ  آياتٌ  الرُّ  اْلَجِميعُ  َوَكانَ . الشَّ

ا. ُسلَْيَمانَ  ِرَواقِ  في َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  ُمْجتَِمِعينَ   نْ أ يَْجُسرُ  أََحدٌ  يَُكنْ  فَلَمْ  اْلبَاقُونَ  َوأمَّ

ْعبُ  َكانَ  لِكنْ  بِِهْم، يَْلتَِصقَ   َونَِساءٍ  ِرَجالٍ  ِمنْ  ُجمهورٌ  َكانَ  َوبِاألْكثَرِ . يَُعظُِّمهُمْ  الشَّ

، َويَْنَضمُّونَ  يُْؤِمنُونَ  بِّ َواِرعِ  في الَمْرَضى يُْخِرُجونَ  َكانُوا إنَّهُمْ  َحتَّى لِلرَّ  الشَّ

ةٍ  َعلَى َويََضُعونَهُمْ  . مْ ِمْنهُ أَِحدٍ  َعلَى ِظلُّهُ يَُخيِّمُ  َولَوْ  بُْطُرسُ  َمرَّ  إَذا َحتَّى َوفُُرٍش، أَِسرَّ

 بِالَمْرَضى َويَأتُونَ  يَْصَعُدونَ  بِأُوُرَشلِيمَ  الُمِحيطَةِ  الُمُدنِ  ِمنَ  ُجْمهُورٌ  َوَكانَ 

بِينَ   َجِميعُ وَ  الَكهَنَةِ  َرئِيسُ  فَقَامَ . َجِميُعهُمْ  يُْبَرأُونَ  فََكانُوا النَِّجَسِة، األْرَواحِ  ِمنَ  َوالُمَعذَّ

وقِيِّيَن، ِشيَعةُ  هُمْ  الَِّذينَ  َمَعهُ، ِذينَ الَّ  دُّ ُسلِ ا َعلَى أْيِديَهُمْ  فَأَْلقَْوا. َغْيَرةً  َواْمتَألُوا الصَّ  لرُّ

ةِ  َحْبسِ  في َوَوَضُعوهُمْ   .اْلَعامَّ

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.اْلُمقَدَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (09 ــ 92:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 19،  11:  62 مز

بُّ  ِريَن، َكلَِمةً  يُْعِطي الرَّ ةٍ  للُمبشِّ اتِ  َملِكُ . َعِظيَمةٍ  بِقُوَّ  هَاءِ بَ  وفي اْلَمْحبُوُب، هُوَ  القُوَّ

مُ  اْلَحبيبِ  بَْيتِ   .هَلِّلُويَا. اْلَغنَائِمَ  أُقَسِّ
 

بُن إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

اراً  فَنَظَرَ  يَُسوعُ  َخَرجَ  هََذا َوبَْعدَ   فَقَالَ  اْلِجبَايَِة، َمَكانِ  ِعْندَ  َجالَِساً  الِوي إْسُمهُ َعشَّ

. بَْيتِهِ  يف َعِظيَمةً  َولِيَمةً  الِوي لَهُ َوَصنَعَ . َوتَبَِعهُ َوقَامَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  فَتََركَ ". إْتبَْعنِي: "لَهُ

اِرينَ  ِمنَ  َعِظيمٌ  َجْمعٌ  َوَكانَ  رَ . َمَعهُمْ  ُمتَِّكئِينَ  َوآَخِرينَ  اْلَعشَّ يِسيُّونَ  فَتََذمَّ  اْلَكتَبَةُ وَ  اْلفَرِّ

اِرينَ  َمعَ  َوتَْشَربُونَ  تَأُْكلُونَ  لَِماَذا: "قَائِلينَ  تََلِميِذهِ  َعلَى  أَجابَ فَ ". َواْلُخطَاِة؟ اْلَعشَّ

 ألْدُعوَ  تِ آ لَمْ  ألني. اْلُمتَألُِمونَ  بَلِ  الطَّبِيِب، إلى األْقِويَاءُ  يَْحتَاجُ  ال: "لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ 

ِ َدائِماً   ".التَّْوبةِ  إلى اْلُخطَاةَ  بَلِ  األبَرارَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر بَابه 14اليوم: 
 

 العَشيه

 (93 ــ 1:  13) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ الُمقدَ يل َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0 ، 02:  62 مز

ُ  هُوَ  َعِجيبٌ  يِسيِه، في هللاَّ ةً  يُْعِطي هُوَ  إْسَرائِيلَ  إلَهُ قِدِّ اً  قُوَّ ي. لَِشْعبِهِ  َوِعزَّ دِّ  قُونَ َوالصِّ

ِ، أَمامَ  َويَتَهَلَّلُونَ  يَْفَرُحونَ  ُمونَ  هللاَّ ُرورِ  َويَتَنَعَّ  .هَلِّلُويَا. بِالسُّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

بُّ  َعيَّنَ  ذلِكَ  َوبََعدَ   لِّ كُ  إلى َوْجِههِ  أَمامَ  اْثنَْينِ  اْثنَْينِ  َوأَْرَسلَهُمُ  آَخِريَن، َسْبِعينَ  الرَّ

 اْلَحَصادَ  إنَّ : "لَهُمْ  يَقُولُ  فََكانَ . يَْمِضيَ  أنْ  ُمْزِمعاً  هُوَ  َكانَ  َحْيثُ  َوَمْوِضعٍ  َمِدينَةٍ 

. َحَصاِدهِ  ىإل فََعلَةً  يُْرِسلَ  أنْ  اْلَحَصادِ  َربِّ  إلى ْطلُبُواإفَ . قَلِيلُونَ  اْلفََعلَةَ  َولِكنَّ  َكثِيٌر،

 الوَ  ِمْزَوداً  َوال ِكيَساً  تَْحِملُوا ال. ِذئَابٍ  َوَسطِ  في ُحْمَلنٍ  ِمْثلَ  أُْرِسلُُكمْ  أَنا هَا إْذهَبُوا،

الً  فَقُولُوا َدَخْلتُُموهُ  بَْيتٍ  َوأيُّ . الطَِّريقِ  في أََحدٍ  َعلَى تَُسلُِّموا َوال أَْحِذيَةً، َلمُ ال: أوَّ  سَّ

َلمِ  اْبنُ  هُنَاكَ  َكانَ  فَإنْ . اْلبَْيتِ  لِهَذا  ُمُكمْ فََسَل يَُكنْ  لَمْ  َوإنْ  َعلَْيِه، َسَلُمُكمْ  يَُحلَّ  السَّ

ا َوَشاِربِينَ  آِكلِينَ  البَْيتِ  ذلِكَ  في َوأقِيُموا. إلَْيُكمْ  يَْرِجعُ   لَ اْلفَاعِ  نَّ أل ِعْنَدهُْم، ِممَّ

 إلَيِهْم، ونَُكمْ َويْقبَلُ  َدَخْلتُُموهَا َمِدينَةٍ  َوأَيةُ . بَْيتٍ  إلى بَْيتٍ  ِمنْ  تَْنتَقِلُوا ال. أُْجَرتَهُ ُمْستَِحقٌّ 

ا فَُكلُوا مُ  ِممَّ  ْنُكمْ مِ  اْقتََربَ  قَدِ : لَهُمْ  َوقُولُوا فِيهَا، الَِّذينَ  اْلَمْرَضى ْشفُواإوَ  لَُكْم، يُقَدَّ
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ِ  َملَُكوتُ  : اَوقُولُو َشَواِرِعهَا إلى فَاْخُرُجوا يَْقبَلُوُكْم، َولَمْ  َدَخْلتُُموهَا َمِدينَةٍ  َوأَيةُ . هللاَّ

 هَذا لَُموااعْ  َولِكنِ . لَُكمْ  نَْنفُُضهُ َمِدينَتُِكمْ  ِمنْ  بِأْرُجلِنا لَِصقَ  الَِّذي أْيضاً  الُغبَارُ  َحتَّى

ِ  َملَُكوتُ  ِمْنُكمْ  اْقتََربَ  قَدِ  إنَّهُ  َراَحةٌ  مِ اْليَوْ  ذلِكَ  في لَِسُدومَ  َسيَُكونُ  إنَّهُ: لَُكمْ  َوأَقُولُ . هللاَّ

 ُصنَِعتْ  وْ لَ  ألنهُ! َصْيَدا بَْيتَ  يَا لَكِ  َوْيلٌ ! ُكوَرِزينُ  يَا لَكِ  َوْيلٌ . اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  ِمنْ  أْكثَرُ 

اتُ  هِذهِ  َوَصْيَدا ُصورَ  في  اْلُمُسوحِ  يف َجالَِستَْينِ  قَِديماً  لَتَابَتَا فِيُكَما، ُصنَِعتْ  التي القُوَّ

َمادِ  ا أْكثَرَ  الدينُونَةِ  في َراَحةٌ  لَهَُما َستَُكونُ  َوَصْيَدا ُصورَ  َولِكنَّ . َوالرَّ  أْنتِ وَ . لَُكَما ِممَّ

َماِء؟ إلى أَتَْرتَفِِعينَ  َكْفَرنَاُحومَ  يَا  يَْسَمعُ  الَِّذي .اْلَجِحيمِ  أَْسفَلِ  إلى َستَْنَحطِّينَ  إنَّكِ ! السَّ

". نِيأْرَسلَ  الَِّذي يُْرِذلُ  يُْرِذلُنِي َوالِذي يُْرِذلُنِي، يُْرِذلُُكمْ  َوالِذي ِمنِّي، َسِمعَ  فَقَدْ  ِمْنُكمْ 

ْبُعونَ  فََرَجعَ  ،: "قَائِلِينَ  بِفََرحٍ  السَّ يَاِطينُ  َحتَّى يَاَربُّ  فَقَالَ !". ِمكَ بِاسْ  لَنَا تَْخَضعُ  الشَّ

ْيطَانَ  َرأْيتُ : "لَهُمْ  َماءِ  ِمنَ  َساقِطاً  الشَّ ْلطَا أْعطَْيتُُكمْ  قَدْ  أنَا هَا. اْلبَْرقِ  ِمْثلَ  السَّ  نَ السُّ

ةِ  َوُكلَّ  َواْلَعقَاِربَ  اْلَحيَّاتِ  لِتَُدوُسوا ، قُوَّ ُكمْ  َوال اْلَعُدوِّ  ُحواتَْفرَ  ال َولِكنْ . َشْيءٌ  يَُضرُّ

َمَواتِ  في َمْكتُوبَةٌ  أَسَماَءُكمْ  أنَّ  اْفَرُحوا بَلِ  لَُكْم، تَْخَضعُ  األْرَواحَ  أنَّ : بِهَذا  ".السَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (21 ــ 40:  1) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهر التلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 2:  144 مز

يُسوكَ  تِكَ . يَِصفُونَ  ُمْلِككَ  َوَمْجدَ  يُبَاِرُكونََك، قِدِّ  البََشرِ  نِيلِبَ  لِيُْظِهُروا يَْنِطقُوَن، َوبِقُوَّ

  .هَلِّلُويَا. قُْدَرتَكَ 
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بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

" إْتبَْعنِي" :يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  فِيلُبُّسَ  فََوَجدَ  اْلَجلِيِل، إلى يَأتِيَ  أنْ  أَرادَ  أْيضاً  اْلَغدِ  َوفي

 ثَنَائِيلَ نَ  فِيلُبُّسُ  فََوَجدَ . َوبُْطُرسَ  أنَدَراُوسَ  َمِدينَةِ  ِمنْ  َصْيَدا، بَْيتِ  ِمنْ  فِيلُبُّسُ  َوَكانَ 

 وُسفَ يُ اْبنَ  يَُسوعَ  َواألْنبِيَاُء، النَّاُموسِ  في ُموَسى َعْنهُ َكتَبَ  الَِّذي َوَجْدنَا: "لَهُ َوقَالَ 

". ؟َصالِحٌ  النَّاِصَرةِ  ِمنَ  يَْخُرجَ  أنْ  يُْمِكنُ  هَلْ : "نَثَنَائِيلُ  لَهُ فَقَالَ ". النَّاِصَرةِ  ِمنَ  الَِّذي

 هَُوَذا: "ْنهُعَ  فَقَالَ  إلَْيِه، ُمْقبَِلً  نَثَنَائِيلَ  يَُسوعُ  َوَرأَى". َواْنظُرْ  تََعالَ : "فِيلُبُّسُ  لَهُ فَقَالَ 

 ُسوعُ يَ  أَجابَ ". َعَرْفتَنِي؟ أْينَ  ِمنْ : "نَثَنَائِيلُ  لَهُ فَقَالَ ". فِيهِ  ِغشَّ  ال َحقَّاً  إْسَرائِيلِيٌّ 

 ثَنَائِيلُ نَ  أَجابَ ". َرأْيتُكَ  التِّيِن، َشَجَرةِ  تَْحتَ  َوأْنتَ  فِيلُبُّسُ  يَْدُعَوكَ  أنْ  قَْبلَ : "لَهُ َوقَالَ 

ِ، اْبنُ  هُوَ  أْنتَ  ُمَعلُِّم، يَا: "لَهُ َوقَالَ   َوقَالَ  يَُسوعُ  أَجابَ ". إْسَرائِيلَ  َملِكُ  هُوَ  أْنتَ  هللاَّ

 نْ مِ  أْعظَمَ  تََرى َسْوفَ  التِّيِن؟ َشَجَرةِ  تَْحتَ  َرأَْيتُكَ  إني لَكَ  قُْلتُ  ألني آَمْنتَ  هَلْ : "لَهُ

َماءَ  تََرْونَ  َسْوفَ  إنَُّكمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ : "لَهُ َوقَالَ !" هَذا  ةَ َوَمَلئِكَ  َمْفتُوَحةً، السَّ

 ِ ِ َدائِماً   ".اإلْنَسانِ  إْبنِ  َعلَى َويَْنِزلُونَ  يَْصَعُدونَ  هللاَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2:  0 ــ 11:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ هُ المقدسة بََرَكتُ  تيطس، تلميِذه إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ  نِْعَمةُ  ظَهََرتْ  قَدْ  ألنهُ  النِّفَاقَ  نُْنِكرَ  أنْ  إيَّانَا ُمَعلَِّمةً  النَّاِس، لَِجِميعِ  ُمَخلِِّصنَا هللاَّ

هََواتِ   ْنتَِظِرينَ مُ  اْلَحاِضِر، اْلَعالَمِ  في َوالتَّْقَوى َواْلبِرِّ  بِالتََّعقُّلِ  لِنَِعيشَ  اْلَعالَِميَّةَ؛ َوالشَّ

َجاءَ  ِ  َمْجدِ  َوظُهُورَ  اْلَمْغبُوطَ  الرَّ  َذلَ بَ  الَِّذي هَذا ُمَخلِِّصنَا، اْلَمِسيحِ  َويَُسوعَ  مِ اْلَعِظي هللاَّ



 َعشر من شهر بَابه َرابعاليوم ال
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اً  َشْعباً  لَهُ َويُطَهَِّرنَا إْثٍم، ُكلِّ  ِمنْ  يَْفِديَنَا لَِكيْ  ألَْجلِنَا؛ نَْفَسهُ  ْعَمالٍ أ في َغيُوراً  َخاصَّ

ْرهُمْ . أََحدٌ  بِكَ  يَْستَِهنْ  ال. ُسْلطَانٍ  بُِكلِّ  َوَوبِّخْ  َوِعْظ، بِهِذِه، تََكلَّمْ . َحَسنَةٍ   أنْ  َذكِّ

َلِطيِن، لِْلُرَؤَساءِ  يَْخَضُعوا ينَ  َويَُكونُوا َويُِطيُعوا، َوالسَّ  الِحٍ،صَ  َعَملٍ  لُِكلِّ  ُمْستَِعدِّ

 ُكلَّ  ُمْظِهِرينَ  لُطَفَاَء، َويَُكونُوا ُمَخاِصِميَن، َغْيرَ  َويَُكونُوا أََحٍد، في يَْطَعنُوا َوال

 َن،َضالِّي طَائِِعيَن، َغْيرَ  أْغبِيَاَء، قَْبَلً  أْيَضاً  نَْحنُ  ُكنَّا ألننَا. النَّاسِ  لَِجِميعِ  َوَداَعةٍ 

اتٍ  لَِشهََواتٍ  ُمستَْعبَِدينَ  رِّ  في َسالِِكينَ  ُمْختَلِفٍَة، َولَذَّ  ْبِغِضينَ مُ  َمْمقُوتِيَن، َواْلَحَسِد، الشَّ

ا. بَْعضاً  بَْعُضنَا ِ  اُمَخلِِّصنَ  لُْطفُ  ظَهَرَ  فَلَمَّ  بِرٍّ  يف بِأَْعَمالِنَا ال للبََشرِ  َوَمحبَّتُه هللاَّ

وحِ  َوتَْجِديدِ  الثَّانِي اْلِميَلدِ  بَِغْسلِ  َخلََّصنَا بَِرْحَمتِهِ  بَلْ  نَْحُن، َعِمْلنَاهَا  ُدِس،اْلقُ  الرُّ

رَ  لَِكيْ . ُمَخلِِّصنَا اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  بِِغنًى َعلَْينَا أَفَاَضهُ الَِّذي  َونَِصيرَ  اَك،ذ بِنَِعَمةِ  نَتَبَرَّ

 .األبِديَّةِ  اْلَحيَاةِ  َرَجاءِ  َحَسبَ  َوَرثَةً 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (10 ــ 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ِ؟ اْبنُ  هُوَ  يَُسوعَ  أنَّ  يُْؤِمنُ  الِذي إالَّ  الَعالََم، يَْغلِبُ  الِذي هُوَ  َمنْ   اْلَمِسيُح، يَُسوعُ  هللاَّ

مِ  بِاْلَماءِ  َوْحَدهُ،بَلْ  بِاْلَماءِ  ال َوُروحٍ، َوَدمٍ  َماءٍ  قِبَلِ  ِمنْ  َجاءَ  الَِّذي هذا وحُ . َوالدَّ  َوالرُّ

وحَ  ألنَّ  يَْشهَُد؛ الَِّذي هُوَ  وُح،: ثََلثَةٌ  هُمْ  يَْشهَُدونَ  الَِّذينَ  فَإنَّ . اْلَحقٌّ  هُوَ  الرُّ  الرُّ

مُ  َواْلَماُء، ِ  فََشهَاَدةُ  النَّاِس، َشهَاَدةَ  نَْقبَلُ  ُكنَّا إنْ . َواِحدٍ  في هُمْ  َوالثََّلثَةُ . َوالدَّ  ْعظَُم،أَ  هللاَّ

ِ  َشهَاَدةُ  هيَ  هِذهِ  ألنَّ  ِ  بِاْبنِ  يُْؤِمنُ  َمنْ . اْبنِهِ  َعنِ  بِهَا َشِهدَ  قَدْ  التي هللاَّ ِ  فََشهَاَدةُ  هللاَّ  هللاَّ

َ، يَُصدِّقُ  ال َوَمنْ . فِيهِ  ثَابِتَةٌ  هَاَدةِ  يُْؤِمنْ  لَمْ  ألنهُ َكاِذباً، َجَعلَهُ فَقَدْ  هللاَّ  َشِهدَ  قَدْ  تيال بِالشَّ

ُ  بِهَا هَاَدةُ  هيَ  َوهِذهِ . إْبنِهِ  َعنِ  هللاَّ َ  أنَّ : الشَّ  يَ ه اْلَحيَاةُ  َوهِذهِ  األبِديَّةَ، اْلَحيَاةَ  أْعطَانَا هللاَّ



 َعشر من شهر بَابه َرابعاليوم ال
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ِ  إْبنُ  لَهُ َمنْ . اْبنِهِ  في ِ  إْبنُ  لَهُ لَْيسَ  َوَمنْ  اْلَحيَاةُ، لَهُ هللاَّ  َكتَْبتُ  .اْلَحيَاةُ  لَهُ فَلَْيَستْ  هللاَّ

ِ  إْبنِ  بِإْسمِ  الُمْؤِمنُونَ  أيهَا أَبِديَّةً  َحيَاةً  لَُكمْ  أنَّ  تَْعلَُموا كيْ  بِهذا إلَْيُكمْ   .هللاَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  .آمين ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (02 ــ 96:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

بِّ  َمَلكَ  إنَّ  ثُمَّ   ِريقِ الطَّ  َعلَى الظَِّهيَرِة، َوْقتَ  َواْذهَبْ  قُمْ : "قَائَِلً  فِيلُبُّسَ  َمعَ  تََكلَّمَ  الرَّ

ةَ  إلى أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  اْلُمْنَحِدَرةِ  يةٌ  ِهيَ  التي َغزَّ  َحبَِشيٌّ  َرُجلٌ  َوإَذا. َوَذهَبَ  فَقَامَ ". بَرِّ

،  َجاءَ  قَدْ  َوَكانَ . َخَزائِنِهَا َجِميعِ  َعلَى َكانَ  هَذا اْلَحبََشِة، َملَِكةِ  لَِكْنَداَكةَ  َوِزيرٌ  َخِصيٌّ

. النَّبِيِّ  إَشْعيَاءَ  في يَْقَرأُ  َوهُوَ  َمْرَكبَتِهِ  َعلَى َوَجالِساً  َراِجعاً  َوَكانَ . لِيَْسُجدَ  أُوُرَشلِيمَ  إلى

وحُ  فَقَالَ   يَْقَرأُ  َسِمَعهُفَ  فِيلُبُُّس، فَأَسَرعَ ". اْلَمْرَكبَة بِهِذهِ  َوإْلتَِصقْ  إْمضِ : "لِفِيلُبُّسَ  الرُّ

، إَشْعيَاءَ  في ا". تَْقَرأُ؟ أَْنتَ  َما تَْفهَمُ  أَلََعلَّكَ : "لَهُ فَقَالَ  النَّبِيِّ  يُْمِكنُنِي فَ َكيْ : "فَقَالَ  هُوَ  أمَّ

ا. َمَعهُ َويَْجلِسَ  يَْرَكبَ  أنْ  فِيلُبُّسَ  إلى َوطَلَبَ ". أََحٌد؟ يُْرِشْدنِي لَمْ  إنْ   ْلِكتَابِ ا فَْصلُ  َوأمَّ

ْبحِ، إلى ِسيقَ  َخُروفٍ  ِمْثلَ : "هَذا فََكانَ  يَْقَرأُهُ  َكانَ  الَِّذي  أََمامَ  َصاِمتٍ  َحَملٍ  َوِمْثلَ  الذَّ

هُ  الَِّذي  ألنَّ  ِه؟بِ  يُْخبِرُ  َمنْ  َوِجيلُهُ قََضاَءهُ، اْنتََزعَ  تََواُضِعهِ  في. فَاهُ  يَْفتَحْ  لَمْ  هَكَذا يَُجزُّ

 َمنْ  َعنْ : إلَْيكَ  أَْطلُبُ : "لِفِيلُبُّسَ  َوقَالَ  اْلَخِصيُّ  فَأََجابَ " األَْرضِ  ِمنَ  تُْنتََزعُ  َحيَاتَهُ

ُرهُ يُ َواْبتََدأَ  فَاهُ  فِيلُبُّسُ  فَفَتَحَ ". آَخَر؟ َواِحدٍ  َعنْ  أَمْ  نَْفِسهِ  َعنْ  هَذا؟ النَّبيُّ  يَقُولُ   بَشِّ

 فَقَالَ  َماٍء، َعلَى أَْقبََل الطَِّريقِ  في َسائَِرانِ  هَُما َوفِيَما. الِكتَابِ  هَذا ِمنْ  بِيَُسوعَ 

 فَنََزال اْلَمْرَكبَةُ، تَقِفَ  أنْ  فَأََمرَ ". أَْعتَِمَد؟ أنْ  يَْمنَُعنِي َماَذا. َماءٌ  هَُوَذا: "اْلَخِصيُّ 
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، فِيلُبُّسُ  اْلَماِء، إلى ِكَلهَُما َدهُ  َواْلَخِصيُّ ا. َوَعمَّ  ُروحُ  َخِطفَ  اْلَماِء، ِمنَ  َصِعَدا َولَمَّ

بِّ   .فَِرَحاً  طَِريقِهِ  في َوَذهَبَ  أْيضاً، اْلَخِصيُّ  يُْبِصُرهُ  يَُعدْ  فَلَمْ  فِيلُبَُّس، الرَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (91 ــ 1:  0) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار هللا لِ  مَخافةقِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ــ 1:  09 مز

 مْ لَ  الَِّذي لِلَرُجلِ  طُوبَى. َخطَايَاهُمْ  ُستَِرتْ  َوالَِّذينَ  آثَاُمهُْم، لَهُمْ  تُِرَكتْ  الَِّذينَ  طُوبَاهُمْ 

بُّ  لَهُ يَْحِسبْ   .هَلِّلُويَا. ِغشٌّ  فَِمهِ  في َوال َخِطيَّةً، الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِسيِّينَ  ِمنَ  إْنَسانٌ  َوَكانَ   ُسوعَ يَ  إلى أَتَى هَذا. لِْليَهُودِ  َرئِيسٌ  نِيقُوِديُموُس، ْسُمهُإ اْلفَرِّ

ِ  ِمنَ  أتَْيتَ  قَدْ  أنكَ  نَْعلَمُ  ُمَعلُِّم، يَا: "لَهُ َوقَالَ  لَْيَلً   أنْ  رُ يَْقدِ  أََحدٌ  لَْيسَ  ألنهُ ُمَعلِّماً، هللاَّ

ُ  يَُكنِ  لَمْ  إنْ  تَْعَملُهَا أَْنتَ  التي اآليَاتِ  هِذهِ  يَْعَملَ   :لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ ". َمَعهُ هللاَّ

 وتَ َملَكُ  يََرى أنْ  يَْقِدرُ  ال فَْوقُ  ِمنْ  ثَانِيةً  يُولَدُ  ال أََحدٌ  َكانَ  إنْ : لَكَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ "

 ِ  َشْيخاً؟ َصارَ  أنْ  بَْعدَ  ثَانِيةً  يُولَدَ  أنْ  اإلْنَسانَ  يُْمِكنُ  َكْيفَ : "نِيقُوِديُموسُ  لَهُ قَالَ ". هللاَّ

هِ  بَْطنَ  يَْدُخلَ  أنْ  يَْقِدرُ  أَلََعلَّهُ  قَّ اْلحَ  اْلَحقَّ :"لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ ". َويُولََد؟ ثَانِيَةً  أُمِّ
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وحِ  اْلَماءِ  ِمنَ  يُولَدُ  ال أََحدٌ  َكانَ  إنْ : لَكَ  أَقُولُ  ِ  َملَُكوتَ  يَْدُخلَ  أنْ  يَْقِدرُ  ال َوالرُّ . هللاَّ

وحِ  ِمنَ  َواْلَمْولُودُ  هَُو، َجَسدٌ  اْلَجَسدِ  ِمنَ  اْلَمْولُودُ  بْ  ال. ُروحٌ  هُوَ  الرُّ  قُْلتُ  أني تَتََعجَّ

ةً  تُولَُدوا أنْ  يَْنبَِغي: لَكَ  يحُ . ثَانِيةً  َمرَّ  ال ِكنَّكَ ل َصْوتَهَا، َوتَْسَمعُ  تََشاُء، َحْيثُ  تَهُبُّ  الرِّ

وحِ  ِمنَ  َمولُودٍ  ُكلُّ  هَكَذا. تَْذهَبُ  أْينَ  إلى َوال تَأْتِي أْينَ  ِمنْ  تَْعلَمُ   أََجابَ ". الرُّ

 أَْنتَ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ ". هَذا؟ يَُكونَ  أنْ  يُْمِكنُ  َكْيفَ : "لَهُ َوقَالَ  نِيقُوِديُموسُ 

 َونَْشهَدُ  لَمُ نَعْ  بَِما نَتََكلَّمُ  إنََّما إنَّنَا: لَكَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ ! هَذا تَْعلَمُ  َولَْستَ  إْسَرائِيلَ  ُمَعلِّمُ 

 تُْؤِمنُوَن، مْ َولَْستُ  األَْرِضيَّاتِ  لَُكمُ  قُْلتُ  قَدْ  ُكْنتُ  إنْ . َشهَاَدتَنَا تَْقبَلُونَ  َولَْستُمْ  َرأَْينَا، بَِما

َما لَُكمُ  قُْلتُ  إنْ  تُْؤِمنُونَ  فََكْيفَ  َماءِ  إلى َصِعدَ  أََحدٌ  َولَْيسَ  ِويَّاِت؟السَّ  نََزلَ  الَِّذي إالَّ  السَّ

َماِء، ِمنَ  َماءِ  في هُوَ  الَِّذي اإلْنَسانِ  اْبنُ  السَّ  يةِ البَرِّ  في اْلَحيَّةَ  ُموَسى َرفَعَ  َوَكَما. السَّ

 ألنهُ. ةَ األبِديِّ اْلَحيَاةَ  بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  يَنَالَ  لَِكيْ  اإلْنَساِن، اْبنُ  يُْرفَعَ  أنْ  يَْنبَِغي هَكَذا

ُ  أَحبَّ  هَكذا  يَنَالَ  لْ بَ  بِِه، يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  يَْهلِكَ  ال لَِكيْ  اْلَوِحيَد، اْبنَهُ بََذلَ  َحتَّى اْلَعالَمَ  هللاَّ

ُ  يُْرِسلِ  لَمْ  ألنهُ. األبِديِّةَ  اْلَحيَاةَ  . اْلَعالَمُ  بِهِ  صَ لِيَْخلُ  بَلْ  اْلَعالََم، لِيَِدينَ  اْلَعالَمِ  إلى إْبنَهُ هللاَّ

ِ  إْبنِ  بِإْسمِ  يُْؤِمنْ  لَمْ  ألنهُ ِديَن، فَقَدْ  بِهِ  يُْؤِمنُ  ال َوَمنْ  يَُداُن، ال بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ   ْلَوِحيدِ ا هللاَّ

ْينُونَةُ  هيَ  َوهِذهِ . اْلِجْنسِ   رَ أَْكثَ  الظُّْلَمةَ  النَّاسُ  َوأََحبَّ  اْلَعالَِم، إلى َجاءَ  قَدْ  النُّورَ  إنَّ : الدَّ

يَرةً  َكانَتْ  أَْعَمالَهُمْ  ألنَّ  النُّوِر، ِمنَ   َوال النُّوَر، يُْبِغضُ  الَشرَّ  يَْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ  ألنَّ . ِشرِّ

ا. ِشِريَرةٌ  ألنهَا أْعَمالُهُ تَُوبَّخَ  لِئََلَّ  النُّوِر، إلى يَأْتِي  إلى فَيُْقبِلُ  اْلَحقَّ  يَْعَملُ  َمنْ  َوأمَّ

ِ  أنهَا أَْعَمالُهُ تَْظهَرَ  لَِكيْ  النُّوِر، ِ َدائِماً   ".َمْعُمولَةٌ  بِاّلِلَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من شهر بَابه 99اليوم: 
 

 العَشيه

 (6 ــ 1:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0،  9،  1:  132 مز

بِّ  إِْعتَِرفُوا ثُ  لَهُ، َوَرتِّلُوا َسبُِّحوه. بِأَْعَمالِهِ  األَُممِ  في نَاُدوا بِإْسِمِه، َوإْدُعوا لِلرَّ  واَحدِّ

 .هَلِّلُويَا. القُدُّوسِ  بِإْسِمهِ  إْفتَِخُروا. َعَجائِبِهِ  بَِجِميعِ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ةً  َوأَْعطَاهُمْ  َرُسوالً، َعَشرَ  االْثنَيْ  وَدَعا يَاِطينِ  َجِميعِ  َعلَى َوُسْلطَاناً  قُوَّ  َوِشفَاءِ  الشَّ

ِ  بَِملَُكوتِ  لِيَْكِرُزوا َوأَْرَسلَهُمْ  األْمَراِض،  ْحِملُواتَ  ال: "لَهُمْ  َوقَالَ . اْلَمْرَضى َويَْشفُوا هللاَّ

ةً، َوال ُخْبزاً  َوال ِمْزَوداً  َوال َعصاً  ال لِلطَِّريِق، َشْيئاً  . انِ ثَْوبَ  لِْلَواِحدِ  يَُكونُ  َوال فِضَّ

 وافَاْخُرجُ  يَْقبَلُُكمْ  ال َمنْ  َوُكلُّ . اْخُرُجوا هُنَاكَ  َوِمنْ  أَقِيُموا، فَهُنَاكَ  وهُ َدَخْلتُمُ  بَْيتٍ  َوأَيُّ 

ا". َعلَْيِهمْ  َشهَاَدةً  أَْرُجلُِكمْ  ُغبَارَ  َواْنفُُضوا اْلَمِدينَِة، تِْلكَ  ِمنْ   وفُونَ يَطُ  َكانُوا َخَرُجوا فَلَمَّ

ُرونَ  قَْريَةٍ  ُكلَّ  ِ َدائِماً  .َمْوِضعٍ  ُكلِّ  في َويَْشفُونَ  يُبَشِّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (13 ــ 2:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 96 ، 94:  62 مز

ُ، يا َمَسالَِككَ  َرأُْوا قِبَلِهِ  ِمنْ  َ، بَاِرُكوااْلَكنَائِِس  في. إلَِهي َمَسالِكَ  هللاَّ بَّ  هللاَّ  ِمنْ  َوالرَّ

 .هَلِّلُويَا. إْسَرائِيلَ  يَنَابِيعِ 
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ُسلُ  فَقَالَ  بِّ  الرُّ بُّ  فَقَالَ !". إيَمانَنَا ِزدْ : "لِلرَّ  ْرَدٍل،خَ  َحبَّةِ  ِمْثلُ  إيَمانٌ  لَُكمْ  َكانَ  لَوْ : "الرَّ

ْيَزةِ  لِهِذهِ  تَقُولُونَ  لَُكْنتُمْ   ِمْنُكمْ  َوَمنْ . مْ تُِطيُعكُ  فََكانَتْ  اْلبَْحرِ  في َوإْنَغِرِسي إْنقَلِِعي: اْلُجمَّ

مْ : لَهُ يَقُولُ  هَل اْلَحْقلِ  ِمنَ  َدَخلَ  إَذا يَْرَعى، أوْ  يَْحُرثُ  َعْبدٌ  لَهُ  أالَ  .َوإتَِّكئْ  َسِريعاً  تَقَدَّ

 تَأُْكلُ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  َوأَْشَرَب، آُكلَ  َحتَّى َواْخِدْمنِي َوتََمْنطَقْ  آُكلُهُ َما لي أَْعِددْ : لَهُ يَقُولُ 

 َمتَى أْيضاً، أَْنتُمْ  َكذلِكَ  بِِه؟ أُِمرَ  َما فََعلَ  ألنهُ فَْضلٌ  اْلَعْبدِ  لِذلِكَ  فَهَلْ  أَْنَت؟ َوتَْشَربُ 

 ".َصنَْعنَاهُ  دْ فَقَ  نَْعَملَهُ أنْ  َعلَْينَا َوَما بَطَّالُوَن، َعبِيدٌ  إنَّنَا: فَقُولُوا بِهِ  أُِمْرتُمْ  َما ُكلَّ  فََعْلتُمْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 9:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم ُكولوسي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َلةِ  َعلَى ُمَواِظبِينَ  ُكونُوا ْكِر، فِيهَا َساِهِرينَ  الصَّ  نَْحنُ  نَاألَْجلِ  ذلِكَ  في ُمَصلِّينَ  بِالشُّ

ُ  يَْفتَحَ  لَِكيْ  أْيضاً،  أَْجلِهِ  ِمنْ  نَاأ الَِّذي هَذا اْلَمِسيحِ، بِِسرِّ  لِنَتََكلَّمَ  لِْلَكَلِم، بَابَاً  لَنَا هللاَّ

 َخارجٍ، ِمنْ  هُمْ  الِذينَ  ِجهَةِ  ِمنْ  بِِحْكَمةٍ  اُْسلُُكوا. أَتَكلَّمَ  أنْ  يَِجبُ  َكَما أُْظِهَرهُ  َكيْ  ُموثٌَق،

 أنْ  يَِجبُ  َكْيفَ  لِتَْعلَُموا بِِمْلحٍ، ُمْصلَحاً  بِنِْعَمٍة، ِحينٍ  ُكلَّ  َكَلُمُكمْ  لِيَُكنْ . اْلَوْقتَ  ُمْفتَِدينَ 

فُُكمْ : أَْحَوالِي َجِميعُ . َواِحدٍ  ُكلَّ  تَُجاِوبُوا  اْلَخاِدمُ وَ  اْلَحبِيُب، األخُ  تِيِخيُكسُ  بِهَا َسيَُعرِّ

ِريكُ  َواْلَعْبدُ  األَِميُن، ، في الشَّ بِّ  لِيَْعلَمَ  األْمِر، لِهَذا إلَْيُكمْ  أَْرَسْلتُهُ الَِّذي هَذا الرَّ

يَ  أَْخبَاَرُكمْ  خِ  أُنِِسيُموسَ  َمعَ  قُلُوبَُكْم، َويَُعزِّ
 َماهُ . ِمْنُكمْ  هُوَ  الَِّذي اْلَحبِيبِ  األَِمينِ  األَ

 َعمِّ  نُ ابْ  َوَمْرقُسُ  َمِعي، اْلَمأُْسورُ  أَِرْستَْرُخسُ  َعلَْيُكمْ  يَُسلِّمُ . هَهُنَا َما بُِكلِّ  َسيُْخبَِرانُِكمْ 

 ْدَعىيُ الَِّذي َويَُسوعُ . فَاْقبَلُوهُ  إلَْيُكمْ  أَتَى إنْ . َوَصايَا أَْجلِهِ  ِمنْ  أََخْذتُمْ  الَِّذي بَْرنَابَا،

ِ، لَِملَُكوتِ  َمِعي اْلَعاِملُونَ  َوْحَدهُمُ  هُمْ  هُؤالءِ  .اْلِختَانِ  ِمنَ  هُمْ  الَِّذينَ  يُْسطَُس،  الَِّذينَ  هللاَّ

 َذاه يَُسوَع، لِْلَمِسيحِ  َعْبدٌ  ِمْنُكْم، هُوَ  الَِّذي أبَْفَراُس، َعلَْيُكمْ  يَُسلِّمُ . َعَزاءً  لِي َصاُروا

ِ  َمِشيئَةِ  نْ مِ  َوُمْمتَلِئِينَ  َكاِملِينَ  تَْثبُتُوا لَِكي بَِصلََواتِِه، ألَْجلُِكمْ  ِحينٍ  ُكلَّ  يَُجاِهدُ  الَِّذي . هللاَّ

 في نَ َوالَِّذي الُوِدِكيَّةَ، في الَِّذينَ  َوألَْجلِ  ألَْجلُِكْم، َكثِيَرةً  َغْيَرةً  لَهُ أنَّ  فِيهِ  أَْشهَدُ  فَإني

 الَِّذينَ  ْخَوةِ اإل َعلَى َسلُِّموا. َوِديَماسُ  اْلَحبِيُب، الطَّبِيبُ  لُوقَا َعلَْيُكمْ  يَُسلِّمُ . ِهيََرابُولِيسَ 

 ِعْنَدُكمْ  قُِرئَتْ  َوَمتَى. بَْيتِِهمْ  في التي اْلَكنِيَسةِ  َوَعلَى نِْمفَاَس، َوَعلَى الُوِدِكيَّةَ، في

َسالَةُ، هِذهِ  . أْيضاً  مْ ْنتُ أَ  تَْقَرأُونَهَا الُوِدِكيَّةَ  ِمنْ  َوالتي الَلَُّوِدِكيِّيَن، َكنِيَسةِ  في فَْلتُْقَرأْ  الرِّ

، في قَبِْلتَهَا التي اْلِخْدَمةِ  إلى اْنظُرْ : "ألَْرِخبُّسَ  َوقُولُوا بِّ َمهَا لَِكيْ  الرَّ  َلِميسَ ". تُتَمِّ

 .آِمينَ . َمَعُكمْ  النِّْعَمةُ . ُوثُقِي اُْذُكُروا. بُولُسَ  أَنَا بِيَِدي

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،وإْخَوتياِحنا يا آبائي عمةُ هللاَّ
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 (99 ــ 12:  0) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ينَ  ُكونُوا َجاءِ  َسبَبِ  َعنْ  َكلَِمةً  يَْسأَلُُكمْ  َمنْ  ُكلِّ  لُِمَجاَوبَةِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في ُمْستَِعدِّ  لَِّذيا الرَّ

 َعلِيُكمْ  يَتََكلَُّمونَ  الَِّذينَ  يَْخَزى لَِكيْ  َصالٌِح، َضِميرٌ  َولُكمْ  َوتَْقَوى، بَِوَداَعةٍ  لِكنْ  فِيُكْم،

ُرورِ  الَِحةَ  ِسيَرتَُكمْ  يَِعيبُونَ  َوالَِّذينَ  بِالشُّ  تَتَأَلَُّموا أنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  فَإنَّهُ اْلَمِسيحِ، في الصَّ

ِ، إَراَدةُ  َشاَءتْ  إنْ  َخْيراً، َصانُِعونَ  مْ َوأْنتُ  اً  َصانُِعونَ  َوأْنتُمْ  تَتَأَلَُّموا أنْ  ِمنْ  هللاَّ . َشرَّ

ةً  َماتَ  قَدْ  أْيضاً  اْلَمِسيحَ  ألنَّ   األَثََمِة، أَْجلِ  ِمنْ  اْلبَارُّ  َعنَّا، اْلَخِطيَّةِ  أَْجلِ  ِمنْ  َواِحَدةً  َمرَّ

بَنَا لَِكيْ  ِ، إلى يُقَرِّ وحِ، في ُمْحيىً  َولِكنْ  اْلَجَسدِ  في ُمَماتَاً  هللاَّ  َذهَبَ  أْيضاً  َوبِهَذا الرُّ

رَ  ْجِن، في التي األَْرَواحَ  فَبَشَّ ِ  أَنَاةُ  َكانَتْ  ِحينَ  قَِديَماً، َعَصتْ  التي السِّ  في ْنتَِظرُ تَ  هللاَّ

 هَكَذافَ . أْنفُسٍ  ثََمانِي أَيْ  اْلَماِء، ِمنَ  قَلِيلُونَ  َخلَصَ  َوفِيهِ  فُْلَكاً  َصنَعَ  الَِّذي نُوحٍ، أيامِ 

 ِميرٍ ضَ  ُسَؤالُ  بَلْ  اْلَجَسِد، َوَسخِ  إَزالَةُ  ال. اْلَمْعُموِديَّةِ  بِِمثَالِ  يَُخلُِّصُكمْ  اآلنَ  أْيضاً  أْنتُمْ 

ِ، َعنِ  َصالِحٍ  ِ، يَِمينِ  َعن َجالِسٌ  هُوَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ  هللاَّ  ِعدَ صَ  قَدْ  إذْ  هللاَّ

َماِء، إلى اتٌ  َوَسَلِطينُ  َوَمَلئَِكةٌ  السَّ  .لَهُ َخاِضَعةٌ  َوقُوَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  مين.آ ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (14 ــ 1:  1) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

لُ  اْلَكَلَمُ   إلى ِه،بِ  َويَُعلِّمُ  يَْفَعلُهُ يَُسوعُ  اْبتََدأَ  َما َجِميعِ  َعنْ  ثَاؤفِيلُُس، يَا أَْنَشأْتُهُ األوَّ

َماِء، إلى َصِعدَ  فِيهِ  الَِّذي اْليَْومِ  وحِ  أَْوَصى َما بَْعدَ  السَّ ُسلَ  اْلقُُدسِ  بِالرُّ  الَِّذينَ  الرُّ

 أَْربَِعينَ  لَهُمْ  يَْظهَرُ  َوهُوَ  َكثِيَرٍة، بِآيَاتٍ  تَألَّمَ  َما بَْعدَ  َحيّاً  لَهُمْ  ظَهَرَ  الَِّذينَ . اْختَاَرهُمْ 

ِ  َملَُكوتِ  َعنِ  َويَتََكلَّمُ  يَْوَماً،  يُفَاِرقُوا ال أنْ  أَْوَصاهُمْ  َمَعهُمْ  يَأُكلُ  هُوَ  َوفِيَما. هللاَّ

دَ  يُوَحنَّا ألنَّ  ِمنِّي، َسِمْعتُُموهُ  الَِّذي اآلبِ  َمْوِعدَ " يَْنتَِظُروا بَلْ  أُوُرَشلِيَم،  ،بِاْلَماءِ  َعمَّ

ُدونَ  أَْنتُمْ  اَوأمَّ  وحِ  فََستَتََعمَّ اأ". َكثِيَرةٍ  أيامٍ  بَْعدَ  لَْيسَ  هَذا َويُكونُ  اْلقُُدِس، بِالرُّ ا هُمُ  مَّ  فَلَمَّ

،:"قَائِلِينَ  يَْسألُونَهَ  َكانُوا إْجتََمُعوا َمنِ  هَذا في هَلْ  يَاَربُّ  إلى اْلُمْلكَ  تَُردُّ  الزَّ

 آلبُ ا َجَعلَهَا التي َواألَْوقَاتَ  األَْزِمنَةَ  تَْعِرفُوا أنْ  لَُكمْ  لَْيسَ : "لَهُمْ  فَقَالَ ". إْسَرائِيَل؟

ةً  َستَنَالُونَ  َولَِكنَُّكمْ  ُسْلطَانِِه، تَْحتَ  وحُ  َحلَّ  َمتَى قُوَّ  لِي نَ َوتَُكونُو َعلَْيُكْم، القُُدسُ  الرُّ

اِمَرةِ  اليَهُوِديةِ  ُكلِّ  َوفي أُوُرَشلِيمَ  في ُشهُوداً  ا". األْرضِ  أَْقَصى َوإلى َوالسَّ  الَ قَ  َولَمَّ

 َوهُوَ  يَْشَخُصونَ  هُمْ  َوفِيَما. أْعيُنِِهمْ  َعنْ  َسَحابَةٌ  َوأَخَذْتهُ. يَْنظُُرونَ  َوهُمْ  إْرتَفَعَ  هَذا

َماِء، إلى َصاِعدٌ  َجالُ  أيهَا: "َوقَاال أْبيََض، بِلِبَاسٍ  بِِهمْ  َوقَفَا قَدْ  َرُجَلنِ  إذا السَّ  الرِّ

َماِء؟ إلى تَْنظُُرونَ  َواقِفِينَ  بَالُُكمْ  َما اْلَجلِيلِيُّوَن،  لىإ َصِعدَ  الَِّذي هَذا يَُسوعَ  إنَّ  السَّ

َماءِ  َماءِ  إلى ُمْنطَلِقاً  َرأَْيتُُموهُ  َكَما يَأتِي هَكَذا َعْنُكْم، السَّ  إلى َرَجُعوا ِحينَئِذٍ ". السَّ

ْيتُوِن، َجبَلَ  ىيُْدعَ  الَِّذي اْلَجبَلِ  ِمنَ  أُوُرَشلِيمَ   لَىعَ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  بِالقُْربِ  هُوَ  الَِّذي الزَّ

ا. َسْبتٍ  َسفَرِ   َويُوَحنَّا بُْطُرسُ : فِيهَا يُقِيُمونَ  َكانُوا التي اْلِعلِّيَّةِ  إلى َصِعُدوا َدَخلُوا َولَمَّ

 َحْلفَى ْبنُ  َويَْعقُوبُ  َوَمتَّى َوبَْرثُولَُماُوسُ  َوتُوَما َوفِيلُبُّسُ  َوأَْنَدَراُوسُ  َويَْعقُوبُ 

 َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  يُواِظبُونَ  َكانُوا ُكلُّهُمْ  هُؤالءِ . يَْعقُوبَ  أَُخو َويَهُوَذا اْلَغيُورُ  َوِسْمَعانُ 

َلَِة، َعلَى  .َوإْخَوتِهِ  يَُسوَع، أُمِّ  َوَمْريَمَ  نَِساٍء، َمعَ  الصَّ

بِّ تَْنُمو  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس
 (93 ــ 1:  13) لُوقا

 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 0 ، 9:  96 مز

، َسبِّحوا بَّ ُروا إْسَمهُ، َوبَاِرُكوا الرَّ  ألَُممِ ا في أَْخبُِروا. بَِخَلِصهِ  يَْومٍ  إلى يَْومٍ  ِمنْ  بَشِّ

ُعوبِ  َجِميعِ  َوفي بَِمْجِدِه،  .هَلِّلُويَا. بَِعَجائِبِهِ  الشُّ
 

بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

بُّ  َعيَّنَ  ذلِكَ  َوبََعدَ   لِّ كُ  إلى َوْجِههِ  أَمامَ  اْثنَْينِ  اْثنَْينِ  َوأَْرَسلَهُمُ  آَخِريَن، َسْبِعينَ  الرَّ

 اْلَحَصادَ  إنَّ : "لَهُمْ  يَقُولُ  فََكانَ . يَْمِضيَ  أنْ  ُمْزِمعاً  هُوَ  َكانَ  َحْيثُ  َوَمْوِضعٍ  َمِدينَةٍ 

. َحَصاِدهِ  ىإل فََعلَةً  يُْرِسلَ  أنْ  اْلَحَصادِ  َربِّ  إلى فَاْطلُبُوا. قَلِيلُونَ  اْلفََعلَةَ  َولِكنَّ  َكثِيٌر،

 الوَ  ِمْزَوداً  َوال ِكيَساً  تَْحِملُوا ال. ِذئَابٍ  َوَسطِ  في ُحْمَلنٍ  ِمْثلَ  أُْرِسلُُكمْ  أنا هَا إْذهَبُوا،

الً  فَقُولُوا َدَخْلتُُموهُ  بَْيتٍ  َوأيُّ . الطَِّريقِ  في أََحدٍ  َعلَى تَُسلُِّموا َوال أَْحِذيَةً، َلمُ ال: أوَّ  سَّ

َلمِ  إْبنُ  هُنَاكَ  َكانَ  فَإنْ . اْلبَْيتِ  لِهَذا  ُمُكمْ فََسَل يَُكنْ  مْ لَ  َوإنْ  َعلَْيِه، َسَلُمُكمْ  يَُحلَّ  السَّ

ا َوَشاِربِينَ  آِكلِينَ  البَْيتِ  ذلِكَ  في َوأقِيُموا. إلَْيُكمْ  يَْرِجعُ   لَ اْلفَاعِ  ألنَّ  ِعْنَدهُْم، ِممَّ

 إلَيِهْم، ونَُكمْ َويْقبَلُ  َدَخْلتُُموهَا َمِدينَةٍ  َوأَيةُ . بَْيتٍ  إلى بَْيتٍ  ِمنْ  تَْنتَقِلُوا ال. أُْجَرتَهُ ُمْستَِحقٌّ 

ا فَُكلُوا مُ  ِممَّ  ْنُكمْ مِ  إْقتََربَ  قَدِ : لَهُمْ  َوقُولُوا فِيهَا، الَِّذينَ  اْلَمْرَضى َوإْشفُوا لَُكْم، يُقَدَّ

ِ  َملَُكوتُ  : اَوقُولُو َشَواِرِعهَا إلى فَإْخُرُجوا يَْقبَلُوُكْم، َولَمْ  َدَخْلتُُموهَا َمِدينَةٍ  َوأَيةُ . هللاَّ

 هَذا لَُمواإعْ  َولِكنِ . لَُكمْ  نَْنفُُضهُ َمِدينَتُِكمْ  ِمنْ  بِأْرُجلِنا لَِصقَ  الَِّذي أْيضاً  الُغبَارُ  َحتَّى
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ِ  َملَُكوتُ  ِمْنُكمْ  إْقتََربَ  قَدِ  إنَّهُ  َراَحةٌ  مِ اْليَوْ  ذلِكَ  في لَِسُدومَ  َسيَُكونُ  إنَّهُ: لَُكمْ  َوأَقُولُ . هللاَّ

 ُصنَِعتْ  وْ لَ  ألنهُ! َصْيَدا بَْيتَ  يَا لَكِ  َوْيلٌ ! ُكوَرِزينُ  يَا لَكِ  َوْيلٌ . اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  ِمنْ  أْكثَرُ 

اتُ  هِذهِ  َوَصْيَدا ُصورَ  في  اْلُمُسوحِ  يف َجالَِستَْينِ  قَِديماً  لَتَابَتَا فِيُكَما، ُصنَِعتْ  التي القُوَّ

َمادِ  ا أْكثَرَ  الدينُونَةِ  في َراَحةٌ  لَهَُما َستَُكونُ  َوَصْيَدا ُصورَ  َولِكنَّ . َوالرَّ  أْنتِ وَ . لَُكَما ِممَّ

َماِء؟ إلى أَتَْرتَفِِعينَ  َكْفَرنَاُحومَ  يَا  يَْسَمعُ  الَِّذي .اْلَجِحيمِ  أَْسفَلِ  إلى َستَْنَحطِّينَ  إنَّكِ ! السَّ

". نِيأْرَسلَ  الَِّذي يُْرِذلُ  يُْرِذلُنِي َوالِذي يُْرِذلُنِي، يُْرِذلُُكمْ  َوالِذي ِمنِّي، َسِمعَ  فَقَدْ  ِمْنُكمْ 

ْبُعونَ  فََرَجعَ  ،: "قَائِلِينَ  بِفََرحٍ  السَّ يَاِطينُ  َحتَّى يَاَربُّ  فَقَالَ !". ِمكَ بِاسْ  لَنَا تَْخَضعُ  الشَّ

ْيطَانَ  َرأْيتُ : "لَهُمْ  َماءِ  ِمنَ  َساقِطاً  الشَّ ْلطَا أْعطَْيتُُكمْ  قَدْ  أنَا هَا. اْلبَْرقِ  ِمْثلَ  السَّ  نَ السُّ

ةِ  َوُكلَّ  َواْلَعقَاِربَ  اْلَحيَّاتِ  لِتَُدوُسوا ، قُوَّ ُكمْ  َوال اْلَعُدوِّ  ُحواتَْفرَ  ال َولِكنْ . َشْيءٌ  يَُضرُّ

َمَواتِ  في َمْكتُوبَةٌ  أَسَماَءُكمْ  أنَّ  إْفَرُحوا بَلِ  لَُكْم، تَْخَضعُ  األْرَواحَ  أنَّ : بِهَذا  ".السَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر بَابه 92اليوم: 

 

 العَشيه

 (90 ــ 14:  92) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9،  1:  119 مز

ُجلِ  طُوبَى ، ِمنَ  اْلَخائِفِ  لِلرَّ بِّ  األَْرِض، َعلَى نَْسلُهُ يَْقَوى. ِجّداً  َوَصايَاه َويَْهَوى الرَّ

 .هَلِّلُويَا. اْلُمْستَقِيِمينَ  ِجيلُ  َويُبَاَركُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .آمين إلي األبد، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 َوَزنَاٍت، َخْمسَ  َواِحداً  فَأَْعطَى أَْمَوالَهُ، َوَسلََّمهُمْ  َعبِيَدهُ  َدَعا ُمَسافِرٌ  إْنَسانٌ  َوَكأنَما

 ذَ أَخَ  الَِّذي فََمَضى. َوَسافَرَ . طَاقَتِهِ  قَْدرِ  َعلَى َواِحدٍ  ُكلَّ . َوْزنَةً  َوآَخرَ  َوْزنَتَْيِن، َوآَخرَ 

 االْثنَتَْيِن، أََخذَ  الَِّذي أْيضاً  َوهَكَذا. أَُخرَ  َخْمَساً  فََربِحَ  بِهَا، َوتَاَجرَ  َوَزنَاتٍ  اْلَخْمسَ 

ا. أُْخَريَْينِ  اْثنَتَْينِ  َربِحَ   َوأَْخفَى األَْرضِ  في َوَحفَرَ  فََمَضى اْلَواِحدةَ  أََخذَ  الَِّذي َوأمَّ

ةَ   َخذَ أَ  الَِّذي فََجاءَ . َوَحاَسبَهُمْ  اْلَعبِيدِ  أُولئِكَ  َسيِّدُ  َجاءَ  طَِويلٍ  َزَمانٍ  َوبَْعدَ . َسيِِّدهِ  فِضَّ

مَ  َوَزنَاتٍ  اْلَخْمسَ   .أَْعطيتَنِي َوَزنَاتٍ  َخْمسَ  َسيِِّدي، يا: قَائَِلً  أَُخرَ  َوَزنَاتٍ  َخْمسَ  َوقَدَّ

الِحُ  اْلَعْبدُ  أيهَا َحسناً : َسيُِّدهُ  لَهُ فَقَالَ . َربِْحتُهَا أَُخرُ  َوَزناتٍ  َخْمسُ  هَُوَذا  ُن،َواألِمي الصَّ

 أََخذَ  الَِّذي ءَ َجا ثُمَّ . َسيِِّدكَ  فََرحِ  إلى اُْدُخلْ . اْلَكثِيرِ  َعلَى فَأُقِيُمكَ  اْلقَلِيلِ  في أِميناً  ُكْنتَ 

 قَالَ  .َربِْحتُهَُما أُْخَريَانِ  َوْزنَتَانِ  هَُوذا. َسلَّْمتَنِي َوْزنَتَْينِ  َسيِِّدي، يا: َوقَالَ  اْلَوْزنَتَْينِ 
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ا: َسيُِّدهُ  لَهُ الِحُ  اْلَعْبدُ  أيهَا نِِعمَّ . اْلَكثِيرِ  لَىعَ  فَأُقِيُمكَ  اْلقَلِيلِ  في أَِميناً  ُكْنتَ  َواألَِميُن، الصَّ

ِ َدائِماً   .َسيِِّدكَ  فََرحِ  إلى اُْدُخلْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (90 ــ 12:  6) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 13،  16،  9 ، 1:  109 مز

بِّ  أَْقَسمَ  َكَما ِدَعتِِه، َوُكلَّ  َداودَ  يَاَربُّ  اُْذُكرْ   نَ يَْلبَُسو َكهَنَتُكَ . يَْعقُوبَ  إللَهِ  َونََذرَ  لِلرَّ

، يُسوكَ  اْلبِرَّ  .هَلِّلُويَا. َعْبِدكَ  َداودَ  أَْجلِ  ِمنْ  يَْبتَِهُجونَ  وقِدِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .آمين إلي األبد، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ِمنَ  َكثِيرٍ  َوُجْمهورٍ  تََلِميِذِه، ِمنْ  َجْمعٍ  َمعَ  َخَلٍء، َمْوِضعٍ  في َوَوقَفَ  َمَعهُمْ  َونََزلَ 

ْعِب،  َجاُءوا الَِّذينَ  َوَصْيَدا، ُصورَ  َساِحلِ  َوِمنْ  َوأُوُرَشلِيمَ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  ِمنْ  الشَّ

بُونَ  أَْمَراِضِهْم، ِمنْ  َويَشفِيَِهمْ  ِمنهُ لِيَْسَمُعوا . يِهمْ يَْشفِ  َكانَ  النَِّجَسةِ  األَْرَواحِ  ِمنَ  َواْلُمَعذَّ

ةً  ألنَّ  يَْلِمَسهُ؛ أنْ  يَْطلُبُ  اْلَجْمعِ  ُكلُّ  َوَكانَ   َوَرفَعَ  .اْلَجِميعَ  َوتَْشفِي ِمْنهُ تَْخُرجُ  َكانَتْ  قُوَّ

وحِ؛ اْلَمَساِكينُ  أيهَا طُوبَاُكمْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  تََلِميِذهِ  إلى َعْينَْيهِ  ِ  تَ َملَُكو لَُكمْ  ألنَّ  بِالرُّ . هللاَّ

 ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلبَاُكونَ  أيهَا طُوبَاُكمْ . تُْشبَُعونَ  ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلِجيَاعُ  أيهَا طُوبَاُكمْ 

 مْ اْسَمكُ  ُجواَوأَْخرَ  َوَعيَُّروُكْم، َوأَْفَرُزوُكمْ  النَّاُس، أْبَغَضُكمْ  إذا طُوبَاُكمْ . َستَْضَحُكونَ 
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يرٍ   ِظيمٌ عَ  أَْجُرُكمْ  فَهَُوَذا َوتَهَلَّلُوا، اْليَْومِ  ذلِكَ  في اْفَرُحوا. اإلْنَسانِ  اْبنِ  أَْجلِ  ِمنْ  َكِشرِّ

َماِء؛ في  ".بِاألنبِيَاءِ  يَْفَعلُونَ  َكانُوا هَكَذا آباَءهُمْ  ألنَّ  السَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (01 ــ 12:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال برانيين،العِ  إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بَ  بِاإليَمانِ  بَ  ِحينَ  إْسَحقَ  إْبَراِهيمُ  قَرَّ بَ . ُجرِّ  قَبِلَ  الَِّذي َذاكَ  الَوِحيدَ  اْبنَهُ َوقَرَّ

 أنَّ  نَْفِسهِ  في َوإْفتََكرَ ". نَْسلٌ  لَكَ  يُْدَعى بِإْسَحقَ  إنَّهُ: "لَهُ قِيلَ  الَِّذي بَِسبَبِِه، اْلَمَواِعيدَ 

 َ  َما أْجلِ  ِمنْ  بِاإليَمانِ . بِِمثَالٍ  أَخَذهُ  هَذا أْجلِ  فَِمنْ  األْمَواِت، ِمنَ  يُقِيَمهُ أنْ  قَاِدرٌ  هللاَّ

 اِحدٍ وَ  ُكلَّ  بَاَركَ  َمْوتهِ  ِعْندَ  يَْعقُوبُ  بِاإليَمانِ . َوِعيُسو يَْعقُوبَ  إْسَحقُ  بَاَركَ  َسيَُكونُ 

 جَ ُخُرو َذَكرَ  َمْوتهِ  ِعْندَ  يُوُسفُ  بِاإليَمانِ . َعَصاهُ  َرْأسِ  َعلَى َوَسَجدَ  يُوُسَف، اْبنَيْ  ِمنْ 

ا ُموَسى، بِاإليَمانِ . ِعظَاِمهِ  أْجلِ  ِمنْ  َوأَْوَصى إْسَرائِيلَ  بَنِي  َلَثَةَ ثَ  أبَواهُ  أْخفَاهُ  ُولَِد، لَمَّ

بِيَّ  َرأَيا ألنهَُما أَْشهٍُر، الَ  ُموَسى بِاإليَمانِ . اْلَملِكِ  أْمرِ  ِمنْ  يََخافَا َولَمْ  َجِميَلً، الصَّ  مَّ

ِ  َشْعبِ  َمعَ  يَتَألَّمَ  أنْ  باألْحَرى َوَشاءَ  فِْرَعْوَن، الْبنَةِ  اْبناً  يُْدَعى أنْ  أَْنَكرَ  َكبِرَ   أْفَضلَ  هللاَّ

مَ  أنْ  ِمنْ   ْوفَرُ أ َعِظيمٌ  ِغنى أنهُ ِعْنَدهُ  اْلَمِسيحِ  َعارَ  َجَعلَ  إذْ  يَِسيراً، َزَمنَاً  بِاْلَخِطيَّةِ  يَتَنَعَّ

 يََخفْ  َولَمْ  ِمْصرَ  تََركَ  بِاإليَمانِ . اْلُمَجاَزاةِ  ُحْسنَ  يَْنتَِظرُ  َكانَ  ألنهُ ِمْصَر؛ ُكنُوزِ  ِمنْ 

 َصنَعَ  بِاإليَمانِ . َمْنظُورٍ  َواِحدٍ  ِمْثلَ  الَمْنظُورِ  لَغيرِ  ثَبَتَ  ألنهُ اْلَملِِك، َغَضبِ  ِمنْ 

مَ  َوَرشَّ  اْلفِْصحَ   ْحَمرِ األَ  اْلبَْحرِ  في َعبَُروا بِاإليَمانِ . أْبَكاَرهُمْ  اْلُمْهلِكُ  يََمسَّ  لِئََلَّ  الدَّ

ا الَِّذي األَْمرُ  يَابَِسٍة، أَْرضٍ  في َكَما  بِاإليَمانِ . َغِرقُوا اْلِمْصِريُّونَ  فِيهِ  َشَرعَ  لَمَّ
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انِيَةُ  َراَحابُ  بِاإليَمانِ . أيامٍ  َسْبَعةَ  َحْولَهَا ِطيفَ  بَْعَدَما أَِريَحا أَْسَوارُ  َسقَطَتْ   مْ لَ  الزَّ

 .بَِسَلمٍ  اْلَجاُسوَسْينِ  قَبِلَتِ  إذْ  الُعَصاِة، َمعَ  تَْهلِكْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (91 ــ 19:  1) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يَعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

ُجلِ  طُوبَى  ْلَحيَاِة،ا إْكلِيلَ  يَنَالُ  ُمْختَاَراً  َصارَ  إَذا ألنهُ التَّْجِربَِة، في يَْصبِرُ  الَِّذي لِلرَّ

بُّ  بِهِ  َوَعدَ  الَِّذي بَ  إَذا أََحدٌ  يَقُلْ  ال. يُِحبُّونَهُ لِلَِّذينَ  الرَّ َ  إنَّ : "ُجرِّ بَنِي قَدْ  هللاَّ  ألنَّ  ؛"َجرَّ

 َ بُ  ال هللاَّ ُروِر، يَُجرِّ بُ  ال َوهُوَ  بِالشُّ بُ  َواِحدٍ  ُكلَّ  َولِكنَّ . أََحداً  يَُجرِّ  اْنَجَذبَ  إَذا يَُجرَّ

ْهَوةَ  إنَّ  ثُمَّ . نَْفِسهِ  َشْهَوةِ  ِمنْ  َواْنَخَدعَ  ا َخِطيَّةً، تَلِدُ  فَإنَّهَا َحبِلَتْ  إَذا الشَّ  َذاإ اْلَخِطيَّةُ  َوأمَّ

 لُّ َوكُ  َصالَِحةٍ  َعِطيَّةٍ  ُكلُّ . َوأَِحبَّائِي إْخَوتِي يَا تَِضلُّوا ال. اْلَمْوتَ  تَلِدُ  فَإنَّهَا َكَملَتْ 

ةٍ  َمْوِهبَةٍ   الوَ  تَْغيِيرٌ  ِعْنَدهُ  لَْيسَ  الَِّذي األَنَواِر، أبِي ِعْندِ  ِمنْ  نَاِزلَةٌ  فَْوُق، ِمنْ  فَِهيَ  تَامَّ

 يَا ُمواَواْعلَ . َخَلئِقِهِ  بَاُكوَرةَ  نَُكونَ  لَِكيْ  اْلَحقِّ  بَِكلَِمةِ  فََولََدنَا َشاءَ  قَدْ . يَُزولُ  ِظلٍّ  ِشْبهُ

 َكلُِّم،التَّ  في ُمْبِطئاً  االْستَِماعِ، في ُمْسِرَعاً  ِمنُكمْ  إْنَسانٍ  ُكلُّ  لِيَُكنْ  األِحبَّاَء، إْخَوتِي

ِ  بِرَّ  يَْصنَعُ  ال اإلْنَسانِ  َغَضبَ  ألنَّ  اْلَغَضِب، في ُمْبِطئاً   نََجاَسةٍ  ُكلَّ  اْطَرُحوا لِذلِكَ . هللاَّ

، َوَكْثَرةَ  رِّ  تَُخلِّصَ  أنْ  يُْمِكنُهَا التي َجِديداً، اْلَمْغُروَسةَ  اْلَكلَِمةَ  بَِوَداَعةٍ  َواْقبَلُوا الشَّ

 .نُفُوَسُكمْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (93 ــ 11:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ُ  َوَكانَ  اتٍ  بُولُسَ  يََديْ  َعلَى يَْصنَعُ  هللاَّ  اِديلَ َمن يَأُخُذونَ  َكانُوا إِنَّهُمْ  َحتَّى َكثِيَرةً، قُوَّ

 األْمَراُض، َعْنهُمُ  فَتَُزولُ  اْلَمْرَضى، َعلَى َويََضُعونَهَا َجَسِدهِ  َعلَى ِمنْ  َوِخَرقاً 

يَرةُ  األْرَواحُ  َوتَْخُرجُ  رِّ افِينَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  قَْومٌ  فَاْبتََدأ. الشِّ ِمينَ  الطَّوَّ وايُسَ  أنْ  اْلُمَعزِّ  مُّ

بِّ  بِاْسمِ  يَرةُ  األْرَواحُ  بِِهمِ  الَِّذينَ  َعلَى يَُسوعَ  الرَّ رِّ  يَُسوعَ ب نَْستَْحلِفُُكمْ : "قَائِلِينَ  الشِّ

 َكهَنٍَة، َرئِيسِ  يَهُوِديٍّ  َسَكاَوا، يُْدَعى لَِواحدٍ  بَنِينَ  َسْبَعةُ  َوَكانَ !" بُولُسُ  بِهِ  يَْكِرزُ  الَِّذي

وحُ  فَأَجابَ . هََذا يَْفَعلُونَ  يرُ  الرُّ رِّ ا: "لَهُمْ  َوقَالَ  الشِّ  ناأَ  َوبُولُسُ  أَْعِرفُهُ، فَأَنا يَُسوعُ  أمَّ

ا أَْعلَُمهُ، ُجلُ  َعلَْيِهمُ  فََوثَبَ ". أْنتُْم؟ فََمنْ  أْنتُمْ  َوأمَّ وحُ  بِهِ  َكانَ  الَِّذي الرَّ يرُ  الرُّ رِّ  ،الشِّ

ؤوسِ  َمْشُدوِخي ُعَراةً  اْلبَْيتِ  َذلِكَ  ِمنْ  هََربُوا َحتَّى َعلَْيهْم، َوقَِويَ  َوتََسلَّطَ   ارَ َوصَ . الرُّ

اِكنِينَ  َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودِ  لَِجِميعِ  ظَاِهراً  هََذا  ىَعلَ  َخْوفٌ  فََوقَعَ . أَفَُسسَ  في السَّ

بِّ  إْسمُ  َوَكانَ  َجِميِعِهْم،  يَأْتونَ  آَمنُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َوَكانَ . يَتََعظَّمُ  يَُسوعَ  الرَّ

ْحرَ  يَْستَْعِملُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َوَكانَ  بِأَْفَعالِِهْم، َوُمْخبِِرينَ  ُمْعتَِرفِينَ  ُمونَ يُ السِّ  قَدِّ

قُونَهَا ُكتُبَهُمْ  رُ  فََوَجُدوهَا أَْثَمانَهَا َوَحَسبُوا. اْلَجِميعِ  أَمامَ  َويُحرِّ  نَ مِ  َربََواتٍ  بَِخْمسِ  تُقَدَّ

ةِ  بِّ  َكلَِمةُ  َكانَتْ  هَكَذا. اْلفِضَّ ةٍ  َوتَْقَوى تَْنُمو الرَّ  .بِِشدَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (16:  2 ــ 90:  4) َمتى
 

 البَشير، متىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  1:  1 مز

ُجِل، طُوبَى  يَقِْف، مْ لَ  اْلُخطَاةِ  طَِريقِ  َوفي اْلُمنَافِقِيَن، َمُشوَرةِ  في يَْسلُكْ  لَمْ  الَِّذي لِلرَّ

 .هَلِّلُويَا. يَْجلِسْ  لَمْ  اْلُمْستَْهِزئِينَ  َمْجلِسِ  َوفي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 وِت،اْلَملَكُ  بِبَِشاَرةِ  َويَْكِرزُ  َمَجاِمِعِهْم، في يَُعلِّمُ  اْلَجلِيلِ  ُكلِّ  في يَطُوفُ  يَُسوعُ  َوَكانَ 

ْعبِ  في َوَجعٍ  َوُكلَّ  َمَرضٍ  ُكلَّ  َويَْشفِي  َضُروافَأحْ . ُسوِريَّةَ  َجِميعِ  في َخبَُرهُ  فََذاعَ . الشَّ

قََماءِ  َجِميعَ  إلَْيهِ   َواْلَمْصُروِعينَ  َواْلَمَجانِينَ  اْلُمْختَلِفَِة، َواألَْوَجاعِ  بِاألَْمَراضِ  السُّ

 لِيمَ َوأُوُرشَ  اْلُمُدنِ  َواْلَعْشرِ  اْلَجلِيلِ  ِمنَ  َكثِيَرةٌ  ُجُموعٌ  َوتَبَِعهُ. فََشفَاهُمْ  َواْلَمْفلُوِجيَن،

ا. األُْرُدنِّ  َعْبرِ  َوِمنْ  َواْليَهُوِديَّةِ  ا اْلَجبَِل، إلى َصِعدَ  اْلُجُموعَ  َرأى َولَمَّ  َجاءَ  َجلَسَ  فَلَمَّ

وحِ؛ لِْلَمَساِكينِ  طُوبَى: "قَائَِلً  َوَعلََّمهُمْ  فَاهُ  فَفَتَحَ . تََلِميُذهُ  إلَْيهِ   َملَُكوتَ  لَهُمْ  ألنَّ  بِالرُّ

َمَواتِ  ْونَ  ألنهُمْ  اآلَن؛ لِْلَحَزانَى طُوبَى. السَّ  يَِرثُونَ  ألنهُمْ  لِْلُوَدَعاِء؛ طُوبَى. يَتََعزَّ

؛ إلى َواْلِعطَاشِ  لِْلِجيَاعِ  طُوبَى. األَْرضِ  َحَماِء؛ طُوبَى. يُْشبَُعونَ  ألنهُمْ  اْلبِرِّ  نهُمْ أل لِْلرُّ

َ  يَُعايِنُونَ  ألنهُمْ  اْلقَْلِب؛ ألَْنقِيَاءِ  طُوبَى. يُْرَحُمونَ  َل لَِصانِِعي طُوبَى. هللاَّ  ألنهُمْ  ِم؛السَّ

ِ  أْبنَاءَ  ؛ أَْجلِ  ِمنْ  لِْلَمْطُروِدينَ  طُوبَى. يُْدَعْونَ  هللاَّ َمَواتِ  َملَُكوتَ  لَهُمْ  ألنَّ  اْلبِرِّ  .السَّ

يَرٍة، َكلَِمةٍ  ُكلَّ  َعلَْيُكمْ  َوقَالُوا َوَعيَُّروُكمْ  طََرُدوُكمْ  إذا طُوبَاُكمْ  . نَ َكاِذبِي أَْجلِي، ِمنْ  ِشرِّ
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َمَوا في َعِظيمٌ  أَْجَرُكمْ  ألنَّ  َوتَهَلَّلُوا؛ اِْفَرُحوا  ِذينَ الَّ  األْنبِيَاءَ  طََرُدوا هَكَذا ألنهُمْ  ِت،السَّ

 ألنْ  إالَّ  ٍء،لَِشىْ  بَْعدُ  يَْصلُحُ  ال يَُملَُّح؟ فَبَِماَذا اْلِمْلحُ  فََسدَ  َوإَذا األَْرِض، ِمْلحُ  أَْنتُمْ . قَْبلَُكمْ 

 َمِدينَةٌ  تُْخفَى أنْ  يُْمِكنُ  ال. اْلَعالَمِ  نُورُ  أَْنتُمْ . النَّاسِ  ِمنَ  َويَُداسَ  َخاِرَجاً  يُْطَرحَ 

 يََضُعونَهُ بَلْ  ِمْكيَاٍل، تَْحتَ  َويََضُعونَهُ ِسَراجاً  يُوقُِدونَ  َوال َجبٍَل، َعلَى َمْوُضوَعةٌ 

امَ  هَكَذا نُوُرُكمْ  فَْليُِضئْ . اْلبَْيتِ  في َمنْ  لُِكلِّ  فَيُِضيءُ  اْلَمنَاَرةِ  َعلَى  لَِكيْ  النَّاس، قُدَّ

ُدوا اْلَحَسنَةَ، أَْعَمالَُكمُ  يََرْوا َمَواتِ  في الَِّذي أَباُكمُ  َويَُمجِّ  ".السَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 هَاتُورمن شهر  2اليوم: 
 

 العَشيه

 (1:  2 ــ 04:  2) رقُسمَ 
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 16 ، 12:  62 مز

ِ  َمْرَكبَةُ  ْبَواتِ  هللاَّ بَّ  فَإنَّ . اْلُمْخَصبين َواألُلُوفِ  اْلُمَضاَعفَِة، بِالرِّ  لىإ يَْسُكنُ  الرَّ

ُ . االْنقَِضاءِ   .هَلِّلُويَا. اْلقُْدسِ  في ِسينَاءَ  في فِيهمْ  هللاَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 لْ َويَْحمِ  نَْفَسهُ فَْليُْنِكرْ  َوَرائِي يَأتيَ  أنْ  أَرادَ  َمنْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  َوتََلِميَذهُ  اْلَجْمعَ  َوَدَعا

 أَْجلِي نْ مِ  نَْفَسهُ يُْهلِكُ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يَُخلِّصَ  أنْ  أَرادَ  َمنْ  ألنَّ . َويَْتبَْعنِي َصلِيبَهُ

 َوَخِسرَ  هُُكلَّ  اْلَعالَمَ  َربِحَ  لَوْ  اإلْنَسانُ  يَْنتَفِعُ  َماذا ألنهُ. يَُخلُِّصهَا فَهُوَ  اإلْنِجيلِ  أَْجلِ  َوِمنْ 

 بِي يَْعتَِرفَ  بِأنْ  يَْخَزى َمنْ  ألنَّ  نَْفِسِه؟ َعنْ  فَِداءً  اإلْنَسانُ  يُْعِطي َماذا أوْ  نَْفَسهُ؟

 َمتَى هِ بِ  يَْستَِحي أْيَضاً  اإلْنَسانِ  اْبنَ  فَإنَّ  َواْلَخاِطئ، اْلفَاِسدِ  اْلِجيلِ  هَذا في َوبَِكَلِمي

يِسينَ  َمَلئَِكتِهِ  َمعَ  أبِيهِ  َمْجدِ  في َجاءَ   إنَّ  :لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "لَهُمْ  يَقُولُ  َوَكانَ ". اْلقِدِّ

ِ  َملَُكوتَ  يََرْوا َحتَّى اْلَمْوتَ  يَُذوقُونَ  ال هَهُنَا اْلقِيَامِ  ِمنَ  قَْوَماً  ةٍ  أَتَى قَدْ  هللاَّ  ".بِقُوَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (06 ــ 96:  19) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 6:  00 مز

بِّ  بَِكلَِمةِ  َدتِ  الرَّ َمَواُت، تََشدَّ اتِهَا ُكلُّ  فِيهِ  َوبُِروحِ  السَّ  وَ هُ  فََكانُوا، قَالَ  هُوَ  ألنهُ. قُوَّ

 .هَلِّلُويَا. فَُخلِقُوا أََمرَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 يَْخِدُمنِي َوَمنْ . َمِعي َخاِدِمي يَُكونُ  هُنَاكَ  أَنا أَُكونُ  َوَحْيثُ  فَْليَْتبَْعنِي، يَْخِدْمنِي َمنْ 

نِي أَبتِ  يَا: أَقُولُ  فََماَذا. ُمْضطَِربَةٌ  نَْفِسي اآلنَ . أبِي يُْكِرُمهُ اَعِة؟ هِذهِ  ِمنْ  نَجِّ  ِكنْ لَ  السَّ

اَعةِ  هِذهِ  أْجلِ  ِمنْ  دِ  اآلبُ  أيهَا. أتَْيتُ  السَّ َماءِ  ِمنَ  َصوتٌ  فََخَرجَ ! اْبنَكَ  َمجِّ : قَائَِلً  السَّ

ْدُت، قَدْ " دُ  َمجَّ ا". أْيضاً  َوأَُمجِّ  هُوَ  َحَدثَ  َما إنَّ  يَقُولُ  َكانَ  الَواقِفُ  اْلَجْمعُ  َسِمعَ  فَلَمَّ

َماءِ  ِمنَ  َخاطَبَهُ َمَلَكاً  إنَّ  يَقُولُونَ  آَخُرونَ  َوَكانَ . َرْعدٌ  : َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأَجابَهُمْ . السَّ

ْوتَ  هَذا إنَّ "  اآلنَ . الَعالَمِ  هَذا َدْينُونَةُ  اآلنَ . أَْجلُِكمْ  ِمنْ  بَلْ  أْجلِي ِمنْ  يَُكنْ  لَمْ  الصَّ

 إلَيَّ  أَْجِذبْ  األْرضِ  َعنِ  اْرتَفَْعتُ  َمتَى أْيضاً  َوأَنا. َخاِرَجاً  يُْطَرحُ  الَعالَمِ  هَذا َرئِيسُ 

: لَ َوقَا اْلَجْمعُ  فَأَجابَهُ. يَُموتُ  ِميتَةٍ  بِأيةِ  أنهُ إلى ُمِشيراً  يَقُولُهُ َكانَ  َوهَذا". َواِحدٍ  ُكلَّ 

 يَْنبَِغي هُإنَّ  أَْنتَ  تَقُولُ  فََكْيفَ  األبِد، إلَى يَْثبُتُ  اْلَمِسيحَ  أنَّ  النَّاُموسِ  ِمنَ  َسِمْعنَا نَْحنُ "

 فِيُكمْ  النُّورَ  إنَّ : "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ ". اإلْنساِن؟ اْبنُ  هُوَ  َمنْ  اإلْنساِن؟ اْبنُ  يُْرفَعَ  أنْ 

 فَإنَّ . الظََّلمُ  يُْدِرَكُكمُ  ال لَِكيْ  النُّورُ  لَُكمُ  َدامَ  َما النُّورِ  في فَاْسلُُكوا يَِسيراً، آَخرَ  َزَمنَاً 
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 يُروالِتَصِ  بِالنُّورِ  نُواآمِ  النُّورُ  لَُكمُ  َدامَ  َما. يَْمِشي أْينَ  يَعلَمُ  ال الظََّلَمِ  في يَْمِشي َمنْ 

ِ َدائِماً  ".النُّورِ  أْبنَاءَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (9:  10 ــ 91:  19) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َوإلى ِصْهيَْوَن، َجبَلِ  إلى أَتَْيتُمْ  قَدْ  بَلْ ". َوُمْرتَِعدٌ  ُمْرتَِعبٌ  إنِّي: "قَال ُموَسى ألنَّ 

ِ  َمِدينَةِ  َماِويَِّة، أُوُرَشلِيمَ . اْلَحيِّ  هللاَّ  أْبَكارٍ  َسةِ َوَكنِي. اْلُمَعيِِّدينَ  اْلَمَلئَِكةِ  َربََواتِ  َوإلى السَّ

َمواِت، في َمْكتُوبِينَ  ِ  َوإلى السَّ لِيَن، أَْبَرارٍ  أَْرَواحِ  َوإلى اْلَجِميعِ، َديَّانِ  هللاَّ  إلىوَ  ُمَكمَّ

 نْ أ اُْنظُُروا. هَابِيلَ  َدمِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  يَتََكلَّمُ  َرشٍّ  َدمِ  َوإلى اْلَجِديِد، اْلَعْهدِ  َوِسيطِ  يَُسوعَ 

 َعلَى لِّمِ اْلُمتَكَ  ِمنَ  فَْوااْستَعْ  إذِ  يَْنُجوا لَمْ  أُولئِكَ  َكانَ  إنْ  ألنهُ. اْلُمتََكلِّمِ  ِمنَ  تَْستَْعفُوا ال

 ِمنَ  َجاءَ  الَِّذي َعنِ  ُوُجوهَنا نَُولِّي الَِّذينَ  نَْحنُ  نَْنُجو ال ِجّداً  فَبِاألَْولَى األَْرِض،

َمَواتِ  ا ِحينَئٍِذ، األَْرضَ  َزْلَزلَ  َصْوتُهُ الَِّذي! السَّ ةً مَ  إنِّي: "قَائَِلً  َوَعدَ  فَقَدْ  اآلنَ  َوأمَّ  رَّ

َماءَ  بَلِ  فَقَطْ  األَْرضَ  ال أَُزْلِزلُ  أُْخَرى ةً " فَقَْولُهُ". أْيضاً  السَّ  َعلَى يَُدلُّنَا" أُْخَرى َمرَّ

. تََزْعَزعُ تَ  ال التي ثَابِتَةً  تَْبقَى لَِكيْ  َكَمْخلُوقٍَة، اْلُمتََزْعِزَعةِ  األْشيَاءِ  َوَزَوالِ  تَْغيِيرِ 

َ  نَْخِدمُ  بِهَا نِْعَمةٌ  ِعْنَدنَا لِتَُكنْ  يَتََزْعَزعُ  ال َملَُكوتاً  قَابِلُونَ  َونَْحنُ  لِذلِكَ   ِضيهُ،َونُرْ  هللاَّ

 اءِ اْلُغَربَ  َوَمْحبَّةُ . األََخِويَّةُ  اْلَمَحبَّةُ  لِتَْثبُتِ  ".آِكلَةٌ  نَارٌ  هُوَ  إلَهَنَا" ألنَّ . َوِرْعَدةٍ  بَِخْوفٍ 

 .يَْدُرونَ  ال َوهُمْ  َمَلئَِكةً  أُنَاسٌ  أََضافَ  بِهَا ألنَّ  تَْنَسْوهَا؛ ال

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ   نآمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (99 ــ 12:  0) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ينَ  ُكونُوا َجاءِ  َسبَبِ  َعنْ  َكلَِمةً  يَْسأَلُُكمْ  َمنْ  ُكلِّ  لُِمَجاَوبَةِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في ُمْستَِعدِّ  لَِّذيا الرَّ

 َعلِيُكمْ  يَتََكلَُّمونَ  الَِّذينَ  يَْخَزى لَِكيْ  َصالٌِح، َضِميرٌ  َولُكمْ  َوتَْقَوى، بَِوَداَعةٍ  لِكنْ  فِيُكْم،

ُرورِ   تَتَأَلَُّموا أنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  فَإنَّهُ اْلَمِسيحِ، في الَِحةَ الصَّ  ِسيَرتَُكمْ  يَِعيبُونَ  َوالَِّذينَ  بِالشُّ

ِ، إَراَدةُ  َشاَءتْ  إنْ  َخْيراً، َصانُِعونَ  َوأْنتُمْ  اً  َصانُِعونَ  َوأْنتُمْ  تَتَأَلَُّموا أنْ  ِمنْ  هللاَّ . َشرَّ

ةً  َماتَ  قَدْ  أْيضاً  اْلَمِسيحَ  ألنَّ   األَثََمِة، أَْجلِ  ِمنْ  اْلبَارُّ  َعنَّا، اْلَخِطيَّةِ  أَْجلِ  ِمنْ  َواِحَدةً  َمرَّ

بَنَا لَِكيْ  ِ، إلى يُقَرِّ وحِ، في ُمْحيىً  َولِكنْ  اْلَجَسدِ  في ُمَماتَاً  هللاَّ  َذهَبَ  أْيضاً  َوبِهَذا الرُّ

رَ  ْجِن، في التي األَْرَواحَ  فَبَشَّ ِ  أَنَاةُ  َكانَتْ  ِحينَ  قَِديَماً، َعَصتْ  التي السِّ  في ْنتَِظرُ تَ  هللاَّ

 هَكَذافَ . أْنفُسٍ  ثََمانِي أَيْ  اْلَماِء، ِمنَ  قَلِيلُونَ  َخلَصَ  َوفِيهِ  فُْلَكاً  َصنَعَ  الَِّذي نُوحٍ، أيامِ 

 ِميرٍ ضَ  ُسَؤالُ  بَلْ  اْلَجَسِد، َوَسخِ  إَزالَةُ  ال. اْلَمْعُموِديَّةِ  بِِمثَالِ  يَُخلُِّصُكمْ  اآلنَ  أْيضاً  أْنتُمْ 

ِ، َعنِ  َصالِحٍ  ِ، يَِمينِ  َعن َجالِسٌ  هُوَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ  هللاَّ  ِعدَ صَ  قَدْ  إذْ  هللاَّ

َماِء، إلى اتٌ  َوَسَلِطينُ  َوَمَلئَِكةٌ  السَّ  .لَهُ َخاِضَعةٌ  َوقُوَّ

ا  ،ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (14 ــ 9:  11) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  إنَّكَ : "قَائِلِينَ  اْلِختَاِن، أَْهلِ  ِمنْ  الَِّذينَ  َخاَصَمهُ أُوُرَشلِيَم، إلى بُْطُرسُ  َصِعدَ  َولَمَّ

 إنِّي: قَائَِلً  بِأْمِرهِ  يُْخبُِرهُمْ  بُْطُرسُ  فَاْبتََدأَ ". َمَعهُمْ  َوأََكْلتَ  ُغْلفٍ  ِرَجالٍ  إلى َدَخْلتَ 

 َعِظيمٍ  تَّانٍ كَ  ثَْوبِ  ِمْثلَ  نَاِزالً  إنَاءً : َغْيبَةٍ  في ُرْؤيَا فََرأَْيتُ  أَُصلِّي، يَافَا َمِدينَةِ  في ُكْنتُ 

َماءِ  ِمنَ  ُمَدلَّىً  ْلتُ  إلَْيهِ  اْلتَفَتُّ  فَهَذا. إلَيَّ  َوَجاءَ  األَْربََعِة، بِأَْطَرافِهِ  السَّ  َرأَْيتُ فَ  فِيِه، َوتَأمَّ

بابَاتِ  َواْلُوُحوشَ  األَْرضِ  في الَّتي األَْربَعِ  َذَواتِ  َماءِ  َوطُيُورَ  َوالدَّ  َوَسِمْعتُ . السَّ

 ْدُخلْ يَ  لَمْ  ألنهُ! يَاَربُّ  لي َحاَشا: فَقُْلتُ . َوُكلْ  إْذبَحْ  بُْطُرُس، يَا قُمْ : لي يَقُولُ  َصْوتاً 

ْوتُ  فَأََجابَ . َدنِسٌ  أوْ  نَِجسٌ  َشْيءٌ  قَطُّ  فَِمي ةً  الصَّ َماءِ  ِمنَ  ثَانِيَةً  َمرَّ  هََّرهُ طَ  َما: قَائَِلً  السَّ

 ُ ْسهُ ال هللاَّ اتٍ  ثََلثِ  َعلَى هَذا َوَكانَ . أَْنتَ  تُنَجِّ َماءِ ا إلى ثَانِيَةً  َشْيءٍ  ُكلُّ  ُرفِعَ  ثُمَّ . َمرَّ  لسَّ

 ُمْرَسلِينَ  فِيِه، ُكْنتُ  الَِّذي اْلبَْيتِ  بَابِ  َعلَى َوقَفُوا اْلَحالِ  في ِرَجالٍ  بِثََلثَةِ  َوإَذا. أْيضاً 

وحُ  ليَ  فَقَالَ . قَْيَصِريَّةَ  ِمنْ  إلَيَّ   ِعيمَ  َوَجاءَ . َشْيءٍ  في ُمْرتَابٍ  َغْيرَ  َمَعهُمْ  اْنطَلِقْ : الرُّ

تَّةُ  اإلْخَوةُ  هُؤالءِ  ُجِل، بَْيتَ  فََدَخْلنَا. اآلَخُرونَ  السِّ  في اْلَمَلكَ  َرأَى َكْيفَ  فَأَْخبََرنَا الرَّ

 هَذاوَ  بُْطُرَس، يُْدَعى الَِّذي ِسْمَعانَ  َواْستَْدعِ  يَافَا، إلى أَْرِسلْ : لَهُ َوقَائَِلً  قَائَِماً  بَْيتِهِ 

 .بَْيتِكَ  َوُكلُّ  أْنتَ  تَْخلُصُ  بِهِ  َكَلماً  يَُكلُِّمكَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (21 ــ 40:  1) يُوَحنا
 

نا يُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0،  9 ، 1:  23 مز

اُروبِيمِ  َعلَى َجالِسُ  ايَ  امَ  ْظهَْر،إ الشَّ تَكَ  أَْنِهضْ . َوَمنَسَّى َوبِْنيَاِمينَ  ْفَرايمإ قُدَّ  َوهَلُمَّ  قُوَّ

ُ  يَا لَِخَلِصنَا،  .هَلِّلُويَا. اُْرُدْدنَا هللاَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،المجُد الدائمهللا الحي، الذي لهُ 
 

" إْتبَْعنِي" :يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  فِيلُبُّسَ  فََوَجدَ  اْلَجلِيِل، إلى يَأتِيَ  أنْ  أَرادَ  أْيضاً  اْلَغدِ  َوفي

 ثَنَائِيلَ نَ  فِيلُبُّسُ  فََوَجدَ . َوبُْطُرسَ  أنَدَراُوسَ  َمِدينَةِ  ِمنْ  َصْيَدا، بَْيتِ  ِمنْ  فِيلُبُّسُ  َوَكانَ 

 وُسفَ يُ اْبنَ  يَُسوعَ  َواألْنبِيَاُء، النَّاُموسِ  في ُموَسى َعْنهُ َكتَبَ  الَِّذي َوَجْدنَا: "لَهُ َوقَالَ 

". ؟َصالِحٌ  النَّاِصَرةِ  ِمنَ  يَْخُرجَ  أنْ  يُْمِكنُ  هَلْ : "نَثَنَائِيلُ  لَهُ فَقَالَ ". النَّاِصَرةِ  ِمنَ  الَِّذي

 هَُوَذا: "ْنهُعَ  فَقَالَ  إلَْيِه، ُمْقبَِلً  نَثَنَائِيلَ  يَُسوعُ  َوَرأَى". َواْنظُرْ  تََعالَ : "فِيلُبُّسُ  لَهُ فَقَالَ 

 ُسوعُ يَ  أَجابَ ". َعَرْفتَنِي؟ أْينَ  ِمنْ : "نَثَنَائِيلُ  لَهُ فَقَالَ ". فِيهِ  ِغشَّ  ال َحقَّاً  إْسَرائِيلِيٌّ 

 ثَنَائِيلُ نَ  أَجابَ ". َرأْيتُكَ  التِّيِن، َشَجَرةِ  تَْحتَ  َوأْنتَ  فِيلُبُّسُ  يَْدُعَوكَ  أنْ  قَْبلَ : "لَهُ َوقَالَ 

ِ، اْبنُ  هُوَ  أْنتَ  ُمَعلُِّم، يَا: "لَهُ َوقَالَ   َوقَالَ  يَُسوعُ  أَجابَ ". إْسَرائِيلَ  َملِكُ  هُوَ  أْنتَ  هللاَّ

 نْ مِ  أْعظَمَ  تََرى َسْوفَ  التِّيِن؟ َشَجَرةِ  تَْحتَ  َرأَْيتُكَ  إني لَكَ  قُْلتُ  ألني آَمْنتَ  هَلْ : "لَهُ

َماءَ  تََرْونَ  َسْوفَ  إنَُّكمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ : "لَهُ َوقَالَ !" هَذا  ةَ َوَمَلئِكَ  َمْفتُوَحةً، السَّ

 ِ ِ َدائِماً  ". اإلْنَسانِ  إْبنِ  َعلَى َويَْنِزلُونَ  يَْصَعُدونَ  هللاَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
$$$ 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر هَاتُور 2اليوم: 
 

 العَشيه

 (90 ــ 14:  92) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6 ، 11:  09 مز

يقُونَ  أيهَا إْفَرُحوا دِّ بِّ  الصِّ  ِمنْ . قُلُوبِ الْ  ُمْستَقِيِمي َجِميعَ  يا ْفتَِخُرواإوَ  َوإْبتَِهُجوا، بِالرَّ

يِسيَن، ُكلُّ  إلْيكَ  يَْبتَِهلُ  هَذا أَْجلِ   .هَلِّلُويَا. ُمْستَقِيمٍ  أَوانٍ  في القِدِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .آمين إلي األبد، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 َوَزنَاٍت، َخْمسَ  َواِحداً  فَأَْعطَى أَْمَوالَهُ، َوَسلََّمهُمْ  َعبِيَدهُ  َدَعا ُمَسافِرٌ  إْنَسانٌ  َوَكأنَما

 ذَ أَخَ  الَِّذي فََمَضى. َوَسافَرَ . طَاقَتِهِ  قَْدرِ  َعلَى َواِحدٍ  ُكلَّ . َوْزنَةً  َوآَخرَ  َوْزنَتَْيِن، َوآَخرَ 

 االْثنَتَْيِن، أََخذَ  الَِّذي أْيضاً  َوهَكَذا. أَُخرَ  َخْمَساً  فََربِحَ  بِهَا، َوتَاَجرَ  َوَزنَاتٍ  اْلَخْمسَ 

ا. أُْخَريَْينِ  اْثنَتَْينِ  َربِحَ   َوأَْخفَى األَْرضِ  في َوَحفَرَ  فََمَضى اْلَواِحدةَ  أََخذَ  الَِّذي َوأمَّ

ةَ   َخذَ أَ  الَِّذي فََجاءَ . َوَحاَسبَهُمْ  اْلَعبِيدِ  أُولئِكَ  َسيِّدُ  َجاءَ  طَِويلٍ  َزَمانٍ  َوبَْعدَ . َسيِِّدهِ  فِضَّ

مَ  َوَزنَاتٍ  اْلَخْمسَ   .أَْعطيتَنِي َوَزنَاتٍ  َخْمسَ  َسيِِّدي، يا: قَائَِلً  أَُخرَ  َوَزنَاتٍ  َخْمسَ  َوقَدَّ

الِحُ  اْلَعْبدُ  أيهَا َحسناً : َسيُِّدهُ  لَهُ فَقَالَ . َربِْحتُهَا أَُخرُ  َوَزناتٍ  َخْمسُ  هَُوَذا  ُن،َواألِمي الصَّ

 أََخذَ  الَِّذي ءَ َجا ثُمَّ . َسيِِّدكَ  فََرحِ  إلى اُْدُخلْ . اْلَكثِيرِ  َعلَى فَأُقِيُمكَ  اْلقَلِيلِ  في أِميناً  ُكْنتَ 

 قَالَ  .َربِْحتُهَُما أُْخَريَانِ  َوْزنَتَانِ  هَُوذا. َسلَّْمتَنِي َوْزنَتَْينِ  َسيِِّدي، يا: َوقَالَ  اْلَوْزنَتَْينِ 
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ا: َسيُِّدهُ  لَهُ الِحُ  اْلَعْبدُ  أيهَا نِِعمَّ . اْلَكثِيرِ  لَىعَ  فَأُقِيُمكَ  اْلقَلِيلِ  في أَِميناً  ُكْنتَ  َواألَِميُن، الصَّ

ِ َدائِماً    .َسيِِّدكَ  فََرحِ  إلى اُْدُخلْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (90 ــ 12:  6) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9،  1:  119 مز

ُجلِ  طُوبَى ، ِمنَ  اْلَخائِفِ  لِلرَّ بِّ  األَْرِض، َعلَى نَْسلُهُ يَْقَوى. ِجّداً  َوَصايَاه َويَْهَوى الرَّ

 .هَلِّلُويَا. اْلُمْستَقِيِمينَ  ِجيلَ  َويُبَاَركُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ِمنَ  َكثِيرٍ  َوُجْمهورٍ  تََلِميِذِه، ِمنْ  َجْمعٍ  َمعَ  َخَلٍء، َمْوِضعٍ  في َوَوقَفَ  َمَعهُمْ  َونََزلَ 

ْعِب،  َجاُءوا الَِّذينَ  َوَصْيَدا، ُصورَ  َساِحلِ  َوِمنْ  َوأُوُرَشلِيمَ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  ِمنْ  الشَّ

بُونَ  أَْمَراِضِهْم، ِمنْ  َويَشفِيَِهمْ  ِمنهُ لِيَْسَمُعوا . يِهمْ يَْشفِ  َكانَ  النَِّجَسةِ  األَْرَواحِ  ِمنَ  َواْلُمَعذَّ

ةً  ألنَّ  يَْلِمَسهُ؛ أنْ  يَْطلُبُ  اْلَجْمعِ  ُكلُّ  َوَكانَ   َوَرفَعَ  .اْلَجِميعَ  َوتَْشفِي ِمْنهُ تَْخُرجُ  َكانَتْ  قُوَّ

وحِ؛ اْلَمَساِكينُ  أيهَا طُوبَاُكمْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  تََلِميِذهِ  إلى َعْينَْيهِ  ِ  تَ َملَُكو لَُكمْ  ألنَّ  بِالرُّ . هللاَّ

 ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلبَاُكونَ  أيهَا طُوبَاُكمْ . تُْشبَُعونَ  ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلِجيَاعُ  أيهَا طُوبَاُكمْ 

 مْ ْسَمكُ إ َوأَْخَرُجوا َوَعيَُّروُكْم، َوأَْفَرُزوُكمْ  النَّاُس، أْبَغَضُكمْ  إذا طُوبَاُكمْ . َستَْضَحُكونَ 
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يرٍ   ِظيمٌ عَ  أَْجُرُكمْ  فَهَُوَذا َوتَهَلَّلُوا، اْليَْومِ  ذلِكَ  في اْفَرُحوا. إلْنَسانِ ا اْبنِ  أَْجلِ  ِمنْ  َكِشرِّ

َماِء؛ في ِ َدائِماً   ".بِاألنبِيَاءِ  يَْفَعلُونَ  َكانُوا هَكَذا آباَءهُمْ  ألنَّ  السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2:  2 ــ 10:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 بِبِرِّ  لْ بَ  لِْلَعالَِم، َواِرثًا يَُكونَ  أَنْ  لِنَْسلِهِ  أَوْ  إِلْبَراِهيمَ  اْلَوْعدُ  أُعِطي بِالنَّاُموسِ  لَْيسَ  فَإِنَّهُ

اْلَوْعُد:  نُقِضَ وَ  اإِليَمانُ  ألُبِطلَ  الَوَرثَةُ  هُمْ  النَّاُموسِ  أَصَحابُ  َكانَ  إِنْ  اإِليَماِن. ألَنَّهُ

. ال يَُكوُن  نَاُموسٌ  ال يَُكونُ  َحْيثُ  إِذْ  َغَضبًا، يُْنِشئُ  النَّاُموسَ  ألَنَّ   هََذا َمن أجلِ تََعدٍّ

ال . َذريِةِ ال لَِجِميعِ  ثَابِتاً  اْلَوْعدُ  لِيَُكونَ  النِّْعَمِة، َسبِيلِ  َعلَى يَُكونَ  َكيْ  اإِليَماِن، ِمنَ  هُوَ 

 أَبٌ  هُوَ  الَِّذي إِْبَراِهيَم، إِيَمانِ أهِل  ِمنْ َكاَن  لَِمنْ  بَلْ  فَقَْط، النَّاُموسِ ألصَحاِب 

 ِه،بِ  آَمنَ  الَِّذي هللاِ  أََمامَ . "َكثِيَرةٍ  ألَُممٍ  أَبًا َجَعْلتُكَ  قَدْ  إِنِّي" :َمْكتُوبٌ  هُوَ  لَِجِميِعنَا. َكَما

 ِخَلَفِ  َعلَىالذي َكاَن  َمْوُجوٌد. َكأَنَّهُ َمْوُجودٍ  َغْيرَ َما  َويَْدُعو ْاتَ َمواأْل  يُْحيِي الَِّذي

َجاِء، َجاِء، َعلَى آَمنَ  الرَّ  ُكونُ يَ سَ  هَكَذا" :لَهُ قِيلَ  َكَما َكثِيَرٍة، ألَُممٍ  أَبًا يَِصيرَ  لَِكيْ  الرَّ

 ،ةٍ َسنَ  ِمئَةِ  نَْحوِ  إْبنُ  َوهُوَ  ،َماتَ  قَد َجَسَدهُ  نَاِظراً  اإِليَمانِ  فِي يََضُعف لَمْ  . َوإِذْ "نَْسلُكَ 

ى بَلْ  ،بِنَقٍض في اإليَمانِ  هللاِ  َوْعدِ  فِي لَم يَُشكَ َساَرةَ. وَ  ُمْستَْوَدعِ َمَع َموِت   تَقَوَّ

 لَهُ ُحِسبَ : لِذلِكَ وَ  .بِهِ  َوَعدَ  َمايُنِجَز  أَنَّ بأنهُ قَاِدٌر  ّلِلِ. َوتَيَقَّنَ  َمْجًدا ُمْعِطيًا بِاإِليَمانِ 

ا. وَ   الَِّذينَ  أَْيًضا، نَْحنُ  أَْجلِنَا ِمنْ  لَهُ، بَلْ  ُحِسبَ  أَنَّهُ َوْحَدهُ  أَْجلِهِ  ِمنْ  يُْكتَبْ  لَمْ بِّرً

 ِذي. الَّ األَْمَواتِ بَيِن  ِمنَ  َربَّنَاالَمِسيَح  يَُسوعَ  أَقَامَ نَحُن الُمؤمنيَن بِالِذي  لَنَا، َسيُْحَسبُ 

ْرنَا قَدْ  فَإِذْ  .تَْبِريِرنَا ألَْجلِ  َوقَامَ  َخطَايَانَا أَْجلِ  ِمنْ  أُْسلِمَ   هللاِ  ِعندَ  مٌ َسَلَ  لَنَا بِاإِليَمانِ  تَبَرَّ
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 النِّْعَمةِ  هِذهِ  إِلَى بِاإِليَماِن، الدُُّخولُ  لَنَا َصارَ  قَدْ  أَْيًضا بِهِ  اْلَمِسيحِ، الَِّذي يَُسوعَ  بَِربِّنَا

 نَْفتَِخرُ إنِنا  بَلْ  فَقَْط، ذلِكَ  هللاِ. َولَْيسَ  َمْجدِ  َرَجاءِ بِ  ونَ ْفتَِخرُ مُ وَ  ،ثَابِتُونَ  فِيهَا نَْحنُ  الَّتِي

يقَاِت، فِي أَْيًضا يقَ  أَنَّ  َعالِِمينَ  الضِّ ْبرُ  يُْنِشئُ  الضِّ  متَِحانُ َواإل ،إِمتَحاناً  َصْبًرا، َوالصَّ

َجاءُ  َرَجاًء، وحِ  قُلُوبِنَا فِي َكبَتْ سُ  قَدِ  هللاِ  َمَحبَّةَ  ألَنَّ  يُْخِزي، الَ  َوالرَّ الِذي  اْلقُُدسِ  بِالرُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ   .لَنَا عِطيأُ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 ــ 0:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُ  ُمبَاَركٌ  ، لَِرَجاءٍ  ثَانِيَةً  َولََدنَا َرْحَمتِهِ  بَِكْثَرةِ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبو هللاَّ  َحيٍّ

 َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  يَْبلَى ال الَِّذي لِلِميَراثِ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ 

، َمَواِت، في لَُكمْ  َمْحفُوظٌ  يَْضَمِحلُّ ةِ  اْلَمْحُروُسونَ  أيهَا السَّ ِ، بِقُوَّ  بِاإليَماِن، هللاَّ

َمنِ  في يُْعلَنَ  أنْ  اْلُمْستََعدِّ  لِلَخَلَصِ   َوإنْ  راً،يَِسي اآلنَ  تَْبتَِهُجونَ  بِهِ  الَِّذي. األِخيرِ  الزَّ

َعٍة، بِتََجاِربَ  تَتَألَُّموا أنْ  يَِجبُ  َكانَ   ْفَضلَ أ َكِريَمةً، إيَمانُِكمْ  َصْفَوةُ  تَُكونَ  لَِكيْ  ُمتَنَوِّ

هَبِ  ِمنَ  بِ  الفَانِي، الذَّ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َوَكَراَمةٍ  َوَمْجدٍ  بِفَْخرٍ  لِتُوَجُدوا بِالنَّاِر، اْلُمَجرَّ

 تُمْ َوآَمنْ  تََرْوهُ  لَمْ  اآلنَ  الَِّذي هَذا. تُِحبُّونَهُ ِرفُوهُ تَعْ  لَمْ  َوإنْ  الَِّذي َذاكَ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ 

ٍد، بِهِ  يُْنطَقُ  ال بِفََرحٍ  فَتَهَلَّلُوا بِِه،  ألنهُ. مْ أْنفُِسكُ  َخَلَصَ  إيَمانُِكمْ  َغايَةَ  نَائِلِينَ  َوُمَمجَّ

 يالت النِّْعَمةِ  َعنِ  تَنبَّأُوا الَِّذينَ  َوفَتَُّشوا، األنبِيَاءُ  طَلَبَ  قَدْ  اْلَخَلَصِ  هَذا أْجلِ  ِمنْ 

َمنِ  َعنِ  َوبََحثُوا فِيُكْم، َصاَرتْ   فََشِهدَ  قَ َسبَ  إذْ . فيِهمْ  اْلَمِسيحِ  ُروحُ  فيهِ  تََكلَّمَ  الَّذي الزَّ

 انُواكَ  ألْنفُِسِهمْ  لَْيسَ  أنَّهُمْ  لَهُمْ  أُْعلِنَ  الَِّذينَ . بَْعَدهَا اآلتِيَةِ  َواألْمَجادِ  اْلَمِسيحِ، آالمِ  َعلَى

اَماً  لَُكمْ  نُفُوَسهُمْ  َجَعلُوا بَلْ  يَْعَملُوَن،  َن،اآل أْنتُمُ  بِهَا أُْخبِْرتُمْ  التِي األُمورِ  بِهِذهِ  ُخدَّ
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ُروُكمْ  الَِّذينَ  بَِواِسطَةِ  وحِ  بَشَّ َماءِ  ِمنَ  اْلُمْرَسلِ  القُُدسِ  بِالرُّ  َمَلَئَِكةُ الْ  تَْشتَِهي التِي. السَّ

 .َعلَْيهَا تَطَّلِعَ  أنْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (94 ــ 12:  11) اإلبَركِسيس

 

وحِ  يس: فصٌل من أعماِل آبائِنااإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا وحُ  َحلَّ  أَتََكلَُّم، اْبتََدْأتُ  فَلَمَّ . لبَُداَءةِ ا في أْيضاً  نَْحنُ  َعلِينَا َحلَّ  َكَما َعلَْيِهمْ  القُُدسُ  الرُّ

ْرتُ  بِّ  َكَلمَ  فَتََذكَّ دَ  يُوَحنَّا إنَّ : قَالَ  َكْيفَ  الرَّ ا بَِماءٍ  َعمَّ ُدونَ  أَْنتُمْ  َوأمَّ وحِ بِ  فََستَتََعمَّ  الرُّ

ُ  َكانَ  فَإنْ . القُُدسِ  بِّ  آَمنُوا إذْ  أْيضاً  نَْحنُ  ِمْثلَنا اْلَمْوِهبَةَ  أَْعطَاهُمُ  قَدْ  هللاَّ  عَ يَُسو بِالرَّ

َ  أَْمنَعَ  َحتَّى أنا فََمنْ  اْلَمِسيحِ، ا ؟هللاَّ ُدونَ  َوَكانُوا َسَكتُوا، ذلِكَ  َسِمُعوا فَلَمَّ َ  يَُمجِّ : قَائِلِينَ  هللاَّ

ُ  إِذاً " ا!". لِْلَحيَاةِ  التَّْوبةَ  أْيضاً  األَُممَ  َمنَحَ  قَدْ  هللاَّ يقِ  ِمنَ  تََشتَّتُوا الَِّذينَ  أَمَّ  َحلَّ  لَِّذيا الضِّ

 بِاْلَكلَِمةِ  داً أَحَ  يَُكلُِّمونَ  ال َوهُمْ  َوأْنطَاِكيَةَ، َوقُْبُرسَ  فِينِيقِيَةَ  إلى فَأَتْوا اْستِفَانُوسَ  َعلَى

ا الَِّذينَ  هُؤالءِ  َوقَْيَرَوانِيُّوَن، قُْبُرِسيُّونَ  قَْومٌ  ِمْنهُمْ  َوَكانَ . فَقَطْ  اْليَهُودَ  إالَّ   واَدَخلُ  لَمَّ

بِّ  َكاِرزينَ  اْليُونَانِيِّينَ  َمعَ  يَتََكلَُّمونَ  َكانُوا أَْنطَاِكيَةَ  بِّ ا يَدُ  َوَكانَتْ . يَُسوعَ  بِالرَّ  لرَّ

بِّ  إلى َوَرَجُعوا َكثِيرٌ  َجْمعٌ  فَآَمنَ  َمَعهُْم، ََ . الرَّ  الَّتي اْلَكنِيَسةِ  آَذانِ  إلى َعْنهُمْ  اْلقَْولُ  فَبَلَ

ا فَهََذا. أَْنطَاِكيَةَ  إلى بَْرنَابَا فَأَْرَسلُوا أُوُرَشلِيَم، في ِ  نِْعَمةَ  َوَرأى أَتَى لَمَّ  َوَكانَ  ِرَح،فَ  هللاَّ

ي بِّ  في يَْثبُتُوا أنْ  اْلَجِميعَ  يَُعزِّ  ِمنَ  تَلِئاً َوُممْ  َصالَِحاً  َرُجَلً  َكانَ  ألنهُ اْلقَْلِب؛ بَِعْزمِ  الرَّ

وحِ  بِّ  إلى ْنَضمَّ إفَ . َواإليَمانِ  القُُدسِ  الرُّ  .َعِظيمٌ  َجْمعٌ  الرَّ

بِّ  َسة، آمين. لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 10:  16) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 13،  2:  109 ، 4:  12 مز

 َكهَنَتُكَ . أَْقَوالُهُمْ  بَلََغتْ  اْلَمْسُكونَةِ  أَْقطَارِ  َوإلى َمْنِطقُهُْم، َخَرجَ  األَْرضِ  ُكلِّ  في

، يَْلبَُسونَ  يُسوكَ  اْلبِرَّ  .هَلِّلُويَا. َعْبِدكَ  َداُودَ  أَْجلِ  ِمنْ  يَْبتَِهُجونَ  وقِدِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  النَّاسُ  لُ يَقُو َماذا: "قَائَِلً  تََلَِميَذهُ  َسألَ  فِيلُبُّسَ  قَْيَصِريَّةِ  نََواِحي إلى يَُسوعُ  َجاءَ  َولَمَّ

: آَخُرونَ  َوقَالَ  اْلَمْعَمَداُن، يُوَحنَّا: قَالُوا قَومٌ : "قَالُوا فَهُمْ ". هَُو؟ َمنْ  اإلْنساِن، اْبنِ  في

 نيإ تَقُولُونَ  َمنْ  َوأْنتُْم،: "لَهُمْ  قَالَ ". األْنبِيَاءِ  ِمنَ  َواِحدٌ  أوْ  إْرِميَا: آَخُرونَ  َوقَالَ  إيلِيَّا،

ِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  أَْنتَ : "َوقَالَ  بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  فَأَجابَ ". أنا؟  فَأَجابَ ". اْلَحيِّ  هللاَّ

 لَِكنَّ  هَذا، لَكَ  يُْعلِنْ  لَمْ  َوَدَماً  لَْحَماً  إنَّ  يُونا، ْبنَ  ِسْمَعانُ  يا طُوبَاكَ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ 

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي ْخَرةِ  هِذهِ  َوَعلَى بُْطُرُس، أَْنتَ : لَكَ  أَقُولُ  َوأَنا. السَّ  أْبنِي الصَّ

َموَ  َملَُكوتِ  َمفَاتِيحَ  َوأُْعِطيكَ . َعلَْيهَا تَْقَوى لَنْ  اْلَجِحيمِ  َوأَْبَوابُ  َكنِيَستي،  َوَما اِت،السَّ

َمَواتِ  في َمْربُوطَاً  يَُكونُ  األَْرضِ  َعلَى تَْربِطُهُ  يَكونُ  األَْرضِ  َعلَى تَُحلُّهُ َوَما. السَّ

َمَواتِ  في َمْحلُوالً  ِ َدائِماً    ".السَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر هَاتُور 12اليوم: 
 

 العَشيه

 (29 ــ 44:  10) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  142 مز

بَّ  َسبُِّحوا َمَواِت، ِمنَ  الرَّ  بُِّحوهُ سَ  َمَلئَِكتِِه، َجِميعَ  يَا َسبُِّحوهُ . األََعالِي في َسبُِّحوهُ  السَّ

اتِهِ  َجِميعَ  يَا  .هَلِّلُويَا. قُوَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ م ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

َمواتِ  َملُكوتُ  يُْشبِهُ  الفََرحِ  َوِمنَ . فَخبَّأهُ  إْنَسانٌ  َوَجَدهُ  َحْقٍل، في ُمْخفىً  َكْنزاً  السَّ

َمَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ َوأْيضاً . اْلَحْقلَ  ذلِكَ  َوإْشتََرى لَهُ َكانَ  َما ُكلَّ  َوبَاعَ  َمَضى  السَّ

ا اْلَجيَِّدةَ، اْلَجَواِهرَ  يَْطلُبُ  تَاِجراً  َرُجَلً   َوبَاعَ  َمَضى ثَِمينةً، َواِحَدةً  َجوهَرةً  َوَجدَ  فَلمَّ

َمَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ َوأْيضاً . َواْشتََراها لَهُ َكانَ  َما ُكلَّ   ْحِر،اْلبَ  في أُْلقِيَتْ  َشبََكةً  السَّ

ا. ِجْنسٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فََجَمَعتْ  اِطِئ، إلى َجَذبُوهَا اْمتَألتْ  َولَمَّ  َمُعوافَجَ  يَْنتَقُونَ  َوَجلَُسوا الشَّ

ا األْوِعيَِة، في اْلِجيَادَ  ِديءُ  َوأمَّ  هَذا نِهايةِ  في َسيَُكونُ  َوهَكَذا. َخاِرجاً  فََرُموهُ  الرَّ

هرِ   تُونِ أ في ويَْقِذفُونَهُمْ  األْخيَاِر، بَْينِ  ِمنْ  األْشَرارَ  ويُْفِرُزونَ  اْلَمَلئَِكةُ  يَْخُرجُ : الدَّ

. "ُكلَّهُ؟ هَذا أَفَِهْمتُمْ : "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ . األْسنَانِ  َوَصِريرُ  البَُكاءُ  يَُكونُ  هُنَاكَ . النَّارِ 
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َموَ  َملَُكوتِ  في ُمتََعلِّمٍ  َكاتِبٍ  ُكلُّ  هََذا أْجلِ  نْ مِ : "لَهُمْ  قَالَ ". يَاَربُّ  نََعمْ : "لَهُ قَالوا  اتِ السَّ

ِ َدائِماً   ".َوُعتَقَاءَ  ُجُدداً  َكْنِزهِ  ِمنْ  يُْخِرجُ  َحْقلٍ  َربَّ  َرُجَلً  يُْشبِهُ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (13 ــ 0:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 0 ، 4:  134 مز

اَمهُ أَْرَواَحاً، َمَلئَِكتَهُ َصنَعَ  الَِّذي  َعلَى َمَسالَِكهُ َجَعلَ  الَِّذي. تَْلتَِهبُ  نَاراً  َوُخدَّ

َحاِب، يَاحِ  أَْجنَِحةِ  َعلَى اْلَماِشي السَّ  .هَلِّلُويَا. الرِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ِمْنهَا، َواِحداً  أََضاعَ  إَذا َخُروٍف، ِمئَةُ  لَهُ ِمْنُكمْ  َرُجلٍ  أيُّ : قَائَِلً  اْلَمثَلِ  بِهذا فََخاطَبَهُمْ 

يِة، في َوالتِّْسِعينَ  التِّْسَعةَ  يَْتُركُ  أَفََلَ  الَّ  َويَْطلُبُ  َويَْذهَبُ  اْلبَرِّ  َوإَذا ِجَدهُ؟يَ  َحتَّى الضَّ

 َوِجيَرانَهُ أَْصِدقَاَءهُ  يَْدُعو اْلَمْنِزلِ  إلى َجاءَ  وإَذا فَِرَحاً، َمْنِكبَْيهِ  َعلَى يَْحِملُهُ َوَجَدهُ 

الَّ  َخُروفِي َوَجْدتُ  قَدْ  ألني َجِميعاً، َمِعي اْفَرُحوا: لَهُمْ  قَائَِلً   إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ !. الضَّ

َماءِ  في فََرحٌ  يَُكونُ   الَِّذينَ  ّراً بَا َوالتِّْسِعينَ  التِّْسَعةِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  يَتُوبُ  َواِحدٍ  بَِخاِطئٍ  السَّ

 ِمْنهَا، َواِحداً  أََضاَعتْ  إنْ  َدَراِهَم، َعْشَرةُ  لَهَا اْمَرأَةٍ  أَيةُ  أوْ . تَْوبةٍ  إلى يَْحتَاُجونَ  ال

 ُعوتَدْ  َوَجَدْتهُ َوإَذا تَِجَدهُ؟ َحتَّى ْهتَِمامٍ إبِ  َوتُفَتِّشُ  اْلبَْيتَ  َوتَْكنُسُ  ِسَراجاً  تُوقِدُ  أَالَ 
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 هَكَذا،. َضاعَ  الَِّذي ِدْرهَِمي َوَجْدتُ  ألني َمِعي ْفَرْحنَ إ: قَائِلَةً  َوَجاَراتِهَا َصِديقَاتِهَا

امَ  فََرحٌ  يَُكونُ  إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  ِ  َمَلئَِكةِ  قُدَّ  .يَتُوبُ  َواِحدٍ  بَِخاِطئٍ  هللاَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (4:  9 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َعةٍ  َوأَْشبَاهٍ  َكثِيَرةٍ  بِأْنَواعٍ  ُ  َكلَّمَ  ُمتَنَوِّ ا اْلبَدِء، ُمنذُ  بِاألنبِيَاءِ  آباَءنَا هللاَّ  األيامِ  هِذهِ  يف َوأمَّ

هُوَر، َخلَقَ  َوبِهِ  َشْيٍء، لُِكلِّ  َواِرثاً  َجَعلَهُ الَِّذي اْبنِِه، في َكلََّمنَا األَِخيَرةِ   هُوَ وَ  الَِّذي الدُّ

تِِه، بَِكلَِمةِ  الُكلِّ  َوَحاِملُ  أُْقنُوِمِه، َوَرْسمُ  َمْجِدِه، بَهَاءُ   َخطَايَانَا، تَْطِهيرَ  َصنَعَ  َوبِهِ  قُوَّ

 بِهَذا اْلَمَلئَِكةِ  ِمنَ  أَْفَضلَ  ُمْختَاراً  َصائِراً  األََعالِي، في اْلَعظََمةِ  يَِمينِ  َعنْ  َجلَسَ 

: قَطُّ  قَالَ  اْلَمَلئَِكةِ  ِمنَ  لَِمنْ  ألنهُ. ِمْنهُمْ  أَْكثَرَ  ُمْمتَاَزاً  اْسماً  َوِرثَ  أنهُ َكَما اْلِمْقَداِر،

 ؟"اْبناً  لي يَُكونُ  َوهُوَ  أَباً  لَهُ أَُكونُ  اأَن: "َوأْيضاً  ؟"َولَْدتُكَ  اْليَْومَ  َوأَنا اْبنِي أَْنتَ "

ِ  َمَلَئَِكةِ  ُكلُّ  لَهُ َوْلتَْسُجدْ : "يَقُولُ  اْلَمْسُكونَةِ  إلى اْلبِْكرُ  َدَخلَ  َمتَى َوأْيضاً   َوَعنِ . "هللاَّ

انِعُ : "يَقُولُ  اْلَمَلَئَِكةِ  اَمهُ أَْرَواَحاً  ُمَلَئَِكتَهُ الصَّ ا". نَارٍ  لَِهيبَ  َوُخدَّ  االْبنِ  َعنْ  َوأمَّ

ُ  يا ُكْرِسيُّكَ : "أْيضاً  فَيَقُولُ  هُوِر، َدْهرِ  إلى هللاَّ  بُ قَِضي هُوَ  االْستِقَاَمةِ  َوقَِضيبُ  الدُّ

ُ  َمَسَحكَ  ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ . الظُّْلمَ  َوأَْبَغْضتَ  اْلَعْدلَ  أَْحبَْبتَ  ألنكَ . ُمْلِككَ   تِ بَِزيْ  إلهُكَ  هللاَّ

ْستَ  اْلبَْدءِ  ُمْنذُ  يَاَربُّ  أَْنتَ "وَ ". أَْصَحابِكَ  ِمنْ  أَْفَضلَ  االْبتِهَاجِ   األَْرَض، أَسَّ

َمَواتُ   َوَكِرَداءٍ  تَْبلَى، َكثَْوبٍ  َوُكلُّهَا تَْبقَى، َوأَْنتَ  تَبِيدُ  ِهيَ . يََدْيكَ  َعَملُ  ِهيَ  َوالسَّ

ا. فَتَتََغيَّرُ  تَْطِويهَا : قَطُّ  الَ قَ  اْلَمَلَئَِكةِ  ِمنَ  لَِمنْ  ثُمَّ ". تَْفنَى نْ لَ  َوِسنُوكَ  فَأَْنَت، أَْنتَ  َوأمَّ
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 أَْرَواحاً  َجِميُعهُمْ  أَلَْيسَ  ؟"لِقََدَمْيكَ  َمْوِطئاً  أَْعَداَءكَ  أََضعَ  َحتَّى يَِمينِي َعنْ  إْجلِسْ "

 نَْصِغي أنْ  يَِجبُ  لِذلِكَ  !اْلَخَلَصَ  يَِرثُوا أنْ  اْلَعتِيِدينَ  ألَْجلِ  لِْلِخْدَمةِ  ُمْرَسلَةً  َخاِدَمةً 

 قَدْ  َلَئَِكةٌ مَ  بِهَا تََكلَّمَ  التي اْلَكلَِمةُ  َكانَتِ  إنْ  ألنهُ نَْسقُطَ، لِئَلَّ  َسِمْعنَاهُ  َما إلى بِاألَْكثَرِ 

 َمتَى نُ نَحْ  نَْخلُصُ  فََكْيفَ  الئٍِق، بُِحْكمٍ  ُمَجاَزاةً  نَالَ  َوَمْعِصيَةٍ  تََعدٍّ  َوُكلُّ  ثَابِتَةً، َصاَرتْ 

بُّ  اْبتََدأَ  قَد الَّذي هذا اْلَعِظيَم؟ اْلَخَلصَ  هذا أَْهَمْلنَا  ِمنَ  نَالَ  تَثَبَّتَ  ثُمَّ  َعْنهُ، بِالتََّكلُّمِ  الرَّ

ُ  َشاِهداً  َسِمُعوا، الَِّذينَ  اتٍ  َوَعَجائِبَ  بِآيَاتٍ  َمَعهُمْ  هللاَّ َعةٍ  َوقُوَّ وحِ  َوَمَواِهبِ  ُمتَنَوِّ  الرُّ

 .إَراَدتِهِ  َحَسبَ  القُُدِس،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (10 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

نا، ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعالرسول يَهُوذاسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

ِ  في اْلَمْحبُوبِينَ  إلى يَْعقُوَب، َوأَُخو اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َعْبدُ  يَهُوَذا،  اآلِب، هللاَّ

ينَ  اْلَمْحفُوِظينَ  ْحَمةُ  لَُكمْ  لِتَْكثُرْ . اْلَمِسيحِ  لِيَُسوعَ  َواْلَمْدُعوِّ َلَمُ  الرَّ  أيهَا. ةُ َواْلَمَحبَّ  َوالسَّ

 اْضطُِرْرتُ  َجِميعاً، ِصُكمْ َخَل َعنْ  إلَْيُكمْ  ألَْكتُبَ  اْلَجْهدِ  ُكلَّ  أَْصنَعُ  ُكْنتُ  إذْ  األَِحبَّاُء،

ةً  اْلُمَسلَّمِ  اإليَمانِ  في تَُجاِهُدوا أنْ  َواِعظاً  إلَْيُكمْ  أَْكتُبَ  أنْ  يُسونَ  أيهَا لَُكمْ  َمرَّ  ألنهُ .اْلقِدِّ

ْينُونَِة، لِهِذهِ  َعْنهُمْ  فَُكتِبَ  َسبَقَ  قَدْ  ُخْلَسةً  أُنَاسٌ  بِنَا اْختَلَطَ  قَد  ِغيُِّرونَ يُ ُمنَافِقُوَن، الدَّ

يِّدَ  َويُْنِكُرونَ  النََّجاَسِة، إلى َربِّنَا نِْعَمةَ   أنْ  ِريدُ فَأُ . اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  َربَّنَا: اْلَوِحيدَ  السَّ

َرُكْم، ةِ  في يَُسوعَ  أنَّ  َشْيٍء، ُكلَّ  َعلِْمتُمْ  َولَوْ  أَُذكِّ  أَْرضِ  ِمنْ  َشْعبَهُ َخلَّصَ  األُْولَى اْلَمرَّ

ةِ  َوفي ِمْصَر،  ظُوايَْحفَ  لَمْ  الَِّذينَ  َواْلَمَلئَِكةُ . بِهِ  يُْؤِمنُوا لَمْ  الَِّذينَ  أَْهلَكَ  الثَّانِيَةِ  اْلَمرَّ

 تَْحتَ  ةٍ أََزلِيَّ  بِأَْغَللٍ  اْلَعِظيمِ  اْليَْومِ  َدْينُونَةِ  إلى َحفِظَهُمْ  َمْسَكنَهُمْ  تََرُكوا بَلْ  ِرئَاَستَهُْم،

 َوَمَضتْ  ِمْثلَهَُما، َزنَتْ  إذْ  َحْولَهَُما، التي َواْلُمُدنَ  َوَعُموَرةَ  مَ َسُدو أنَّ  َكَما. الظُّْلَمةِ 
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 أْيضاً، هُؤالءِ  َوَكذلِكَ . أَبَِديَّةٍ  نَارٍ  ِعقَابَ  ُمَكابَِدةً  ِمثَاالً  ُجِعلَتْ  آَخَر، َجَسدٍ  َوَراءَ 

ُسونَ  اْلُمْحتَلُِموَن، يَاَدةَ، َويَْحتَقُِرونَ  َجَسَدهُْم، يُنَجِّ اوَ . األَْمَجادِ  َعلَى َويَْفتَُرونَ  السِّ  أمَّ

ا اْلَمَلَئَِكِة، َرئِيسُ  ِميَخائِيلُ   أنْ  ُسرْ يَجْ  لَمْ  ُموَسى، َجَسدِ  َعنْ  َوتََكلَّمَ  إْبلِيسَ  قَاَومَ  فَلَمَّ

بُّ  لِيَْزُجْركَ : " قَالَ  بَلْ  َعليِه، اْفتَِراءٍ  ُحْكمَ  يُوِردَ   لَىعَ  يَْفتَُرونَ  هُؤالَءِ  َولِكنَّ ".  الرَّ

ا. يَْعلَُمونَ  ال َما  لِكَ ذ فَفِي النَّاِطقَِة، َغْيرِ  َكاْلَحيََوانَاتِ  بِالطَّبِيَعِة، يَْعِرفُونَهُ َما َوأمَّ

 ْلَعامَ بَ  َضَلَلَةِ  إلى َواْنَصبُّوا قَايِيَن، طَِريقِ  في َسلَُكوا ألنهُمْ  لَهُْم؛ اْلَوْيلُ . يَْفُسُدونَ 

 َملُوُمون، ِوَداِدُكمْ  في الَِّذينَ  هُمُ  هُؤالءِ . قُوَرحَ  ُمَجاَدلَةِ  في َوهَلَُكوا أُْجَرٍة، ألْجلِ 

ُمونَ  ياحُ  تَْحِملُهَا َماءٍ  بَِل ُغيُومٌ . َخْوفٍ  بَِل َوْحَدهُمْ  أَْنفَُسهُمْ  َراِعينَ  َمَعُكْم، يَتَنَعَّ  الرِّ

هَا تَْيِن، َماتَتْ  قَدْ  ثََمرٍ  بَِل َخِريفِيَّةٌ  أَْشَجارٌ . َوتَُردُّ  ْحرٍ بَ  أَْمَواجُ . أَْصلِهَا ِمنْ  َوقُلَِعتْ  َمرَّ

 .األَبدِ  إلى الظََّلَمِ  قَتَامُ  لَهَا َمْحفُوظٌ  تَائِهَةٌ  نُُجومٌ . بِِخْزيِِهمْ  ُمْزبَِدةٌ  هَائَِجةٌ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (93 ــ 1:  13) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ىتُْدعَ  التي اْلَكتِيبَةِ  ِمنَ  ِمئَةٍ  قَائِدُ  ُكْرنيلِيُوُس، إْسُمهُ َرُجلٌ  قَْيَصِريَّةَ  في َوَكانَ 

ِ  َوَخائِفُ  تَقِيٌّ  َوهُوَ . اإليطَالِيَّةَ  ْعِب،لِ  َكثِيَرةً  َصَدقَاتٍ  يَْصنَعُ  بَْيتِِه، َجِميعِ  َمعَ  هللاَّ  لشَّ

ِ  َويَُصلِّي اَعةِ  نَْحوَ  ُرْؤيَا في ظَاِهراً  فََرأَى. ِحينٍ  ُكلِّ  في ّلِلَّ  هَاِر،النَّ  ِمنَ  التَّاِسَعةِ  السَّ

ِ  َمَلكَ  ا". ُكْرنيلِيُوسُ  يَا: "لَهُ َوقَالَ  إلَْيهِ  َدَخلَ  قَدْ  هللاَّ ا هُوَ  أَمَّ  ارَ َوصَ  إلَْيهِ  َشَخصَ  فَلَمَّ

 اً تَْذَكار َصِعَدتْ  َوَصَدقَاتُكَ  َصلََواتُكَ : "لَهُ فَقَالَ ". َسيُِّد؟ يَا َماَذا: "قَالَ  َخْوٍف، في
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ِ  أََمامَ   نَاِزلٌ  إنَّهُ. بُْطُرسَ  اْلُملَقَّبَ  ِسْمَعانَ  َواْستَْدعِ  ِرَجاالً  يَافَا إلى أَْرِسلْ  َواآلنَ . هللاَّ

 َكَلَماً  يَُكلُِّمكَ  َجاءَ  إَذا هَذا. اْلبَْحرِ  ِعْندَ  بَْيتُهُ الَِّذي الَدبَّاغِ  ِسْمَعانَ  يُْدَعى َواِحدٍ  ِعْندَ 

ا". بَْيتكَ  َوُكلُّ  أَْنتَ  بِهِ  صُ تَْخلُ   ِمنْ  نِ اْثنَيْ  َدَعا يَُخاِطبُهُ، َكانَ  الَِّذي اْلَمَلكُ  إْنطَلَقَ  فَلَمَّ

 لىإ َوأَْرَسلَهُمْ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َوأَْخبََرهُمْ  يَُلِزُمونَهُ، َكانُوا الَِّذينَ  ِمنَ  تَقِيّاً  َوفَاِرَساً  َعبِيِدِه،

 َعلَى بُْطُرسُ  َصِعدَ  اْلَمِدينَِة، إلى َويَْقتَِربُونَ  يَُسافُِرونَ  هُمْ  فِيَما اْلَغدِ  في ثُمَّ . يَافَا

ْطحِ  اَعةِ  َوْقتِ  في لِيَُصلِّيَ  السَّ اِدَسةِ  السَّ  َماَوبِْينَ . يَأُْكلَ  أنْ  َوأَرادَ  َجاعَ  قَدْ  َوَكانَ . السَّ

َماءَ  فََرأَى َسهٌو، َعلَْيهِ  َوقَعَ  لَهُ يُهَيِّئُونَ  هُمْ   ْوبٍ ثَ  ِمْثلَ  َعلَْيهِ  نَاِزالً  َوإنَاءً  َمْفتُوَحةً، السَّ

َوابِ  ُكلُّ  فِيهِ  َوَكانَ . أَْطَرافٍ  بِأَْربََعةِ  َمْربُوطَاً  َكتَانٍ  َعِظيمٍ   األَْرضِ  َوَدبَابَاتِ  الدَّ

َماءِ  َوطُيُورِ   :بُْطُرسُ  فَقَالَ ". َوُكلْ  اْذبَحْ  بُْطُرُس، يَا قُمْ : "َصْوتٌ  إلَْيهِ  َوَصارَ . السَّ

 هََّرهُ طَ  َما: "ثَانِيَةً  َصْوتٌ  إلَْيهِ  َصارَ  ثُمَّ ". َدنَِساً  أوْ  نَِجَساً  قَطُّ  آُكلْ  لَمْ  ألني! يَاَربُّ  َكَلَّ "

 ُ اٍت، ثََلَثِ  َعلَى هَذا َوَكانَ !" أَْنتَ  تَُدنِّْسهُ ال هللاَّ . َماءِ السَّ  إلى اإلنَاءُ  ُرفِعَ  َولِْلَوْقتِ  َمرَّ

رُ  ُرسُ بُطْ  فَبَْينََما ْؤيَا تَُكونَ  أنْ  َعَسى َماَذا: نَْفِسهِ  في يَتَفَكَّ َجالُ  َذاإ َرآهَا؟، التي الرُّ  الرِّ

 َعلَى فُواَوقَ  َوقَدْ  ِسْمَعانَ  بَْيتِ  َعنْ  َسأَلُوا قَدْ  َوَكانُوا ُكْرنِيلِيُوَس، قِبَلِ  ِمنْ  أُْرِسلُوا الَِّذينَ 

 َوبَْينََما". هُنَاَك؟ نَاِزلٌ  بُْطُرسَ  اْلُملَقَّبُ  ِسْمَعانُ  هَلْ : "يَْستَْخبُِرونَ  فَنَاَدْوا اْلبَابِ 

رٌ  بُْطُرسُ  ْؤيَا، ألَْجلِ  نَْفِسهِ  في ُمتَفَكِّ وحُ  لَهُ قَالَ  الرُّ . بُونَكَ يَْطلُ  ِرَجالٍ  ثََلَثَةُ  هَُوَذا: "الرُّ

 ".أَْرَسْلتُهُمْ  قَدْ  أَنا ألني َشْيٍء، في ُمْرتَابٍ  َغْيرَ  َمَعهُمْ  َواْذهَبْ  َواْنِزلْ  قُمْ  لِكنْ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (40 ــ 94:  10) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 91 ، 93:  130 مز

بَّ  بَاِرُكوا تِهْم، اْلُمْقتَِدِرينَ  َمَلئَِكتِِه، َجِميعَ  يَا الرَّ انِِعينَ  بِقُوَّ  يا ُكوهُ بَارِ . قَْولَهُ الصَّ

اتِِه، َجِميعَ  اَمهُ قُوَّ  .هَلِّلُويَا. إَراَدتَهُ اْلَعاِملِينَ  ُخدَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َمَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ: قَائَِلً  آَخرَ  َمثََلً  لَهُمْ  َوَضَربَ   في َجيِّداً  َزْرعاً  َزَرع َرُجَلً  السَّ

هُ  َجاءَ  نِيَامٌ  النَّاسُ  َوفِيَما. َحْقلِهِ  ا. َوَمَضى اْلقَْمحِ  َوَسطِ  في َزَوانَاً  َوَزَرعَ  َعُدوُّ  بَتَ نَ  فَلَمَّ

َوانُ  ظَهَرَ  ِحينَئِذٍ  َوأَْثَمَر، اْلقَْمحُ   َسيَِّدنَا ايَ : "لَهُ الُواَوقَ  اْلَحْقلِ  َربِّ  َعبِيدُ  فََجاءَ . أْيضاً  الزَّ

َوانُ  هَذا فِيهِ  ُوِجدَ  أَْينَ  فَِمنْ  َحْقلَِك؟ في َزَرْعتَ  َجيِّداً  َزْرعاً  أَلَْيسَ   فَقَالَ  أْيضاً؟ الزَّ

ا َونَْجَمَعهُ؟ نَْذهَبَ  أنْ  أَتُِريدُ : لَهُ فَقَالُوا. هَذا فََعلَ  َعُدوٌّ  إْنَسانٌ : لَهُمْ   ال،: فَقَالَ  هُوَ  أمَّ

َوانِ  َمعَ  اْلقَْمحَ  تَْقلَُعوا لِئََلَّ   إلى َمعاً  ِكَلَهَُما يَْنِميَانِ  َدُعوهَُما لِكنْ . تَْجَمُعونَهُ َوأَْنتُمْ  الزَّ

اِدينَ  أَقُولُ  اْلَحَصادِ  َوْقتِ  َوفي اْلَحَصاِد، َزَمانِ  َوانَ  اْجَمُعوا: لِْلَحصَّ الً  الزَّ  أوَّ

ا بِالنَّاِر، لِيُْحَرقَ  ُحَزماً  َواْربِطُوهُ  مَ ". َمْخَزنِي إلى اْجَمُعوهُ  اْلقَْمحُ  َوأمَّ  َمثََلً  لَهُمْ  َوقَدَّ

َمَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ: "قَائَِلً  آَخرَ   َحْقلِهِ  في َوَزَرَعهَا إْنَسانٌ  أََخَذهَا َخْرَدلٍ  َحبَّةَ  السَّ

 رُ َوتَِصي َجِميِعها، اْلبُقُولِ  أَْكبَرُ  فَِهيَ  نََمتْ  َمتَى َولِكنْ . اْلبُُذورِ  َجِميعِ  أَْصَغرُ  َوهيَ 

َماءِ  طُيُورَ  إنَّ  َحتَّى َشَجَرةً،  َخرَ آ َمثََلً  لَهُمْ  َوقَالَ ". أَْغَصانِهَا في َوتَْستَِظلُّ  تَأْتِي السَّ
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َمَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ: "قَائَِلً   َدقِيقٍ  ْكيَالِ أَ  ثََلَثَةِ  في َوَخبَّأَْتهَا اْمَرأَةٌ  أََخَذْتهَا َخِميَرةً  السَّ

 َوبَِغْيرِ  بِأَْمثَاٍل، اْلُجُموعَ  يَُسوعُ  بِهِ  َخاطَبَ  ُكلُّهُ هَذا". َجِميُعهُ اْلَعِجينُ  اْختََمرَ  َحتَّى

 َوأَْنِطقُ  ِمي،فَ  بِأَْمثَالٍ  َسأَْفتَحُ : "اْلقَائِلِ  بِالنَّبيِّ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ  يَُكلُِّمهُْم، يَُكنْ  لَمْ  َمثَلٍ 

 فََجاءَ  .اْلبَْيتِ  إلى َوَجاءَ  اْلُجُموعَ  يَُسوعُ  َصَرفَ  ِحينَئِذٍ ". اْلَعالَمِ  إْنَشاءِ  ُمْنذُ  بَِمْكتُوَماتٍ 

رْ : "قَائِلِينَ  تََلَِميُذهُ  إلَْيهِ  ا". اْلَحْقلِ  َزَوانِ  َمثَلَ  لَنَا فَسِّ ارعُ : "لَهُمْ  َوقَالَ  فَأََجابَ  هُوَ  أمَّ  الزَّ

ْرعَ  ْرعُ . اْلَعالَمُ  هُوَ  َواْلَحْقلُ . اإلْنَسانِ  اْبنُ  هُوَ  اْلَجيِّدُ  الزَّ . اْلَملَُكوتِ  بَنُو هُمْ  اْلَجيِّدُ  َوالزَّ

َوانُ  يرِ  بَنُو هُمْ  َوالزَّ رِّ  اْنقَِضاءُ  هُوَ  َواْلَحَصادُ . إْبلِيسُ  هُوَ  َزَرَعهُ الَِّذي َواْلَعُدوُّ . الشِّ

ْهرِ  هَذا اُدونَ . الدَّ َوانُ  يُْجَمعُ  فََكَما. ئَِكةُ اْلَمَلَ  هُمُ  َواْلَحصَّ الً  الزَّ  اهَكذَ  بِالنَّاِر، َويُْحَرقُ  أَوَّ

 وتهِ َملَكُ  ِمنْ  فَيَْجَمُعونَ  َمَلَئَِكتَهُ اإلْنَسانِ  اْبنُ  يُْرِسلُ : اْلَعالَمِ  هَذا اْنقَِضاءِ  في يَُكونُ 

 اْلبَُكاءُ  يَُكونُ  هُنَاكَ . النَّارِ  أتُونِ  في َويَْطَرُحونَهُمْ  اإلْثِم، َوفَاِعلِي اْلَمَعاثِرِ  َجِميعَ 

ْمسِ  األَْبَرارُ  يُِضيءُ  ِحينَئِذٍ . األَْسنَانِ  َوَصِريرُ   أُُذنَانِ  لَهُ َمنْ . أَبِيِهمْ  َملَُكوتِ  في َكالشَّ

ْمعِ، ِ َدائِماً   ".فَْليَْسَمعْ  لِلسَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من شهر هَاتُور 11اليوم: 
 

 العَشيه

 (90 ــ 16:  13) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0 ، 02:  62 مز

ُ  هُوَ  َعِجيبٌ  يِسيِه، في هللاَّ ةً  يُْعِطي هُوَ  إْسَرائِيلَ  إلَهُ قِدِّ اً  قُوَّ ي. لَِشْعبِهِ  َوِعزَّ دِّ  قُونَ َوالصِّ

ِ، أَمامَ  َويَتَهَلَّلُونَ  يَْفَرُحونَ  ُمونَ  هللاَّ ُرورِ  َويَتَنَعَّ  .هَلِّلُويَا. بِالسُّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .األبد آمينإلي ، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

. مِ َكاْلَحَما َوبَُسطَاءَ  َكاْلَحيَّاتِ  ُحَكَماءَ  فَُكونُوا ِذئَابٍ  َوَسطِ  في َكِخَرافٍ  أُْرِسلُُكمْ  أَنَا هَا

. يَْجلُِدونَُكمْ  َمَجاِمِعِهمْ  وفي َمَجالِسَ  إلى َسيَُسلُِّمونَُكمْ  ألنهُمْ  النَّاِس؛ ِمنَ  َواْحَذُروا

ُمونَ  و فََل أَْسلَُموُكمْ  فََمتَى. َولِألَُممِ  لَهُمْ  َشهَاَدةً  أَْجلِي ِمنْ  َوُوالةٍ  ُملُوكٍ  أََمامَ  َوتُقَدَّ  اتَْهتَمُّ

اَعةِ  تِْلكَ  في تُْعطَْونَ  ألنُكمْ  تَتََكلَُّموَن؛ بَِما أوْ  َكْيفَ   لَْستُمْ  ُكمْ ألن. بِهِ  تَتََكلَُّمونَ  َما السَّ

 َويَُسلِّمُ  اْلَمْوتِ  إلى أََخاهُ  األَخُ  َوَسيَُسلِّمُ . فِيُكمْ  يَتََكلَّمُ  الَِّذي أَبِيُكمْ  ُروحُ  بَلْ  اْلُمتََكلِِّمينَ  أَْنتُمُ 

 َجِميعِ الْ  ِمنَ  ُمْبَغِضينَ  َوتَُكونُونَ . َويَْقتُلُونَهُمْ  آبَائِِهمْ  َعلَى األَْوالدُ  َويَقُومُ  َولََدهُ، األَبُ 

 هِذهِ  في طََرُدوُكم فَإَذا. يَْخلُصُ  فَهَذا ْنتَهَىاْلمُ  إلى يَْصبِرُ  َوالَِّذي اْسِمي، أَْجلِ  ِمنْ 

ُمونَ  ال: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  فَإنِّي األُْخَرى، إلى فَاْهُربُوا اْلَمِدينَةِ   ُمُدنِ  َجَوالنِ  تُتَمِّ

ِ َدائِماً  .اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَأْتِيَ  َحتَّى إْسَرائِيلَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (10 ــ 2:  10) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 19،   11:  22 مز

يقِيَن، أَْشَرقَ  نُورٌ  دِّ يقُ  أيهَا اْفَرُحوا. بِقَْلبِِهمْ  لِْلُمْستَقِيِمينَ  َوفََرحٌ  لِلصِّ دِّ ، ونَ الصِّ بِّ  بِالرَّ

 .هَلِّلُويَا. قُْدِسهِ  لِِذْكرِ  َوإْعتَِرفُوا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمينإلي ، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 اْلَمَحافِِل، في َوَسيَْضربُونَُكمْ  َمَجالَِس، إلى َسيَُسلُِّمونَُكمْ  ألنهُمْ . نُفُوِسُكمْ  إلى فَإْنظُُروا

الً  َويَْنبَِغي. األَُممِ  َولَِجِميعِ  لَهُمْ  َشهَاَدةً  أَْجلِي، ِمنْ  َوُملُوٍك، ُوالةٍ  أََمامَ  َوتُوقَفُونَ   أنْ  أَوَّ

ُموُكمْ  فَإَذا. بِاإلْنِجيلِ  يُْكَرزَ   ألنُكمْ  بِِه، تَتََكلَُّمونَ  بَِما قَْبلُ  ِمنْ  تَْهتَُموا فََل لِيَُسلُِّموُكْم، قَدَّ

اَعةِ  تِْلكَ  في تُْعطَْونَ  وحُ ال بَلِ  اْلُمتََكلِِّمينَ  أَْنتُمُ  لَْستُمْ  ألنْ . بِهِ  تَتََكلَُّمونَ  َما السَّ . القُُدسُ  رُّ

 آبَائِِهمْ  َعلَى األَْوالَدُ  َويَقُومُ  اْبنَهُ، يَُسلِّمُ  َواألَبُ  اْلَمْوِت، إلى أََخاهُ  األَخُ  َوَسيَُسلِّمُ 

 ْلُمْنتَهَىا إلى يَْصبِرُ  َوالَِّذي. ْسِميإ ألَْجلِ  اْلَجِميعِ  ِمنَ  ُمْبَغِضينَ  َوتَُكونُونَ . َويَْقتُلُونَهُمْ 

ِ َدائِماً  .يَْخلُصُ  فَهََذا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (14 ــ 0:  19) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُروا  ِكلُّواتَ  لِئََلَّ  َوْحَدهُمْ  لِنِفُوِسِهمْ  اْلُمقَاِوِمينَ  اْلُخطَاةِ  ِمنَ  هَكَذا اْحتََملَ  الَِّذي في فَتَفَكَّ

مِ  َحتَّى تَقِفُوا لَمْ  فَإنَُّكمْ . نُفُوِسُكمْ  في َوتَُخوُروا  نَِسيتُمُ  دْ َوقَ . اْلَخِطيَّةِ  ِضدَّ  ُمَجاِهِدينَ  الدَّ

بِّ  تَأِْديبَ  تَْحتَقِرْ  ال إْبنِي يَا: "َكبَنِينَ  بِهِ  َخاطَبَُكمْ  الَِّذي التَّْعلِيمَ  . َوبََّخكَ  إَذا ُخرْ تَ  َوال الرَّ

بُّ  يُِحبُّهُ الَِّذي ألنَّ  بُهُ، الرَّ  أِْديبِ التَّ  َعلَى فَإْصبُِروا". يَْقبَلُهُ إْبنٍ  ُكلَّ  َويَْضِربُ  يَُؤدِّ

ُ  فَيَُكلَِّمُكمْ  بهُ ال إْبنٍ  فَأَيُّ . َكاْلبَنِينَ  هللاَّ  فِيهِ  اْلُمْشتَِركِ  تَأِْديبٍ  بَِلَ  ُكْنتُمْ  إنْ  َولِكنْ  أَبوهُ؟ يَُؤدِّ

بِيَن، ِجْسَدانِيُّونَ  آبَاءُ  لَنَا َكانَ  إنْ  ثُمَّ . بَنُونَ  ال نُُغولٌ  إَذاً  مْ فَأَْنتُ  اْلَجِميعُ   نَْستَِحي نَّاَوكُ  ُمَؤدِّ

بونَا أُولئِكَ  ألنَّ  فَنَْحيَا؟ األَْرَواحِ، ألَبِي بِاألَْولَى نَْخَضعُ  أَفََل ِمْنهُْم،  يلَةً قَلِ  أَيَّاَماً  أَدَّ

ا إراَدتِِهْم، َحَسبَ   تَأِْديبٍ  لَّ كُ  َولِكنَّ . قََداَستِهِ  ِمنْ  نَنَالَ  لَِكي بِاألَْكثَِر، فَلَِمْنفََعتِنَا هَذا َوأمَّ

ا لِْلُحْزِن، بَلْ  لِْلفََرحِ  تَِجُدهُ  ال اْلَحاِضرِ  َوْقتِهِ  في بونَ يَتَ  الَِّذينَ  فَيُْعِطي أَِخيراً  َوأمَّ  بِهِ  َدرَّ

َلَمِ  بِرٍّ  ثََمرَ  ُموا لِذلِكَ . لِلسَّ  َواْصنَُعوا اْلُمَخلََّعةَ، َواألَْرُجلَ  اْلُمْستَْرِخيَةَ  األَيَاِديَ  قَوِّ

 أَثَرِ  يف اْسَعْوا. يَْبَرأُ  بِاْلَحِريِّ  بَلْ  األَْعَرُج، يَِميلَ  ال لَِكيْ  ُمْستَقِيَمةً، َمَسالِكَ  ألَْرُجلُِكمْ 

َلمِ  بَّ  أََحدٌ  يََرى لَنْ  ابُِدونِهَ  التي الطَّهَاَرةِ  َوأْيضاً  النَّاِس، َجِميعِ  َمعَ  السَّ  .الرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 ــ 19:  4) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرُسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َكأنهُ بَتُِكْم،تَجرِ  ألَْجلِ  بَْينَُكْم، تَْحُدث التي اْلُمْحِرقَةَ  اْلبَْلَوى تَْستَْغِربُوا ال أَِحْبائِي، يَا

 ْفَرُحواتَ  لَِكيْ  اْفَرُحوا اْلَمِسيحِ، أَْوَجاعِ  في اْشتََرْكتُمْ  َكَما بَلْ  أََصابَُكْم، قَدْ  َغِريبٌ  أَْمرٌ 

 َذا ألنَّ  لَُكْم، فَطُوبَى اْلَمِسيحِ، بِاْسمِ  ُعيِّْرتُمْ  َوإنْ . أْيضاً  هِ َمْجدِ  اْستِْعَلَنِ  في بِاْبتِهَاجٍ 

ةِ  اْلَمْجدِ  ِ  َوُروحَ  َواْلقُوَّ  َشرٍّ  لِ فَاعِ  أَوْ  َساِرقٍ  أَوْ  َكقَاتِلٍ  أََحُدُكمْ  يَتَألَّمْ  فََل. َعلَْيُكمْ  يَِحلُّ  هللاَّ

، َكانَ  إنْ  َولِكنْ . لَهُ لَْيسَ  َما إلى َكنَاِظرٍ  أَوْ  دِ  بَلْ  يَْخَجْل، فََل َكَمِسيِحيٍّ َ  يَُمجِّ  هَذابِ  هللاَّ

ِ  بَْيتِ  ِمنْ  اْلقََضاءِ  الْبتَِداءِ  اْلَوْقتُ  ألنهُ. االْسمِ  الً  اْبتََدأَ  قَدْ  َكانَ  فَإنْ . هللاَّ  هيَ  فََما ،ِمنَّا أَوَّ

ِ؟ إْنِجيلَ  يُِطيُعونَ  ال الَِّذينَ  َعاقِبَةُ   ئُ فَاْلَخاطِ  يَْخلُُص، بِاْلَجْهدِ  اْلبَارُّ  َكانَ  إنْ "وَ  هللاَّ

ِ، َكَمِشيئَةِ  يَتَأَلَُّمونَ  الَِّذينَ  فَإذاً،". يَْظهََراِن؟ أْينَ  َواْلُمنَافِقُ  ِ  ْنفَُسهُمْ أَ  فَْليَْستَْوِدُعوا هللاَّ  ّلِلَّ

 .اْلَخْيرِ  َعَملِ  في األَِميِن، اْلَخالِقِ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء  التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (1:  2 ــ 44:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا هَاَدةِ  َخْيَمةُ  َوأمَّ يِة، في آبَائِنَا َمعَ  فََكانَتْ  الشَّ  أنْ  ُموَسى َكلَّمَ  الَِّذي أََمرَ  َكَما اْلبَرِّ

 َمَعهُمْ  آبَاُؤنَا أَْدَخلَهَا قَدْ  التي هِذهِ  َرآهُ، قَدْ  َكانَ  الَِّذي اْلِمثَالِ  َحَسبِ  َعلَى يَْصنََعهَا
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ُ  طََرَدهُمُ  الَِّذينَ  األَُممِ  ُمْلكِ  في يَُشوعَ  َمعَ  َوقَبِلُوهَا  دَ َداوُ  أَيامِ  إلى آبَائِنَا، َوْجهِ  ِمنْ  هللاَّ

ِ، أَمامَ  نِْعَمةً  َوَجدَ  الَِّذي  بَنَى ُسلَْيَمانَ  َولِكنَّ . يَْعقُوبَ  إللَهِ  َمْسَكناً  يَْصنَعَ  أنْ  َواْلتََمسَ  هللاَّ

َماءُ ا: النَّبِيُّ  يَقُولُ  َكَما األَيَاِدي، َمْصنُوَعاتِ  في يَْسُكنُ  ال اْلَعلِيَّ  َولِكنَّ  بَْيتاً، لَهُ  لسَّ

، قَالَ  لِي؟ تَْبنُونَ  بَْيتٍ  أَيُّ . لِقََدَميَّ  َمْوِطئٌ  َواألَْرضُ  لِي، ُكْرِسيٌّ  بُّ  هُوَ  أيٌّ  أَوْ  الرَّ

قَاِب، قَُساةَ  يَا ُكلَّهَا؟ األَْشيَاءَ  هِذهِ  َخلَقَتْ  يَِدي أَلَْيَستْ  َراَحتِي؟ َمَكانُ   َوَغْيرَ  الرِّ

وحَ  تُقَاِوُمونَ  ِحينٍ  ُكلِّ  في أَْنتُمْ ! َوآَذانِِهمْ  بِقُلُوبِِهمْ  اْلَمْختُونِينَ   انَ كَ  َكَما. القُُدسَ  الرُّ

 َسبَقُوا ينَ الَّذِ  قَتَلُوا َوقَدْ  آباُؤُكْم؟ يَْضطَِهْدهُ  لَمْ  األْنبِيَاءِ  ِمنَ  َمنْ ! أْيضاً  أَْنتُمْ  َكذلِكَ  آباُؤُكمْ 

، بَِمِجيءِ  فَأَْنَذُروا  بِْلتُمُ قَ  الِذينَ  َوأَْنتُمْ  َوقَتَْلتُُموهُ، أَْسلَْمتُُموهُ  اآلنَ  أَْنتُمْ  الَِّذي هَذا اْلبَارِّ

ا. تَْحفَظُوهُ  َولَمْ  َمَلَئَِكةٍ  بِتَْرتِيبِ  اْلنَّاُموسَ  وا هَذا َسِمُعوا فَلَمَّ  نواوكا بِقَْلبِِهمْ  اْحتَدُّ

ونَ  ا. َعلَْيهِ  بِأَْسنَانِِهمْ  يَِصرُّ َماءِ  إلى فََشَخصَ  اْستِفَانُوسُ  َوأمَّ  ِمنَ  ُمْمتَلِئٌ  َوهُوَ  السَّ

وحِ  اإليَمانِ  ِ، َمْجدَ  فََرأَى القُُدِس، َوالرُّ ِ  يَِمينِ  َعنْ  قَائَِماً  َويَُسوعَ  هللاَّ  أنا هَا" :فَقَالَ . هللاَّ

َمَواتِ  أَْنظُرُ  ِ  يَِمينِ  َعنْ  قَائَِماً  اإلْنَسانِ  َواْبنَ  َمْفتُوَحةً، السَّ  َجِميُعهُمْ  فََصاُحوا". هللاَّ

وا َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ   َخارجَ  َوأَْخَرُجوهُ  بِنَْهَضٍة، َجِميُعهُمْ  َعلَْيهِ  َوهََجُموا آَذانَهُْم، َوَسدُّ

هُودُ . َوَرَجُموهُ  اْلَمِدينَةِ   َوَرَجُموا. َشاُولُ  اْسُمهُ َشابٍّ  ِرْجلَيْ  ِعْندَ  ثِيَابَهُمْ  َوَضُعوا َوالشُّ

بُّ  أيهَا: "َويَقُولُ  يَْدُعو َوهُوَ  اْستِفَانُوسَ   ْكبَتَْيهِ رُ  َعلَى َجثَا ثُمَّ ". ُروِحي اْقبَلْ  يَُسوعُ  الرَّ

،: "قَائَِلً  َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  َوَصَرخَ   َذاه قَالَ  َوإذْ ". اْلَخِطيَّةَ  هِذهِ  َعليهُمْ  تَْحِسبْ  ال يَاَربُّ

ا. َرقَدَ   .قَْتلِهِ  َعلَى ُمَوافِقاً  فََكانَ  َشاُولُ  َوأمَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (19:  19 ــ 20:  11) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 93 ـ 12:  04 مز

يقِيَن، أَْحَزانُ  هيَ  َكثِيَرةٌ  دِّ يِهمِ  َجِميِعهَا َوِمنْ  الصِّ بُّ  يُنَجِّ بُّ  يَْحفَظُ . الرَّ  َجِميعَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. تَْنَكِسرُ  ال ِمْنهَا َوَواِحدةٌ  ِعظَاِمِهْم،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .آمينإلي األبد  ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  ْبتََدأَ إ هَذا، يَقُولُ  هُوَ  َوفِيَما  أُُمورٍ  يف َويَُكلُِّمونَهُ َرِديَّاً، يَْنظُُرونَ  َواْلفَرِّ

 َربََواتٌ  اْجتََمعَ  إذِ  ذلِكَ  أْثنَاءِ  َوفي. فَِمهِ  ِمنْ  بَِكلَِمةٍ  لِيَْصطَاُدوهُ  َويَْمُكُرونَ  َكثِيَرٍة،

الً : لِتََلِميِذهِ  يَقُولُ  يَُسوعُ  اْبتََدأَ  بَْعَضاً، بَْعُضهُمْ  َداسَ  َحتَّى َكثِيَرةٌ، ُزو أَوَّ  ألَْنفُِسُكمْ  اتََحرَّ

يِسيِّينَ  َخِميرِ  ِمنْ   َخفِيٌّ  َوال َوَسيُْظهَُر، إالَّ  َمْكتُومٌ  َشْيءٌ  فَلَْيسَ  ِريَاؤهُْم، هُوَ  الَِّذي اْلفَرِّ

 في األُذنِ  في قُْلتُُموهُ  َوَما النُّوِر، في َسيُْسَمعُ  الظُّْلَمةِ  في تَقُولُونَهُ َوالَِّذي. َوَسيُْعلَمُ  إالَّ 

 الَِّذينَ  ِمنَ  تََخافُوا ال: أَْصِدقَائِي يَا لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ . السُّطُوحِ  َعلَى بِهِ  يُنَاَدى اْلَمَخاِدعِ 

: تََخافُونَ  نْ ِممَّ  أُْعلُِمُكمْ  بَلْ . أْكثَرَ  َشيئاً  يَْفَعلُوا أنْ  لَهُمْ  لَْيسَ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  َجَسَدُكْم، يَْقتُلُونَ 

 هَذا نْ مِ : لَُكمْ  أَقُولُ  نََعْم،. َجهَنَّمَ  في يُْلقِيَ  أنْ  ُسْلطَانٌ  لَهُ يَْقتُُل، بَْعَدَما الَِّذي ِمنَ  َخافُوا

امَ  يُْنَسى ال ِمْنهَا َوَواِحدٌ  بِفَْلَسْيِن، تُبَاعُ  َعَصافِيرَ  َخْمَسةُ  أَلَْيَستْ  َخافُوا، ِ  قُدَّ  بَلْ  ؟هللاَّ

 رَ َعَصافِي ِمنْ  أَْفَضلُ  أَْنتُمْ  إذاً، تََخافُوا فََل. ُمْحَصاةٌ  َجِميُعهَا أْيضاً  ُرؤوِسُكمْ  ُشُعورُ 

امَ  بِي يَْعتَِرفُ  َمنْ  ُكلَّ  إنَّ : لَُكمْ  َوأَقُولُ  َكثِيَرٍة،  انِ اإلْنسَ  اْبنُ  بِهِ  يَْعتَِرفُ  النَّاِس، قُدَّ
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امَ  أْيضاً  ِ  َمَلئَِكةِ  قُدَّ امَ  أَْنَكَرنِي َوَمنْ . هللاَّ امَ  أْيضاً  أَنا أُْنِكُرهُ  النَّاِس، قُدَّ ِ  َمَلَئَِكةِ  قُدَّ . هللاَّ

ا لَهُ، يُْغفَرُ  اإلْنَسانِ  اْبنِ  َعلَى َكلَِمةً  يَقُولُ  َمنْ  َوُكلُّ  وحِ  َعلَى يَُجدِّفُ  َمنْ  َوأمَّ  ُدسِ القُ  الرُّ

ُموُكمْ  َوَمتَى. لَهُ رَ يُْغفَ  فَلَنْ  َؤَساءِ  اْلَمَجاِمعِ  إلى قَدَّ َلَِطينِ  َوالرُّ وا فََلَ  َوالسَّ  ْيفَ كَ  تَْهتَمُّ

وحَ  ألنَّ  تَقُولُوَن، بَِما أَوْ  تُِجيبُونَ  بَِما أَوْ  اَعةِ  تِْلكَ  في يَُعلُِّمُكمْ  القُُدسَ  الرُّ  يَِجبُ  امَ  السَّ

ِ    .تَقُولُوهُ  أنْ    .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من شهر هَاتُور 12اليوم: 
 

 العَشيه

 (16:  2 ــ 90:  4) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12،  12 ، 13 ، 2:  109 مز

، يَْلبَُسونَ  َكهَنَتُكَ  يُسوكَ  اْلبِرَّ  ِسَراجاً  هَيَّأْتُ . َعْبِدكَ  َداُودَ  أَْجلِ  ِمنْ  يَْبتَِهُجونَ  وقِدِّ

 .هَلِّلُويَا. قُْدِسي يُْزِهرُ  َوَعلَْيهِ  لَِمِسيِحي،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 وِت،اْلَملَكُ  بِبَِشاَرةِ  َويَْكِرزُ  َمَجاِمِعِهْم، في يَُعلِّمُ  اْلَجلِيلِ  ُكلِّ  في يَطُوفُ  يَُسوعُ  َوَكانَ 

ْعبِ  في َوَجعٍ  َوُكلَّ  َمَرضٍ  ُكلَّ  َويَْشفِي  َضُروافَأحْ . ُسوِريَّةَ  َجِميعِ  في َخبَُرهُ  فََذاعَ . الشَّ

قََماءِ  َجِميعَ  إلَْيهِ   َواْلَمْصُروِعينَ  َواْلَمَجانِينَ  اْلُمْختَلِفَِة، َواألَْوَجاعِ  بِاألَْمَراضِ  السُّ

 لِيمَ َوأُوُرشَ  اْلُمُدنِ  َواْلَعْشرِ  اْلَجلِيلِ  ِمنَ  َكثِيَرةٌ  ُجُموعٌ  َوتَبَِعهُ. فََشفَاهُمْ  َواْلَمْفلُوِجيَن،

ا. األُْرُدنِّ  َعْبرِ  َوِمنْ  َواْليَهُوِديَّةِ  ا اْلَجبَِل، إلى َصِعدَ  اْلُجُموعَ  َرأى َولَمَّ  َجاءَ  َجلَسَ  فَلَمَّ

وحِ؛ لِْلَمَساِكينِ  طُوبَى: "قَائَِلً  َوَعلََّمهُمْ  فَاهُ  فَفَتَحَ . تََلِميُذهُ  إلَْيهِ   َملَُكوتَ  لَهُمْ  ألنَّ  بِالرُّ

َمَواتِ  ْونَ  نهُمْ أل اآلَن؛ لِْلَحَزانَى طُوبَى. السَّ  يَِرثُونَ  ألنهُمْ  لِْلُوَدَعاِء؛ طُوبَى. يَتََعزَّ

؛ إلى َواْلِعطَاشِ  لِْلِجيَاعِ  طُوبَى. األَْرضِ  َحَماِء؛ طُوبَى. يُْشبَُعونَ  ألنهُمْ  اْلبِرِّ  نهُمْ أل لِْلرُّ

َ  يَُعايِنُونَ  ألنهُمْ  اْلقَْلِب؛ ألَْنقِيَاءِ  طُوبَى. يُْرَحُمونَ  َل لَِصانِِعي طُوبَى. هللاَّ  ألنهُمْ  ِم؛السَّ
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ِ  أْبنَاءَ  ؛ أَْجلِ  ِمنْ  لِْلَمْطُروِدينَ  طُوبَى. يُْدَعْونَ  هللاَّ َمَواتِ  َملَُكوتَ  لَهُمْ  ألنَّ  اْلبِرِّ  .السَّ

يَرٍة، َكلَِمةٍ  ُكلَّ  َعلَْيُكمْ  َوقَالُوا َوَعيَُّروُكمْ  طََرُدوُكمْ  إذا طُوبَاُكمْ  . نَ َكاِذبِي أَْجلِي، ِمنْ  ِشرِّ

َمَواِت، في َعِظيمٌ  أَْجَرُكمْ  ألنَّ  َوتَهَلَّلُوا؛ اِْفَرُحوا  ِذينَ الَّ  األنبِيَاءَ  طََرُدوا هَكَذا ألنهُمْ  السَّ

 ألنْ  إالَّ  ٍء،لَِشىْ  بَْعدُ  يَْصلُحُ  ال يَُملَُّح؟ فَبَِماَذا اْلِمْلحُ  فََسدَ  َوإَذا األَْرِض، ِمْلحُ  أَْنتُمْ . قَْبلَُكمْ 

 َمِدينَةٌ  تُْخفَى أنْ  يُْمِكنُ  ال. اْلَعالَمِ  نُورُ  أَْنتُمْ . النَّاسِ  ِمنَ  َويَُداسَ  اً َخاِرجَ  يُْطَرحَ 

 يََضُعونَهُ بَلْ  ِمْكيَاٍل، تَْحتَ  َويََضُعونَهُ ِسَراجاً  يُوقُِدونَ  َوال َجبٍَل، َعلَى َمْوُضوَعةٌ 

امَ  هَكَذا نُوُرُكمْ  فَْليُِضئْ . اْلبَْيتِ  في َمنْ  لُِكلِّ  فَيُِضيءُ  اْلَمنَاَرةِ  َعلَى  لَِكيْ  النَّاس، قُدَّ

ُدوا اْلَحَسنَةَ، أَْعَمالَُكمُ  يََرْوا َمَواتِ  في الَِّذي أَباُكمُ  َويَُمجِّ ِ َدائِماً  ".السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (90 ــ 12:  6) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 2 ، 4:  113 مز

بُّ  أَْقَسمَ  . "َمْلِشيَصاَدقَ  طَْقسِ  َعلَى األَبدِ  إلى اْلَكاِهنُ  هُوَ  أَْنتَ  إِنَّكَ : "يَْنَدمَ  َولَنْ  الرَّ

بُّ   .هَلِّلُويَا .َرْأَساً  يَْرفَعُ  لِذلِكَ  يَِمينَِك، َعنْ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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 ِمنَ  َكثِيرٍ  َوُجْمهورٍ  تََلِميِذِه، ِمنْ  َجْمعٍ  َمعَ  َخَلٍء، َمْوِضعٍ  في َوَوقَفَ  َمَعهُمْ  َونََزلَ 

ْعِب،  َجاُءوا الَِّذينَ  َوَصْيَدا، ُصورَ  َساِحلِ  َوِمنْ  َوأُوُرَشلِيمَ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  ِمنْ  الشَّ

بُو أَْمَراِضِهْم، ِمنْ  َويَشفِيَِهمْ  ِمنهُ لِيَْسَمُعوا . يِهمْ يَْشفِ  َكانَ  النَِّجَسةِ  األَْرَواحِ  ِمنَ  نَ َواْلُمَعذَّ

ةً  ألنَّ  يَْلِمَسهُ؛ أنْ  يَْطلُبُ  اْلَجْمعِ  ُكلُّ  َوَكانَ   َوَرفَعَ  .اْلَجِميعَ  َوتَْشفِي ِمْنهُ تَْخُرجُ  َكانَتْ  قُوَّ

وحِ؛ اْلَمَساِكينُ  أيهَا طُوبَاُكمْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  تََلِميِذهِ  إلى َعْينَْيهِ  ِ  تَ َملَُكو لَُكمْ  ألنَّ  بِالرُّ . هللاَّ

 ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلبَاُكونَ  أيهَا طُوبَاُكمْ . تُْشبَُعونَ  ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلِجيَاعُ  أيهَا طُوبَاُكمْ 

 مْ اْسَمكُ  َوأَْخَرُجوا َوَعيَُّروُكْم، َوأَْفَرُزوُكمْ  النَّاُس، أْبَغَضُكمْ  إذا طُوبَاُكمْ . َستَْضَحُكونَ 

يرٍ   ِظيمٌ عَ  أَْجُرُكمْ  فَهَُوَذا َوتَهَلَّلُوا، اْليَْومِ  ذلِكَ  في اْفَرُحوا. اإلْنَسانِ  اْبنِ  أَْجلِ  ِمنْ  َكِشرِّ

َماِء؛ في ِ َدائِماً   ".بِاألنبِيَاءِ  يَْفَعلُونَ  َكانُوا هَكَذا آباَءهُمْ  ألنَّ  السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (99:  4 ــ 13:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  اوس،تيموث تلميذه إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا َل، َوَرْسِمي َوَمثَالِي، تَْعلِيِمي، اتَّبَْعتَ  فَقَدْ  أَْنتَ  َوأَمَّ  َحبَّتِي،َومَ  َوأَنَاتِي، َوإيَمانِي، األَوَّ

 َرةَ،َولْستِ  َوإيقُونِيَّةَ  أَْنطَاِكيَةَ  في أََصابَْتنِي التي َواآلالمُ  االْضِطهَاَداتُ . َوَصْبِري

بُّ  أَْنقََذنِي َجِميِعهَا َوِمنْ  اْحتََمْلتُهَا، قَدْ  االْضِطهَاَداتِ  َجِميعُ   ُدونَ يُِري الَِّذينَ  َوَجِميعُ . الرَّ

اِعينَ ا األَْشَرارَ  النَّاسَ  َولَِكنَّ . ْضطَهَُدونَ يُ يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في بِالتَّْقَوى يَِعيُشوا أنْ   ْلَخدَّ

ُمونَ  رِّ  في َسيَتَقَدَّ ا. َوُمِضلِّينَ  َضالِّينَ  بِاألَْكثَِر، الشَّ  تََعلَّْمتَهُ امَ  َعلَى فَاْثبُتْ  أَْنتَ  َوأمَّ

َسةَ، اْلُكتُبَ  تَْعِرفُ  الطُّفُولِيَّةِ  ُمْنذُ  َوأَنكَ . تََعلَّْمتَ  ِممَّنْ  َعاِرفاً  َوأَْيقَْنتَهُ،  أنْ  ْلقَاِدَرةَ ا اْلُمقَدَّ

َمكَ   بِهَا َحىاْلُمو اْلُكتُبِ  َجِميعَ  ألنَّ . يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في الَِّذي بِاإليَمانِ  لِْلَخَلِص، تَُحكِّ
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ِ، ِمنَ  ، في الَِّذي َوالتَّأِْديبِ  لِلتَّْقِويمِ  َوالتَّْوبِيخِ، لِلتَّْعلِيمِ  نَافَِعةٌ  هللاَّ  َرُجلُ  يَُكونَ  َكيْ لِ  اْلبِرِّ

 ِ اً، هللاَّ ِ  أََمامَ  أَْشهَدُ  أَنا. َصالِحٍ  َعَملٍ  ُكلِّ  في ثَابِتَاً  ُمْستَِعدَّ بِّ  هللاَّ  يحِ،اْلَمسِ  يَُسوعَ  َوالرَّ

 َعلَى اْعُكفْ . بِاْلَكلَِمةِ  اْكِرزْ : َوَملَُكوتِهِ  ظُهُوِرهِ  ِعْندَ  َواألَْمَواَت، األَْحيَاءَ  يَِدينُ  الَِّذي

 َسيَُكونُ  ألنهُ َوتَْعلِيٍم؛ أَناةٍ  بُِكلِّ  اْنتَِهرْ . ِعظْ  َوبِّْخ،. ُمنَاِسبٍ  َوَغْيرِ  ُمنَاِسبٍ  َوْقتٍ  في ذلِكَ 

ِحيَح، التَّْعلِيمَ  فِيهِ  يَْقبَلُونَ  ال َوْقتٌ  ةِ  َشهََواتِِهمْ  َحَسبَ  بَلْ  الصَّ  لَهُمْ  نَ يَْجَمُعو اْلَخاصَّ

، َعنِ  َمْسَمَعهُمْ  فَيَْصِرفُونَ  آَذانَهُْم، َويَُسدُّونَ  ُمَعلِِّمينَ  . اْلُخَرافَاتِ  إلى َويَِميلُونَ  اْلَحقِّ

ا رِ  َعَملَ  َواْعَملْ . اآلالمَ  َواْقبَلِ . َشْيءٍ  ُكلِّ  في فَاْستَيقِظْ  أْنتَ  َوأمَّ مْ . اْلُمبَشِّ . كَ ِخْدَمتَ  تَمِّ

 َن،اْلَحسَ  اْلِجهَادَ  َجاهَْدتُ  قَدْ . َحَضرَ  قَدْ  اْنَحَلَلِي َوَوْقتُ  أَْنتَقُِل، َسوفَ  أْيضاً  أَنَا فَإنِّي

ْعَي، َوأَْكَمْلتُ  ، إْكلِيلُ  لِي ُوِضعَ  قَدْ  أَِخيراً . اإليَمانَ  َوَحفِْظتُ  السَّ  لِي هُيَهَبُ الَِّذي اْلبِرِّ

بُّ  اْليَْوِم، ذلِكَ  في  نَ الَِّذي َولَِجِميعِ  بَلْ  قَْط،فَ  َوْحِدي لِي َولَْيسَ  اْلَعاِدُل، اْلَحاكمُ  الرَّ

 أََحبَّ  إذْ  تََرَكنِي قَدْ  ِديَماسَ  ألنَّ  َعاِجَلً؛ إلَيَّ  تَأتِيَ  أنْ  أَْسِرعْ . أْيضاً  ظُهُوَرهُ  يُِحبُّونَ 

 لىإ َوتِيطُسَ  َغَلَِطيَّةَ، إلى َوِكِريْسِكيسَ  تََسالُونِيِكي، إلى َوَذهَبَ  اْلَحاِضرَ  اْلَعالَمَ 

ا. لِْلَخْدَمةِ  لِي نَافِعٌ  ألنهُ َمَعكَ  َوأَْحِضْرهُ  َمْرقُسَ  ُخذْ . َمِعي َوْحَدهُ  َولُوقَا. َدْلَماِطيَّةَ   أَمَّ

 َكاْربَُس، دَ ِعنْ  تَُرواسَ  في تََرْكتُهَا التي َواْلَعبَاَءةُ . أَفَُسسَ  إلى أَْرَسْلتُهُ فَقَدْ  تِيِخيُكسُ 

قُوقَ  ِسيََّما َوال أْيضاً  اْلُكتُبِ  َمعَ  ِجْئَت، َمتَى أَْحِضْرهَا ادُ  إْسَكْنَدرُ . الرُّ  يبِ  فََعلَ  اْلَحدَّ

بُّ  لِيَُجاِزهِ . َكثِيَرةً  ُشُروراً   اَومَ قَ  ألنهُ أْيضاً  أَْنتَ  ِمْنهُ اْحتَفِظْ  فَهََذا. أَْعَمالِهِ  َحَسبَ  الرَّ

لِ  اْحتَِجاِجي في. ِجّداً  أَْقَوالِي  بْ يُْحسَ  ال. تََرُكونِي اْلَجِميعُ  بَلِ  أََحٌد، إلَيَّ  يَأْتِ  لَمْ  األَوَّ

بَّ  َولِكنَّ . َعلَْيِهمْ  انِي، َمِعي َوقَفَ  الرَّ  ألَُمِم،ا َجِميعُ  َويَْسَمعَ  الِكَراَزةُ، بِي تُتَمَّ  لَِكيْ  َوقَوَّ

ينِي. األََسدِ  فَمِ  ِمنْ  فَأُْنقِْذتُ  بُّ  َوَسيُنجِّ  تِهِ ُكولَِملَ  َويَُخلُِّصنِي َرِديءٍ  َعَملٍ  ُكلِّ  ِمنْ  الرَّ

َماِويِّ  هُورِ  َدْهرِ  إلى اْلَمْجدُ  لَهُ الِذي هَذا. السَّ  وأِكيَلَّ  بِريْسِكَلَّ  َعلَى َسلِّمْ . آِمينَ . الدُّ

ا. ُكوِرْنثُوسَ  في بَقِيَ  اَراْستُسُ . أُونيسيفُوُرسَ  َوبَْيتِ   في َرْكتُهُفَتَ  تُروفِيُموسُ  وأمَّ

تَاءِ  قَْبلَ  تَِجيءَ  أنْ  بَاِدرْ . َمِريضاً  ِميلِيتُسَ  َلَمَ  يُْقِرئُكَ . الشِّ  وِديسُ َوبُ اْفبُولُسُ  السَّ
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بُّ . اإلْخَوةِ  َوَجِميعُ  َواْقلُوِديَّا َولِينُوسُ  . َمَعُكمْ  النِّْعَمةُ . ُروِحكَ  َمعَ  اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  الرَّ

 .آِمينَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (14 ــ 1:  2) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرُسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يُوخِ  إلى أَْطلُبُ  ْيخَ  أنا بَْينَُكْم، الَِّذينَ  الشُّ اِهدَ  َشِريَكُكْم، الشَّ  َوَشِريكَ  ،اْلَمِسيحِ  آلالَمِ  َوالشَّ

ِ  َرِعيَّةَ  اْرَعْوا يُْعلََن، أنْ  اْلَعتِيدِ  اْلَمْجدِ   لْ بَ  بِاْلقَْهرِ  ال َوتََعاهَُدوهَا، بَْينَُكمْ  التي هللاَّ

ِ  َكمثلِ  بِاالْختِيَاِر،  بَلْ  ِث،اْلَمَواِري َعلَى يَتََسلَّطُ  َكَمنْ  َوال بِنََشاٍط، بَلْ  بِبُْخلٍ  َوال هللاَّ

عِ  أَْمثِلَةً  َصائِِرينَ  َعاةِ  َرئِيسُ  ظَهَرَ  َوَمتَى. يَّةِ لِلرَّ  ال الَِّذي اْلَمْجدِ  إْكلِيلَ  تَنَالُونَ  الرُّ

بَّاُن، أيهَا أَْنتُمْ  َكذلِكَ . يَْضَمِحلُّ  يُوخِ، اْخَضُعوا الشُّ  ينَ ُمتََسْربِلِ  َجِميعاً  َوُكونُوا لِلشُّ

َ  ألنَّ  لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ  بِالتََّواُضعِ  . ْلُمتََواِضِعينَ لِ  نِْعَمةً  َويُْعِطي اْلُمْستَْكبِِريَن، يُقَاِومُ  هللاَّ

ِ  يَدِ  تَْحتَ  فَتََواَضُعوا ُكمْ  لَّ كُ  ُمْلقِينَ  االْفتِقَاِد، َزَمانِ  في يَْرفََعُكمْ  لَِكيْ  اْلقَِويَّةِ  هللاَّ  هَمِّ

ُكمْ  إْبلِيسَ  ألنَّ . َواْسهَُروا ُمتَيَقِِّظينَ  ُكونُوا. بُِكمْ  يَْعتَنِي هُوَ  ألنهُ َعلَْيِه؛  ُجولُ يَ  َعُدوَّ

 نَْفسَ  أنَّ  َعالِِمينَ  اإليَماِن، في َراِسِخينَ  فَقَاِوُموهُ،. يَْبتَلُِعهُ َمنْ  يَْلتَِمسُ  َزائٍِر، َكأََسدٍ 

 إلى َدَعاُكمْ  الَِّذي نِْعَمةٍ  ُكلِّ  َوإلهُ. اْلَعالَمِ  في الَِّذينَ  إْخَوتُِكمُ  َعلَى تُْجَرى اآلالمِ  هِذهِ 

يُكْم، ُكْم،َويُثَبِّتُ  يُهَيِّئُُكْم، هُوَ  يَِسيراً، تَأَلَّْمتُمْ  بَْعَدَما يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  في األبِديِّ  َمْجِدهِ   َويُقَوِّ

نُُكمْ  ْلطَانُ  لَهُ. َويَُمكِّ  أَظُنُّ  َكَما األِمينِ  األخِ  ِسْلَوانُسَ  بِيَدِ . آِمين. اآلبادِ  إلى َواْلَمْجدُ  السُّ

ِ  نِْعَمةُ  هيَ  هِذهِ  أنَّ  َوَشاِهداً، َواِعظاً  قَلِيلَةٍ  بَِكلَِماتٍ  ْيُكمْ إلَ  َكتَْبتُ   يهَافِ  التي بِاْلَحقِّ  هللاَّ

ِديقَةُ  َعلَْيُكمُ  تَُسلِّمُ . تَقُوُمونَ   لُِّمواسَ . اْبنِي َوَمْرقُسُ  بَابَِل، في التي اْلُمْختَاَرةُ  الصَّ
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َسةِ  اْلَمَحبَّةِ  بِقُْبلَةِ  بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  َلَمُ . اْلُمقدَّ  اْلَمِسيحِ  يف الَِّذينَ  أيهَا َجِميَعاً  لَُكمْ  السَّ

 .يَُسوعَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (02 ــ 12:  93) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا. اْلَكنِيَسةِ  أْحبَارَ  ْستَْدَعىإوَ  أَفَُسسَ  إلى أَْرَسلَ  ِميلِيتُسَ  َوِمنْ  : لَهُمْ  الَ قَ  إلَْيهِ  َجاُءوا فَلَمَّ

لِ  ِمنْ  تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ  َماِن، هَذا ُكلَّ  َمَعُكمْ  ُكْنتُ  َكْيفَ  أَِسيَّا، إلى أَتِيتُ  يَْومٍ  أَوَّ  مُ أَْخدِ  الزَّ

بَّ   أُْخفِ  مْ لَ  َكْيفَ . اْليَهُودِ  بَِمَكايِدِ  َعلَيَّ  أَتَتْ  التي َوالتََّجاِربُ  َوُدُموعٍ، تََواُضعٍ  بُِكلِّ  الرَّ

 لِْليَهُودِ  بَْيتٍ  ُكلِّ  َوفي َجْهَراً  َشاِهداً . بِهَا َوَعلَّْمتُُكمْ  َعْنهَا َوأَْخبَْرتُُكمْ  إالَّ  اْلفََوائِدِ  ِمنَ  َشْيئاً 

ِ  إلى بِالتَّْوبَةِ  َواْليُونَانِيِّينَ   أَْذهَبُ  أَنا هَا َواآلنَ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بَِربِّنَا الَِّذي َواإليَمانِ  هللاَّ

وحِ، َمأُْسوراً  أُوُرَشلِيمَ  إلى و أنَّ  َغْيرَ . فِيها هُنَاكَ  يَُصاِدفُنِي َماَذا أَْعلَمُ  ال بِالرُّ  حَ الرُّ

 ْستُ لَ  َولِكنَّنِي". تَْنتَِظُركَ  َوَشَدائِدَ  ُوثُقَاً  إنَّ : "قَائَِلً  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في لِي يَْشهَدُ  اْلقُُدسَ 

َمةٌ  نَْفِسي َوال لَِشْيٍء، أَْحتَِسبُ  مَ  َحتَّى ِعْنِدي، ُمَكرَّ  تهَاأََخذْ  التي َواْلِخْدَمةَ  َسْعيِي أُتَمِّ

بِّ  ِمنَ  ِ  نِْعَمةِ  بِبَِشاَرةِ  ألَْشهَدَ  يَُسوَع، الرَّ  َوْجِهي تََرْونَ  ال أَنُكمْ  أَْعلَمُ  أَنا هَا َواآلنَ . هللاَّ

ِ  بَِملَُكوتِ  َكاِرزاً  بَْينَهُمْ  َمَرْرتُ  الَِّذينَ  َجِميعاً  أَْنتُمْ  بَْعُد،  هَذا هَارِ نَ  في أُْشِهُدُكمُ  لِذلِكَ . هللاَّ

رْ  لَمْ  ألني َوذلِكَ  َجِميعاً، َدِمُكمْ  ِمنْ  بَِريءٌ  إنِّي اْليَْومِ  ِ  َمِشيئَةِ  بُِكلِّ  أُْخبَِرُكمْ  أنْ  أَتَأخَّ . هللاَّ

ِعيَّةِ  َولَِجِميعِ  ألَْنفُِسُكمْ  إَذاً  اِْحتَِرسوا وحُ  أَقَاَمُكمُ  التي الرَّ  فَةً،أََساقِ  فِيهَا القُُدسُ  الرُّ

بِّ  َكنِيَسةَ  لِتَْرَعْوا  َسيَْدُخلُ  َذهَابِي بَْعدَ  ِمنْ  أنهُ: أَْعلَمُ  ألني. بَِذاتِهِ  بَِدِمهِ  اْقتَنَاهَا التي الرَّ
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ِعيَّ  َعلَى تُْشفِقُ  ال َخاِطفَةٌ  ِذئَابٌ  بَْينَُكمْ   بِأَْقَوالٍ  ُمونَ يَتََكلَّ  ِرَجالٌ  َسيَقُومُ  أَْنتُمْ  َوِمْنُكمْ . ةِ الرَّ

ِرينَ  إذاً، اْسهَُروا لِذلِكَ . َوَراَءهُمْ  التََّلَِميذَ  لِيَْجتَِذبُوا ُمْلتَِويَةٍ   لَمْ  نينَ سِ  ثََلَثَ  أني ُمتََذكِّ

بِّ  أَْستَْوِدُعُكمْ  َواآلنَ . ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلَّ  بُِدُموعٍ  أَُعلِّمَ  أنْ  َعنْ  َولَْيَلً  نَهَاراً  أَْفتُرْ   لِلرَّ

ِسينَ  َجِميعِ  َمعَ  ِميَراثاً  َوتَْمنََحُكمْ  تُثَبِّتَُكمْ  أنْ  اْلقَاِدَرةِ  نِْعَمتِِه، َولَِكلَِمةِ  ةَ فِ . اْلُمقَدَّ  أَوْ  ضَّ

 َمِعي الَِّذينَ  َواْحتِياَجاتِ  اْحتِياَجاتِي أنَّ  تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ . أَْشتَهِ  لَمْ  أََحدٍ  ثَْوبَ  أَوْ  َذهَبَ 

دَ  نَْتَعبَ  أَنْ  يَْنبَِغي هَكَذا أنهُ أََرْيتُُكمْ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في. اْليََدانِ  هَاتَانِ  َخَدَمْتهَا  َونَُعضِّ

َعفَاَء، ِرينَ  الضُّ بِّ  َكلَِماتِ  ُمتََذكِّ  ِمنَ  رُ أَْكثَ  اْلَعطَاءِ  في اْلِغْبطَةُ : "قَالَ  ألنهُ يَُسوعَ  الرَّ

ا". األَْخذِ   نَ مِ  َعِظيمٌ  بَُكاءٌ  َوَكانَ . َوَصلَّى َجِميِعِهمْ  َمعَ  ُرْكبَتَْيهِ  َعلَى َجثَا هَذا قَالَ  َولَمَّ

ِعيَن، َوقَبَّلُوهُ  بُولُسَ  ُعنُقِ  َعلَى َوَوقَُعوا اْلَجِميعِ،  التي اْلَكلَِمةِ  أَْجلِ  ِمنْ  ِسيََّما َوال ُمتََوجِّ

فِينَةِ  إلى َشيَُّعوهُ  ثُمَّ . أْيضاً  َوْجهَهُ يََرْوا لَنْ  إنَّهُمْ : قَالَهَا  .السَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (16 ــ 1:  13) يُوَحنا
 

نا يُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
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 االْلتَِصاقُ  يلِ  َخْيرٌ  َوأنا. قَبِْلتَنِي َوبِاْلَمْجدِ  هََدْيتَنِي َوبَِمُشوَرتِكَ  اْليُْمنَى، بِيَِدي أَْمَسْكتَ 

 ِ بِّ  َعلَى أَْجَعلَ  َوأنْ  بِاّلِلَّ . ْهيَْونَ صِ  إْبنَةِ  أَْبَوابِ  في تََسابِيِحكَ  بُِكلِّ  ألُْخبِرَ  تَِّكالِي،إ الرَّ

 .هَلِّلُويَا
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إبُن  الَمسيح ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لَعُ يَطْ  بَلْ  اْلِخَراِف، َحِظيَرةِ  إلى اْلبَابِ  ِمنَ  يَْدُخلُ  ال الَِّذي إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ "

ا. َولِصٌّ  َساِرقٌ  فََذاكَ  آَخَر، َمْوِضعٍ  ِمنْ   َراِعي فَهُوَ  اْلبَابِ  ِمنَ  يَْدُخلُ  الَِّذي َوأمَّ

اُب، يَْفتَحُ  لِهَذا. اْلِخَرافِ   بِأْسَمائِهَا ِخَرافَهُ فَيَْدُعو َصْوتَهُ، تَْسَمعُ  َواْلِخَرافُ  اْلبَوَّ

ةَ  ِخَرافَهُ أَْخَرجَ  فَإَذا. َويُْخِرُجهَا  تَْعِرفُ  ألنهَا تَْتبَُعهُ، َواْلِخَرافُ  أََماَمهَا، يَْذهَبُ  اْلَخاصَّ

ا. َصْوتَهُ ". بِ اْلَغِري َصْوتَ  تَْعِرفُ  ال ألنهَا ِمْنهُ؛ تَْهُربُ  بَلْ  تَْتبَُعهُ فََل اْلَغِريبُ  َوأمَّ

ا يَُسوُع، لَهُمْ  قَالَهُ اْلَمثَلُ  هَذا  هُمْ لَ  قَالَ  ثُمَّ . يَُكلُِّمهُمْ  َكانَ  َشْيءٍ  أليِّ  يَْعِرفُوا فَلَمْ  هُمْ  َوأمَّ

 أَتَْوا الَِّذينَ  َجِميعُ . اْلِخَرافِ  بَابُ  هُوَ  أَنا إنِّي: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ : أْيضاً  يَُسوعُ 

اقٌ  هُمْ  قَْبلِي  إنْ . اْلِخَرافِ  بَابُ  هُوَ  أنا. لَهُمْ  تَْسَمعْ  لَمْ  اْلِخَرافَ  َولِكنَّ  َولُُصوٌص، ُسرَّ

ا. َمْرًعى َويَِجدْ  َويَْخُرجْ  َويَْدُخلْ  يَْخلُصْ  أََحدٌ  بِي َدَخلَ  اِرقُ  َوأمَّ  ِرقَ لِيَسْ  إالَّ  يَأتِي ال السَّ

ا َويُْهلَِك، َويَْذبَحَ  اِعي وَ هُ  أَنا. أَْفَضلُ  لَهُمْ  َولِيَُكونَ  َحيَاةٌ  لَهُمْ  لِتَُكونَ  أَتَْيتُ  فَقَدْ  أَنا َوأمَّ  الرَّ

الُِح، اِعي الصَّ الِحُ  َوالرَّ ا. اْلِخَرافِ  َعنِ  نَْفَسهُ يَْبِذلُ  الصَّ  َولَْيسَ  أَِجيٌر، هُوَ  الَِّذي َوأمَّ

ْئبَ  َرأى فَإَذا لَهُ، اْلِخَرافُ  لَْيَست الَِّذي َراِعياً،  اْلِخَراَف، َويَْتُركُ  يَْهُربُ  ُمْقبَِلً  الذِّ

ْئبُ  فَيَْخطَفُ  ُدهَا اْلِخَرافَ  الذِّ ا. بِاْلِخَرافِ  يُبَالِي َوال أَِجيٌر، ألنهُ. َويُبَدِّ  يفَإنِّ  أنا أمَّ

اِعي الُِح، الرَّ تِي َوأَْعِرفُ  الصَّ تِي َخاصَّ  أناوَ  يَْعِرفُنِي اآلبَ  أنَّ  َكَما تَْعِرفُنِي، َوَخاصَّ

 هِذهِ  ِمنْ  لَْيَستْ  أَُخرُ  ِخَرافٌ  َولِي. ِخَرافِي َعنْ  نَْفِسي أََضعُ  َوأَنا. أْيضاً  اآلبَ  أَْعِرفُ 

 ِعيَّةً رَ  َوتَُكونُ  َصْوتِي، فَتَْسَمعُ  أْيضاً  األَُخرِ  بِهُؤالءِ  آتِيَ  أنْ  لِي يَْنبَِغي اْلَحِظيَرِة،

ِ َدائِماً   .َواِحدٍ  لَِراعٍ  َواحدةً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر هَاتُور 99اليوم: 
 

 العَشيه

 (00 ــ 94:  13) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
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بَّ  أنَّ  إْعلَُموا وَسهُ َجَعلَ  قَدْ  الرَّ بُّ  َعَجبَاً، قُدُّ  .إلَْيهِ  َصَرْختُ  َما إَذا لي يَْستَِجيبُ  الرَّ

، َوْجِهكَ  نُورُ  َعلَْينَا تََسمَ رإْ  قَدِ   .هَلِّلُويَا. لِقَْلبِي ُسُروراً  أَْعطَْيتَ  يَاَربُّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 ِصيرَ يَ  أنْ  التِّْلِميذَ  يَْكفِي. َسيِِّدهِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  َعْبدٌ  َوال ُمَعلِِّمِه، ِمنْ  أَْفَضلَ  تِْلِميذٌ  لَْيسَ 

 اْلَحِريِّ بِ  فََكمْ  بَْعلََزبُوَل، اْلبَْيتِ  َربَّ  لَقَّبُوا قَدْ  َكانُوا إنْ . َسيِِّدهِ  ِمْثلَ  َواْلَعْبدَ  َكُمَعلِِّمِه،

. ْعَرفُ َويُ إالَّ  َمْكتُومٌ  َوال َويُْستَْعلَنُ  إالَّ  َخفِيٌّ  لَْيسَ  ألنْ  إذاً؛ تََخافُوهُمْ  فََلَ ! بَْيتِهِ  أَْهلَ 

 َعلَى هِ بِ  نَاُدوا بِآَذانُِكمْ  تَْسَمُعونَهُ َوالَِّذي النُّوِر، في قُولُوهُ  الظُّْلَمةِ  في لَُكمْ  أَقُولُهُ الَِّذي

ا َجَسَدُكْم، يَْقتلُ  الَِّذي ِمنَ  تََخافُوا َوال ُسطُوِحُكْم،  لوهَا،يَْقت أنْ  يَْقِدُرونَ  ال نَْفَسُكمْ  أمَّ

 أَلَْيسَ  .َجهَنَّمَ  في ِكلَْيِهَما َواْلَجَسدَ  النَّْفسَ  يُهلِكَ  أنْ  يَْقِدرُ  الَِّذي ِمنَ  بِاْلَحِريِّ  َخافُوا بَلْ 

 ُكمْ أَبِي إَراَدةِ  بُِدونِ  األَْرضِ  َعلَى يَْسقُطُ  ال ِمْنهَُما َوَواِحدٌ  بِفَْلٍس؟ يُبَاَعانِ  ُعْصفُوَرانِ 

َمَواتِ  في الَِّذي ا. السَّ  واتََخافُ  فََلَ . ُمْحَصاةٌ  َجِميُعهَا ُرُؤوِسُكمْ  ُشُعورُ  فََحتَّى أْنتُمْ  َوأمَّ

امَ  بِي يَْعتَِرفُ  َمنْ  فَُكلُّ ! َكثِيَرةٍ  َعَصافِيرَ  ِمنْ  أَْفَضلُ  أَْنتُمْ ! إذاً   أنا فُ أَْعتَرِ  النَّاسِ  قُدَّ
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امَ  بِهِ  أْيضاً  َمَواِت، في الَِّذي أبِي قُدَّ امَ  يُْنِكُرنِي َوَمنْ  السَّ امَ  اً أْيض أنا أُْنِكُرهُ  النَّاسِ  قُدَّ  قُدَّ

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي ِ َدائِماً   .السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (1:  2 ــ 04:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهر التلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9،  1:  110 مز

، اْلفِْتيَانُ  أيهَا َسبُِّحوا بَّ ، إْسمَ  َسبُِّحوا الرَّ بِّ بِّ  إْسمُ  لِيَُكنْ  الرَّ  آلنَ ا ِمنَ  ُمبَاَرَكاً، الرَّ

 .هَلِّلُويَا. األبدِ  َوإلى
 

بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لْ َويَْحمِ  نَْفَسهُ فَْليُْنِكرْ  َوَرائِي يَأتيَ  أنْ  أَرادَ  َمنْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  َوتََلِميَذهُ  اْلَجْمعَ  َوَدَعا

 أَْجلِي نْ مِ  نَْفَسهُ يُْهلِكُ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يَُخلِّصَ  أنْ  أَرادَ  َمنْ  ألنَّ . َويَْتبَْعنِي َصلِيبَهُ

 َوَخِسرَ  هُُكلَّ  اْلَعالَمَ  َربِحَ  لَوْ  اإلْنَسانُ  يَْنتَفِعُ  َماذا ألنهُ. يَُخلُِّصهَا فَهُوَ  اإلْنِجيلِ  أَْجلِ  َوِمنْ 

 بِي يَْعتَِرفَ  بِأنْ  يَْخَزى َمنْ  ألنَّ  نَْفِسِه؟ َعنْ  فَِداءً  اإلْنَسانُ  يُْعِطي َماذا أوْ  نَْفَسهُ؟

 َمتَى هِ بِ  يَْستَِحي أْيَضاً  اإلْنَسانِ  اْبنَ  فَإنَّ  َواْلَخاِطئ، اْلفَاِسدِ  اْلِجيلِ  هَذا في َوبَِكَلِمي

يِسينَ  َمَلئَِكتِهِ  َمعَ  أبِيهِ  َمْجدِ  في َجاءَ   إنَّ  :لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "لَهُمْ  يَقُولُ  َوَكانَ ". اْلقِدِّ

ِ  َملَُكوتَ  يََرْوا َحتَّى اْلَمْوتَ  يَُذوقُونَ  ال هَهُنَا اْلقِيَامِ  ِمنَ  قَْوَماً  ةٍ  أَتَى قَدْ  هللاَّ  ".بِقُوَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (92 ــ 14:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َكتُهُ بَرَ  رومية، أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ، بُِروحِ  يَْنقَاُدونَ  الَِّذينَ  ُكلَّ  ألنَّ  ِ  أَبنَاءُ  هُمْ  فَأُولئِكَ  هللاَّ  ْلُعبُوِديَّةِ ا ُروحَ  تَأُْخُذوا لَمْ  إذْ . هللاَّ

وحُ ". اآلبُ  آبا يَا: "نَْصُرخُ  بِهِ  الَِّذي التَّبَنِّي ُروحَ  أََخْذتُمْ  بَلْ  لِْلَخْوِف، أْيضاً   نَْفُسهُ الرُّ

ِ  أَْوالدُ  أننَا ألَْرَواِحنَا يَْشهَدُ  أْيضاً  ِ  َوَوَرثَةُ  أْيضاً، َوَرثَةٌ  فَنَْحنُ  أَْوالداً  ُكنَّا فَإنْ . هللاَّ  هللاَّ

دَ  لَِكيْ  َمَعهُ نَتَألَّمُ  ُكنَّا إنْ . اْلِميَراثِ  في اْلَمِسيحِ  َوُشَرَكاءُ   أَظُنُّ  ألني. َمَعهُ أْيضاً  نَتََمجَّ

َمانِ  هَذا آالمَ  أنَّ   تِظَارَ انْ  ألنَّ . فِينَا يُْستَْعلَنَ  أنْ  اْلَعتِيدِ  بِاْلَمْجدِ  تُقَاسُ  ال اْلَحاِضرِ  الزَّ

ِ؛ أْبنَاءِ  اْستَِعَلَنَ  يَتََوقَّعُ  اْلَخلِيقَةِ   إَراَدٍة، َعن ال لِْلبَاِطِل، أُْخِضَعت قَدْ  اْلَخلِيقَةَ  ألنَّ  هللاَّ

َجاِء؛ َعلَى أَْخَضَعهَا الَِّذي أْجلِ  ِمنْ  بَلْ   ِمنْ  َستُْعتَقُ  أْيضاً  نَْفَسهَا اْلَخلِيقَةَ  ألنَّ  الرَّ

يةِ  إلى اْلفََسادِ  ُعبُوِديَّةِ  ِ  أَْوالدِ  َمْجدِ  ُحرِّ  تَتََمخَّضُ وَ  تَئِنُّ  اْلَخلِيقَةِ  ُكلَّ  أنَّ  نَْعِرفُ  فَإنَّنَا. هللاَّ

وحِ، بَاُكوَرةُ  لَنَا الَِّذينَ  أْيضاً  نَْحنُ  بَلْ  فَقَْط، ِهيَ  َولَْيسَ . اآلنَ  َحتَّى َمعاً   أَْنفُُسنَا نَْحنُ  الرُّ

َجاءِ  ألننَا. أَْجَساِدنَا فَِداءَ  التَّبَنِّي ُمتََوقِِّعينَ  أَْنفُِسنَا، في نَئِنُّ  أْيضاً   َولِكنَّ . لَْصنَاخَ  بِالرَّ

َجاءَ   نَّاكُ  إنْ  َولِكنْ  َعلَْيِه؟ يَْصبِرُ  أفَإيَّاهُ  أََحٌد، يَْنظُُرهُ  َما ألنَّ  َرَجاًء، لَْيسَ  اْلَمْنظُورَ  الرَّ

ْبرِ  نَتََوقَُّعهُ فَإنَّنَا نَْنظُُرهُ  لَْسنَا َما نَْرُجو وحُ  َوَكذلِكَ . بِالصَّ دُ  أْيضاً  الرُّ  ْعفَنا،ضَ  يَُعضِّ

وحَ  َولِكنَّ . يَْنبَِغي َكَما ألَْجلِهِ  نَُصلِّي َما نَْعلَمُ  لَْسنَا ألننَا  بِتَنَهَُّداتٍ  ينَافِ  يَْشفَعُ  نَْفَسهُ الرُّ

وحِ؛ فِْكرُ  هُوَ  َما يَْعلَمُ  اْلقُلُوبَ  يَْفَحصُ  الَِّذي َولِكنَّ . بِهَا يُْنطَقُ  ال ِ  عَ تََشفَّ  ألنهُ الرُّ  ّلِلَّ

يِسينَ  َعن  .اْلقِدِّ

ِ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتياآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ هللاَّ
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 (12 ــ 11:  9) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرُسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

هََواتِ  َعنِ  تَْبتَِعُدوا أنْ  َونَُزالََء، َكُغَربَاءَ  إلَْيُكمْ  أَْطلُبُ  األِحبَّاُء، أيهَا  لتيا اْلَجَسِديَّةِ  الشَّ

فُُكمْ  يَُكونَ  َوأنْ  النَّْفَس، تُقَاتِلُ   بِهِ  تََكلَُّمونَ يَ  َما فِي يَُكونُوا لَِكيْ  األَُمِم، بَْينَ  َحَسناً  تََصرُّ

، َكفَاِعلِي َعلِيُكمْ  الَِحةَ  أْعَمالَُكمُ  يََرْونَ  إذْ  َشرٍّ ُدونَ  الصَّ َ  يَُمجِّ . ادِ االْفتِقَ  يَْومِ  في هللاَّ

بِّ  أْجلِ  ِمنْ  بََشِريٍّ  تَْرتِيبٍ  لُِكلِّ  فَاْخَضُعوا ،ال فَْوقَ  هُوَ  فََكَمنْ  لِْلَملِكِ  َكانَ  إنْ . الرَّ  ُكلِّ

، فَاِعلِي ِمنْ  لَِلْنتِقَامِ  ِمْنهُ فََكُمْرَسلِينَ  لِْلُوالَةِ  أوْ  رِّ  هِذهِ  ألنَّ . اْلَخْيرِ  يلِفَاِعلِ  َولِْلَمْدحِ  الشَّ

ِ  إَراَدةُ  هيَ  وا لَِكيْ  اْلَخْيرَ  تَْصنَُعوا أنْ : هللاَّ  الوَ  َكأْحَراٍر،. األْغبِيَاءِ  النَّاسِ  َجهَالَةَ  تَِسدُّ

يَتُُكم تَُكنْ  ، َكِستَارٍ  ُحرِّ رِّ ِ  َكَعبِيدٍ  بَلْ  لِلشَّ  َخافُوا .اإلْخَوةَ  أِحبُّوا. َواِحدٍ  ُكلَّ  أَْكِرُموا. ّلِلَّ

 َ  .اْلَملِكَ  أَْكِرُموا. هللاَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (93 ــ 11:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

اٍت  اِديَل َمنَ  إنهُم َكانُوا يَأُخُذونَ ، َحتَّى َكثِيَرةً َوَكاَن هللاُ يَْصنَُع َعلَى يََدْي بُولَُس قُوَّ

اْلَمْرَضى، فَتَُزوُل َعْنهُُم األَْمَراُض، َويَضُعونَهَا َعلَى َوِخَرقاً ِمن َعلَى َجَسِدِه 

يَرةُ ِمْنهُْم. رِّ افِينَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  قَْومٌ  ْبتََدأإفَ  َوتَْخُرُج األَْرَواُح الشِّ ِمينَ  الطَّوَّ  أنْ  اْلُمَعزِّ
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وا بِّ  ْسمِ إبِ  يَُسمُّ يَرةُ  األْرَواحُ  بِِهمِ  الَِّذينَ  َعلَى يَُسوعَ  الرَّ رِّ  لِفُُكمْ نَْستَحْ : "قَائِلِينَ  الشِّ

 َرئِيسِ  يٍّ يَهُودِ  َسَكاَوا، يُْدَعى لَِواحدٍ  بَنِينَ  َسْبَعةُ  َوَكانَ !" بُولُسُ  بِهِ  يَْكِرزُ  الَِّذي بيَُسوعَ 

وحُ  فَأَجابَ . هََذا يَْفَعلُونَ  َكهَنٍَة، يرُ  الرُّ رِّ ا: "لَهُمْ  َوقَالَ  الشِّ  أَْعِرفُهُ، فَأَنا يَُسوعُ  أمَّ

ا أَْعلَُمهُ، أَنا َوبُولُسُ  ُجلُ  َعلَْيِهمُ  فََوثَبَ ". أْنتُْم؟ فََمنْ  أْنتُمْ  َوأمَّ وحُ ال بِهِ  َكانَ  الَِّذي الرَّ  رُّ

يُر، رِّ  َمْشُدوِخي ُعَراةً  اْلبَْيتِ  َذلِكَ  ِمنْ  هََربُوا َحتَّى َعلَْيهْم، َوقَِويَ  َوتََسلَّطَ  الشِّ

ؤوسِ  اِكنِينَ  َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودِ  لَِجِميعِ  ظَاِهراً  هََذا َوَصارَ . الرُّ  فََوقَعَ  .أَفَُسسَ  في السَّ

بِّ  اْسمُ  َوَكانَ  َجِميِعِهْم، َعلَى َخْوفٌ   َمنُواآ الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َوَكانَ . يَتََعظَّمُ  يَُسوعَ  الرَّ

ْحرَ ا يَْستَْعِملُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َوَكانَ  بِأَْفَعالِِهْم، َوُمْخبِِرينَ  ُمْعتَِرفِينَ  يَأْتونَ   لسِّ

ُمونَ  قُونَهَا ُكتُبَهُمْ  يُقَدِّ رُ  فََوَجُدوهَا أَْثَمانَهَا َوَحَسبُوا. اْلَجِميعِ  أَمامَ  َويُحرِّ  بَِخْمسِ  تُقَدَّ

ةِ  ِمنَ  َربََواتٍ  بِّ  ةُ َكلِمَ  َكانَتْ  هَكَذا. اْلفِضَّ ةٍ  َوتَْقَوى تَْنُمو الرَّ  .بِِشدَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 19:  91) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 14،  10 ، 19:  66 مز

اَحةِ  إلى َوأَْخَرْجتَنَا َواْلَماِء، النَّارِ  في ُجْزنا  أُوفِيكَ وَ  بِاْلُمْحَرقَاِت، بَْيتِكَ  إلى أَْدُخلُ . الرَّ

 .هَلِّلُويَا. َشفَتَايَ  بِهَا نَطَقَتْ  الَّتي النُُّذورَ 
  



 من شهر هَاتور ِعشرونالالثاني و اليوم
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

619 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 وٍن،َوُسجُ  َمَجاِمعَ  إلى َويَُسلُِّمونَُكمْ  َويَْطُرُدونَُكْم، َعلَْيُكمْ  أَْيِديَهُمْ  يُْلقُونَ  ُكلِّهِ  هََذا َوقَْبلَ 

ُمونَ   في إَذاً  فََضُعوا. َشهَاَدةً  ذلِكَ  لَُكمْ  فَيَُكونُ . اْسِمي ألَْجلِ  َوُوالةٍ  ُملُوكٍ  أَمامَ  َوتُقَدَّ

ونَ  بَِما قَْبلُ  ِمنْ  تَْهتَمُّوا ال أنْ  قُلُوبُِكمْ   ال لتيا َوِحْكَمةً  فََماً  أُْعِطيُكمْ  أَنا ألني بِِه؛ تَْحتَجُّ

 اْلَوالَِدْينِ  ِمنَ  تَُسلَُّمونَ  َوَسْوفَ . يُنَاقُِضوهَا أَوْ  يُقَاِوُموهَا أنْ  ُمَعانِِديُكمْ  َجِميعُ  يَْقِدرُ 

 عِ اْلَجِمي ِمنَ  ُمْبَغِضينَ  َوتَُكونُونَ . ِمْنُكمْ  َويَْقتُلُونَ  َواألَْصِدقَاِء، َواألَْقِربَاءِ  َواإلْخَوةِ 

 .أْنفَُسُكمْ  تَْقتَنُونَ  بَِصْبِرُكمُ . تَْهلِكُ  ال ُرُؤوِسُكمْ  ِمنْ  َوَشْعَرةٌ . اْسِمي ألَْجلِ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر هَاتُور 94اليوم: 
 

 العَشيه

 (03 ــ 92:  11) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ بِشارة ُمعلمِ س، فَصُل ِمن يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2،  2:  22 مز

 يَِّة،اْليَهُودِ  بَنَاتُ  َوتَهلَّلَتْ  فَفَِرَحْت، ِصْهيَْونُ  َسِمَعتْ  َمَلئَِكتِِه، َجِميعَ  يَا لَهُ إْسُجُدوا

 .هَلِّلُويَا. يَاَربُّ  أَْحَكاِمكَ  أَْجلِ  ِمنْ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

َماءِ  َربُّ  اآلبُ  أيهَا أَْشُكُركَ : "َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  في  َواألَْرِض، السَّ

 ِذهِ ه ألنَّ  اآلُب، أيهَا نََعمْ . لِألَْطفَالِ  َوأَْعلَْنتَهَا َواْلفُهََماءِ  اْلُحَكَماءِ  َعنِ  هِذهِ  أَْخفَْيتَ  ألنكَ 

ةُ  هيَ   يَْعِرفُ  أََحدٌ  َولَْيسَ  أبِي، ِمنْ  إلَيَّ  ُدفِعَ  قَدْ  َشْيءٍ  ُكلُّ . أََماَمكَ  َصاَرتْ  التي اْلَمَسرَّ

 اتََعالَوْ . لَهُ يُْعلِنَ  أَنْ  االْبنُ  أََرادَ  َوَمنْ  االْبنُ  إالَّ  اآلبَ  يَْعِرفُ  أََحدٌ  َوال اآلُب، إالَّ  االْبنَ 

 َوتََعلَُّموا مْ َعلَْيكُ  نِيِري اِْحِملُوا. أُِريُحُكمْ  َوأنا األَْحَماِل، َوالثَّقِيلِي اْلُمْتَعبِينَ  َجِميعَ  يَا إلَيَّ 

 ِحْملِيوَ  هَيِّنٌ  نِيِري ألنَّ . لِنُفُوِسُكمْ  َراَحةً  فَتَِجُدوا اْلقَْلِب، َوُمتََواِضعُ  َوِديعٌ  ألني ِمنِّي؛

ِ َدائِماً   ".َخفِيفٌ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (2 ــ 1:  19) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9،  0،  1:  102 مز

 اْلَمَلئَِكةِ  أَمامَ  فَِمي، َكلَِماتِ  ُكلَّ  ْستََمْعتَ إ ألنكَ  قَْلبِي، ُكلِّ  ِمنْ  يَاَربُّ  لَكَ  أَْعتَِرفُ 

امَ  َوأَْسُجدُ  لََك، أَُرتِّلُ   .هَلِّلُويَا. اْلُمقَدَّسِ  هَيَكلِكَ  قُدَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْبتِ  في يَُسوعُ  َذهَبَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  في ُروعِ، بَْينَ  السَّ  يَْقِطفُونَ  اَواْبتََدأُو تََلِميُذهُ  فََجاعَ  الزُّ

يِسيُّونَ . َويَأُْكلُونَ  َسنَابِلَ  ا فَاْلفَرِّ  ال ام يَْفَعلُونَ  تََلَِميُذكَ  هَُوَذا: "لَهُ قَالُوا نَظَُروا لَمَّ

ْبتِ  في فِْعلُهُ يَِحلُّ   نَ َوالَِّذي هُوَ  َجاعَ  ِحينَ  َداُودُ  فََعلَهُ َما قََرْأتُمْ  أََما": لَهُمْ  فَقَالَ !" السَّ

ِ  بَْيتَ  َدَخلَ  َكْيفَ  َمَعهُ؟  َعهُ،مَ  لِلَِّذينَ  َوال لَهُ أَْكلُهُ يَِحلُّ  ال الَِّذي التَّْقِدَمةِ  ُخْبزَ  َوأََكلَ  هللاَّ

بُوتِ  في اْلَكهَنَةَ  أنَّ  التَّْوَراةِ  في قََرْأتُمْ  أََما أَو. َوْحَدهُمْ  لِْلَكهَنَةِ  بَلْ   لِ اْلهَْيكَ  في السُّ

ْبتَ  يَُدنُِّسونَ   لَوْ فَ . اْلهَْيَكلِ  ِمنَ  أَْعظَمَ  هَهُنَا إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ  َعليهْم؟ َخِطيَّةَ  َوال السَّ

 ْنَسانِ اإل إْبنَ  فَإنَّ  األَْبِريَاِء، َعلَى َحَكْمتُمْ  لََما َذبِيَحةً، ال َرْحَمةً  أُِريدُ  إنِّي: هُوَ  َما َعلِْمتُمْ 

ْبتِ  َربُّ  هُوَ  ِ َدائِماً   ".أْيضاً  السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (9:  6 ــ 12:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  وس،تيموثا تِلِميذه إلى األولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا  ْتَعبُونَ يَ  الِذينَ  ِسيََّما َوال ُمَضاَعفَةً، َكَراَمةً  فَْليَْستَِحقُّوا َحَسناً  اْلُمَدبُِّرونَ  القُُسوسُ  أمَّ

 ْستَِحقٌّ مُ  اْلفَاِعلُ "وَ  ،"َداِرساً  ثَْوراً  تَُكمَّ  ال: "يَقُولُ  اْلِكتَابَ  ألنَّ  َوالتَّْعلِيِم، اْلَكلَِمةِ  في

 ِطئُونَ يُخْ  الِذينَ . ُشهُودٍ  ثََلَثَةِ  أَوْ  َشاِهَدْينِ  َعلَى إالَّ  قَسٍّ  َعلَى ِشَكايَةً  تَْقبَلْ  ال". أُْجَرتَهُ

ِ  أََمامَ  أُنَاِشُدكَ . َخْوفٌ  اْلبَاقِينَ  ِعْندَ  يَُكونَ  لَِكيْ  اْلَجِميعِ، أََمامَ  َوبِّْخهُمْ   ُسوعَ يَ  َوَربِّنَا هللاَّ

 تَْصنَعَ  الوَ  اْلُحْكمِ  قَْبلَ  أََحدٍ  تَْبِريرِ  بُِدونِ  هَذا تَْحفَظَ  أنْ  اْلُمْختَاِريَن، َوَمَلئَِكتِهِ  اْلَمِسيحِ 

 اِْحفَظْ . بَةٍ َغِري َخطَايَا في تَْشتَِركْ  َوال بِاْلَعَجلَِة، أََحدٍ  َعلَى يَداً  تََضعْ  ال. بُِمَحابَاةٍ  َشْيئاً 

 َوأَْوَجاِعكَ  َمِعَدتِكَ  أَْجلِ  ِمنْ  قَلِيَلً  َخْمراً  اْشَربْ  بَلِ  بَْعُد، َماءً  تَْشَربْ  ال. طَاِهراً  نَْفَسكَ 

مُ  َواِضَحةٌ  النَّاسِ  بَْعضِ  َخطَايَا. اْلَكثِيَرةِ  ا اْلقََضاِء، إلى تَتَقَدَّ  اآلَخرُ  اْلبَْعضُ  َوأمَّ

 ِهيَ  التي َواألُْخَرى َواِضَحةٌ، الَِحةُ الصَّ  األَْعَمالُ  أْيضاً  َكذلِكَ . تَْتبَُعهُمْ  فََخطَايَاهمْ 

 بُِكلِّ  هُمْ َساَدتَ  فَْليُْكِرُموا نِيرٍ  تَْحتَ  هُمْ  الَِّذينَ  اْلَعبِيدُ . تَْختَفِي أنْ  يُْمِكنُ  ال ذلِكَ  ِخَلَفُ 

ِ  اْسمِ  َعلَى يُْفتََرى لِئََلَّ  َكَراَمٍة،  ْستَِهينُوايَ  ال ُمْؤِمنُوَن، َساَدةٌ  لَهُمْ  َوالَِّذينَ . َوالتََّعلِيمِ  هللاَّ

ُكونَ  الَِّذينَ  ألنَّ  أَْكثََر؛ لِيَْخِدُموهُمْ  بَلْ  إْخَوةٌ، ألنهُمْ  بِِهمْ   هُمْ  اإلْحَساِن، بِفِْعلِ  يَتََمسَّ

 .بِهَذا َوِعظْ  َعلِّمْ . َوأَِحبَّاءُ  ُمْؤِمنُونَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،وإْخَوتياِحنا يا آبائي عمةُ هللاَّ
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 (14 ــ 1:  2) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرُسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يُوخِ  إلى أَْطلُبُ  ْيخَ  أنَا بَْينَُكْم، الَِّذينَ  الشُّ اِهدَ  َشِريَكُكْم، الشَّ  َوَشِريكَ  ،اْلَمِسيحِ  آلالَمِ  َوالشَّ

ِ  َرِعيَّةَ  اْرَعْوا يُْعلََن، أنْ  اْلَعتِيدِ  اْلَمْجدِ   لْ بَ  بِاْلقَْهرِ  ال َوتََعاهَُدوهَا، بَْينَُكمْ  التي هللاَّ

ِ  َكمثلِ  بِاالْختِيَاِر،  بَلْ  ِث،اْلَمَواِري َعلَى يَتََسلَّطُ  َكَمنْ  َوال بِنََشاٍط، بَلْ  بِبُْخلٍ  َوال هللاَّ

ِعيَّةِ  أَْمثِلَةً  نَ َصائِِري َعاةِ  َرئِيسُ  ظَهَرَ  َوَمتَى. لِلرَّ  ال الَِّذي اْلَمْجدِ  إْكلِيلَ  تَنَالُونَ  الرُّ

بَّاُن، أيهَا أَْنتُمْ  َكذلِكَ . يَْضَمِحلُّ  يُوخِ، اْخَضُعوا الشُّ  ينَ ُمتََسْربِلِ  َجِميعاً  َوُكونُوا لِلشُّ

َ  ألنَّ  لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ  بِالتََّواُضعِ  . ْلُمتََواِضِعينَ لِ  نِْعَمةً  َويُْعِطي اْلُمْستَْكبِِريَن، يُقَاِومُ  هللاَّ

ِ  يَدِ  تَْحتَ  فَتََواَضُعوا ُكمْ  لَّ كُ  ُمْلقِينَ  االْفتِقَاِد، َزَمانِ  في يَْرفََعُكمْ  لَِكيْ  اْلقَِويَّةِ  هللاَّ  هَمِّ

ُكمْ  إْبلِيسَ  ألنَّ . َواْسهَُروا ُمتَيَقِِّظينَ  ُكونُوا. بُِكمْ  يَْعتَنِي هُوَ  ألنهُ َعلَْيِه؛  ُجولُ يَ  َعُدوَّ

 نَْفسَ  أنَّ  َعالِِمينَ  اإليَماِن، في َراِسِخينَ  فَقَاِوُموهُ،. يَْبتَلُِعهُ َمنْ  يَْلتَِمسُ  َزائٍِر، َكأََسدٍ 

 إلى َعاُكمْ دَ  الَِّذي نِْعَمةٍ  ُكلِّ  َوإلهُ. اْلَعالَمِ  في الَِّذينَ  إْخَوتُِكمُ  َعلَى تُْجَرى اآلالمِ  هِذهِ 

يُكْم، ُكْم،َويُثَبِّتُ  يُهَيِّئُُكْم، هُوَ  يَِسيراً، تَأَلَّْمتُمْ  بَْعَدَما يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  في األبِديِّ  َمْجِدهِ   َويُقَوِّ

نُُكمْ  ْلطَانُ  لَهُ. َويَُمكِّ  أَظُنُّ  َكَما األِمينِ  األخِ  ِسْلَوانُسَ  بِيَدِ . آِمين. اآلبادِ  إلى َواْلَمْجدُ  السُّ

ِ  نِْعَمةُ  هيَ  هِذهِ  أنَّ  َوَشاِهداً، َواِعظاً  قَلِيلَةٍ  بَِكلَِماتٍ  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ   يهَافِ  التي بِاْلَحقِّ  هللاَّ

ِديقَةُ  َعلَْيُكمُ  تَُسلِّمُ . تَقُوُمونَ   لُِّمواسَ . اْبنِي َوَمْرقُسُ  بَابَِل، في التي اْلُمْختَاَرةُ  الصَّ

َسةِ  اْلَمَحبَّةِ  بِقُْبلَةِ  بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  َلَمُ . اْلُمقدَّ  اْلَمِسيحِ  يف الَِّذينَ  أيهَا َجِميَعاً  لَُكمْ  السَّ

 .يَُسوعَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت 
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 (19 ــ 6:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ُسلُ  فَإْجتََمعَ   َرةٌ َكثِي ُمنَاظََرةٌ  َحَصلَتْ  فَبَْعَدَما. األَْمرِ  هَذا في لِيَْنظُُروا واألْحبَارُ  الرُّ

َجالُ  أيهَا: "لَهُمْ  َوقَالَ  بُْطُرسُ  قَامَ   ارَ اْختَ  قَِديَمةٍ  أيامٍ  ُمْنذُ  أنهُ تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ  اإلْخَوةُ، الرِّ

 ُ ُ . َويُْؤِمنُونَ  اإلْنِجيلِ  َكلَِمةَ  األَُممُ  يَْسَمعُ  بِفَِمي أنهُ بَْينَُكمْ  هللاَّ  قَدْ  لُوَب،اْلقُ  اْلَعاِرفُ  َوهللاَّ

وحَ  لَهُمُ  ُمْعِطياً  لَهُمْ  َشِهدَ   إذْ  ْيٍء،بِشَ  َوبَْينَهُمْ  بَْينَنَا يَُميِّزْ  َولَمْ . أْيضاً  لَنَا َكَما اْلقُُدسَ  الرُّ

بُونَ  لَِماذا فَاآلنَ . قُلُوبَهُمْ  بِاإليَمانِ  طَهَّرَ  قَدْ  َ  تَُجرِّ  لتََّلِميِذ،ا ُعنُقِ  ىَعلَ  نِيرٍ  بَِوْضعِ  هللاَّ

 أنْ  ْؤِمنُ نُ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا بِنِْعَمةِ  لِكنْ  نَْحِملَهُ؟ أنْ  نَْحنُ  َوال آبَاُؤنَا يَْستَِطعْ  لَمْ  الَِّذي

 لُسَ َوبُو بَْرنَابَا يَْسَمُعونَ  َوَكانُوا. ُكلُّهُ اْلُجْمهُورُ  فََسَكتَ ". أْيضاً  أُولئِكَ  َكَما نَْخلُصَ 

ثَانِ  ُ  َصنَعَ  َما بَِجِميعِ  يَُحدِّ  .بَِواِسطَتِِهَما األَُممِ  في َواْلَعَجائِبِ  اآلياتِ  ِمنَ  هللاَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 1:  1) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 ، 12 ، 2: 109 مز

، يَْلبَُسونَ  َكهَنَتُكَ  يُسوكَ  اْلبِرَّ  ِسَراجاً  هَيَّأْتُ . َعْبِدكَ  َداُودَ  أَْجلِ  ِمنْ  يَْبتَِهُجونَ  وقِدِّ

 .هَلِّلُويَا. قُْدِسي يُْزِهرُ  َوَعلَْيهِ  لَِمِسيِحي،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ِ، ِعْندَ  َكانَ  َواْلَكلَِمةُ  اْلَكلَِمةُ، َكانَ  اْلبَْدءِ  في َ  اْلَكلَِمةُ  َوَكانَ  هللاَّ  بَْدءِ الْ  في َكانَ  هَذا. هللاَّ

ِ  ِعْندَ  ا َشْيءٌ  يَُكنْ  لَمْ  َوبَِغْيِرهِ  َكاَن، بِهِ  َشْيءٍ  ُكلُّ . هللاَّ  اْلَحيَاةُ وَ  اْلَحيَاةُ، َكانَت فِيهِ . َكانَ  ِممَّ

 لٌ ُمْرسَ  إْنَسانٌ  َكانَ . تُْدِرْكهُ لَمْ  َوالظُّْلَمةُ  الظُّْلَمِة، في أََضاءَ  َوالنُّورُ  النَّاِس، نُورَ  َكانَتْ 

ِ  ِمنَ  هَاَدةِ  َجاءَ  هَذا. يُوَحنَّا اْسُمهُ هللاَّ  لَمْ  .بَِواِسطَتِهِ  اْلُكلُّ  يُْؤِمنَ  لَِكيْ  لِلنُّوِر، لِيَْشهَدَ  لِلشَّ

 إلى آتِيَاً  إْنَسانٍ  ُكلَّ  يُنِيرُ  الَِّذي اْلَحقِيقِيُّ  النُّورُ  َكانَ . لِلنُّورِ  لِيَْشهَدَ  بَلْ  النُّوَر، هُوَ  يَُكنْ 

نَ  اْلَعالَِم، في َكانَ . اْلَعالَمِ  تِهِ  إلى. اْلَعالَمُ  يَْعِرْفهُ َولَمْ  بِِه، اْلَعالَمُ  َوُكوِّ  َجاَء، َخاصَّ

تُهُ ا. تَْقبَْلهُ لَمْ  َوَخاصَّ ِ  أَْوالدَ  يَِصيُروا أنْ  ُسْلطَاناً  فَأَْعطَاهُمْ  قَبِلُوهُ  الَِّذينَ  ُكلُّ  َوأمَّ  ،هللاَّ

 يئَةِ َمشِ  ِمنْ  َوال َجَسٍد، َمِشيئَةِ  ِمنْ  َوال َدٍم، ِمنْ  لَْيسَ  ُولُِدوا الَِّذينَ . بِاْسِمهِ  يُْؤِمنُونَ  الَِّذينَ 

ِ  ِمنَ  بَلْ  َرُجٍل،  اْبنٍ  َكَمْجدِ  َمْجَدهُ، َوَرأَْينَا فِينَا، َوَحلَّ  اً َجَسد َصارَ  َواْلَكلَِمةُ . ُولُِدوا هللاَّ

 قُْلتُ  الَِّذي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  َونَاَدى لَهُ َشِهدَ  يُوَحنَّا. َوَحقّاً  نِْعَمةً  َمْملُوءاً  ألَبِيِه، َوِحيدٍ 

اِمي، َصارَ  بَْعِدي يَأْتِي الَِّذي إنَّ : َعْنهُ  يعاً َجمِ  نَْحنُ  ِمْلئِهِ  ِمنْ  ألنهُ". قَْبلِي َكانَ  ألنهُ قُدَّ
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ا أُْعِطَي، بُِموَسى النَّاُموسَ  ألنَّ . نِْعَمةٍ  َعنْ  ِعَوَضاً  َونِْعَمةً  أََخْذنا،  َواْلَحقُّ  النِّْعَمةُ  أَمَّ

ِ َدائِماً   . َصاَرا اْلَمِسيحِ  فَبِيَُسوعَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر هَاتُور 92اليوم: 
 

 العَشيه

 (10 ــ 2:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ اإلنجِ َع نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 02 ، 04:  12 مز

ةً  َوَمْنطَْقتَنِي. نَُحاسٍ  ِمنْ  أْقَواَساً  َساِعَديَّ  َوَجَعلَ  اْلقِتَاَل، يََديَّ  يَُعلِّمُ  الَِّذي  في قُوَّ

 .هَلِّلُويَا .تَْحتِي َعلَيَّ  قَاُموا الَِّذينَ  ُكلَّ  َوَعقَْلتَ  اْلَحْرِب،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا  ُغَلَِمي َسيِّدي، يَا: "قَائَِلً  إلَْيهِ  يَْطلُبُ  ِمئَةٍ  قَائِدُ  إلَْيهِ  َجاءَ  َكْفَرنَاُحوَم، َدَخلَ  َولَمَّ

باً  ُمَخلَّعاً  بَْيتِي في َمْطُروحٌ   أََجابَ فَ ". َوأَْشفِيهِ  آتِي أنا: "يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ ". ِجّداً  ُمَعذَّ

،: "َوقَالَ  اْلِمئَةِ  قَائِدُ   َكلَِمةً  لْ قُ  لِكنْ  بَْيتِي، َسْقفِ  تَْحتَ  تَْدُخلَ  أنْ  ُمْستَِحقّاً  لَْستُ  يَاَربُّ

 أَقُولُ  .يَِدي تَْحتَ  ُجْندٌ  لِي. ُسْلطَانٍ  تَْحتَ  إْنَسانٌ  أْيضاً  أنَا ألني. ُغَلَِمي فَيَْبَرأَ  فَقَطْ 

ا". فَيَْفَعلُ  هَذا اْفَعلْ : َولَِعْبِدي فَيَأْتِي، تََعالَ : َوآلَخرَ  فَيَْذهَُب، اْذهَبْ : لِهَذا  ِمعَ سَ  فَلَمَّ

َب، يَُسوعُ   هَذا ْقَدارِ بِمِ  إيَمانَاً  أَِجدْ  لَمْ  إني: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "يَْتبَُعونَهُ لِلَِّذينَ  َوقَالَ  تََعجَّ

 َواْلَمَغاِربِ  اْلَمَشاِرقِ  ِمنَ  َسيَأْتُونَ  َكثِيرينَ  إنَّ : لَُكمْ  َوأَقُولُ . إْسَرائِيلَ  في أَحدٍ  في

َمَواِت، َملَُكوتِ  في َويَْعقُوبَ  َوإْسَحقَ  إْبَراِهيمَ  َمعَ  َويَتَِّكئُونَ  ا السَّ  تِ اْلَملَُكو بَنُو َوأمَّ
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 الَ قَ  ثُمَّ ". األَْسنَانِ  َوَصِريرُ  اْلبَُكاءُ  يَُكونُ  َحْيثُ . اْلَخاِرِجيَّةِ  الظُّْلَمةِ  إلى فَيُْطَرُحونَ 

 . اَعةِ السَّ  تِْلكَ  في اْلُغَلمُ  فَبََرأَ ". لَكَ  لِيَُكنْ  آَمْنتَ  َوَكَما إْذهَْب،: "ةِ اْلِمئَ  لِقَائِدِ  يَُسوعُ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (19 ــ 4:  19) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُه رالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 0 ، 02:  62 مز

ُ  هُوَ  َعِجيبٌ  يِسيِه، في هللاَّ ةً  يُْعِطي هُوَ  إْسَرائِيلَ  إلَهُ قِدِّ اً  قُوَّ ي. لَِشْعبِهِ  َوِعزَّ دِّ  قُونَ َوالصِّ

ِ، أَمامَ  َويَتَهَلَّلُونَ  يَْفَرُحونَ  ُمونَ  هللاَّ ُرورِ  َويَتَنَعَّ  .هَلِّلُويَا. بِالسُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لَْيسَ  لِكَ ذ َوبَْعدَ  َجَسَدُكْم، يَْقتُلُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  تََخافُوا ال: أَْصِدقَائِي يَا لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ 

 لَهُ ْقتُُل،يَ  بَْعَدَما الَِّذي ِمنَ  َخافُوا: تََخافُونَ  ِممَّنْ  أُْعلُِمُكمْ  بَلْ . أْكثَرَ  َشيئاً  يَْفَعلُوا أنْ  لَهُمْ 

 يرَ َعَصافِ  َخْمَسةُ  أَلَْيَستْ  َخافُوا، هَذا ِمنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  نََعْم،. َجهَنَّمَ  في يُْلقِيَ  أنْ  ُسْلطَانٌ 

امَ  يُْنَسى ال ِمْنهَا َوَواِحدٌ  بِفَْلَسْيِن، تُبَاعُ  ِ؟ قُدَّ  ِميُعهَاجَ  أْيضاً  ُرؤوِسُكمْ  ُشُعورُ  بَلْ  هللاَّ

 َمنْ  ُكلَّ  إنَّ : لَُكمْ  َوأَقُولُ  َكثِيَرٍة، َعَصافِيرَ  ِمنْ  أَْفَضلُ  أَْنتُمْ  إذاً، تََخافُوا فََل. ُمْحَصاةٌ 

امَ  بِي يَْعتَِرفُ  امَ  أْيضاً  اإلْنَسانِ  اْبنُ  بِهِ  يَْعتَِرفُ  النَّاِس، قُدَّ ِ  َمَلئَِكةِ  قُدَّ  أَْنَكَرنِي َمنْ وَ . هللاَّ

امَ  امَ  أْيضاً  أنَا أُْنِكُرهُ  النَّاِس، قُدَّ ِ  َمَلَئَِكةِ  قُدَّ  ْنَسانِ اإل اْبنِ  َعلَى َكلَِمةً  يَقُولُ  َمنْ  َوُكلُّ . هللاَّ
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ا لَهُ، يُْغفَرُ  وحِ  َعلَى يَُجدِّفُ  َمنْ  َوأمَّ ُموُكمْ  َوَمتَى. لَهُ يُْغفَرَ  فَلَنْ  القُُدسِ  الرُّ  إلى قَدَّ

َؤَساءِ  اْلَمَجاِمعِ  َلَِطينِ  َوالرُّ وا فََلَ  َوالسَّ  وَن،تَقُولُ  بَِما أَوْ  تُِجيبُونَ  بَِما أَوْ  َكْيفَ  تَْهتَمُّ

وحَ  ألنَّ  اَعةِ  تِْلكَ  في يَُعلُِّمُكمْ  القُُدسَ  الرُّ ِ َدائِماً  .تَقُولُوهُ  أنْ  يَِجبُ  َما السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 1:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  ُكورنثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 أَماَمُكْم،وَ  بَْينَُكمْ  َذلِيلٌ  أني َكَما َوِحْلِمِه، اْلَمِسيحِ  بَِوَداَعةِ  إلَْيُكمْ  أَْطلُبُ  بُولُسُ  نَْفِسي أنَا

 َولَْستُ  ُمتََجاِسراً  أَُكونَ  أنْ  َوأَْطلُبُ . َعلَْيُكمْ  فَُمتََجاِسرٌ  َعْنُكمْ  َخارجٌ  أنا فِيَما َولِكنْ 

 نَْسلُكُ  ننَاَكأ يَْحِسبُونَنَا الَِّذينَ  قَْوٍم، َعلَى َسأَتََجاَسرُ  أنِّي أَظنُّ  بِهَا التي بِالثِّقَةِ  ِعْنَدُكمْ 

 إذْ . َجَسدِ الْ  َحَسبَ  ُمتََجنِِّدينَ  فَلَْسنَا اْلَجَسِد، َحَسبَ  نَْسلُكُ  ُكنَّا َوإنْ  ألننَا. اْلَجَسدِ  َحَسبَ 

ِ  قَُواتُ  ِهيَ  بَلْ  َجَسِديَّةً، لَْيَستْ  ُجْنِديَّتِنا أَْسلَِحةُ   وُكلَّ  ءَ اآلَرا َوتَْهِدمُ . اْلُحُصونَ  ْهِدمُ تَ  هللاَّ

ِ، َمْعِرفَةِ  ِضدَّ  يَْرتَفِعُ  ُعْلوٍ  ي اْلَمِسيحِ، طَاَعةِ  إلى فِْكرٍ  ُكلَّ  َونَْسبِي هللاَّ  ألنْ  نَ َوُمْستَِعدِّ

اَمُكْم؟ هُوَ  َما إلى أَتَْنظُُرونَ . طَاَعتُُكمْ  َكُملَتْ  َمتَى ِعْصيَاٍن، ُكلِّ  َعلَى نَْنتَقِمَ   انَ كَ  إنْ  قُدَّ

رْ  لِْلَمِسيحِ، بِأنهُ نَْفِسهِ  ِمنْ  يَثِقُ  أََحدٌ   َكذلِكَ  َمِسيحِ،لِلْ  هُوَ  َكَما أنهُ: أْيضاً  نَْفِسهِ  في فَْليُفَكِّ

ْلطَانِ  أَْكثَرَ  َشْيئاً  اْفتََخْرتُ  َوإنِ  فَإنِّي. أْيضاً  نَْحنُ  بُّ  لِي أَْعطَاهُ  الَِّذي بِالسُّ ( فَهُوَ ) الرَّ

َسائِلِ  يُِخيفُُكمْ  َكَواِحدٍ  أَْظهَرَ  لِئََلَّ . أَْخَجلُ  ال لِهَْدِمُكْم، َولَْيسَ  لِْلبُْنيَانِ  : يَقُولُ  هُألن. بِالرَّ

َسائِلُ " ا َوقَِويَّةٌ، ثَقِيلَةٌ  الرَّ  هَذا ِمْثلُ ". َمْرُذولٌ  َواْلَكَلَمُ  فََضِعيٌف، اْلَجَسدِ  ُحُضورُ  َوأَمَّ

َسائِلِ  اْلَكَلَمِ  في نَْحنُ  َكَما نَاأنَّ : هَذا فَْليَْحِسبْ   نَُكون هَكَذا َعنُكْم، َغائِبُونَ  َونَْحنُ  بِالرَّ

 نُقَايسَ  وْ أ أْنفَُسنَا نَُشبِّهَ  أنْ  نَتََجاَسرُ  ال ألننَا. ِعْنَدُكمْ  َحاِضُرونَ  َونَْحنُ  بِاْلفِْعلِ  أْيضاً 
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 أَْنفُِسِهْم، َعلَى أَْنفَُسهُمْ  يَقِيُسونَ  هُمْ  إذْ  بَلْ  َوْحَدهُْم، أَْنفَُسهُمْ  يَْمَدُحونَ  بِقَْومٍ  َذَواتَنَا

 يُقَاُس، ال َما إلى نَْفتَِخرُ  الَ  نَْحنُ  َولِكنْ . يَْفهَُمونَ  ال َوهُمْ  بِأَْنفُِسِهْم، أْنفَُسهُمْ  َويُقَابِلُونَ 

ُ، لَنَا َرَسَمهُ الَِّذي اْلقَانُونِ  قِيَاسِ  َحَسبَ  بَلْ  دُ  ال ألننَا .بِقِيَاسٍ  َوإلَْيُكمْ  إلَْيهِ  لِْلبُلُوغِ  هللاَّ  نَُمدِّ

َُ  ال َكأننَا أَْنفَُسنَا  ُمْفتَِخِرينَ  َغْيرَ . اْلَمِسيحِ  إْنِجيلِ  في أْيضاً  إلَْيُكمْ  َوَصْلنَا قَدْ  إذْ . إلَْيُكمْ  نَْبلُ

 ِمْثلَ  مْ فِيكُ  لِيَتََعظَّمَ  إيَمانُُكمْ  نََما إذا َرَجاءٌ  لَنَا بَلْ  آَخِريَن، أَْتَعابِ  في يُقَاسُ  ال َما إلى

َرُكمْ  بِِزيَاَدٍة، قَانُونِنَا ةِ  بِاألُُمورِ  لِنَْفتَِخرَ  ال. ذلِكَ  ِمنْ  أَْعظَمُ  هُوَ  بَِما لِنُبَشِّ  قَانُونٍ  يف اْلُمَعدَّ

ا. َغِريبٍ  بِّ  فَْليَْفتَِخرْ  يَْفتَِخرْ  َمنْ : "َوأمَّ  هُوَ  َوْحَدهُ  نَْفَسهُ يَْمَدحُ  َمنْ  لَْيسَ  ألنهُ. بِالرَّ

بُّ  يَْمَدُحهُ َمنْ  بَلْ  اْلُمْختَاُر،  ".الرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (11 ــ 1:  4) الَكاثولِيُكون
 

سة المقد، بََرَكتُهُ األولى الَرُسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 بِاْلَجَسِد، تَألَّمَ  َمنْ  فَإنَّ . اْلِمثَالِ  بِهَذا أْيضاً  أَْنتُمْ  تََسلَُّحوا َعنَّا، بِاْلَجَسدِ  اْلَمِسيحُ  تَألَّمَ  قَدْ  فَإذْ 

َمانَ  أْيضاً  يَِعيشَ  ال لَِكيْ  اْلَخِطيَِّة، َعنِ  ُكفَّ   نَّاِس،ال لَِشهََواتِ  اْلَجَسِد، في اْلبَاقِيَ  الزَّ

ِ  إلَراَدةِ  بَلْ  َمانُ  يَْكفِيُكمُ  ألنهُ. هللاَّ  األَُمِم، إَراَدةَ  فِيهِ  تَْصنَُعونَ  ُكْنتُمْ  إذْ  َمَضى الَِّذي الزَّ

هََواِت، النََّجاَساتِ  في َوتَْسلُُكونَ  َعِة، اْلُمْسِكَراتِ  َوإْدَمانِ  َوالشَّ  َواْلَخَلَعِة، اْلُمتَنَوِّ

نَِس،  ْرُكُضونَ تَ  لَْستُمْ  أنُكمْ  يَْستَْغِربُونَ  فِيهِ  الَِّذي األَْمرُ  اْلَمْرُذولَِة، األَْوثَانِ  َوِعبَاَدةِ  َوالدَّ

ةِ  َعَدمِ  فَْيضِ  إلى َمَعهُمْ  حَّ فِينَ  َعْينِهَا، الصِّ  هُوَ  لِلَِّذي َجَوابَاً  يُْعطُونَ  َسْوفَ  الَِّذينَ . ُمَجدِّ

رَ  هَذا ألَْجلِ  فَإنَّهُ. َواألَْمَواتَ  األَْحيَاءَ  يَِدينَ  أنْ  اْستِْعَدادٍ  َعلَى  َكيْ لِ  أْيضاً، اْلَمْوتَى بُشِّ

ِ  َحَسبَ  لِيَْحيَْوا َولِكنْ  بِاْلَجَسِد، النَّاسِ  َحَسبَ  يَُدانُوا وحِ  هللاَّ  َشْيءٍ  لِّ كُ  نِهَايَةُ  َوإنََّما. بِالرُّ

لََواتِ  في َواْسهَُروا إْذاً  فَتََعقَّلُوا اْقتََربَْت، قَدِ   اْلَمَحبَّةُ  ُكنِ فَْلتَ  َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  َولِكنْ . الصَّ
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 ِحبِّينَ مُ  ُكونُوا. اْلَخطَايَا ِمنَ  َكْثَرةً  تَْستُرُ  اْلَمَحبَّةَ  ألنَّ  لِبَْعٍض؛ بَْعِضُكمْ  فِيُكمْ  َدائَِمةً 

بَاءِ  ِضيافَةِ  رٍ  بَِلَ  لِبَْعضٍ  بَْعُضُكمْ  اْلُغرَّ  ِمنَ  الَ نَ  بَِما اآلَخِرينَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  َولِيَْخُدمْ . تََذمُّ

ِ  نِْعَمةِ  َعلَى َصالِِحينَ  َكُوَكَلَءَ  بَْعَضاً، بَْعُضُكمْ  اْلَمَواِهبِ  َعةِ  هللاَّ  لَّمُ يَتَكَ  َمنْ . اْلُمتَنَوِّ

ِ  فََكأَْقَوالِ  ةٍ  ِمنْ  فََكأنهُ يَْخُدمُ  َوَمنْ . هللاَّ ُ، يُهَيِّئُهَا قُوَّ دَ  يْ لِكَ  هللاَّ ُ  يَتََمجَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في هللاَّ

ةُ  اْلَمْجدُ  لَهُ الَِّذي اْلَمسيحِ، بِيَُسوعَ   .آِمينَ . اآلبِِدينَ  أبدِ  إلى َوالِعزَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ 

 

 

 (19:  10 ــ 92:  19) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َلَ  َما بَْعدَ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  َوَشاُولُ  بَْرنَابَا َوَرَجعَ   أْيضاً  يُوَحنَّا َمَعهَُما َوأََخَذا اْلِخْدَمةَ، َكمَّ

 لَِّذيا َوِسْمَعانُ  بَْرنَابَا،: َوُمَعلُِّمونَ  أَْنبِيَاءُ  أْنطَاِكيَةَ  َكنِيَسةِ  في َوَكانَ . َمْرقُسَ  اْلُملَقَّبَ 

، َولُوقِيُوسُ  نِيَجَر، يُْدَعى ْبعِ،ا َرئِيسِ  ِهيُروِدسَ  َمعَ  تََربَّى الَِّذي يِنُ َوَمنَا اْلقَْيَرَوانِيُّ  لرُّ

بَّ  يَْخِدُمونَ  هُمْ  َوبَْينََما. َوَشاُولُ  وحُ  قَالَ  َويَُصوُموَن، الرَّ  لِي أَْفِرُزوا: "اْلقُُدسُ  الرُّ

 َوَوَضُعوا َوَصلُّوا َصاُموا ِحينَئِذٍ ". إلَْيهِ  َدَعْوتُهَُما قَدْ  الَِّذي لِْلَعَملِ  َوَشاُولَ  بَْرنَابَا

وحِ  ِمنَ  أُْرِسَلَ  إذْ  فَهَذانِ . أَْطلَقُوهَُما ثُمَّ  األَياِدَي، َعلَْيِهَما  إلى اْنَحَدَرا اْلقُُدسِ  الرُّ

ا. قُْبُرسَ  إلى اْلبَْحرِ  في َسافََرا هُنَاكَ  َوِمنْ  َسلُوِكيَةَ،  اَديَانَ  َسَلَِمينا إلى َوَصَل َولَمَّ

ِ  بَِكلَِمةِ  ا. َخاِدماً  يُوَحنَّا َمَعهَُما َوَكانَ . اْليَهُودِ  َمَجاِمعِ  في هللاَّ  هَاُكلَّ  اْلَجِزيَرةَ  اْجتَاَزا َولَمَّ

اباً  نَبِيَّاً  َساِحراً  َرُجَلً  َوَجَدا بَافُوَس، إلى  َمعَ  َكانَ  هَذا بَاْريَُشوُع، اْسُمهُ يَهُوِديَّاً  َكذَّ

 أنْ  َواْلتََمسَ  َوَشاُولَ  بَْرنَابَا َدَعا فَهَذا. فَِهيمٌ  َرُجلٌ  َوهُوَ  بُولَُس، ِسْرِجيُوسَ  اْلَوالِي
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ِ  َكلَِمةَ  يَْسَمعَ  اِحُر، َعلِيمٌ  فَقَاَوَمهَُما. هللاَّ  ِسدَ يُفْ  أنْ  طَالِباً  اْسُمهُ، يُتَْرَجمُ  هَكَذا ألنْ  السَّ

ا. اإليَمانِ  َعنِ  اْلَوالِيَ  وحِ  ِمنَ  فَاْمتَألَ  أْيضاً، بُولُسُ  هُوَ  الَِّذي َشاُوُل، أَمَّ  اْلقُُدسِ  الرُّ

، ُكلِّ  َعدوَّ  يَا إْبلِيَس، اْبنَ  يَا ُخْبٍث، َوُكلِّ  ِغشٍّ  كلِّ  ِمنْ  اْلُمْمتَلِئُ  أيهَا: "َوقَالَ   أالَ  بِرٍّ

بِّ  ُسبُلَ  تُْفِسدُ  تََزالُ  بِّ  يَدُ  هَُوَذا فَاآلنَ  اْلُمْستَقِيَمةَ؟ الرَّ  أْعَمى ُكونُ فَتَ  َعلَْيَك، تَأتِي الرَّ

ْمسَ  تُْبِصرُ  ال  ورُ يَدُ  َوَكانَ  َوظُْلَمةٌ، َضبَابٌ  َعلَْيهِ  َوقَعَ  اْلَحالِ  فَفِي". ِحينٍ  إلى الشَّ

ا ِحينَئِذٍ  فَاْلَوالِي. يَقُوُدهُ  َمنْ  ُمْلتَِمساً  بَ  آَمنَ  َجَرى، ما َرأى لَمَّ بِّ ال تَْعلِيمِ  ِمنْ  َوتََعجَّ  .رَّ

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (90 ــ 2:  19) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 4،  0:  42 مز

 .هَلِّلُويَا .َوإْملِكْ  َوإْنَجحْ  إْستَلَّهُ َوَجَمالَِك، بُِحْسنِكَ . اْلقَويُّ  أيهَا فَْخِذَك، َعلَى َسْيفَكَ  تَقَلَّدْ 
 

بُن يُسوع الَمسيح إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

إْنتَقَلَ   ِحلُّ يَ  هَلْ : "قَائِلِينَ  فََسأَلُوهُ  يَابَِسةٌ، يَُدهُ  إْنَسانٌ  َوإَذا َمْجَمَعهُْم، َوَدَخلَ  هُنَاكَ  ِمنْ  وَّ

ْبِت؟ في يُْشفَى أنْ   لَهُ ُكونُ يَ  ِمْنُكمْ  إْنَسانٍ  أيُّ : "لَهُمْ  فَقَالَ . َعلَْيهِ  يَْشتَُكوا لَِكيْ  ،"السَّ

ْبتِ  في هَذا َسقَطَ  فَإنْ  َواِحٌد، َخُروفٌ   ْنَسانُ فَاإل َويُقِيُمهُ؟ يُْمِسُكهُ أَفََما ُحْفَرٍة، في السَّ
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بُوتِ  في اْلَخْيرِ  فِْعلُ  يَِحلُّ  إذاً ! َخُروفٍ  ِمنْ  أَْفَضلُ  هُوَ  َكمْ  : لِ لِْلَرجُ  قَالَ  ِحينَئِذٍ !" السُّ

هَا". يََدكَ  ُمدَّ " ا. َكاألُْخَرى َصِحيَحةً  فََعاَدتْ . فََمدَّ يِسيُّونَ  َخَرجَ  فَلَمَّ  تََشاَوُروا اْلفَرِّ

 َشفَاهُمْ فَ  َكثِيَرةٌ  ُجُموعٌ  َوتَبَِعْتهُ. هُنَاكَ  ِمنْ  َواْنتَقَلَ  يَُسوعُ  فََعلِمَ  يُْهلُِكوهُ، لَِكيْ  َعلَْيهِ 

 تَايَ فَ  هَُوَذا: "اْلقَائِلِ  النَّبِيِّ  بِإَشْعيَاءَ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ  ْظِهُروهُ،يُ ال أنْ  َوأََمَرهُمْ . َجِميَعاً 

تْ  الَِّذي َحبِيبِي أَْرَضانِي، الَِّذي  َممَ األُ  فَيُْخبِرُ  ُروِحي َعلَْيهِ  أََضعُ . نَْفِسي بِهِ  ُسرَّ

َواِرعِ  في أََحدٌ  يَْسَمعُ  َوال يَِصيُح، َوال يَُخاِصمُ  ال. بِاْلَحقِّ   قََصبَةً . َصْوتَهُ الشَّ

نَةً  َوفَتِيلَةً  يَْقِصُف، ال َمْرُضوَضةً  . َرةِ النُّصْ  إلى اْلَحقَّ  يُْخِرجَ  َحتَّى يُْطفُِئ، ال ُمَدخِّ

 أَْخَرسُ  َوهُوَ  َشْيطَاٌن، بِهِ  أَْعَمى إلَْيهِ  أُْحِضرَ  ِحينَئِذٍ ". األَُممِ  َرَجاءُ  يَُكونُ  اْسِمهِ  َوَعلَى

 وَ هُ  هَذا أَلَْيسَ : "َوقَالُوا اْلَجْمعِ  ُكلُّ  فَبُِهتَ . َوأَْبَصرَ  تََكلَّمَ  األَْخَرسَ  إنَّ  َحتَّى فََشفَاهُ،

ِ َدائِماً  ". َداُوَد؟ اْبنُ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر هَاتُور 92اليوم: 
 

 العَشيه

 (99 ــ 16:  1) َمرقُس
 

س َمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 1:  46 مز

تُنَا، َمْلَجأُنَا هُوَ  إلَهُنَا بُّ . ِجّداً  أَصابَْتنَا التي َشَدائِِدنَا في َوُمِعينُنَا َوقُوَّ اتِ ا إلهُ الرَّ  ْلقُوَّ

 .هَلِّلُويَا .يَْعقُوبَ  إلهُ هُوَ  نَاِصُرنَا َمَعنا،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 نِ يُْلقِيَا أََخاهُ  َوأْنَدَراُوسَ  ِسْمَعانَ  أَْبَصرَ  اْلَجلِيلِ  بَْحرِ  َشاِطئِ  ِعْندَ  يَْجتَازُ  هُوَ  َوفِيَما

 لُُكَمافَأَْجعَ  َوَرائِي هَلُمَّ : "يَُسوعُ  لَهَُما فَقَالَ . َصيَّاَدْينِ  َكانَا فَإنَّهَُما اْلبَْحِر، في َشبََكةً 

امٍ  إلى قَلِيَلً  اْجتَازَ  ثُمَّ . َوتَبَِعاهُ  ِشبَاَكهَُما تََرَكا فَلِْلَوْقتِ ". النَّاسِ  َصيَّاَديِ  تَِصيَرانِ   قُدَّ

فِينَةِ  في َوهَُما أََخاهُ، َويُوَحنَّا َزْبِدي ْبنَ  يَْعقُوبَ  فََرأَى  فََدَعاهَُما .ِشبَاَكهَُما يُْصلَِحانِ  السَّ

فِينَةِ  في َزْبِدي أَباهَُما فَتََرَكا. لِْلَوْقتِ   َدَخلُوا ثُمَّ . َوَراَءهُ  َوَذهَبَا األَْجَرى َمعَ  السَّ

ْبتِ  في اْلَمْجَمعَ  َدَخلَ  َولِْلَوْقتِ  َم،َكْفَرنَاُحو  ألنهُ ِمهِ تَْعلِي ِمنْ  فَبُِهتُوا. يَُعلِّمُ  َوَصارَ  السَّ

ِ َدائِماً  . َكاْلَكتَبَةِ  َولَْيسَ  ُسْلطَانٌ  لَهُ َكَمنْ  يَُعلُِّمهُمْ  َكانَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (99 ــ 12:  4) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار اإلنجِ  نسمعَ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2، 9 ، 1:  146 مز

، نَْفِسي يَا َسبِِّحي بَّ بَّ  أَُسبِّحُ  الرَّ  ينُهُ،ُمعِ  يَْعقُوبَ  إلهُ لَِمنْ  طُوبَى. َحيَاتِي في الرَّ

بِّ  َعلَى َوإتَِّكالُهُ  .هَلِّلُويَا. إلِههِ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لَهُ يُقَالُ  الَّذي ِسْمَعانَ : أََخَوْينِ  أَْبَصرَ  اْلَجلِيلِ  بَْحرِ  َشاِطئِ  َعلَى َماِشياً  َكانَ  َوإذْ 

: لَهَُما الَ فَقَ . َصيَّاَدْينِ  َكانَا فَإنَّهَُما اْلبَْحِر، في َشبََكةً  يُْلقِيَانِ  أََخاهُ  َوأَْنَدَراُوسَ  بُْطُرُس،

 اْجتَازَ  ثُمَّ  .َوتَبَِعاهُ  ِشبَاَكهَُما تََرَكا فَلِْلَوْقتِ ". النَّاسِ  َصيَّاَديِ  فَأَْجَعلُُكَما اْتبََعانِي هَلُمَّ "

امٍ  إلى فِينَةِ ال في أََخاهُ  َويُوَحنَّا َزْبِدي ْبنَ  يَْعقُوبَ : آَخَرْينِ  أََخَوْينِ  فََرأَى هُنَاَك، ِمنْ  قُدَّ  سَّ

فِينَةَ  تََرَكا فَلِْلَوْقتِ . فََدَعاهَُما ِشبَاَكهَُما يُْصلَِحانِ  أبِيِهَما َزْبِدي َمعَ   َزْبِدي َوأَباهَُما السَّ

ِ َدائِماً  .َوتَبَِعاهُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ دسة بََرَكتُهُ المق غَلطية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ  اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  بَلْ  بِإْنَساٍن، َوال النَّاسِ  ِمنَ  ال َرُسولٌ  بُولُُس،  أَقَاَمهُ الَِّذي اآلبِ  َوهللاَّ

 لَُكمْ  النِّْعَمةُ : َغَلَِطيَّةَ  َكنَائِسِ  إلى َمِعي، الَِّذينَ  اإلْخَوةِ  َوَجِميعُ  األَْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ 

َلمُ  ِ  ِمنَ  َوالسَّ  نَا،َخطَايَا َعن نَْفَسهُ بََذلَ  الَِّذي هََذا يحِ،اْلَمسِ  يَُسوعَ  َوَربِّنَا أَبِينَا، هللاَّ

يرِ  اْلَحاِضرِ  اْلَعالَمِ  هََذا ِمنَ  لِيُْنقَِذنَا رِّ ِ  إَراَدةِ  َحَسبَ  الشِّ  لىإ اْلَمْجدُ  لَهُ الِذي َواآلِب، هللاَّ

بُ  إنِّي. آِمينَ . األبِِدينَ  أَبدِ   نِْعَمةِ بِ  َدَعاُكمْ  الَِّذي َعنِ  َسِريعاً  هََكَذا تَْنتَقِلُونَ  أنُكمْ  أَتََعجَّ

 يُْزِعُجونَُكمْ  قَْومٌ  يُوَجدُ  أنهُ َغْيرَ  آَخَر، هُوَ  لَْيسَ  الَِّذي! آَخرَ  إْنِجيلٍ  إلى اْلَمِسيحِ 

لُوا أنْ  َويُِريُدونَ  َماءِ  ِمنَ  َمَلكٌ  أَوْ  نَْحنُ  ُكنَّا إنْ  َولِكنْ . اْلَمِسيحِ  إْنِجيلَ  يَُحوِّ ُرُكمْ يُبَ  السَّ  شِّ

ْرنَاُكمْ  َما بَِغْيرِ   َكانَ  إنْ  :أْيضاً  اآلنَ  أَقُولُ  فَقُْلنَا َسبَْقنَا َكَما". َمْحُروماً " فَْليَُكنْ  بِهِ  بَشَّ

ُرُكمْ  أََحدٌ  َ؟ أَمِ  النَّاسَ  اآلنَ  أَفَأَْستَْعِطفُ ". َمْحُروماً " فَْليَُكنْ  قَبِْلتُْم، َما بَِغْيرِ  يُبَشِّ  أَمْ  هللاَّ

 َعْبداً  أَُكنْ  لَمْ  النَّاَس، أُْرِضيَ  أنْ  أَْطلُبُ  بَْعدُ  ُكْنتُ  فَلَوْ  النَّاَس؟ أُْرِضيَ  أنْ  أَْطلُبُ 

فُُكمْ . لِْلَمِسيحِ  ْرتُ  الَِّذي اإلْنِجيلَ  أنَّ  إِْخَوتي يَا َوأَُعرِّ  ألني. انٍ إْنسَ  بَِحَسبِ  لَْيسَ  بِِه، بَشَّ

 بِِسيَرتِي مْ َسِمْعتُ  فَإنَُّكمْ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِإْعَلنِ  بَلْ . ُعلِّْمتُهُ َوال إْنَسانٍ  ِعْندِ  ِمنْ  أَْقبَْلهُ لَمْ 

يَانَةِ  في قَْبَلً  ِ  َكنِيَسةَ  أَْضطَِهدُ  ُكْنتُ  أنِّي اْليَهُوِديَِّة، الدِّ بُهَا بِإْفَراطٍ  هللاَّ  َوُكْنتُ  .َوأَُخرِّ

يَانَةِ  في أَتََزايَدُ   َغْيَرةً  ْوفَرَ أَ  ُكْنتُ  إذْ  ِجْنِسي، في أَْتَرابِي ِمنْ  َكثِيِرينَ  َعلَى اْليَهُوِديَّةِ  الدِّ

ا َولِكنْ . آبَائِي إليَّ  َسلَُّموهُ  َما َعلَى ُ  ُسرَّ  لَمَّ  يَوَدَعانِ  أُمِّي، بَْطنِ  ِمنْ  أَْفَرَزنِي الَِّذي هللاَّ

رَ  فيَّ  اْبنَهُ يُْعلِنَ  بأَنْ  بِنِْعَمتِهِ   َصِعْدتُ  َوال َدماً وَ  لَْحَماً  أَْتبَعْ  لَمْ  لِْلَوْقتِ  األَُمِم، بَْينَ  بِهِ  ألُبشِّ

ُسلِ  إلى أُوُرَشلِيَم، إلى  إلى ْيضاً أ َرَجْعتُ  ثُمَّ . أََرابِيَا إلى اْنطَلَْقتُ  بَلْ  قَْبلِي، الَِّذينَ  الرُّ
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 َمَكْثتُ وَ  ،(َصفَا أي) ِكيفا ألَْنظُرَ  أُوُرَشلِيمَ  إلى َصِعْدتُ  ِسنِينَ  ثََلَثِ  بَْعدَ  ثُمَّ . ِدَمْشقَ 

ُسلِ  ِمنَ  َغْيَرهُ  أَرَ  لَمْ  َولِكنَّني. يَْوماً  َعَشرَ  َخْمَسةَ  ِعْنَدهُ  بِّ  أََخا يَْعقُوبَ  إالَّ  الرُّ  .الرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرُسول يَعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

ِ  َعْبدُ  يَْعقُوُب، َلمَ  يُْهِدي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َوَربِّنَا هللاَّ  الَِّذينَ  طاً ِسبْ  َعَشرَ  ْثنَيْ اإل إلَى السَّ

تَاتِ  في َعٍة، تََجاِربَ  في َوقَْعتُمْ  إْذا إْخَوتِي يَا فََرحٍ  ُكلِّ  في ُكونُوا. الشَّ  الِِمينَ عَ  ُمتَنَوِّ

ا. َصْبراً  تُْنِشئُ  إيَمانُِكمْ  تَْجِربَةَ  أنَّ  ْبرُ  َوأمَّ ، َعَملٌ  فِيهِ  فَْليَُكنْ  الصَّ  ُكونُواتَ  لَِكيْ  تَامٌّ

اءَ  َكاِملِينَ   بْ فَْليَْطلُ  ِحْكَمةٌ، تُْعِوُزهُ  أََحُدُكمْ  َكانَ  َوإنْ . َشْيءٍ  في نَاقِِصينَ  َغْيرَ  َوأِصحَّ

ِ  ِمنَ   َغْيرَ  بِإيَمانٍ  َوْليَْسألْ . لَهُ فََسيُْعطَى يَُعيُِّر، َوال بَِسَخاءٍ  اْلَجِميعَ  يُْعِطي الَِّذي هللاَّ

يحُ  يَْخبِطُهَا التي اْلبَْحرِ  أَْمَواجَ  يُْشبِهُ اْلُمْرتَابَ  ألنَّ  ُمْرتَاٍب، هَا الرِّ  ظُنَّ يَ  فََل. َويَُردُّ

بِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َشْيئاً  يَنَالُ  أنهُ اإلْنَسانُ  ذلِكَ  ُجلَ  ألنَّ . الرَّ ْأيَْينِ  َذا الرَّ  يف ُمتَقَْلقِلٌ  هُوَ  الرَّ

ا بِاْرتِفَاِعِه، اْلُمتَواِضعُ  األخُ  َوْليَْفتَِخرِ . طُُرقِهِ  َجِميعِ   نهُأل فَبِاتَِّضاِعِه، اْلَغنِيُّ  َوأمَّ

ْمسَ  ألنَّ . يَُزولُ  اْلُعْشبِ  َكَزْهرِ  ، َمعَ  َرقَتْ أَشْ  الشَّ  ْهُرهُ زَ  َواْنتَثَرَ  اْلُعْشَب، فَيَبََّست اْلَحرِّ

ُجلِ  طُوبَى. طُُرقِهِ  ُكلِّ  في أْيضاً  اْلَغنِيُّ  يَْذبُلُ  هَكَذا. َمْنظَِرهِ  َجَمالُ  َوفََسدَ   الَِّذي لِلرَّ

بُّ  بِهِ  َوَعدَ  الَِّذي اْلَحيَاِة، إْكلِيلَ  يَنَالُ  ُمْختَاَراً  َصارَ  إَذا ألنهُ التَّْجِربَِة، في يَْصبِرُ   الرَّ

 .يُِحبُّونَهُ لِلَِّذينَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (91 ــ 10:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجالُ  أيهَا: "قَائَِلً  يَْعقُوبُ  أََجابَ  َسَكتَا، َوبَْعَدَما  دْ قَ  ِسْمَعانُ . ْسَمُعونِيإ إْخَوتُنَا، الرِّ

ُ  اْفتَقَدَ  َكْيفَ  أَْخبَرَ  الً  هللاَّ  َوالُ أَقْ  تُوافِقُهُ َوهَذا. اْسِمهِ  َعلَى َشْعباً  ِمْنهُمْ  لِيَأُْخذَ  األَُممَ  أَوَّ

اقِطَةَ، َداُودَ  َخْيَمةَ  أْيضاً  َوأْبنِي هَذا بَْعدَ  َسأَْرِجعُ : َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما األنبِيَاِء،  ْبنِيَوأَ  السَّ

، النَّاسِ  ِمنَ  اْلبَاقُونَ  يَْطلُبَ  لَِكيْ  ثَانِيَةً، َوأُقِيُمهَا َرْدَمهَا أْيضاً  بَّ  األَُممِ  َوَجِميعُ  الرَّ

بُّ  يَقُولُ  َعلَْيِهْم، اْسِمي ُدِعيَ  الَِّذينَ  انِعُ  الرَّ . األََزلِ  ُمْنذُ  اْلَمْعُروفَ  األَْمرَ  هَذا الصَّ

اِجِعينَ  َعلَى يُثَقَّلَ  ال أنْ  أْقِضي أَنا لِذلِكَ  ِ  إلى الرَّ  أنْ  ِهمْ إلَيْ  يُْرَسلَ  بَلْ  األَُمِم، ِمنَ  هللاَّ

نا، األْصنَاِم، َذبَائِحِ  َعنْ  يَْمتَنُِعوا مِ  َواْلَمْخنُوِق، َوالزِّ  ُمْنذُ  ُموَسى ألنَّ . اْلَمائِتِ  َوالدَّ

 ".ْبتٍ سَ  ُكلِّ  في اْلَمَجاِمعِ  في يُْقَرأُ  إذْ  بِِه، يَْكِرزُ  َمنْ  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في لَهُ اْلقَِديَمِة، األْجيَالِ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (42 ــ 02:  13) َمرقُس
 

 سَمرقُ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2: 102، 2:  22 مز

هَاَدةَ  أَقَامَ  إذْ   نَّ أ َعلِْمتُ  قَدْ  أَنَا ألني. إْسَرائِيلَ  في النَّاُموسَ  َوَوَضعَ  يَْعقُوَب، في الشَّ

بَّ   .هَلِّلُويَا. اآللِهَةِ  َجِميعِ  ِمنْ  أَْفَضلُ  َوَربَّنا هَُو، َعِظيمٌ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

مَ   َما ُكلَّ  لَنَا تَْفَعلَ  أنْ  نُِريدُ  ُمَعلُِّم، يَا: "لَهُ قَائِلَْينِ  َزْبِدي اْبنَا َويُوَحنَّا يَْعقُوبُ  إلَْيهِ  َوتَقَدَّ

 نَْجلِسَ  أنْ  أَْعِطنَا: "لَهُ فَقَاالَ ". لَُكَما؟ أَْفَعلَ  أنْ  تُِريَدانِ  َماَذا: "لَهَُما فَقَالَ ". طَلَْبنَاهُ 

 لََمانِ تَعْ  لَْستَُما: "يَُسوعُ  لَهَُما فَقَالَ ". َمْجِدكَ  في يََساِركَ  َعنْ  َواآلَخرُ  يَِمينِكَ  َعنْ  َواِحدٌ 

ْبَغةِ بِ  تَْصطَبَِغا َوأنْ  أَنا، أَْشَربُهَا التي اْلَكأْسَ  تَْشَربَا أنْ  أَتَْستَِطيَعانِ . تَْطلُبَانِ  َما  الصِّ

َُ  التي ا: "يَُسوعُ  لَهَُما فَقَالَ ". نَْستَِطيعُ ": لَهُ فَقَاالَ ". أَنَا؟ بِهَا أَْصطَبِ  التي اْلَكأْسُ  أَمَّ

ْبَغةُ  فَتَْشَربَانِهَا، أَنَا أَْشَربُهَا َُ  التي َوالصِّ ا. تَْصطَبَِغانِ  أَنَا بِهَا أَْصطَبِ  ُجلُوسُ الْ  َوأمَّ

ا". لَهُمْ  أُِعدَّ  لِلَِّذينَ  إالَّ  أُْعِطيَهُ أنْ  لي فَلَْيسَ  يََساِري َوَعنْ  يَِمينِي َعنْ   َعَشَرةُ الْ  َسِمعَ  َولَمَّ

ُرونَ  اْبتََدأُوا  أنَّ  نَ تَْعلَُمو أَْنتُمْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فََدَعاهُمْ . َويُوَحنَّا يَْعقُوبَ  َعلَى يَتََذمَّ

 ُكونُ يَ  فََلَ . َعلَْيِهمْ  يَتََسلَّطونَ  ُعظََماَءهُمْ  َوأنَّ . يَُسوُدونَهُمْ  األَُمم ُرؤَساءَ  يُْحَسبُونَ  الَِّذينَ 

 أنْ  أََرادَ  َوَمنْ  َخاِدَماً، لَُكمْ  يَُكونُ  َعِظيماً، فِيُكمْ  يَِصيرَ  أنْ  أََرادَ  َمنْ  بَلْ . فِيُكمْ  هَكَذا
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الً، فِيُكمْ  يَِصيرَ   بَلْ  َدمَ لِيُخْ  يَأتِ  لَمْ  أْيضاً  اإلْنَسانِ  ْبنَ إ ألنَّ . َعْبداً  لِْلَجِميعِ  يَُكونُ  أوَّ

ِ َدائِماً  ".َكثِيِرينَ  َعنْ  فِْديَةً  نَْفَسهُ َولِيَْبِذلَ  لِيَْخِدمَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر هَاتُور 92اليوم: 
 

 العَشيه

 (49 ــ 04:  13) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 99،  91 ، 93:  22 مز

ٍس، بُِدْهنٍ  َمَسْحتُهُ َعْبِدي، َداُودَ  َوَجْدتُ  َشْعبِي، ِمنْ  ُمْختَاراً  َرفَْعتُ   يَِدي ألنَّ  ُمقَدَّ

ُدهُ   .هَلِّلُويَا .تَُعضِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وإلهنا وُمخلصنا ومَ م الَرب، ربُنا ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

. اً َسْيف بَلْ  َسَلماً  ألُْلقِيَ  ِجْئتُ  َما األَْرِض، َعلَى َسَلَماً  ألُْلقِيَ  ِجْئتُ  أني تَظُنُّوا ال

قَ  أَتَْيتُ  فَإنِّي هَا، ِضدَّ  َوااِلْبنَةَ  أبِيِه، ِضدَّ  اإلْنَسانَ  ألُفَرِّ . اَحَماتِهَ  ِضدَّ  َواْلَعُروسَ  أُمِّ

هُ أوْ  أَبَاهُ  أََحبَّ  َمنْ . بَْيتِهِ  أَْهلُ  اإلْنَسانِ  َوأَْعَداءُ   َحبَّ أَ  َوَمنْ  يَْستَِحقُّنِي، فََلَ  ِمنِّي أَْكثَرَ  أُمَّ

. يَْستَِحقُّنِي َلَ فَ  َويَْتبَُعنِي َصلِيبَهُ يَْحِملُ  ال َوَمنْ  يَْستَِحقُّنِي، فََلَ  ِمنِّي أَْكثَرَ  اْبنَتَهُ أوْ  اْبنَهُ

 بِلَنِي،قَ  فَقَدْ  يَْقبَْلُكمْ  َمنْ . يَِجُدهَا أَْجلِي ِمنْ  نَْفَسهُ أََضاعَ  َوَمنْ  يُِضيُعهَا، نَْفَسهُ َوَجدَ  َمنْ 

 َوَمنْ  يَأُْخُذ، يٍّ نَبِ  فَأَْجرَ  نَبِيٍّ  بِاْسمِ  نَبِيَّاً  يَْقبَلْ  َمنْ . أَْرَسلَنِي الَِّذي قَبِلَ  فَقَدْ  يَْقبَْلنِي َوَمنْ 

اً  يَْقبَلْ  َغارِ  هُؤالءِ  أََحدَ  يَْسقِ  َوَمنْ . يَأُْخذُ  بَارٍّ  فَأَْجرَ  بَارٍّ  بِاْسمِ  بَارَّ  اِردٍ بَ  َماءٍ  َكأْسَ  الصِّ

ِ َدائِماً   .أَْجُرهُ  يَِضيعَ  لَنْ  إنَّهُ لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  تِْلِميٍذ، بِاْسمِ  فَقَطْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (90 ــ 12:  6) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .آمين َعلي َجميعنا ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12 ، 12 ، 13:  109 مز

، يَْلبَُسونَ  َكهَنَتُكَ  يُسوكَ  اْلبِرَّ  ِسَراجاً  هَيَّأْتُ . َعْبِدكَ  َداُودَ  أَْجلِ  ِمنْ  يَْبتَِهُجونَ  وقِدِّ

 .هَلِّلُويَا. قُْدِسي يُْزِهرُ  َوَعلَْيهِ  لَِمِسيِحي،
 

بُن يُسوع الَمسيح إ ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا،

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ِمنَ  َكثِيرٍ  َوُجْمهورٍ  تََلِميِذِه، ِمنْ  َجْمعٍ  َمعَ  َخَلٍء، َمْوِضعٍ  في َوَوقَفَ  َمَعهُمْ  َونََزلَ 

ْعِب،  َجاُءوا الَِّذينَ  َوَصْيَدا، ُصورَ  َساِحلِ  َوِمنْ  َوأُوُرَشلِيمَ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  ِمنْ  الشَّ

بُونَ  أَْمَراِضِهْم، ِمنْ  َويَشفِيَِهمْ  ِمنهُ لِيَْسَمُعوا . يِهمْ يَْشفِ  َكانَ  النَِّجَسةِ  األَْرَواحِ  ِمنَ  َواْلُمَعذَّ

ةً  ألنَّ  يَْلِمَسهُ؛ أنْ  يَْطلُبُ  اْلَجْمعِ  ُكلُّ  َوَكانَ   َوَرفَعَ  .اْلَجِميعَ  َوتَْشفِي ِمْنهُ تَْخُرجُ  َكانَتْ  قُوَّ

وحِ، اْلَمَساِكينُ  أيهَا طُوبَاُكمْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  تََلِميِذهِ  إلى َعْينَْيهِ  ِ  تَ َملَُكو لَُكمْ  ألنَّ  بِالرُّ . هللاَّ

 ألنُكمْ  اآلَن، اْلبَاُكونَ  أيهَا طُوبَاُكمْ . تُْشبَُعونَ  ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلِجيَاعُ  أيهَا طُوبَاُكمْ 

 مْ إْسَمكُ  َوأَْخَرُجوا َوَعيَُّروُكْم، َوأَْفَرُزوُكمْ  النَّاُس، أْبَغَضُكمْ  إذا طُوبَاُكمْ . َستَْضَحُكونَ 

يرٍ   ِظيمٌ عَ  أَْجُرُكمْ  فَهَُوَذا َوتَهَلَّلُوا، اْليَْومِ  ذلِكَ  في إْفَرُحوا. اإلْنَسانِ  اْبنِ  أَْجلِ  ِمنْ  َكِشرِّ

َماِء؛ في ِ َدائِماً   ".ألنبِيَاءِ بِا يَْفَعلُونَ  َكانُوا هَكَذا آباَءهُمْ  ألنَّ  السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (10:  2 ــ 12:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 مْ لَ  النَّاُموسُ  إذِ  نَْفِعهَا، َوَعَدمِ  َضْعفِهَا أَْجلِ  ِمنْ  األُولَى اْلَوِصيَّةِ  إْبطَالُ  يَِصيرُ  فَإنَّهُ

لْ  ِ  إلى نَْقتَِربُ  بِهِ  الَِّذي األَْفَضلِ  لِْلَرَجاءِ  َما هُوَ  اْلمدخلَ  َولِكنَّ . َشْيئاً  يَُكمِّ  َعلَىوَ . هللاَّ

ا ،َكهَنَةً  َصاُروا قَدْ  قََسمٍ  بُِدونِ  أُولئِكَ  ألنَّ  قََسٍم، بُِدونِ  لَْيسَ  إنَّهُ َما قَْدرِ   َسمٍ فَبِقَ  هَذا أَمَّ

بُّ  أَْقَسمَ : " لَهُ اْلقَائِلِ  ِمنَ  ". اَدقَ َمْلِكيصَ  طَْقسِ  َعلَى األبَدِ  إلى َكاِهنٌ  أْنتَ  يَْنَدَم، َولَنْ  الرَّ

 يِرينَ َكثِ  َكهَنَةً  َصاُروا قَدْ  َوأُولئِكَ . أَْفَضلَ  لَِعْهدٍ  َضاِمنَاً  يَُسوعُ  َصارَ  قَدْ  ذلِكَ  قَْدرِ  َعلَى

ا الُعْمَراِن، َعنِ  بِاْلَمْوتِ  َمْنِعِهمْ  أَْجلِ  ِمنْ   قَدْ  األَبِد، إلى يَْبقَى أنهُ أَْجلِ  فَِمنْ  هَذا َوأَمَّ

ُمونَ يَتَ  الَِّذينَ  التََّمامِ  إلى أْيضاً  يَُخلِّصَ  أنْ  يَْقِدرُ  ثَمَّ  فَِمنْ . يَتََغيَّرُ  ال َكهَنُوتاً  أََخذَ   بِهِ  قَدَّ

ِ، إلى  ِمْثلُ  هَنَةٍ كَ  َرئِيسُ  بِنَا يَلِيقُ  َكانَ  ألنهُ. فِيِهمْ  لِيَْشفَعَ  ِحينٍ  ُكلِّ  في َحيٌّ  هُوَ  إذْ  هللاَّ

َمَواتِ  ِمنَ  أَْعلَى َواْرتَفَعَ  اْلُخطَاةِ  َعنِ  اْنفََصلَ  قَدِ  َدنٍَس، َوال َشرٍّ  بَِلَ  قُدُّوسٌ  هَذا،  .السَّ

ُمونَ  الَِّذينَ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءِ  ِمْثلُ  يَْومٍ  ُكلَّ  اْضِطَرارٌ  لَهُ لَْيسَ  الَِّذي الً  َذبَائِحَ  يُقَدِّ  نْ عَ  أَوَّ

ْعِب، َخطَايَا َعنْ  ذلِكَ  بَْعدَ  ثُمَّ  بِهمْ  اْلُمْختََصةِ  َخطَايَاهُمْ  ةً  هَذا فََعلَ  ألنهُ الشَّ  َواِحَدةً، َمرَّ

مَ  إذْ  ا. َكهَنَةٍ  ُرَؤَساءَ  َضْعفٌ  بِِهمْ  أُنَاَساً  يُقِيمُ  النَّاُموسَ  فَإنَّ . نَْفَسهُ قَدَّ  َسمِ اْلقَ  َكلَِمةُ  َوأمَّ

َلً  اْبناً  فَتُقِيمُ  النَّاُموسِ  بَْعدَ  َكانَتْ  التي ا. األبدِ  إلى ُمَكمَّ  لَنَا :فَهُوَ  نَقُول َما َرْأسُ  أَمَّ

َمَواِت، في اْلَعظََمةِ  َعْرشِ  يَِمينِ  َعنْ  َجلَسَ  قَدْ  هَذا، ِمْثلُ  َكهَنَةٍ  َرئِيسُ   َخاِدماً  السَّ

بُّ  نََصبَهُ الَِّذي اْلَحقِيقِيِّ  َواْلَمْسَكنِ  لِألَْقَداسِ   يُقَامُ  ةٍ َكهَنَ  َرئِيسِ  ُكلَّ  ألنَّ  إْنَساٌن؛ ال الرَّ

مَ  لَِكيْ  ُمهُ َشْيءٌ  أْيضاً  لِهَذا يَُكونَ  أنْ  يَِجبُ  ثَمَّ  فَِمنْ . َوَذبَائِحَ  قََرابِينَ  يُقَدِّ  لَوْ  إنَّهُفَ . يُقَدِّ

ُمونَ  الَِّذينَ  اْلَكهَنَةُ  يُوَجدُ  إذْ  َكاِهناً، َكانَ  لََما األَْرضِ  ىَعلَ  َكانَ   َحَسبَ  قََرابِينَ  يُقَدِّ

َمِويَّاتِ  ِشْبهَ  يَْخِدُمونَ  الَِّذينَ  النَّاُموِس،  ُمْزِمعٌ  َوهُوَ  ُموَسى إلى أُوِحيَ  َكَما َوِظلَّهَا، السَّ
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لَ  أنْ   هُ أُْظِهرُ  الَِّذي اْلِمثَالِ  َحَسبَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  تَْصنَعَ  أنْ  اْنظُرْ : "قَالَ  ألنهُ. اْلَمسَكنَ  يَُكمِّ

ا". اْلَجبَلِ  َعلَى لَكَ   اً أْيض َوِسيطٌ  هُوَ  َما بِِمْقَدارِ  أَْفَضلَ  ِخْدَمةٍ  َعلَى َحَصلَ  فَقَدْ  اآلنَ  أَمَّ

رَ  الَِّذي أَْفَضَل، لَِعْهدٍ  لُ  ذلِكَ  َكانَ  لَوْ  فَإنهُ .أَْفَضلَ  بَِمَواِعيدَ  بِنَاُموسٍ  تَقرَّ  لَْومٍ  َلَ بِ  األوَّ

، يَقُولُ  تَأْتِي، أَيَّامٌ  هَُوَذا: "الئَِماً  لَهُمْ  يَقُولُ  ألنهُ. لِْلثَّانِي َمْوِضعٌ  طُلِبَ  لََما بُّ  ينَ حِ  الرَّ

لُ   َمعَ  قَطَْعتُهُ الَِّذي َكاْلَعْهدِ  ال. َجِديداً  َعْهداً  يَهُوَذا بَْيتِ  َوَمعَ  إْسَرائِيلَ  بَْيتِ  َمعَ  أَُكمِّ

 َعْهِدي، في يَْثبُتُوا لَمْ  ألنهُمْ  ِمْصَر، أَْرضِ  ِمنْ  ألُْخِرَجهُمْ  بِيَِدِهمْ  أَْمَسْكتُ  يَْومَ  آبَائِِهمْ 

بُّ  يَقُولُ  أَْهَمْلتُهُْم، َوأنَا  ْلكَ تِ  بَْعدَ  إْسَرائِيلَ  بَْيتَ  بِهِ  أَُعاِهدُ  الَِّذي اْلَعْهدُ  هُوَ  هَذا ألنَّ . الرَّ

بُّ  يَقُولُ  األياِم،  ُكونُ أَ  َوأنَا قُلُوبِِهْم، َعلَى َوأَْكتُبُهَا أَْذهَانِِهْم، في نََواِميِسي أَْجَعلُ : الرَّ

 اهُ أَخَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  َوال َمِدينَتِِه، اْبنَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  يَُعلِّمُ  َوال. َشْعباً  لي يَُكونُونَ  َوهُمْ  إلهاً  لَهُمْ 

، اْعِرف: قَائَِلً  بَّ  يألن َكبِيِرِهْم، إلى َصِغيِرِهمْ  ِمنْ  َسيَْعِرفُونَنِي اْلَجِميعَ  ألنَّ  الرَّ

لَ  َجَعلَ " َجِديداً " فَبِقَْولهِ ". بَْعدُ  ِمنْ  َخطَايَاهُمْ  أَْذُكرَ  َولَنْ  ُذنُوبَهُْم، لَهُمْ  َسأْغفِرُ   األَوَّ

ا. َعتِيقَاً   .اْلفَنَاءِ  ِمنَ  قَِريبٌ  فَهُوَ  َوَشاخَ  َعتَقَ  َما َوأمَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة فلتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسالثالثة الرسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ْيخِ، ِمنَ   َشْيءٍ  ُكلِّ  في اْلَحبِيُب، أيهَا. بِاْلَحقِّ  أُِحبُّهُ أنا الَِّذي اْلَحبِيبِ  َغايُوسَ  إلى الشَّ

 إذْ  اً ِجدّ  فَِرْحتُ  ألَني. ُمْستَقِيَمةٌ  نَْفِسكَ  طُُرقَ  أَنَّ  َكَما َوُمَعافًى، ُمَوفَّقاً  تَُكونَ  أَنْ  أَُرومُ 

َك، َوَشِهُدوا اإلْخَوةُ  َحَضرَ  : َذاه ِمنْ  أَْعظَمُ  نِْعَمةٌ  لِي لَْيسَ . اْلَحقِّ بِ  تَْسلُكُ  أَنَّكَ  َكَما بِبِرِّ

 َما لَّ كُ  بِاألََمانَةِ  تَْفَعلُ  أَْنتَ  اْلَحبِيُب، أَيهَا. بِاْلَحقِّ  يَْسلُُكونَ  أَنهُمْ  أَْوالِدي َعنْ  أَْسَمعَ  أَنْ 

 مَ أَما بَِمَحبَّتِكَ  َشِهُدوا الَِّذينَ  اْلُغَربَاِء، إلى اْلُخُصوصِ  وَعلَى اإلْخَوةِ  إلى تَْصنَُعهُ



 من شهر هَاتور ِمن والعشُروناليوم الثا
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

635 

ِ  يَِحقُّ  َكَما َشيَّْعتَهُمْ  إَذا ُصْنَعاً  َوتُْحِسنُ  اْلَكنِيَسِة،  هُمْ وَ  َخَرُجوا، اْسِمهِ  أَْجلِ  ِمنْ  ألَنهُمْ  ّلِِلَّ

 نَُكونَ  يْ لِكَ  هَُؤالِء، أَْمثَالَ  إلَْينَا نَْقبَلَ  أنْ  لَنَا يَْنبَِغي فَنَْحنُ . األَُممِ  ِمنَ  َشْيئاً  يَأُْخُذونَ  ال

 يَُكونَ  نْ أ يُِحبُّ  الَِّذي ِديُوْتِريفيسَ  َولِكنَّ  اْلَكنِيَسِة، إلى َكتَْبتُ . بِاْلَحقِّ  َمَعهُمْ  َعاِملِينَ 

لَ  ُرهُ  ِجْئتُ  َمتَى ذلَِك، أْجلِ  ِمنْ . يَْقبَلُنَا ال بَْينَهُمْ  األَوَّ  َحيثُ  لُهَا،يَْعمَ  الَّتي بِأَْعَمالِهِ  فََسأَُذكِّ

 أْيضاً  َويَْمنَعُ  اإلْخَوةَ، يَْقبَلُ  ال بِهِذِه، ُمْكتَفٍ  َغْيرُ  هُوَ  َوإِذْ . َخبِيثَةٍ  بِأَْقَوالٍ  َعلَْينَا يَْهِذي

رِّ بِال تَتَمثَّلْ  ال اْلَحبِيُب، أيهَا. اْلَكنِيَسةِ  ِمنَ  َويَْطُرُدهُمْ  قَبولهُْم، يُِريُدونَ  الَِّذينَ   بَلْ  شَّ

ِ، ِمنَ  فهُوَ  اْلَخْيرَ  يَْصنَعِ  َمنْ  ألنَّ  بِاْلَخْيِر، ، يَْصنَعِ  َوَمنْ  هللاَّ رَّ َ  يَرَ  لَمْ  الشَّ اأ. هللاَّ  مَّ

 تَْعلَمُ  َوأَْنتَ  نَْشهَُد، أْيضاً  َونَْحنُ  نَْفِسِه، اْلَحقِّ  َوِمنَ  اْلَجِميعِ  ِمنَ  لَهُ فََمْشهُودٌ  ِديِمْتِريُوسُ 

 لَْيكَ إ أَْكتُبَ  أنْ  أُِريدُ  لَْستُ  لِكنَّنِي لََك، ألَْكتُبَهُ َكثِيرٌ  لِي َوَكانَ . َحقٌّ  هيَ  َشهَاَدتَنَا أنَّ 

َلمُ  .لِفَمٍ  فََماً  بَْعِضنَا َمعَ  فَنَتََكلَّمَ  قَِريبٍ  َعنْ  أََراكَ  أنْ  أَْرُجو َولِكنَّنِي. َوقَلَمٍ  بِِحْبرٍ   السَّ

 .بِأَْسَمائِِهمْ  األَِحبَّاءِ  َعلَى َسلِّمْ . األَِحبَّاءُ  َعلَْيكَ  يَُسلِّمُ . لَكَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (2:  16 ــ 06:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ  يس: فصٌل من أعماِل آبائِنااإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 فِيهَا ْرنَابَشَّ  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في اإلْخَوةَ  َونَتَفَقَّدِ  لِنَْرِجعْ : "لِبَْرنَابَا بُولُسُ  قَالَ  أيامٍ  بَْعدِ  ِمنْ 

، بَِكلَِمةِ  بِّ  الَِّذي يُوَحنَّا َمَعهَُما يَأُْخَذا أَنْ  يُِريدُ  بَْرنَابَا َوَكانَ ". ؟ َحالُهُمْ  َوَكْيفَ  الرَّ

ا َمْرقَُس، يُدَعى  َعهَُمامَ  يَأتِ  َولَمْ  بَْمفِيلِيَّةَ  ِمنْ  فَاَرقَهَُما الَِّذي أَنَّ  يُِريدُ  فََكانَ  بُولُسُ  َوأمَّ

. اآلَخرَ  أَْحُدهَُما فَاَرقَ  َحتَّى ُمَغاَضبَةٌ  بَْينَهَُما فََحَصلَ . َمَعهَُما يَأُْخَذانِهِ  ال لِْلَعَملِ 
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ا. قُْبُرصَ  إلى َوأَْقلَعَ  َمْرقُسَ  أََخذَ  َوبَْرنَابَا  تُوِدعَ اسْ  َوقَد َوَخَرجَ  ِسيَلَ  فَاْختَارَ  بُولُسُ  أمَّ

ِ  نِْعَمةِ  إلى اإلْخَوةِ  ِمنَ  امِ  في فَاْجتَازَ . هللاَّ  إلى َوَصلَ  مَّ ثُ . الَكنَائِسَ  يُثَبِّتُ  َوكيلِيِكيَّةَ  الشَّ

 ُمْؤِمنَةٍ  يَهُوِديَّةٍ  اْمَرأَةٍ  اْبنُ  تِيُموثَاُوُس، اْسُمهُ هُنَاكَ  َكانَ  تِْلِميذٌ  َوإَذا َولِْستََرةَ، ِدْربَةَ 

 أََرادَ فَ . َوإيقُونِيَةَ  لِْستََرةَ  في الَِّذينَ  اإلْخَوةِ  ِمنَ  لَهُ َمْشهُوداً  َوَكانَ  يُونَانِيَّاً، أَبُوهُ  َوَكانَ 

 ذلِكَ  في َكانُوا الَِّذينَ  اْليَهُودِ  أَْجلِ  ِمنْ  َوَختَنَهُ فَأََخَذهُ  َمَعهُ، هََذا يَْخُرجَ  أنْ  بُولُسُ 

 يف يَطُوفَانِ  َكانَا َوإذْ . يُونَانِيَّاً  َكانَ  أَباهُ  أَنَّ  يَْعِرفُونَ  َكانُوا اْلَجِميعَ  ألنَّ  اْلَمْوِضعِ،

َرهَا الَّتي األََواِمرَ  يَْحفَظُوا بِأنْ  نَاُموَساً  لَهُمْ  يَْشتَِرَعانِ  َكانَا اْلُمُدنِ  ُسلُ  قَرَّ  الرُّ

دُ  اْلَكنَائِسُ  فََكانَتِ . بِأُوُرَشلِيمَ  الَِّذينَ  َواْلقُُسوسُ   ُكلَّ  اْلَعَددِ  يف َوتَْزَدادُ  اإليَمانِ  في تَتََشدَّ

 .يَْومٍ 

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (00 ــ 93:  16) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
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 يَْدُعونَ  َكانُوا. بِإْسِمهِ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ  في َوَصُموئيلُ  َكهَنَتِِه، في َوهَاُرونُ  ُموَسى

بَّ   .هَلِّلُويَا. يَُكلُِّمهُمْ  َكانَ  الَغَمامِ  بَِعُمودِ  لَهُْم، يَْستَِجيبُ  َكانَ  َوهُوَ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

  .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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 نُوَن،َستَْحزَ  أَْنتُمْ . يَْفَرحُ  َواْلَعالَمُ  َوتَنُوُحونَ  َستَْبُكونَ  إنَُّكمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ "

لُ  ُحْزنَُكمْ  َولِكنَّ   إَذاوَ  َجاَءْت، قَدْ  َساَعتَهَا ألنَّ  تَْحَزنُ  تَلِدُ  َوهيَ  اْلَمْرأَةُ . فََرحٍ  إلى يَتََحوَّ

رُ  تَُعودُ  ال االْبنَ  َولََدتْ  ةَ  تَتَْذكَّ دَّ  فَأَْنتُمْ . َعالَمِ الْ  في إْنَسانَاً  َولََدتْ  ألنهَا اْلفََرحِ، لَِسبَبِ  الشِّ

 َحدٌ أَ  يَْنِزعُ  َوال فَتَْفَرُحوَن، أْيضاً  َسأََراُكمْ  َولِكنِّي. ُحْزنَاً  َستَتََكبَُّدونَ  اآلنَ  ذلَِك،كَ 

 َما ُكلَّ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ . َشْيئاً  تَْسأَلُونَنِي ال اْليَْومِ  ذلِكَ  َوفي ِمْنُكْم، فََرَحُكمْ 

 اُْطلُبُوا .بِاْسِمي َشْيئاً  تَْطلُبُوا لَمْ  اآلنَ  إلى. إيَّاهُ  يُْعِطيُكمْ  بِاْسِمي اآلبِ  ِمنَ  تَْطلبُونَهُ

 ال ينَ حِ  َساَعةٌ  تَأْتِي َولِكنْ  بِأَْمثَاٍل، بِهَذا َكلَّْمتُُكمْ  قَدْ . َكاِمَلً  فََرُحُكمْ  لِيَُكونَ  فَتَأُْخُذوا،

 اْسِمي،بِ  تَْطلُبُونَ  اْليَْومِ  ذلِكَ  في. َعَلَنِيَةً  اآلبِ  َعنِ  أُْخبُِرُكمْ  بَلْ  بِأَْمثَاٍل، أْيضاً  أَُكلُِّمُكمْ 

 دْ قَ  ألنُكمْ  يُِحبُُّكْم، نَْفَسهُ اآلبَ  ألنَّ  أَْجلُِكْم، ِمنْ  اآلبَ  أَْسأَلُ  أَنَا إنِّي لَُكمْ  أَقُولُ  َولَْستُ 

 أَتَْيتُ  َوقَدْ  اآلِب، ِعْندِ  ِمنْ  َخَرْجتُ . َخَرْجتُ  اآلبِ  ِعْندِ  ِمنْ  أنِّي َوآَمْنتُمْ  أَْحبَْبتُُموني،

 اآلنَ  هَُوَذا: "تََلَِميُذهُ  لَهُ قَالَ ". اآلبِ  إلى َوأَْذهَبُ  اْلَعالَمَ  أَْتُركُ  َوأْيضاً  اْلَعالَِم، إلى

 تَْحتَاجُ  تَ َولَسْ  َشْيٍء، بُِكلِّ  َعالِمٌ  أَنكَ  نَْعلَمُ  اآلنَ . َواِحداً  َمثََلً  تَقُولُ  َولَْستَ  َعَلَنِيَةً  تَتََكلَّمُ 

ِ  ِمنَ  أَنكَ  نُْؤِمنُ  لِهَذا. أََحدٌ  يَْسأَلَكَ  أنْ   تُْؤِمنُوَن، اآلنَ : "يَُسوعُ  أََجابَهُمْ ". َخَرْجتَ  هللاَّ

قُونَ  اآلَن، أَتَت َوقَدْ  َساَعةٌ، تَأْتِي هَُوذا تِِه، إلى َواِحدٍ  ُكلُّ  فِيهَا تَتَفَرَّ  ُكونَنِيَوتَْترُ  َخاصَّ

 فيَّ  لَُكمْ  لِيَُكونَ  بِهَذا َكلَّْمتُُكمْ  قَدْ . َمِعي َكائِنٌ  اآلبَ  نَّ أل َوْحِدي لَْستُ  َوأَنَا َوْحِدي،

 ".اْلَعالَمَ  َغلَْبتُ  قَدْ  أنَا: ثِقُوا َولِكنْ  ِضيٌق، لَُكمْ  َسيَُكونُ  اْلَعالَمِ  في. َسَلمٌ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر هَاتُور 22اليوم: 

 (يامةيالد والقِ شارة والمِ برى )البِ يدية الكُ كار األعياد السَ تذِ 
 

 العَشيه

 (92 ــ 12:  2) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
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يَتَهُ أَْجَعلُ  هِر، َدْهرِ  إلى ُذرِّ َماءِ  أيامِ  ِمْثلَ  وَعْرَشهُ الدَّ ْهرِ  إلى نْسلُهُ. السَّ  يَُدوُم، الدَّ

ْمسِ  ِمْثلُ  وَعْرُشهُ اِمي الشَّ  .هَلِّلُويَا. قُدَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، المجُد الدائمي، الذي لهُ هللا الحَ 
 

 النَّاسُ  يَقُولُ  َمنْ : "قَائَِلً  فََسأَلَهُمْ . َمَعهُ التََّلِميذُ  َكانَ  ْنفَِرادٍ إ َعلَى َوْحَدهُ  يَُصلِّي َكانَ  َوإذْ 

َُ  يُوَحنَّا: "َوقَالُوا فَأََجابُوا". أَنا؟ أَني ابِ  َوآَخُرونَ . إيليَّا: يَقُولُونَ  َوآَخُرونَ . الصَّ

لِينَ  ِمنَ  نَبِيٌّ  يَقُولُونَ   ابَ فَأجَ ". أَنا؟ أَني تَقُولُونَ  َمنْ  َوأَْنتُْم،: "لَهُمْ  فَقَالَ ". قَامَ  األَوَّ

ُ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  أَْنتَ : "َوقَالَ  بُْطُرسُ   ٍد،ألَحَ  هَذا يَقُولُوا ال أنْ  َوأَْوَصاهُمْ  فَإْنتَهََرهُمْ !". هللاَّ

يُوخِ  ِمنَ  َويُْرَذلُ  َكثِيراً، يَتَأَلَّمُ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  أنَّ  يَْنبَِغي إنَّهُ: "قَائَِلً   اْلَكهَنَةِ  ءِ َوُرَؤَسا الشُّ

 أنْ  َحدٌ أَ  أََرادَ  إنْ : "لِْلَجِميعِ  يَقُولُ  َوَكانَ ". يَقُومُ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفي َويُْقتَُل، َواْلَكتَبَِة،

 يَُخلِّصَ  أنْ  ادَ أرَ  َمنْ  فَإنَّ . َويَْتبَْعنِي يَْوٍم، ُكلَّ  َصلِيبَهُ َويَْحِملْ  نَْفَسهُ فَْليُْنِكرْ  يَْتبََعنِي،

 لَوْ  ْنَسانُ اإل يَْنتَفِعُ  َماذا ألنهُ. يَُخلُِّصهَا فَهذا أَْجلِي ِمنْ  نَْفَسهُ يُْهلِكْ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ
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 إْبنُ  يَْستَِحي فَبِهَذا َوبَِكَلِمي، بِي ىإْستَحَ  َمنْ  ألنَّ  نَْفَسهُ؟ َوَخِسرَ  ُكلَّهُ، اْلَعالَمَ  َربِحَ 

يِسين َمَلئَِكتِهِ  َمعَ  أَبِيهِ  َوَمْجدِ  َمْجِدهِ  في َجاءَ  َمتَى اإلْنَسانِ   إنَّ  :لَُكمْ  أَقُولُ  َحقَّاً . اْلقِدِّ

ِ  َملَُكوتَ  يََرْوا َحتَّى اْلَمْوتَ  يَُذوقُونَ  ال هَهُنَا اْلقِيَامِ  ِمنَ  قَْوَماً   ". هللاَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (92 ــ 99:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 49،  41 ، 09:  132 مز

يوخِ  َمْجلِسِ  في َوْليُبَاِرُكوهُ  َشْعبِِه، َكنِيَسةِ  في فَْليَْرفَُعوهُ  ةً  َجَعلَ . الشُّ  اْلِخَراِف، ْثلَ مِ  أبوَّ

 .هَلِّلُويَا. َويَْفَرُحونَ  اْلُمْستَقِيُمونَ  يُْبِصرُ 
 

بُن يُسوع الَمسيح إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ُموا َصْيَدا، بَْيتِ  إلى َوَجاءَ   ألَْعَمىا بِيَدِ  فَأَخذَ  يَْلِمَسهُ، أنْ  إلَْيهِ  َوطَلَبُوا أَْعَمى إلَْيهِ  فَقَدَّ

 َماَذا: "َوَسأَلَهُ َعلَْيهِ  يََدْيهِ  َوَوَضعَ  َعْينَْيِه، في َوتَفَلَ  اْلقَْريِة، َخاِرجِ  إلى َوأَْخَرَجهُ

 أْيضاً  هِ يََديْ  َوَضعَ  ثُمَّ ". يَْمُشونَ  َكأَْشَجارٍ  النَّاسَ  أُْبِصرُ  إني: "َوقَالَ  فَتَطَلَّعَ ". تُْبِصُر؟

 تَْدُخلِ  ال": َلً قَائِ  بَْيتِهِ  إلى فَأَْرَسلَهُ. َجلِيّاً  إْنَسانٍ  ُكلَّ  َونَظَرَ  َوُشفِيَ  فَأَْبَصرَ  َعْينَْيِه، َعلَى

. يلُبُّسَ فِ  قَْيَصِريَّةِ  قَُرى إلى َوتََلِميُذهُ  يَُسوعُ  َخَرجَ  ثُمَّ ". فِيهَا ألََحدٍ  تَقُلْ  َوال اْلقَْريَةَ،

: ائِلِينقَ  فَأََجابُوهُ ". أنَا؟ إني النَّاسُ  يَقُولُ  َمنْ : "لَهُمْ  قَائَِلً  تََلَِميَذهُ  َسأَلَ  الطَِّريقِ  َوفي
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ابِ  يُوَحنَّا"  ،َوأَْنتُمْ : "فََسأَلَهُمْ ". األْنبِيَاءِ  ِمنَ  َواِحدٌ : َوآَخُرونَ . إيلِيَّا: َوآَخُرونَ . َُ الصَّ

 ".اْلَمِسيحُ  هُوَ  أَْنتَ : "لَهُ َوقَالَ  بُْطُرسُ  فَأََجابَ ". أَنا؟ إني تَقُولُونَ  َمنْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (14:  2 ــ 14:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َمَواِت، ْجتَازَ إ قَدِ  َعِظيمٌ  َكهَنَةٍ  َرئِيسُ  لَنَا فَإذْ  ِ، ْبنُ إ يَُسوعُ  السَّ كْ  هللاَّ . اإلْقَرارِ بِ  فَْلنَتََمسَّ

بٌ  هُوَ  بَلْ  َضَعفَاتِنَا، َمعَ  يَتَأَلَّمَ  أنْ  يَْستَِطيعُ  ال َكهَنَةٍ  َرئِيسُ  لَنَا لَْيسَ  ألنهُ  ُكلِّ  في ُمَجرَّ

 َونَِجدَ  ةً َرْحمَ  نَأُْخذَ  لَِكيْ  النِّْعَمةِ  ُكْرِسيِّ  إلى بِإْقَرارٍ  إذاً  فَْلنَدُخلْ . َخِطيَّةٍ  بَِلَ  ِمْثلُنَا، َشْيءٍ 

 ْندَ عِ  النَّاسِ  ألَْجلِ  يُقَامُ  النَّاسِ  ِمنَ  َمأُْخوذٍ  َكهَنَةٍ  َرئيسِ  ُكلَّ  ألنَّ . ِحينِهِ  في َعْوناً  نِْعَمةً 

،ِ مَ  لَِكيْ  هللاَّ  الِ اْلُجهَّ  َمعَ  بِمْقَدارٍ  يَتَأَلَّمَ  أنْ  قَاِدراً  اْلَخطَايَا، َعنِ  َوَذبَائِحَ  قََرابِينَ  يُقَدِّ

الِّيَن، ْعفِ  ُمَحاطٌ  أْيضاً  هُوَ  إذْ  َوالضَّ مُ  َكَما أنهُ يَْلتَِزمُ  َولِهَذا. بِالضَّ  َخطَايَا َعنِ  يُقَدِّ

ْعبِ  مُ  هَكَذا الشَّ َ  َولِكنَّ  بِنَْفِسِه، اْلَكَراَمةَ  أََحدٌ  يَأُْخذُ  َوال. نَْفِسهِ  َخطَايَا َعن يُقَدِّ  ْدُعوهُ،يَ  هللاَّ

دْ  لَمْ  أْيضاً  اْلَمِسيحُ  َكذلِكَ . أْيضاً  هَاُرونَ  َكَما  هَنٍَة،كَ  َرئِيسَ  ِصيرَ لِيَ  َوْحَدهُ  نَْفَسهُ يَُمجِّ

: َخرَ آ َمْوِضعٍ  في أْيضاً  يَقُولُ  َكَما". َولَْدتُكَ  اْليَْومَ  أَنَا اْبنِي أَْنتَ : "لَهُ قَالَ  الَِّذي بَلِ 

مَ  َجَسِدِه، أيامِ  في الَِّذي". َمْلِكيَصاَدقَ  طَْقسِ  َعلَى األَبدِ  إلى اْلَكاِهنُ  أَْنتَ "  َراخٍ بِصُ  قَدَّ

َعاتٍ  طَلِبَاتٍ  َوُدُموعٍ  َشِديدٍ   أَْجلِ  ِمنْ  لَهُ َوُسِمعَ  اْلَمْوِت، ِمنَ  يَُخلَِّصهُ أنْ  لِْلقَاِدرِ  َوتََضرُّ

ا الطَّاَعةَ  تََعلَّمَ  اْبناً  َكْونهِ  َمعَ  التَّْقَوى، لَ  َوإذْ . بِهِ  تَأَلَّمَ  ِممَّ  الَِّذينَ  لَِجِميعِ  َصارَ  ُكمِّ

، َخَلَصٍ  َسبَبَ  يُِطيُعونَهُ، ِ  ِمنَ  َمْدُعّواً  أَبَِديٍّ  طَْقسِ  َعلَى األَبدِ  إلى َكهَنَةٍ  َرئيسَ  هللاَّ
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 ْرتُمْ صِ  قَدْ  إذْ  التَّْفِسيِر، َوَعِسيرُ  ِعْنَدنَا، َكثِيرٌ  اْلَكَلَمُ  أَْجلِهِ  ِمنْ  الَِّذي هَذا. َمْلِكيَصاَدقَ 

 ولِ طُ  لَِسبَبِ  ُمَعلِِّمينَ  تَُكونُوا أنْ  لَُكمْ  يَْنبَِغي َكانَ  إذْ  ألنُكمْ . َمَساِمِعُكمْ  في ُضَعفَاءَ 

َمانِ  ِ، أَْقَوالِ  بََداَءةِ  أَْرَكانُ  ِهيَ  َما أََحدٌ  يَُعلَِّمُكمْ  أنْ  تَْحتَاُجونَ  الزَّ  ُمْحتَاِجينَ  َوِصْرتُمْ  هللاَّ

 مِ َلَ كَ  في اْلِخْبَرةِ  َعِديمُ  هُوَ  اللَّبَنَ  يَْرَضعُ  َمنْ  ُكلَّ  ألنَّ . قَِويٍّ  طََعامٍ  إلى ال اللَّبَِن، إلى

ا ِطْفٌل، ألنهُ اْلبِرِّ  نِ  بَِسبَبِ  الَِّذينَ  فَلِْلبَالِِغيَن، اْلقَِويُّ  الطََّعامُ  َوأمَّ  لَهُمُ  اَرتْ صَ  قَدْ  التََّمرُّ

بَةً  اْلَحَواسُّ  رِّ  اْلَخْيرِ  بَْينَ  التَّْميِيزِ  َعلَى ُمَدرَّ  .َوالشَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،آبائي وإْخَوتياِحنا يا عمةُ هللاَّ

 

 

 

 (2 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِينَ  ْلُمْختَاِرينَ لِ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َرُسولُ  بُْطُرُس،  َغَلَِطيَّةَ وَ  بُْنتُسَ  َشتَاتِ  في اْلُمتََغرِّ

ِ  ِعْلمِ  بُِمْقتََضى َوبِيثِينِيَّةَ، َوأِسيَّا َوَكبَّاُدوِكيَّةَ  ابِِق، اآلبِ  هللاَّ وحِ  سِ تَْقِدي في السَّ  الرُّ

َلَمُ  النِّْعَمةُ  لَُكمُ  لِتَْكثُرْ : اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َدمِ  َوَرشِّ  لِلطَّاَعِة، ُ  ُمبَاَركٌ . َوالسَّ  َربِّنَا وأَب هللاَّ

، لَِرَجاءٍ  ثَانِيَةً  َولََدنَا َرْحَمتِهِ  بَِكْثَرةِ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ   ْلَمِسيحِ ا يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ  َحيٍّ

، َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  يَْبلَى ال الَِّذي لِلِميَراثِ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ   في ُكمْ لَ  َمْحفُوظٌ  يَْضَمِحلُّ

َمَواِت، ةِ  اْلَمْحُروُسونَ  أيهَا السَّ ِ، بِقُوَّ  يف يُْعلَنَ  أنْ  اْلُمْستََعدِّ  لِلَخَلَصِ  بِاإليَماِن، هللاَّ

َمنِ   َجاِربَ بِتَ  تَتَألَُّموا أنْ  يَِجبُ  َكانَ  َوإنْ  يَِسيراً، اآلنَ  تَْبتَِهُجونَ  بِهِ  الَِّذي. األِخيرِ  الزَّ

َعٍة، هَبِ  ِمنَ  أْفَضلَ  َكِريَمةً، إيَمانُِكمْ  َصْفَوةُ  تَُكونَ  لَِكيْ  ُمتَنَوِّ بِ  الفَانِي، الذَّ  اْلُمَجرَّ

 َوإنْ  الَِّذي َذاكَ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َوَكَراَمةٍ  َوَمْجدٍ  بِفَْخرٍ  لِتُوَجُدوا بِالنَّاِر،
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 بِهِ  ْنطَقُ يُ ال بِفََرحٍ  تَهَلَّلُوافَ  بِِه، َوآَمْنتُمْ  تََرْوهُ  لَمْ  اآلنَ  الَِّذي هََذا. تُِحبُّونَهُ تَْعِرفُوهُ  لَمْ 

ٍد،  .أْنفُِسُكمْ  َخَلَصَ  إيَمانُِكمْ  َغايَةَ  نَائِلِينَ  َوُمَمجَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،األبدِ  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى

 

 

 (94 ــ 1:  19) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 يَْعقُوبَ  قَتَلَ فَ  إليهم، لِيُِسيئَ  الَكْنيَسةِ  ِمنَ  قَومٍ  َعلَى يََدهُ  ِهيُروِدسُ  َرفَعَ  الَوْقتِ  َذلِكَ  َوفي

ْيفِ  يُوَحنَّا أَخا ا. بِالسَّ  ُرسَ بُطْ  َعلَى لِيَْقبِضَ  َعادَ  اليَهُوَد، يُْرِضي األْمرَ  أَنَّ  َرأَى فَلَمَّ

ا َوهَذا. الفَِطيرِ  أيامُ  َوَكانَتْ . أْيضاً  ْجِن، في َوَضَعهُ َعلَْيهِ  قَبَضَ  لَمَّ  ْربََعةِ أل َوأْسلََمهُ السِّ

َمهُ بِأنْ  ظَانّاً  لِيَْحفَظُوهُ، اْلُجْندِ  ِمنَ  أَرابِعَ  ْعبِ  إلى يُقَدِّ  ْطُرسُ بُ فََكانَ . الفِْصحِ  بَْعدَ  الشَّ

ْجِن، في َمْحُروساً  ِ  إلى تُصلِّي الَكنَائِسُ  وَكانَتْ  السِّ ا. بِلََجاَجةٍ  أْجلِهِ  ِمنْ  هللاَّ  َعَزمَ  َولَمَّ

َمهُ أنْ  ِهيُروِدس  اً َمْربُوط َعْسَكِريَّْينِ  بَْينَ  نَائِماً  بُْطُرسُ  َكانَ  اللَّْيلَِة، تِْلكَ  في يُقَدِّ

اسٌ  يُوَجدُ  َوَكانَ  بِِسْلِسلَتَْيِن،  بِّ الرَّ  َمَلَكُ  َوإذا. السِّْجنَ  يَْحُرُسونَ  األْبَوابِ  َعلَى ُحرَّ

". !َعاِجَلً  قُمْ : "لَهُ وقَالَ  َوأقَاَمهُ بُْطُرسَ  َجْنبَ  فَلََكزَ  البَْيِت، في أَضاءَ  َونُورٌ  أْقبََل،

ْلِسلَتَانِ  فََسقَطَتِ  . َكذلِك فََعلَ فَ ". نَْعلَْيكَ  َواْلبَسْ  تََمْنطَقْ : "اْلَمَلَكُ  لَهُ َوقَالَ . يَِدْيهِ  ِمنْ  السِّ

 َرىجَ  الَِّذي أنَّ  يَْعلَمُ  يَُكنْ  َولَمْ . َوتَبََعهُ فََخَرجَ ". َواْتبَْعنِي بِِرَدائِكَ  إْلتَفَّ : "لَهُ فَقَالَ 

، هُوَ  اْلَمَلَكِ  بَِواِسطَةِ  ا. ُرْؤيَا هُوَ  َرآهُ  َما بَأنَّ  يَظُنُّ  َكانَ  بَلْ  َحقٌّ  اْلَمْحَرسَ  َجاَزا فَلَمَّ

لَ   ِمنْ  َمالَهُ اْنفَتَحَ  اْلَمِدينَِة، إلى يُخِرجُ  الَِّذي اْلَحِديدِ  البَابِ  إلى َوأتيا َوالثَّانَِي، األوَّ

ا. هِ َذاتِ  ا. اْلَمَلَكُ  َعْنهُ َذهَبَ  لِْلَوْقتِ  َواِحداً، ُزقَاقَاً  َوَجاَزا َخَرَجا فَلَمَّ  بُْطُرسُ  َرَجعَ  فَلَمَّ
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بَّ  أنَّ  َحقَّاً  َعلِْمتُ  اآلنَ : "قَالَ  نَْفِسهِ  إلى انِي َمَلََكهُ أَْرَسلَ  قَدْ  الرَّ  يَدِ  ِمنْ  ونَجَّ

ا". اليَهُودِ  َشْعبِ  اْنتِظَارِ  ُكلِّ  َوِمنْ  ِهيُروِدَس،  نَّايُوحَ  أُمِّ  َمْريَمَ  َمْنزلِ  إلى أْقبَلَ  رأى فَلَمَّ

ا. لِيَُصلِّيَ  اْلَجْمعُ  يَْجتَِمعُ  فِيهِ  َكانَ  الَِّذي اْلَموِضعِ  َمْرقَُس، يُْدَعى الَِّذي  قََرعَ  فَلَمَّ

ْهلِيِز، بَابَ  بُْطُرسُ  ا. لِتَُجاِوبَهُ َرْوَدا اْسُمهَا َجاِريَةٌ  َخَرَجتْ  الدِّ  َصْوتَ  َعَرفَتْ  فَلَمَّ

 ْطُرسَ بُ أنَّ  َوأَْخبََرتْ  َداِخلٍ  إلى َرَكَضتْ  بَلْ  اْلفََرحِ، ِمنَ  اْلبَابِ  َغلقَةَ  تَْفتَحْ  لَمْ  بُْطُرسَ 

ا!". تَْهِذينَ  أَْنتِ : "لَهَا فَقَالُوا. اْلبَابِ  َعلَى َواقِفٌ  دُ  فََكانَتْ  ِهيَ  أمَّ  هُوَ  هَكَذا أنَّ  تَُؤكِّ

ا!". َمَلَُكهُ إنَّهُ: "لَهَا فَقَالُوا. اْلَحاِصلُ  ا. يَْقَرعُ  فَلَبِثَ  بُْطُرسُ  َوأمَّ  أَْوهُ َورَ  فَتَُحوا فَلَمَّ

ثَهُمْ  ،"إْسُكتُوا: "قَائَِلً  بِيَِدهِ  إلَْيِهمْ  فَأََشارَ . اْنَدهَُشوا بُّ  أَْخَرَجهُ َكْيفَ  َوَحدَّ  ِمنَ  الرَّ

 َمْوِضعٍ  إلى َوَذهَبَ  َخَرجَ  ثُمَّ ". بِهَذا َواإلْخَوةَ  يَْعقُوبَ  أَْخبُِروا: "لَهُمْ  َوقَالَ . السِّْجنِ 

ا. آَخرَ   َجَرى َماَذا تَُرى: اْلَعْسَكرِ  بَْينَ  بِقَلِيلٍ  لَْيسَ  اْضِطرابٌ  َحَصلَ  النَّهَارُ  َصارَ  فَلَمَّ

ا لِبُْطُرَس؟ ا ِهيُروِدسُ  َوأَمَّ بَ  يَِجْدهُ  َولَمْ  َعليهِ  بََحثَ  فَلَمَّ اَس، َعذَّ . ايُْقتَلُو أنْ  َوأََمرَ  اْلُحرَّ

 َعلَى َساِخطاً ( ِهيُروِدسُ ) َوَكانَ . هُنَاكَ  َوأَقَامَ  قَْيَصِريَّةَ  إلى اْليَهُوِديَّةِ  ِمنَ  َخَرجَ  ثُمَّ 

وِريِّينَ  ْيَداِويِّيَن، الصُّ  النَّاِظرَ  تُسَ بََلسْ  َواْستَْعطَفُوا َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  إلَْيهِ  فََحَضُروا َوالصَّ

 نْ مِ  تَْقتَاتُ  َكانَتْ  ُكوَرتَهُمْ  ألنَّ  اْلُمَصالََحةَ  يَْلتَِمُسونَ  َوَصاُروا اْلَملِِك، َمْضَجعِ  َعلَى

 ْلُمْلكِ ا ُكْرِسيِّ  َعلَى َوَجلَسَ  اْلُملُوِكيَّةَ، اْلُحلَّةَ  ِهيُروِدسُ  لَبِسَ  ُمَعيَّنٍ  يَْومٍ  فَفِي. َمْملََكتِهِ 

ْعبُ  فََصَرخَ . يَُخاِطبُهُمْ  َوَجَعلَ   فَفِي!" إْنَسانٍ  َصْوتُ  ال إلهٍ  َصْوتُ  هَذا: "قَائَِلً  الشَّ

بِّ  َمَلَكُ  َضَربَهُ اْلَحالِ  ِ، اْلَمْجدَ  يُْعطِ  لَمْ  ألنهُ الرَّ دَ  ّلِلَّ ا. َوَماتَ  فَدوَّ ِ  َكلَِمةُ  َوأمَّ  انَتْ فَكَ  هللاَّ

 .َوتَِزيدُ  تَْنُمو

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 10:  16) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

  2 ، 2 ، 4:  113 مز

بُّ  أَْقَسمَ  . "َمْلِشيَصاَدقَ  طَْقسِ  َعلَى األَبدِ  إلى اْلَكاِهنُ  هُوَ  أَْنتَ  إِنَّكَ : "يَْنَدمَ  َولَنْ  الرَّ

بُّ   .هَلِّلُويَا. َرْأَساً  يَْرفَعُ  لِذلِكَ  يَِمينَِك، َعنْ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  النَّاسُ  لُ يَقُو َماذا: "قَائَِلً  تََلَِميَذهُ  َسألَ  فِيلُبُّسَ  قَْيَصِريَّةِ  نََواِحي إلى يَُسوعُ  َجاءَ  َولَمَّ

: آَخُرونَ  َوقَالَ  اْلَمْعَمَداُن، يُوَحنَّا: قَالُوا قَومٌ : "قَالُوا فَهُمْ ". هَُو؟ َمنْ  اإلْنساِن، إْبنِ  في

 نيإ تَقُولُونَ  َمنْ  َوأْنتُْم،: "لَهُمْ  قَالَ ". األْنبِيَاءِ  ِمنَ  َواِحدٌ  أوْ  إْرِميَا: آَخُرونَ  َوقَالَ  إيلِيَّا،

ِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  أَْنتَ : "الَ َوقَ  بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  فَأَجابَ ". أَنا؟  فَأَجابَ ". اْلَحيِّ  هللاَّ

 لَِكنَّ  هَذا، لَكَ  يُْعلِنْ  لَمْ  َوَدَماً  لَْحَماً  إنَّ  يُونَا، ْبنَ  ِسْمَعانُ  يا طُوبَاكَ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ 

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي ْخَرةِ  هِذهِ  َوَعلَى بُْطُرُس، أَْنتَ : لَكَ  أَقُولُ  َوأَنا. السَّ  أْبنِي الصَّ

َموَ  َملَُكوتِ  َمفَاتِيحَ  َوأُْعِطيكَ . َعلَْيهَا تَْقَوى لَنْ  اْلَجِحيمِ  َوأَْبَوابُ  َكنِيَستي،  َوَما اِت،السَّ

َمَواتِ  في َمْربُوطَاً  يَُكونُ  األَْرضِ  َعلَى تَْربِطُهُ  يَكونُ  األَْرضِ  َعلَى تَُحلُّهُ َوَما. السَّ

َمَواتِ  في َمْحلُوالً  ِ َدائِماً   ". السَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِكيهَكمن شهر  99اليوم: 
 

 العَشيه

 (92 ــ 94:  16) تىمَ 
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  04 مز

، َمَلَكُ  يَُعْسِكرُ  بِّ يِهمْ  َخائِفِيهِ  ُكلِّ  َحْولَ  الرَّ بَّ  أَْطيَبَ  َما ْنظُُرواإوَ  ُذوقُوا. َويُنَجِّ  !الرَّ

 .هَلِّلُويَا. َعلَْيهِ  اْلُمتَِّكلِ  لِإلْنَسانِ  طُوبَى
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ بإسِ ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 لِيبَهُصَ  َويَْحِملْ  نَْفَسهُ فَْليُْنِكرْ  يَْتبَْعنِي أنْ  أََرادَ  َمنْ : "لِتََلِميِذهِ  يَُسوعُ  قَالَ  ِحينَئِذٍ 

. ِجُدهَايَ  أَْجلِي ِمنْ  نَْفَسهُ يُْهلِكُ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يَُخلِّصَ  أنْ  أََرادَ  َمنْ  ألنَّ  َويَْتبَْعنِي،

 َسانُ اإلنْ  يُْعِطي َماذا أوْ  نَْفَسهُ؟ َوَخِسرَ  ُكلَّهُ اْلَعالَمَ  َربِحَ  لَوْ  اإلْنَسانُ  يَْنتَفِعُ  َماذا ألنهُ

 ينَئِذٍ َوحِ  َمَلئَِكتِِه، َمعَ  أَبِيهِ  َمْجدِ  في يَأْتِي َسْوفَ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ  نَْفِسِه؟ َعنْ  فَِداءً 

 يَُذوقُونَ  ال قَْوماً  هَهُنَا اْلقِيَامِ  ِمنَ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . أَْعَمالِهِ  َحَسبَ  َواِحدٍ  ُكلَّ  يَُجاِزي

ِ َدائِماً  ". أَبِيهِ  َمْجدِ  في آتِياً  اإلْنَسانِ  اْبنَ  يََرْوا َحتَّى اْلَمْوتَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (93 ــ 13:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2،  2:  22 مز

 يَِّة،اْليَهُودِ  بَنَاتُ  َوتَهلَّلَتْ  فَفَِرَحْت، ِصْهيَْونُ  َسِمَعتْ  َمَلئَِكتِِه، َجِميعَ  يَا لَهُ إْسُجُدوا

 .هَلِّلُويَا. يَاَربُّ  أَْحَكاِمكَ  أَْجلِ  ِمنْ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، الحي، الذي لهُ المجُد الدائم هللا
 

َغاِر، هَُؤالءِ  أََحدَ  تَْحتَقُِروا ال إذاً، اُْنظُُروا  في َمَلَئَِكتَهُمْ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  ألني الصِّ

َمَواتِ  َمَواتِ  في الَِّذي أبِي َوْجهَ  يَْنظُُرونَ  ِحينٍ  ُكلَّ  السَّ  اءَ جَ  قَدْ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ . السَّ

 َواِحدٌ  َوَضلَّ  َخُروٍف، ِمئَةُ  ألََحدٍ  َكانَ  إنْ  تَظُنَّوَن؟ َماَذا. َضلَّ  قَدْ  َما َويَُخلِّصَ  لِيَْطلُبَ 

؟ يَْطلُبُ  َويَْذهَبُ  اْلَجبَلِ  َعلَى َوالتِّْسِعينَ  التِّْسَعةَ  يَْتُركُ  أَفََلَ  ِمْنهَا، الَّ  َحَصلَ  اَوإذَ  الضَّ

. تَِضلَّ  مْ لَ  التي َوالتِّْسِعينَ  التِّْسَعةِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  بِهِ  يَْفَرحُ  إنَّهُ: لَُكمْ  لُ أَقُو فَاْلَحقَّ  َوَوَجَدهُ،

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي َمِشيئَةُ  لَْيَستْ  هَكَذا َغارِ  هُؤالءِ  أََحدُ  يَْهلِكَ  أنْ  السَّ  طَأَ أَخْ  َوإَذا. الصِّ

. اكَ أَخَ  َربِْحتَ  فَقَدْ  ِمْنكَ  َسِمعَ  إنْ . َوْحَدُكَما َوبَْينَهُ بَْينَكَ  َوَعاتِْبهُ فَاْذهَبْ  أَُخوكَ  إلَْيكَ 

 مِ فَ  َعلَى َكلَِمةٍ  ُكلُّ  تَقُومَ  لَِكيْ  اْثنَْيِن، أَوِ  َواِحداً  أْيضاً  َمَعكَ  فَُخذْ  ِمْنَك، يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ 

 فَْليَُكنْ  ةِ اْلَكنِيسَ  ِمنَ  يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ . لِْلَكنِيَسةِ  فَقُلْ  ِمْنهُمْ  يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ . ثََلَثَةٍ  أَوْ  َشاِهَدْينِ 

ارٍ  َكَوثَنِيٍّ  ِعْنَدكَ   يَُكونُ  األْرضِ  َعلَى تَْربِطُونَهُ َما ُكلُّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . َوَعشَّ

َمَواِت، في َمْربُوطاً  َمَواتِ  في َمْحلُوالً  يَُكونُ  األْرضِ  َعلَى تَُحلُّونَهُ َما َوُكلُّ  السَّ . السَّ
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 ُكونُ يَ  فَإنَّهُ يَْطلُبَانِهِ  َشْيءٍ  أليِّ  األَْرضِ  َعلَى ِمْنُكمْ  اْثنَانِ  اتَّفَقَ  إنِ : أْيضاً  لَُكمْ  َوأَقُولُ 

َمَواتِ  في الَِّذي أَبِي ِعْندِ  ِمنْ  لَهَُما  بِاْسِمي ثََلَثَةٌ  أَوْ  اْثنَانِ  اْجتََمعَ  َحْيثَُما ألنهُ. السَّ

ِ َدائِماً  . َوَسِطِهمْ  في أَُكونُ  فَهُنَاكَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 2:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َمْوِضعٍ  يف َواِحدٌ  لَنَا َشِهدَ  لِكنْ . َعْنهُ نَتََكلَّمُ  الَِّذي اْلَعتِيدَ  اْلَعالَمَ  يُْخِضعِ  لَمْ  لَِمَلئَِكةٍ  فَإنَّهُ

 لِيَلً قَ  أَْنقَْصتَهُ تَْفتَقَِدهُ؟ َحتَّى اإلْنَسانِ  اْبنُ  أَوِ  تَْذُكَرهُ؟ َحتَّى اإلْنَسانُ  هُوَ  َمنْ : "قَائَِلً 

 ُكلَّ  أَْخَضْعتَ . يََدْيكَ  أَْعَمالِ  َعلَى أَقَْمتَهُوَ  َكلَّْلتَهُ، َواْلَكَراَمةِ  بِاْلَمْجدِ . اْلَمَلئَِكةِ  َعنِ 

 أننَا لَىعَ . لَهُ َخاِضعٍ  َغْيرَ  َشْيئاً  يَْتُركْ  لَمْ  لَهُ اْلُكلَّ  أَْخَضعَ  إذْ  ألنهُ". قََدَمْيهِ  تَْحتَ  َشْيءٍ 

 ُسوَع،يَ  اْلَمَلئَِكِة، َعنِ  قَلِيَلً  أَْنقََصهُ الَِّذي َولِكنَّ . لَهُ ُمْخَضعاً  بَْعدُ  اْلُكلَّ  نََرى لَْسنَا اآلنَ 

ِ  بِنِْعَمةِ  يَُذوقَ  لَِكيْ  اْلَمْوِت، ألَمِ  أْجلِ  ِمنْ  َواْلَكَراَمِة، بِاْلَمْجدِ  ُمَكلََّلً  نََراهُ   اْلَمْوتَ  هللاَّ

 آتٍ  َوهُوَ  َشْيٍء، ُكلُّ  َكانَ  َوبِهِ  اْلُكلُّ  أْجلِهِ  ِمنْ  الَِّذي بَِذاكَ  الَقَ  ألنهُ. َواِحدٍ  ُكلِّ  ألْجلِ 

لَ  أنْ  اْلَمْجِد، إلى َكثِيِرينَ  بِأْبنَاءٍ   اْلُمقَدِّسَ  ألنَّ  بِاآلالِم؛ َخَلَِصِهمْ  َرئِيسَ  يَُكمِّ

ِسينَ  بَبِ  فَلِهَذا َواِحٍد، ِمنْ  َجِميَعهُمْ  َواْلُمقَدَّ : ئَِلً قَا إْخَوتِي، يَْدُعَوهُمْ  أنْ  يَْستَِحي ال السَّ

 َسأَُكونُ  أنا: "أْيضاً  َويَقُول". أَُسبُِّحكَ  اْلَجَماَعةِ  َوَسطِ  وفي إْخَوتِي، بِاْسِمكَ  أَُخبِّرُ "

َلً  ُ  أَْعطَانِيِهمِ  الَِّذينَ  َواألَْوالَدُ  أنَا هَا: "يَقُول َوأْيضاً ". َعلَْيهِ  ُمتََوكِّ  َشاَركَ تَ  قَدْ  فَإذْ ". هللاَّ

مِ  في األَْوالَدُ   الَِّذي َذاكَ  بَِمْوتهِ  يُْبِطلَ  لَِكيْ  فِيِهَما، َكذلِكَ  أْيضاً  هُوَ  اْشتََركَ  َواللَّْحمِ  الدَّ

 ولينَ َمْذلُ  َكانُوا اْلَمْوتِ  ِمنَ  َخْوفَاً  الَِّذينَ  أُولئِكَ  َويُْعتِقَ  إْبلِيَس، أيْ  اْلَمْوِت، ُسْلطَانُ  لَهُ
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. ْبَراِهيمَ إ نَْسلَ  يُْمِسكُ  بَلْ  اْلَمَلئَِكةَ، يُْمِسكُ  لَْيسَ  َحقّاً  ألنهُ. اْلُعبُوِديَّةِ  تَْحتَ  َحيَاتِِهمْ  ُكلَّ 

 سَ َوَرئِي َرِحيماً، يَُكونَ  لَِكيْ  َشْيٍء، ُكلِّ  في إْخَوتَهُ يُْشبِهَ  أنْ  يَِجبُ  َكانَ  ذلِكَ  أْجلِ  ِمنْ 

ِ  َما في أَِميناً  َكهَنَةٍ  ْعبِ  َخطَايَا يَْغفِرَ  لَِكيْ  ّلِِلَّ ب تَأَلَّمَ  قَدْ  هُوَ  َما في ألنهُ. الشَّ  يَْقِدرُ  اً ُمَجرَّ

بِينَ  يُِعينَ  أنْ   .اْلُمَجرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 ــ 0:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُ  ُمبَاَركٌ  ، لَِرَجاءٍ  ثَانِيَةً  َولََدنَا َرْحَمتِهِ  بَِكْثَرةِ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبو هللاَّ  َحيٍّ

 َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  يَْبلَى ال الَِّذي لِلِميَراثِ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ 

، َمَواِت، في لَُكمْ  َمْحفُوظٌ  يَْضَمِحلُّ ةِ  اْلَمْحُروُسونَ  أيهَا السَّ ِ، بِقُوَّ  بِاإليَماِن، هللاَّ

َمنِ  في يُْعلَنَ  أنْ  اْلُمْستََعدِّ  لِلَخَلَصِ   َوإنْ  راً،يَِسي اآلنَ  تَْبتَِهُجونَ  بِهِ  الَِّذي. األِخيرِ  الزَّ

َعٍة، بِتََجاِربَ  تَتَألَُّموا أنْ  يَِجبُ  َكانَ   ْفَضلَ أ َكِريَمةً، إيَمانُِكمْ  ةُ َصْفوَ  تَُكونَ  لَِكيْ  ُمتَنَوِّ

هَبِ  ِمنَ  بِ  الفَانِي، الذَّ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َوَكَراَمةٍ  َوَمْجدٍ  بِفَْخرٍ  لِتُوَجُدوا بِالنَّاِر، اْلُمَجرَّ

 تُمْ َوآَمنْ  تََرْوهُ  لَمْ  اآلنَ  الَِّذي هَذا. تُِحبُّونَهُ تَْعِرفُوهُ  لَمْ  َوإنْ  الَِّذي َذاكَ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ 

ٍد، بِهِ  يُْنطَقُ  ال بِفََرحٍ  فَتَهَلَّلُوا بِِه،  ألنهُ. مْ أْنفُِسكُ  َخَلَصَ  إيَمانُِكمْ  َغايَةَ  نَائِلِينَ  َوُمَمجَّ

 يالت النِّْعَمةِ  َعنِ  تَنبَّأُوا الَِّذينَ  َوفَتَُّشوا، األنبِيَاءُ  طَلَبَ  قَدْ  اْلَخَلَصِ  هَذا أْجلِ  ِمنْ 

َمنِ  َعنِ  َوبََحثُوا فِيُكْم، َصاَرتْ   فََشِهدَ  قَ َسبَ  إذْ . فيِهمْ  اْلَمِسيحِ  ُروحُ  فيهِ  تََكلَّمَ  الَّذي الزَّ

 انُواكَ  ألْنفُِسِهمْ  لَْيسَ  أنَّهُمْ  لَهُمْ  أُْعلِنَ  الَِّذينَ . بَْعَدهَا اآلتِيَةِ  َواألْمَجادِ  اْلَمِسيحِ، آالمِ  َعلَى

اَماً  مْ لَكُ  نُفُوَسهُمْ  َجَعلُوا بَلْ  يَْعَملُوَن،  َن،اآل أْنتُمُ  بِهَا أُْخبِْرتُمْ  التِي األُمورِ  بِهِذهِ  ُخدَّ
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ُروُكمْ  الَِّذينَ  بَِواِسطَةِ  وحِ  بَشَّ َماءِ  ِمنَ  اْلُمْرَسلِ  القُُدسِ  بِالرُّ  َمَلَئَِكةُ الْ  تَْشتَِهي التِي. السَّ

 .َعلَْيهَا تَطَّلِعَ  أنْ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي  في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (00 ــ 91:  13) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجاِل، إلى بُْطُرسُ  فَنََزلَ   مْ َحَضْرتُ  الَِّذي األَْمرُ  هُوَ  َما. تَْطلُبُونَهُ الَِّذي أنَا هَا: "َوقَالَ  الرِّ

ِ  َوَخائِفَ  بَاّراً  َرُجَلً  اْلمئَِة، قَائِدَ  ُكْرنِيلِيُوسَ  إنَّ : "فَقَالُوا". ألَْجلِِه؟  هُلَ  َوَمْشهُوداً  هللاَّ

ةِ  َجِميعِ  ِمنْ   ْنكَ مِ  َويَْسَمعَ  بَْيتِهِ  إلى يَْستَْدِعيَكَ  أنْ  ُمقَدَّسٍ  بَِمَلَكٍ  إلَْيهِ  أُوِحيَ  اْليَهُوِد، أُمَّ

 إْخَوةٌ  َمَعهُ َوأتَى َمَعهُْم، َوَخَرجَ  قَامَ  اْلَغدِ  في ثُمَّ . َوأَضافَهُمْ  َداِخلٍ  إلى فََدَعاهُمْ ". َكَلَماً 

ا. قَْيَصِريَّةَ  َدَخلُوا اْلَغدِ  َوفي. يَافَا ِمنْ  آَخِرينَ   قَدْ وَ  يَْنتَِظُرهُْم، فََكانَ  ُكْرنِيلِيُوسُ  َوأمَّ

ةَ  َوأَْصِدقَاَءهُ  أَْنِسبَاَءهُ  َدَعا ا َوَحَدثَ . األَِخصَّ  َجدَ َوسَ  ُكْرنِيلِيُوسُ  بِهِ  ُسرَّ  بُْطُرسُ  َدَخلَ  لَمَّ

 َوهُوَ  َدَخلَ  ثُمَّ ". ِمْثلُكَ  إْنَسانٌ  أْيضاً  أنَا قُْم،: "قَائَِلً  بُْطُرسُ  فَأَقَاَمهُ. قََدَمْيهِ  َعلَى َواقِعاً 

 َعلَى مٌ ُمَحرَّ  هُوَ  َكْيفَ  تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ : "لَهُمْ  فَقَالَ . ُمْجتَِمِعينَ  َكثِيِرينَ  َوَوَجدَ  َمَعهُ يَتََكلَّمُ 

ا. أَْجنَبِيٍّ  َمعَ  يَِسيرَ  أنْ  وأ يَْلتَِصقَ  أنْ  يَهُوِديٍّ  َرُجلٍ  ُ  أََرانِي فَقَدْ  أنَا َوأمَّ  قُولَ أَ  ال أنْ  هللاَّ

 .اْستَْدَعْيتُُمونِي إذِ  ُمنَاقََضةٍ  ُدونِ  ِمنْ  ِجْئتُ  فَلِذلِكَ . نَِجسٌ  أَوْ  َدنِسٌ  إنَّهُ َما إْنَسانٍ  َعنْ 

 هِذهِ  إلى أيامٍ  أَْربََعةِ  ُمْنذُ  إنهُ: "ُكْرنِيلِيُوسُ  فَقَالَ ". اْستَْدَعْيتُُمونِي؟ َسبَبٍ  أليِّ : فَأَْسأَلُ 

اَعةِ  اَعةِ  نَْحوَ  بَْيتِي في أَُصلِّي ُكْنتُ  السَّ  أَماِمي َوقَفَ  قَدْ  َرُجلٌ  وإَذا التَّاِسَعِة، السَّ

ِ  أَمامَ  َصَدقَاتُكَ  َوُذِكرتْ  َصلََواتُكَ  ُسِمَعتْ  ُكْرنِيلِيُوُس، يَا: َوقَالَ  أَْبيَضَ  بِلِبَاسٍ  . هللاَّ
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باغِ ا ِسْمَعانَ  بَْيتِ  في نَاِزلٌ  إنهُ. بُْطُرسَ  اْلُملَقَّبَ  ِسْمَعانَ  َواْستَْدعِ  يَافَا إلى فَأَْرِسلْ   لدَّ

 اً َجِميع نَْحنُ  َواآلنَ . ِجْئتَ  إذْ  َحَسناً  فََعْلتَ  َوأَْنتَ . َحاالً  إلَْيكَ  فَأَْرَسْلتُ . اْلبَْحرِ  ِعْندَ 

ِ  أَمامَ  هَهُنَا َحاِضُرونَ  بِّ  قِبَلِ  ِمنْ  بِهِ  أُِمْرتَ  َما ُكلَّ  لِنَْسَمعَ  هللاَّ  ".الرَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 96:  1) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4،  1:  102 مز

 َرتِّلُ أُ  اْلَمَلئَِكةِ  أَمامَ . فَِمي َكلَِماتِ  ُكلَّ  ْستََمْعتَ إ ألنكَ  قَْلبِي، ُكلِّ  ِمنْ  يَاَربُّ  لَكَ  أَْعتَِرفُ 

امَ  َوأَْسُجدُ  لََك،  .هَلِّلُويَا. اْلُمقَدَّسِ  هَيَكلِكَ  قُدَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْهرِ  َوفي اِدسِ  الشَّ ِ  قِبَلِ  ِمنْ  اْلَمَلَكُ  ِجْبَرائِيلُ  أُْرِسلَ  السَّ  لِ اْلَجلِي ِمنَ  َمِدينَةٍ  إلى هللاَّ

 َواْسمُ . يُوُسفُ  اْسُمهُ َداُودَ  بَْيتِ  ِمنْ  لَِرُجلٍ  َمْخطُوبَةٍ  َعْذَراءَ  إلى نَاِصَرةُ، اْسُمهَا

بُّ ال! نِْعَمةً  اْلُمْمتَلِئَةُ  أيتُهَا لَكِ  َسَلمٌ : "لَهَا َوقَالَ  اْلَمَلَكُ  إلَْيهَا فََدَخلَ . َمْريَمُ  اْلَعْذَراءِ   رَّ

ا". النَِّساءِ  في أَْنتِ  ُمبَاَرَكةٌ . َمَعكِ  َرتْ  اْلَكَلَِم، ِمنَ  اْضطََربَتْ  َرأَْتهُ فَلَمَّ  َما: "َوفَكَّ

َلُم؟ هذا يَُكونَ  أنْ  َعَسى  َجْدتِ وَ  قَدْ  ألنكِ  َمْريَُم؛ يَا تََخافِي ال: "اْلَمَلَكُ  لَهَا فَقَالَ " السَّ
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ِ  ِعْندَ  نِْعَمةً   ُكونُ يَ  َوهََذا. يَُسوعَ  إْسَمهُ َوتَْدِعينَ  اْبناً  َوتَلِِدينَ  َستَْحبَلِينَ  أَْنتِ  َوهَا. هللاَّ

بُّ  َويُْعِطيهِ  يُْدَعى اْلَعلِيِّ  َوإْبنَ  َعِظيماً،  ْيتِ بَ  َعلَى َويَْملِكُ  أَبِيِه، َداُودَ  ُكْرِسيَّ  اإللَهُ الرَّ

 لِي ُكونُ يَ  َكْيفَ : "لِْلَمَلَكِ  َمْريَمُ  فَقَالَتْ ". اْنقَِضاءٌ  لُِمْلِكهِ  يَُكونُ  َوال األبِد، إلى يَْعقُوبَ 

وحُ : "لَهَا َوقَالَ  اْلَمَلَكُ  فَأََجابَ ". َرُجَلً؟ أَْعِرفُ  لَْستُ  َوأَنا هََذا  يَِحلُّ  اْلقُُدسُ  الرُّ

ةُ  َعلَْيِك، ِ  اْبنَ  َويُْدَعى قُدُّوسٌ  ِمْنكِ  اْلَمْولُودُ  أْيضاً  فَلِذلِكَ  لِّلُِك،تُظَ  اْلَعلِيِّ  َوقُوَّ  َوهَُوَذا. هللاَّ

ْهرُ  هُوَ  َوهََذا َشْيُخوَختِهَا، في بِاْبنٍ  ُحْبلَى أْيضاً  ِهيَ  نَِسيبَتُكِ  ألِيَصابَاتُ  اِدسُ ا الشَّ  لسَّ

ةِ  لِتِْلكَ  ِ  ِعْندَ  ُمْمِكنٍ  َغْيرَ  َشْيءٌ  لَْيسَ  ألنهُ َعاقِراً، اْلَمْدُعوَّ : كِ لِْلَمَل َمْريَمُ  فَقَالَتْ ". هللاَّ

بِّ  أََمةُ  أَنا هَُوَذا"  . اْلَمَلَكُ  َعْنهَا فَإْنَصَرفَ ". َكقَْولِكَ  لِي لِيَُكنْ . الرَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِكيهَكمن شهر  90اليوم: 

 العَشيه

 (20 - 43:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ اإلنجِ َع نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11 ، 13:  109 مز

بُّ  َحلَفَ . َعن َمسيِحكَ  َوجهَكَ  تردَّ  ال َعبِدَك، داُودَ  أَجلِ  ِمن لِداُوَد َحقاً َوال  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .ُكرِسيكَ  َعلى بَطنِكَ  ثََمَرةِ  يَخلُِف، ألجَعلَن ِمن
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا اْلَجْمعِ  َوقَوم ِمنَ   ."َحقَاً  النَّبِيُّ  هُوَ  هَذا" :َكانَُوا يَقولُونَ  اْلَكَلَمَ  هَذا َسِمُعوا لَمَّ

اْلَجلِيِل؟  ِمنَ  اْلَمِسيحَ  هَل يَأْتِي" :قَالُوا َوآَخُرونَ ". اْلَمِسيحُ  هُوَ  هَذا" :قَالُوا آَخُرونَ و  

 َكانَ  يالَّتِ  ،اْلقَْريَةِ  لَْحمٍ  بَْيتِ  َوِمنْ  اْلَمِسيُح، َداُوَد يَأْتِي نَْسلِ  ِمنْ  إِنَّهُ اْلِكتَابُ  يَقُلِ  أَلَمْ 

 أَنْ  يُِريُدونَ  ِمْنهُمْ  قَْومٌ  َمن أجلِه. َوَكانَ  اْلَجْمعِ  فِي إْنِشقَاقٌ  فََحَدثَ  "فِيهَا؟ َداُودُ 

امُ  يَِديَه. فََجاءَ  َعلَْيهِ  يَقِدر أََحٌد أن يُْلقِي لَمْ  َولِكنْ  يُْمِسُكوهُ،  هَنَةِ ْلكَ ا ُرَؤَساءِ  إِلَى اْلُخدَّ

يِسيِّينَ  اُم قَائِلين أََجابَ  "بِِه؟ تَأْتُوا لَمْ  لَِماَذا" :لَهُْم أولِئكَ  فَقَالَ . َواْلفَرِّ  إنَهَ لَمْ " :اْلُخدَّ

يِسيُّونَ  فَأََجابَهُمُ  ."هَكَذا إِْنَسانٌ  قَطُّ  يَتََكلَّمْ  آَمَن  َضلَْلتُْم؟ هَل قَدْ  أَْيًضا أَْنتُمْ  أَلََعلَُّكمْ : "اْلفَرِّ

َؤَساءِ  ِمنَ  بِِه أََحدٌ  يِسيِّيَن؟ لِكنَّ  ِمنَ  أَوْ  الرُّ  النَّاُموسَ  يَعِرف الَ  الَِّذي الَجمعَ  هَذا اْلفَرِّ

 َواِحدٌ  َوهُوَ  لَْيَلً، إِلَْي يَُسوعَ  َسبََق أن َجاءَ  الَِّذي نِيقُوِديُموُس، لَهُمْ  . قَالَ "َمْلُعونٌ  هُوَ 

الً  اإِلْنَساِن إالَ إذا َسَمْعهُ يَحُكُم َعلى نَاُموَسنَا هَل"ِمْنهُْم:   أََجابُوا "فََعَل؟ َماَذا َوَعلِمَ  أَوَّ
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. "اْلَجلِيلِ  ِمنَ  نَبِيٌّ  يَقُومْ  اَل  إِنَّهُ! َواُْنظُرْ  إبَحث اْلَجلِيِل؟ ِمنَ  أَْيًضا أَأَْنتَ " :لَهُ َوقَالُوا

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد  .َموِضَعه إِلَى َواِحدٍ  ُكلُّ  فََمَضى  .ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (2 - 1:  19) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 91،  93-12:  22 مز

بِالَوحي تَكلَّْمُت َمَع بَنِيَِك، َوقُلُت: إنَي َوَضعُت َعونَاً َعلى القَوي، َرفَعُت  ِحينَئذٍ 

ٍس، ألَن يَِدي تَُعضُدهُ، بُِدهنٍ  َعبِدي، َمَسحتُهُ داُودَ  َشعبِي. وجْدتُ  ُمختَاراً ِمن  ُمقدَّ

 .هَلِّلُويَا .َوَساِعِدي يُقَويهِ 
 

وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْبتِ  في يَُسوعُ  َذهَبَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  في ُروعِ، بَْينَ  السَّ  يَْقِطفُونَ  اَوإْبتََدأُو تََلِميُذهُ  فََجاعَ  الزُّ

يِسيُّونَ . َويَأُْكلُونَ  َسنَابِلَ  ا فَاْلفَرِّ  ال ام يَْفَعلُونَ  تََلَِميُذكَ  هَُوَذا: "لَهُ قَالُوا نَظَُروا لَمَّ

ْبتِ  في فِْعلُهُ يَِحلُّ   نَ َوالَِّذي هُوَ  َجاعَ  ِحينَ  َداُودُ  فََعلَهُ َما قََرْأتُمْ  أََما: "لَهُمْ  فَقَالَ !" السَّ

ِ  بَْيتَ  َدَخلَ  َكْيفَ  َمَعهُ؟  َعهُ،مَ  لِلَِّذينَ  َوال لَهُ أَْكلُهُ يَِحلُّ  ال الَِّذي التَّْقِدَمةِ  زَ ُخبْ  َوأََكلَ  هللاَّ

بُوتِ  في اْلَكهَنَةَ  أنَّ  التَّْوَراةِ  في قََرْأتُمْ  أََما أَو. َوْحَدهُمْ  لِْلَكهَنَةِ  بَلْ   لِ اْلهَْيكَ  في السُّ

ْبتَ  يَُدنُِّسونَ   لَوْ فَ . اْلهَْيَكلِ  ِمنَ  أَْعظَمَ  هَهُنَا إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ  َعليهْم؟ َخِطيَّةَ  َوال السَّ
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 ْنَسانِ اإل إْبنَ  فَإنَّ  األَْبِريَاِء، َعلَى َحَكْمتُمْ  لََما َذبِيَحةً، ال َرْحَمةً  أُِريدُ  إنِّي: هُوَ  َما َعلِْمتُمْ 

ْبتِ  َربُّ  هُوَ  ِ َدائِماً   ". أْيضاً  السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (43 – 09:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  الِعبرانيين، األولى إلى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َوبَاَراَق، ِجْدُعوَن، َعنْ  أَْخبَْرتُ  إنْ  الَوْقتُ  يُْعِوُزنِي ألنهُ أْيضاً؟ أقُولُ  َماذا

 ُرواقَهَ : بِاإليَمانِ  الَِّذينَ  األَُخِر، َواألْنبِيَاءِ  َوَصُموئيَل، َوَداُوَد، َويَْفتَاَح، َوَشْمُشوَن،

، َعَملُوا َمَمالَِك، وا اْلَمَواِعيَد، نَالوا البِرَّ ةَ  أَْخَمُدوا أُُسوٍد، أْفَواهَ  َسدُّ  نْ مِ  نََجْوا النَّاِر، قُوَّ

يِف، َحدِّ  وا السَّ ْعِف، في تَقَوُّ  اَء،ُغَربَ  ُجيُوشَ  هََزُموا اْلَحْرِب، في أْقوياءَ  َصاُروا الضَّ

 ليهمْ إ يَْقبَلُوا َولَمْ  الطُّبُولِ  ِمْثلَ  ُضِربُوا َوآَخُرونَ . قِيَاَمةٍ  بَعدِ  ِمنْ  أْمَواتَهُنَّ  نَِساءٌ  أََخَذتْ 

بوا َوآَخُرونَ . الفَاِضلَةَ  القِيَاَمةَ  يَنَالُوا لَِكيْ  النََّجاةَ   قُيُودٍ  في ثُمَّ  َوَجْلٍد، هُزءٍ  في تََجرَّ

بوا، بِاْلَمنَاِشيِر، نُِشُروا ُرِجُموا،. َوَحْبسٍ  أْيضاً  ْيِف، قَْتَلً  َماتُوا ُجرِّ  في واطَافُ  بالسَّ

 مُ الَعالَ  يَُكن لَمْ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ  ُمتألِِّميَن، ُمتََضايقِينَ  ُمْعَوزينَ  ِمْعَزى، َوُجلُودِ  فَِراءٍ 

 لُّهُْم،كُ  فَهَُؤالءِ . األْرضِ  وُشقُوقِ  َواْلَمَغايرِ  َواْلِجبَالِ  اْلبََراِري في تَائِهينَ . يَْستَحقَّهُمْ 

َ  ألنَّ  اْلَمْوِعَد، يَنَالُوا َولَمْ  اإليَماِن، قِبَلِ  ِمنْ  لَهُمْ  ُشِهدَ  مَ  اْلبَْدءِ  ُمْنذُ  هللاَّ  أْجلِنَا نْ مِ  فَنَظَرَ  تَقدَّ

 .بُِدوننَا يُْكَملُوا ال لَِكيْ  ُمْختَاراً، أْمَراً 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (10 ــ 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

بِّ  ظُهُورِ  إلى إْخَوتِي يَا فَإْصبُِروا  ،اْلَكِريمَ  األَْرضِ  ثََمرَ  يَْنتَِظرُ  اْلفََلَّحُ  هَُوَذا. الرَّ

لَ  يَنَالَ  َحتَّى َعلَْيهِ  َصابَِراً   ظُهُورَ  نَّ أل قُلُوبَُكْم؛ َوثَبِّتُوا أَْنتُمْ  فَإْصبُِروا. َوآِخَرهِ  الثََّمرِ  أَوَّ

بِّ  يَّانُ ال هَُوذا. تَُدانُوا لِئََلَّ  ْخَوتيإ يا بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  يَئِنَّ  ال. إْقتََربَ  قَدِ  الرَّ  دَّ

 يَاءِ األنبِ  أناةِ  َوطُولِ  الَمَشقَّاتِ  إْحتَِمالِ  ِمثَالَ  إْخَوتي يا لَُكمْ  ُخُذوا. األْبَوابِ  َعلَى َواقِفٌ 

بِّ  بِإْسمِ  تََكلَُّموا الَِّذينَ  بُ  نَْحنُ  هَا. الرَّ ابِِرينَ  نُطَوِّ  َوَرأَْيتُمْ  بَ أيُّو بَِصْبرِ  َسِمْعتُمْ  قَدْ . الصَّ

بِّ  َعاقِبَةَ  بَّ  ألنَّ . الرَّ أفَةِ  َعِظيمُ  هُوَ  الرَّ  اي َشيءٍ  ُكلِّ  َوقَْبلَ . األناةِ  طَويلُ  َوهُوَ  ِجّداً  الرَّ

َماءِ  ال تَْحلِفُوا ال إْخَوتي،  نََعمْ  :َكَلُمُكمْ  َوْليَُكنْ . آَخرَ  بِقََسمٍ  َوال بِاألْرضِ  َوال بِالسَّ

. لِّ فَْليُصَ  تََعبٌ  نَالَهُ قَدْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َكانَ  وإنْ . اْلُحْكمِ  تَْحتَ  تَُكونُوا لِئََلَّ  ال، وال نََعْم،

 .فَْليَُرتِّلْ  القَْلبِ  َوالفَِرحُ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،يئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمشِ 

 

 

 (06 – 99:  9) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجالُ  أَيُّهَا  دْ الذي قَ  الَرُجلٌ  النَّاِصِريُّ  يَُسوعُ : لِكَلِمي هََذا إْسَمُعوا اإِلْسَرائِيلِيُّونَ  الرِّ

اتٍ  هللاِ  قِبَلِ  ِمنْ  ظَهََر ِعنَدُكم  فِي يهِ َعلى يَدِ  هللاُ  التي َصنََعهَا َواآليَاتٍ  َوَعَجائِبَ  بِالقُوَّ
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 ْلِمهِ َوعِ  اْلَمْحتُوَمةِ  هللاِ  َمُشوَرةِ  بَِحسبِ  ُموهُ أََخْذتُ  تَْعلَُموَن. هَذا أَْيًضا أَْنتُمْ  َكَما َوْسِطُكْم،

ابِِق،  نَاقًِضا هللاُ  أَقَاَمهُ َوقَتَْلتُُموهُ. هَذا اَلَِّذي َوَصلَْبتُُموهُ  األَثََمةِ  َوأسلَمتُموهُ إلى أَْيِدي السَّ

ن أَ  َسبَقَ : فِيهِ  يَقُولُ  َداُودَ  الَموت. ألَنَّ  يُْمَسَكهُ أَنْ  ُمْمِكنًا يَُكنْ  لَمْ  إِذْ  اْلَجحيِم، أَْوَجاعَ 

بَّ  رأيتُ   قَْلبِي فَِرحَ  أَتََزْعَزَع. لِذلِكَ  الَ  لَِكيْ  يَِمينِي، َعنْ  فَإَنَّهُ ِحيٍن، ُكلِّ  فِي أََماِمي الرَّ

 فِي ِسينَفْ  تَْتُركَ  لَنْ  الَرَجاِء. ألَنَّكَ  َعلَى َسيَْسُكنُ  أَْيًضا َجَسِدي َحتَّى. لَِسانِي َوتَهَلَّلَ 

ْفتَنِي يََرى قُدُّوَسكَ  تَجَعلَ  َوالَ  اْلَجحيمِ   َمعَ  َرحاً فَ  َوَستَْمألُنِي اْلَحيَاةِ  ُسبُلَ  فََساًدا. قَد َعرَّ

َجالُ  َوْجِهَك. أَيُّهَا  هُإِنَّ  اآلبَاءِ  َداُوَد َرئِيسِ  َعنْ  نَُكلَمُكم ِجهًَرا أَنْ  يَُسوغُ  إخَوتُنا، إنَهُ الرِّ

أَنَّ  يِمينبِ  لَهُ أقَسمَ  هللاَ  أَنَّ  َوَعلِمَ  نَبِيًّا، َكانَ  اْليَْوِم. فَإِذْ  إلى ِعْنَدنَا ُرهُ َوقَبْ  َوُدفَِن، قَد َماتَ 

 َمِسيحِ،الْ  قِيَاَمةِ  َعنْ  َوتََكلَّمَ  فََرأَى ُكْرِسيِِّه، إذ َسبَقَ  َعلَى يَْجلِسَ  ُصْلبِهِ  ثََمَرةِ  ِمنْ  َواِحداً 

 نَْحنُ وَ  هللاُ، أَقَاَمهُ الذي فََساًدا. هَذا هَُو يَُسوعُ  َولَم يََر َجَسُدهُ  اْلهَاِويَةِ  فِي يُْتَركْ  لَمْ  بِأَنَّهُ

وحِ  اآلِب َمْوِعدَ  ِمنَ  َوأََخذَ  هللاِ، بِيَِمينِ  اْرتَفَعَ  بِذلَِك. َوإِذِ  ُشهُودٌ  َجِميًعا  ، اْلقُُدسِ  الرُّ

َما إِلَى يَْصَعدْ  لَمْ  َداُودَ  َوتَْسَمُعونَهُ. ألَنَّ  تُْبِصُرونَهُ اآلنَ  أَْنتُمُ  الَِّذي هَذا َسَكبَ  . َواتِ السَّ

بُّ  قَالَ : يَقُولُ  نَْفُسهُ َوهُوَ   َمْوِطئًا أَْعَداَءكَ  أََضعَ  يَِمينِي َحتَّى َعنْ  إْجلِسْ : لَِربِّي الرَّ

 لَْبتُُموهُ صَ  الَِّذي هَذا، يَُسوعَ  َجَعلَ  هللاَ  أَنَّ  إِْسَرائِيلَ  بَْيتِ  َجِميعُ  يَقِينًا لِقََدَمْيَك. فَْليَْعلَمْ 

 .َوَمِسيًحا َربًّا أَْنتُْم،

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (46 – 02:  99) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 29-23:  22 مز

 لِيَرَعى الُمرِضعاِت أَخَذهُ، َخْلفِ  َوِمنْ  الغنَِم، قَِطيع ِمنْ  َوأخَذهُ  عبَدهُ، داُودَ  َوإختارَ 

 .ويَاهَلِّلُ  َوبِفَهِم يََديِه أهَداهُم. قلبِِه، بِِدعةِ  فََرَعاهُم. ميراثَهُ َعبَدهُ َوإِسَرائيلَ  يَعقُوبَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

، َوهُوَ  ِمْنهُْم، َواِحدٌ  َوَسأَلَهُ بَاً إياهُ َوقَاَل: يَا نَاُموِسيٌّ  ِهيَ  َوِصيَّةٍ  أَيَّةُ  ُمَعلُِّم، ُمَجرِّ

بَّ  تُِحبُّ : لَهُ النَّاُموِس؟ أَما هَُو فَقَالَ  فِي اْلُعْظَمى  ُكلِّ  َوِمنْ  قَْلبَِك، ُكلِّ  ِمنْ  إِلهَكَ  الرَّ

: شبِهُهاتُ  الَتي َوالثَّانِيَةُ . َواألُولَى اْلُعْظَمى اْلَوِصيَّةُ  ِهيَ  هِذهِ . أفِْكاِركَ  ُكلِّ  َوِمنْ  نَْفِسَك،

 َكانَ  َوفِيَما .ءُ َواألَْنبِيَا ُكلُّهُ النَّاُموسُ  يَتََعلَّقُ  اْلَوِصيَّتَْينِ  بِهَاتَْينِ . َكنَْفِسكَ  قَِريبَكَ  تُِحبُّ 

يِسيُّونَ   هَُو؟ َمنْ  نُ إبْ  اْلَمِسيحِ؟ فِي تَظُنُّونَ  َماَذا :يَُسوُع قَائَلً  َمعاً َسأَلَهُمْ  ُمْجتَِمِعينَ  اْلفَرِّ

وحِ  َداُودُ  يَْدُعوهُ  فََكْيفَ : لَهُْم يَُسوعُ  َداُوَد. قَالَ  إْبنُ  :لَهُ قَالُوا  قَائَِلً: قَالَ  َربّي بِالرُّ

بُّ   َداُودُ  َكانَ  قََدَمْيَك. فَإِنْ  تَحتَ  أَْعَداَءكَ  أََضعَ  َحتَّى يَِميني َعنْ  إْجلِسْ : لَِربِّي الرَّ

 يَْجُسرْ  لَمْ  وَ . ةٍ بَِكلِمَ  يُِجيبَهُ أَنْ  أََحدٌ  يَْستَِطعْ  إْبنَهُ؟ فَلَمْ  يَُكونُ  فََكْيفَ  َربّي، بِالُروحِ يَْدُعوهُ 

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد  . البَتَّةً  يَْسأَلَهُ أَنْ  أََحدٌ  اْليَْومِ  ذلِكَ  أحٌد ِمنْ    .ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 طُوبَهمن شهر  1اليوم: 
 

 العَشيه

 (00 ـ 94:  13) تىمَ 
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

   19 ، 11:  2 مز

ونَ  األَبدِ  إلَى َعلَْيَك، اْلُمتَِّكلِينَ  َجِميعُ  َوليَْفَرحْ  يقَ الصِّ  بَاَرْكتَ  أْنتَ  ألنكَ . يَُسرُّ ، دِّ  يَاَربُّ

ةِ  ِسَلحِ  ِمْثلَ   .هَلِّلُويَا. َكلّلتَنا اْلَمسرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمالحَ هللا 
 

 ِصيرَ يَ  أنْ  التِّْلِميذَ  يَْكفِي. َسيِِّدهِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  َعْبدٌ  َوال ُمَعلِِّمِه، ِمنْ  أَْفَضلَ  تِْلِميذٌ  لَْيسَ 

 اْلَحِريِّ بِ  فََكمْ  بَْعلََزبُوَل، اْلبَْيتِ  َربَّ  لَقَّبُوا قَدْ  َكانُوا إنْ . َسيِِّدهِ  ِمْثلَ  َواْلَعْبدَ  َكُمَعلِِّمِه،

. ْعَرفُ َويُ إالَّ  َمْكتُومٌ  َوال َويُْستَْعلَنُ  إالَّ  َخفِيٌّ  لَْيسَ  ألنْ  إذاً؛ تََخافُوهُمْ  فََلَ ! بَْيتِهِ  أَْهلَ 

 َعلَى هِ بِ  نَاُدوا بِآَذانُِكمْ  تَْسَمُعونَهُ َوالَِّذي النُّوِر، في قُولُوهُ  الظُّْلَمةِ  في لَُكمْ  أَقُولُهُ الَِّذي

ا َجَسَدُكْم، يَْقتلُ  الَِّذي ِمنَ  تََخافُوا َوال ُسطُوِحُكْم،  لوهَا،يَْقت أنْ  يَْقِدُرونَ  ال نَْفَسُكمْ  أمَّ

 أَلَْيسَ  .َجهَنَّمَ  في ِكلَْيِهَما َواْلَجَسدَ  النَّْفسَ  يُهلِكَ  أنْ  يَْقِدرُ  الَِّذي ِمنَ  بِاْلَحِريِّ  َخافُوا بَلْ 

 ُكمْ أَبِي إَراَدةِ  بُِدونِ  األَْرضِ  َعلَى يَْسقُطُ  ال ِمْنهَُما َوَواِحدٌ  بِفَْلٍس؟ يُبَاَعانِ  ُعْصفُوَرانِ 

َمَواتِ  في الَِّذي ا. السَّ  واتََخافُ  فََلَ . ُمْحَصاةٌ  َجِميُعهَا ُرُؤوِسُكمْ  ُشُعورُ  فََحتَّى أْنتُمْ  َوأمَّ

امَ  بِي يَْعتَِرفُ  َمنْ  فَُكلُّ ! َكثِيَرةٍ  َعَصافِيرَ  ِمنْ  أَْفَضلُ  أَْنتُمْ ! إذاً   أنا فُ أَْعتَرِ  النَّاسِ  قُدَّ
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امَ  بِهِ  أْيضاً  َمَواِت، في الَِّذي أبِي قُدَّ امَ  يُْنِكُرنِي َوَمنْ  السَّ امَ  اً أْيض أنا أُْنِكُرهُ  النَّاسِ  قُدَّ  قُدَّ

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي ِ َدائِماً  . السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (96 ـ 93:  19) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 93 ـ 12:  04 مز

يقِيَن، أَْحَزانُ  هيَ  َكثِيَرةٌ  دِّ يِهمِ  َجِميِعهَا َوِمنْ  الصِّ بُّ  يُنَجِّ بُّ  يَْحفَظُ . الرَّ  َجِميعَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. تَْنَكِسرُ  ال ِمْنهَا َوَواِحدةٌ  ِعظَاِمِهْم،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، المجُد الدائمهللا الحي، الذي لهُ 
 

مَ . اْلِعيدِ  في لِيَْسُجُدوا َصِعُدوا الَِّذينَ  ِمنَ  يُونَانِيُّونَ  قَْومٌ  َوَكانَ   فِيلُبُّسَ  إلى هُؤالءِ  فَتَقَدَّ

 فََجاءَ ". وعَ يَسُ  نََرى أنْ  نُِريدُ  َسيَِّدنا يَا: "قَائِلِينَ  َوَسأَلُوهُ  اْلَجلِيِل، َصْيَدا بَْيتِ  ِمنْ  الَِّذي

ا. لِيَُسوعَ  َوقَاالَ  َوفِيلُبُّسُ  أْنَدَراُوسُ  َجاءَ  ثُمَّ  ألَْنَدَراُوَس، َوقَالَ  فِيلُبُّسَ   فَأَجابَ  عُ يَُسو َوأمَّ

اَعةُ  أَتَت قَدْ : "لَهَُما َوقَالَ  دَ  السَّ  تَقَعْ  لَمْ  إنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ . اإلْنَسانِ  اْبنُ  لِيَتََمجَّ

. َكثِيرٍ  بِثََمرٍ  تَأتِي َماتَتْ  إذا َولِكنْ  َوْحَدهَا، تَْبقَى فَِهيَ  َوتَُمتْ  األَْرضِ  في اْلِحْنطَةِ  َحبَّةُ 

. بِديَّةٍ أَ  َحيَاةٍ  إلى يَْحفَظُهَا اْلَعالَمِ  هَذا في نَْفَسهُ يُْبِغضُ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يُِحبُّ  َمنْ 

 يَْخِدُمنِي َوَمنْ . َمِعي َخاِدِمي يَُكونُ  هُنَاكَ  أنَا أَُكونُ  ْيثُ َوحَ  فَْليَْتبَْعنِي، يَْخِدْمنِي َمنْ 

ِ َدائِماً  ".أبِي يُْكِرُمهُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (19:  19 ـ 16:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

، َولَوْ  فاْقبَلُوني َوإالَّ . َغبِيٌّ  إنِّي أََحدٌ  يَظُنَّ  لِئََلَّ : أْيضاً  أَقُولُ   أْيضاً  نَاأ ألَْفتَِخرَ  َكَغبِيٍّ

، بَِحَسبِ  أَقُولُهُ لَْستُ  بِهِ  أَتََكلَّمُ  الَِّذي. قَلِيَلً  بِّ . الْفتَِخارِ ا هَذا بِمقدارِ  بَِجْهٍل، َكأنهُ بَلْ  الرَّ

 ُرورٍ بِسُ  فَإنَُّكمْ . أْيضاً  أنَا أَْفتَِخرُ  اْلَجَسدِ  َحَسبَ  يَْفتَِخُرونَ  َكثِيرونَ  يُوَجدُ  أنَّهُ بَِما

 َوَمنْ ! ُكمْ يَأُْكلُ  َوَمنْ ! يَْستَعبُِدُكمْ  َمنْ : تَْحتَِملُونَ  ألنُكمْ ! ُعقََلءُ  أَْنتُمْ  إذْ  الُجهَّاَل، تَْحتَِملُونَ 

: أَقُولُ  اْلهََوانِ  َسبِيلِ  َوَعلَى! ُوُجوِهُكمْ  َعلَى يَْضِربُ  َوَمنْ ! يَتََكبَّرُ  َوَمنْ ! ِمْنُكمْ  يَأُْخذُ 

 أَهُمْ . ضاً أيْ  فِيهِ  أَْجتَِرئُ  أنَا إنِّي: بَِجْهلٍ  أَقُولُ  أََحٌد، فِيهِ  يَْجتَِرئُ  َوالَِّذي! َضِعْفنَا قَد أننَا

. أْيضاً  افَأن إْبَراِهيَم؟ نَْسلُ  أَهُمْ . أْيضاً  فَأنا إْسَرائِيلِيُّوَن؟ أَهُمْ . أْيضاً  فَأنا ِعْبَرانِيُّوَن؟

امُ  أَهُمْ  َربَاتِ ا في أَْكثَُر، األَْتَعابِ  في: أَْفَضلُ  فَأنا اْلَعْقِل، َكُمْختَلِّ  قُْلتُ  اْلَمِسيحِ؟ ُخدَّ  لضَّ

 ْمسَ خَ  اْليَهُودُ  َجلََدنِي. َكثِيَرةً  ِمَراراً  يتَاتِ اْلمِ  في بِإْفَراطٍ  أَْكثَُر، السُُّجونِ  في أَْوفَُر،

اتٍ  اٍت، ثََلَثَ  بِاْلقُْضبَانِ  َوُضِرْبتُ . َواِحَدةً  إالَّ  َجْلَدةً  أَْربَِعينَ  َمرَّ ةً، ُرِجْمتُ  َمرَّ  َمرَّ

فِينَةُ  بِي َواْنَكَسَرتْ  اٍت، ثََلثَ  السَّ  ْسفَارٍ بِأَ . َولَْيَلً  نَهاراً  اْلبَْحرِ  ُعْمقِ  في َوأقَْمتُ  َمرَّ

 ىَوف لُُصوٍص، أَْخطَارِ  في َوُكْنتُ  أَْنهَاٍر، أَْخطَارَ  قَاَسْيتُ  َكثِيَرةً، ِمَراراً  الطُُّرقِ  في

 يف بََلءٍ  في اْلُمدِن، في أَْخطَارٍ  في األَُمِم، ِمنَ  أَْخطَارٍ  في ِجْنِسي، بَنِي ِمنْ  أَْخطَارٍ 

يِة،  َوأَْوَجاعٍ  بِأَْتَعابٍ . اْلَكَذبَةِ  اإلْخَوةِ  ِمنَ  بََلءٍ  في ُكْنتُ  اْلبَْحِر، في بََلءٍ  في ُكْنتُ  اْلبَرِّ

 بَْردٍ  في َكثِيَرةً، ِمَراراً  األَْصَوامِ  في َوَعطٍَش، بُِجوعٍ  َكثِيَرةً، ِمَراراً  األَْسهَارِ  في

 .اْلَكنَائِسِ  بَِجِميعِ  يَْومٍ  ُكلَّ  االْهتَِمامُ  َعليَّ  ُوِضعَ  فَقَدْ  اْلَخاِرِجيَّةَ  األُمورَ  َعَدا. َوُعْريٍ 

 أْفتَِخَر، أنْ  يَِجبُ  َكانَ  إنْ  أَْحتَِرُق؟ ال َوأنَا يَْرتَابُ  َمنْ  أَْمَرُض؟ ال وأنَا يَْمَرضُ  َمنْ 

ُ . بَِضْعفِي فَاْفتَِخرُ   لَْستُ  أنِّي فُ يَْعرِ  األَبِد، إلى اْلُمبَاَركُ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أبو هللاَّ
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َمْشقِيِّيَن، َمِدينَةَ  يَْحُرسُ  َكانَ  اْلَملِكِ  ألَريطا الَِّذي األَُممِ  َوالي ِدَمْشَق، في. أَْكِذبُ   الدِّ

، يَْقبِضَ  أنْ  يُِريدُ  . َدْيهِ يَ  ِمنْ  َونََجْوتُ  السُّوِر، ِمنَ  َزْنبِيلٍ  في طَاقَةٍ  ِمنْ  فَتََدلَّْيتُ  َعليَّ

بِّ  َوإْعَلَنَاتِ  َمنَاِظرِ  إلى آتِي َوإنِّي َخْيراً، ذلِكَ  في فَلَْيسَ  اْفتََخْرتُ  فَإنْ   ِرفُ أَعْ . الرَّ

 َجَسِد؟الْ  َخاِرجَ  أَمْ  أَْعلَُم، لَْستُ  اْلَجَسِد؟ أَفِي. َسنَةً  َعْشَرةَ  أَْربَعَ  قَْبلَ  اْلَمِسيحِ  في َرُجَلً 

ُ . أَْعلَمُ  لَْستُ  َماءِ  إلى هَكَذا هَذا اْختُِطفَ  يَْعلَُم، هللاَّ  اإلْنَسانَ  هَذا َوأَْعِرفُ . الثَّالِثَةِ  السَّ

ُ . أَْعلَمُ  لَْستُ  اْلَجَسِد؟ َخاِرجَ  أَمْ  اْلَجَسدِ  أَفِي: هَكَذا  ْوِس،اْلفِْردَ  إلى اْختُِطفَ  أنهُ يَْعلَمُ  هللاَّ

 اهَكذَ  هَذا بِِمْثلِ  فَأنا. بِهَا يَْنِطقَ  أنْ  إلْنَسانٍ  يَِحلُّ  َوال بِهَا، يُْنطَقُ  ال َكلَِماتٍ  َوَسِمعَ 

ا. أَْفتَِخرُ   ال ارَ االْفتِخَ  أََرْدتُ  إنْ  فَإنِّي. بَِضَعفَاتِي إالَّ  أَْفتَِخرَ  فََل نَْفِسي ِجهَةِ  ِمنْ  أمَّ

 امَ  فَْوقَ  ِجهَتِي ِمنْ  أََحدٌ  يَظُنَّ  لِئََلَّ  أَتََحاَشى َولِكنِّي. اْلَحقَّ  أَقُولُ  ألني َجاِهَلً، أَُكونُ 

 في َساً ِمْنَخا أُْعِطيتُ  اإلْعَلَنَاِت، بَِكْثَرةِ  أَْستَْكبِرَ  َولِئََلَّ . ِمنِّي يَْسَمُعهُ أَوْ  َعلَْيهِ  يََرانِي

ْيطَانِ  َمَلكِ  ِمنْ  َجَسِدي، بِّ ال ِمنَ  طَلَْبتُ  هَذا ِجهَةِ  َوِمنْ . أَْستَْكبِرَ  لِئََلَّ  لِيَْقِمَعنِي، الشَّ  رَّ

اتٍ  ثََلَثَ  تِي ألنَّ  نِْعَمتِي؛ تَْكفِيكَ : "لي فَقَالَ . َعنِّي يُْبِعَدهُ  أنْ  َمرَّ  ْعفِ الضَّ  في قُوَّ

ةُ  َعلَيَّ  تَِحلَّ  لَِكيْ  بِاألَْمَراِض، أَْفتَِخرَ  أنْ  بِاْلَحِريِّ  يَُسّرنِي". تُْكَملُ   لِذلِكَ  .اْلَمِسيحِ  قُوَّ

تَائِمِ  بِاألَْمَراِض، أَُسرُّ  َدائِدِ  بِالشَّ يقَاتِ  بِاالْضِطهَاَداتِ  بِالشَّ  نيأل اْلَمِسيحِ؛ َعن َوالضِّ

 انَ كَ  ألنهُ! أَْلَزْمتُُموني أَْنتُمْ  ألنُكمْ  َجاِهَلً  ِصْرتُ  قَدْ . قَِويٌّ  أنا فَِحينَئِذٍ  َضِعْفتُ  إَذا

ُسلِ  َعن َشْيئاً  أَْنقُصْ  لَمْ  إذْ  ِمْنُكمْ  أُْمَدحَ  أنْ  اْلَواجبُ   تُ لَسْ  أنَا ُكْنتُ  َوإنْ  اْلفَُضَلِء، الرُّ

ُسوليَّةِ  َعَلَماتِ  لِكنَّ . َشْيئاً   بَ َوَعَجائِ  بِآياتٍ  َصْبٍر، ُكلِّ  في بَْينَُكمْ  ُعِملَتْ  قَدْ  الرَّ

اتٍ   .َوقُوَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (13:  9 ـ 92:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْرتُمْ  الَّتي اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  َوهَِذهِ   اءٍ ِريَ  َوُكلَّ  ِغشٍّ  َوُكلَّ  َشرٍّ  ُكلَّ  إذاً  َعْنُكمْ  ْطَرُحواإفَ . بِهَا بُشِّ

 ْلِغشِّ ا اْلَعِديمَ  الَعْقلِيَّ  اللَّبَنَ  اْشتَهُوا اآلَن، َمْولُوِدينَ  َكأَْطفَالٍ  نَِميَمٍة، َوُكلَّ  َحَسدٍ  َوُكلَّ 

بَّ  أنَّ  ُذْقتُمْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  إنْ  لِلَخَلِص، بِهِ  تَْنُموا لَِكيْ   ْيِه،إلَ  تَأتونَ  إذْ  الَِّذي. َصالِحٌ  الرَّ

ِ  ِمنَ  ُمْختَارٌ  َولَِكنْ  النَّاِس، ِمنَ  الَمْرُذولِ  الَحيِّ  الَحَجرِ   اً أْيض أْنتُمْ  ُكونُوا وَكِريٌم، هللاَّ

 ِعْندَ  ْقبُولَةٍ مَ  ُروِحيَّةٍ  َذبَائِحَ  لِتَْقِديمِ  طَاِهَراً، َكهَنُوتاً  ُروَحانِيَّاً، بَْيتاً  َمْبنِيِّينَ  َحيَّةٍ  َكِحَجاَرةٍ 

 ِ  َحَجراً  ِصْهيَْونَ  في أََضعُ  هَأنَذا إنِّي: "الِكتَابِ  في َمْكتُوبٌ  ألنهُ. اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  هللاَّ

 الَِّذينَ  أيهَا أْنتُمْ  فَلَُكمْ ". يُْخَزى الَ  بِهِ  يُْؤِمنُ  الَِّذي َكِريماً، زاويٍَة، َرأسَ  ُمْختَاراً،

ا الَكَراَمةُ، تُْؤِمنُونَ   دْ قَ  هُوَ  البَنَّاُؤوَن، َرفََضهُ الَِّذي فَاْلَحَجرُ " يُْؤِمنُوَن، ال الَِّذينَ  َوأمَّ

اِويَِة، َرْأسَ  َصارَ   بِالَكلَِمةِ  يَْعثُُرونَ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ ". َشكٍّ  َوَصْخَرةَ  َعْثَرةٍ  َوَحَجرَ  الزَّ

ا. لَهُ ُوِضُعوا للَِّذي ُموافِقِينَ  َغْيرَ   َوَكهَنُوٌت، َوَمْملََكةٌ، ُمْختَاٌر، ِجْنسٌ  فإنَُّكمْ  أْنتُمْ  أمَّ

ةٌ  َسةٌ، َوأُمَّ ٌر، َوَشْعبٌ  ُمقَدَّ  الظُّْلَمةِ  ِمنَ  َدَعاُكمْ  ِذيالَّ  َذاكَ  بِفََضائِلِ  تُْخبُِروا لَِكيْ  ُمبَرَّ

ا َشْعباً، تَُكونُوا لَمْ  قَْبَلً  الَِّذينَ . اْلَعِجيبِ  نُوِرهِ  إلى ِ  َشْعبَ  ِصْرتُمْ  فَقَدْ  اآلنَ  َوأمَّ . هللاَّ

ا َمْرُحوِميَن، َغْيرَ  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ   .فََمْرُحوُمونَ  اآلنَ  َوأمَّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء  التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (9:  2 ـ 1:  6) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين. القُُدِس.  بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

رٌ  َحَدثَ  التََّلِميُذ، تََكاثَرَ  إذْ  األيامِ  تِْلكَ  َوفى  بِأنَّ  نِيِّينَ اْلِعْبَرا َعلَى اْليُونَانِيِّينَ  ِمنَ  تََذمُّ

 ُجْمهُورَ  َرُسوالً  َعَشرَ  االْثنَا فََدَعا. اْليَْوِميَّةِ  اْلِخْدَمةِ  في َعْنهُنَّ  يُْغفَلُ  ُكنَّ  أََراِملَهُمْ 

ِ  َكلَِمةَ  نَْحنُ  نَْتُركَ  بِأَنْ  األَْمرُ  هَذا يُْرِضينَا ال: "لَهُمْ  َوقَالُوا التََّلِميذِ  . َوائِدَ مَ  َونَْخِدمَ  هللاَّ

ينَ  لَهُمْ  َمْشهُوداً  ِمْنُكْم، ِرَجالٍ  َسْبَعةَ  إْخَوتَنا يَا إذاً  فَاْختَاُروا وحِ  ِمنَ  َوَمْملُوِّ  الرُّ

ا. اْلَحاَجةِ  هِذهِ  َعلَى فَنُقِيَمهُمْ  َواْلِحْكَمِة، غُ  نَْحنُ  َوأمَّ َلَةِ  فَنَتَفَرَّ . "اْلَكلَِمةِ  َوِخْدَمةِ  لِلصَّ

 َلً َرجُ  بَْينِِهْم، ِمنْ  َرُجَلً  اْستِفَانُوَس، فَإْختَاُروا اْلُجْمهُوِر، ُكلِّ  أَمامَ  الَكَلَمُ  هَذا فََحُسنَ 

اً  وحِ  اإليَمانِ  ِمنَ  َمْملُوَّ  َوتيُموَن، َونِيَكانُوَر، َوبُُروُخوُرَس، َوفِيلُبَُّس، اْلقُُدِس، َوالرُّ

ِخيلَ  َونِيقُوالَُوسَ  َوبَْرِمينَا، ُسِل، أَمامَ  أَقَاُموهُمْ  هُؤالءِ . األْنطَاِكي الدَّ  فََصلُّوا الرُّ

بِّ  َكلَِمةُ  َوَكانَتْ . األَياِديَ  َعلَْيِهمِ  َوَوَضُعوا  في ِجّداً  التََّلِميذِ  َعَددُ  َوَكثُرَ  تَْنُمو، الرَّ

ا. اإليَمانَ  أَطَاُعوا الَكهَنَةِ  ِمنَ  َكثِيرٌ  َوُجْمهُورٌ  أُوُرَشلِيَم، اً مَ  َكانَ  فَإذْ  اْستِفَانُوسُ  َوأمَّ  ْملُوَّ

ةً، نِْعَمةً  اتٍ  َعِظيَمةً  َعَجائِبَ  يَْصنَعُ  َكانَ  َوقُوَّ ْعبِ  في َوقُوَّ  اْلَمْجَمعِ  ِمنَ  قَْومٌ  فَقَامَ . الشَّ

 ِكيلِيِكيَّا نْ مِ  الَِّذينَ  َوِمنَ  َواإلْسَكْنَدِريِّيَن، َواْلقَْيَرَوانِييِّنَ  اللِّيبَْرتِينِيِّينَ  يُْدَعونَ  الَِّذينَ 

وحَ  اْلِحْكَمةَ  يُقَاِوُموا أنْ  يُْمكْنهُمْ  َولَمْ . اْستِفَانُوسَ  يَُجاِدلُونَ  َوأَِسيَّا،  نَ َكا الَِّذي َوالرُّ

ُموا ِحينَئِذٍ . فِيهِ  يَتََكلَّمُ   ُموَسى َعلَى اءٍ اْفتِرَ  بَِكَلَمِ  يَتََكلَّمُ  َسِمْعنَاهُ  إنَّنَا: "قَائِلِينَ  ِرَجاالً  قَدَّ

ِ  َوَعلَى ْعبِ  ُكلَّ  َوهَيَُّجوا". هللاَّ يُوخِ  الشَّ  إلى هِ بِ  َوأَتَْوا َوَخطَفُوهُ  فَقَاُموا َواْلَكتَبَِة، َوالشُّ

ُجلَ  هَذا إنَّ : "يَقُولُونَ  َكَذبَةً  ُشهُوداً  َوأَقَاُموا اْلُحْكِم، َمْوِضعِ   َكلَّمَ يَتَ  أنْ  َعنْ  يَْفتُرُ  ال الرَّ

 يَُسوعَ  إنَّ : يَقُولُ  َسِمْعنَاهُ  ألننَا َوالنَّاُموِس، اْلُمقَدَّسِ  اْلَمْوِضعِ  هَذا ِضدَّ  َكَلََماً 

َس، اْلَمْوِضعَ  هَذا َسيَْنقُضُ  النَّاِصِريَّ  ". وَسىمُ  إيَّاهَا َسلََّمنَا التي اْلَعَوائِدَ  َويَُغيِّرُ  اْلُمقَدَّ

سَ   فَقَالَ  .َمَلَكٍ  َوْجهُ َكأَنهُ َوْجهَهُ َوَرأَْوا اْلُحْكِم، َمْوِضعِ  في اْلَجالِِسينَ  َجِميعُ  إلَْيهِ  فَتَفَرَّ
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َجالُ  أيهَا: "قَالَ فَ ". َكانَْت؟ هَكَذا األُُمورُ  هِذهِ  هَلْ : "اْلَكهَنَةِ  َرئيسُ  لَهُ  إْخَوتُنَا الرِّ

 النَّْهَرْيِن، بَْينَ  َما في ُمقِيمٌ  َوهُوَ  إْبَراِهيمَ  ألَبِينَا اْلَمْجدِ  إلهُ ظَهَرَ ! اْسَمُعوا َوآباؤنَا،

 ".َحاَرانَ  في يَْسُكنُ  قَْبلََما

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في  َسة، آمينلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   .بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (93 ـ 1:  13) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 0:  91 مز

 َمْجُدهُ . َكِريمٍ  َحَجرٍ  ِمنْ  إْكلِيَلً  َرْأِسهِ  َعلَى َوَوَضْعتَ  َصَلِحَك، بِبََرَكاتِ  أَْدَرْكتَهُ

 .هَلِّلُويَا. َعلَْيهِ  َجَعْلتَ  َعِظيَماً  َوبَهَاءً  َمْجداً  بَِخَلَِصَك، َعِظيمٌ 
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

بُّ  َعيَّنَ  ذلِكَ  َوبََعدَ   لِّ كُ  إلى َوْجِههِ  أَمامَ  إْثنَْينِ  إْثنَْينِ  َوأَْرَسلَهُمُ  آَخِريَن، َسْبِعينَ  الرَّ

 اْلَحَصادَ  إنَّ : "لَهُمْ  يَقُولُ  فََكانَ . يَْمِضيَ  أنْ  ُمْزِمعاً  هُوَ  َكانَ  َحْيثُ  َوَمْوِضعٍ  َمِدينَةٍ 

. َحَصاِدهِ  ىإل فََعلَةً  يُْرِسلَ  أنْ  اْلَحَصادِ  َربِّ  إلى فَإْطلُبُوا. قَلِيلُونَ  اْلفََعلَةَ  َولِكنَّ  َكثِيٌر،

 الوَ  ِمْزَوداً  َوال ِكيَساً  تَْحِملُوا ال. ِذئَابٍ  َوَسطِ  في ُحْمَلنٍ  ِمْثلَ  أُْرِسلُُكمْ  أنا هَا اْذهَبُوا،

الً  فَقُولُوا َدَخْلتُُموهُ  بَْيتٍ  َوأيُّ . الطَِّريقِ  في أََحدٍ  َعلَى تَُسلُِّموا َوال أَْحِذيَةً، َلمُ ال: أوَّ  سَّ
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َلمِ  اْبنُ  هُنَاكَ  َكانَ  فَإنْ . اْلبَْيتِ  لِهَذا  ُمُكمْ فََسَل يَُكنْ  لَمْ  َوإنْ  َعلَْيِه، َسَلُمُكمْ  يَُحلَّ  السَّ

ا َوَشاِربِينَ  آِكلِينَ  البَْيتِ  ذلِكَ  في َوأقِيُموا. إلَْيُكمْ  يَْرِجعُ   لَ اْلفَاعِ  ألنَّ  ِعْنَدهُْم، ِممَّ

 إلَيِهْم، ونَُكمْ َويْقبَلُ  َدَخْلتُُموهَا َمِدينَةٍ  َوأَيةُ . بَْيتٍ  إلى بَْيتٍ  ِمنْ  تَْنتَقِلُوا ال. أُْجَرتَهُ ُمْستَِحقٌّ 

ا فَُكلُوا مُ  ِممَّ  ْنُكمْ مِ  اْقتََربَ  قَدِ : لَهُمْ  َوقُولُوا فِيهَا، الَِّذينَ  اْلَمْرَضى َواْشفُوا لَُكْم، يُقَدَّ

ِ  َملَُكوتُ  : اَوقُولُو َشَواِرِعهَا إلى فَاْخُرُجوا يَْقبَلُوُكْم، َولَمْ  َدَخْلتُُموهَا َمِدينَةٍ  َوأَيةُ . هللاَّ

 هَذا لَُموااعْ  َولِكنِ . لَُكمْ  نَْنفُُضهُ َمِدينَتُِكمْ  ِمنْ  بِأْرُجلِنا لَِصقَ  الَِّذي أْيضاً  الُغبَارُ  َحتَّى

ِ  َملَُكوتُ  ِمْنُكمْ  إْقتََربَ  قَدِ  إنَّهُ  َراَحةٌ  مِ اْليَوْ  ذلِكَ  في لَِسُدومَ  َسيَُكونُ  إنَّهُ: لَُكمْ  َوأَقُولُ . هللاَّ

 ُصنَِعتْ  وْ لَ  ألنهُ! َصْيَدا بَْيتَ  يَا لَكِ  َوْيلٌ ! ُكوَرِزينُ  يَا لَكِ  َوْيلٌ . اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  ِمنْ  أْكثَرُ 

اتُ  هِذهِ  َوَصْيَدا ُصورَ  في  اْلُمُسوحِ  يف َجالَِستَْينِ  قَِديماً  لَتَابَتَا فِيُكَما، ُصنَِعتْ  التي القُوَّ

َمادِ  ا أْكثَرُ  الدينُونَةِ  في َراَحةٌ  لَهَُما َستَُكونُ  َوَصْيَدا ُصورَ  َولِكنَّ . َوالرَّ  ْنتِ أوَ . لَُكَما ِممَّ

َماِء؟ إلى أَتَْرتَفِِعينَ  َكْفَرنَاُحومَ  يَا  يَْسَمعُ  الَِّذي .اْلَجِحيمِ  أَْسفَلِ  إلى َستَْنَحطِّينَ  إنَّكِ ! السَّ

". نِيأْرَسلَ  الَِّذي يُْرِذلُ  يُْرِذلُنِي َوالِذي يُْرِذلُنِي، يُْرِذلُُكمْ  َوالِذي ِمنِّي، َسِمعَ  فَقَدْ  ِمْنُكمْ 

ْبُعونَ  فََرَجعَ  ،: "قَائِلِينَ  بِفََرحٍ  السَّ يَاِطينُ  َحتَّى يَاَربُّ  فَقَالَ !". ِمكَ بِاسْ  لَنَا تَْخَضعُ  الشَّ

ْيطَانَ  َرأْيتُ : "لَهُمْ  َماءِ  ِمنَ  َساقِطاً  الشَّ ْلطَا أْعطَْيتُُكمُ  قَدْ  أنَا هَا. اْلبَْرقِ  ِمْثلَ  السَّ  نَ السُّ

ةِ  َوُكلَّ  َواْلَعقَاِربَ  اْلَحيَّاتِ  لِتَُدوُسوا ، قُوَّ ُكمْ  َوال اْلَعُدوِّ  ُحواتَْفرَ  ال َولِكنْ . َشْيءٌ  يَُضرُّ

َمَواتِ  في َمْكتُوبَةٌ  أَسَماَءُكمْ  أنَّ  اْفَرُحوا بَلِ  لَُكْم، تَْخَضعُ  األْرَواحَ  أنَّ : بِهَذا  ".السَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر طُوبَه 0اليوم: 
 

 العَشيه

 (2 ــ 1:  12) تىمَ 
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ الُمقدَ يل َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  10،  19:  112 مز

بُّ   َخافُونَ يَ  الَِّذينَ  بَاَركَ . هَاُرونَ  بَْيتَ  بَاَركَ  إْسَرائِيَل، بَْيتَ  بَاَركَ  َوبَاَرَكنَا، َذَكَرنَا الرَّ

، بَّ َغارَ  الرَّ  .هَلِّلُويَا. اْلِكبَارِ  َمعَ  الصِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

اَعةِ  تِْلكَ  في مَ  السَّ  َملَُكوتِ  في األَْعظَمُ  هُوَ  تَُرى َمنْ : "قَائِلِينَ  يَُسوعَ  إلى التََّلِميذُ  تَقَدَّ

َمَواِت؟  اتَْرِجُعو لَمْ  إنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "َوقَالَ  َوَسِطِهمْ  في َوأَقَاَمهُ ِطْفَلً  فََدَعا". السَّ

َمَواتِ  َملَُكوتَ  تَْدُخلُوا فَلَنْ  األَْوالدِ  ِمْثلَ  َوتَِصيُروا بِيِّ ال هَذا ِمْثلَ  اتََّضعَ  فََمنِ . السَّ  صَّ

َمَواتِ  َملَُكوتِ  في اْلَعِظيمُ  هُوَ  فَهَذا  َوَمنْ . نِيقَبِلَ  فَقَدْ  بِاْسِمي هَكَذا َصبِيَّاً  قَبِلَ  َوَمنْ . السَّ

َغارِ  هُؤالءِ  أََحدَ  أَْعثَرَ   ىً َرحَ  َحَجرُ  ُعنُقِهِ  في يَُعلَّقَ  أنْ  لَهُ فََخْيرٌ  بِي، اْلُمْؤِمنِينَ  الصِّ

 لِكنْ وَ  اْلَعثََراُت، تَأْتِيَ  أنْ  بُدَّ  ال فَإنَّهُ! اْلَعثََراتِ  ِمنَ  لِْلَعالَمِ  َوْيلٌ . اْلبَْحرِ  في َويُْغَرقَ 

ِ َدائِماً  !". اْلَعْثَرةُ  تَأْتِي بِهِ  الَِّذي اإلْنَسانِ  لِذلِكَ  َوْيلٌ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (93 ــ 13:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 141 ، 103:  112 مز

َغارَ  األَْطفَالَ  َويُفَهِّمُ  لِي، يُنِيرُ  أَْقَوالِكَ  إْعَلَنُ   مْ لَ  َوُحقُوقَكَ  َوَمْرُذوٌل، أنَا َشابٌ . الصِّ

 .هَلِّلُويَا. أْنسَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َغاِر، هَُؤالءِ  أََحدَ  تَْحتَقُِروا ال إذاً، اُْنظُُروا  في َمَلَئَِكتَهُمْ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  ألني الصِّ

َمَواتِ  َمَواتِ  في الَِّذي أبِي َوْجهَ  يَْنظُُرونَ  ِحينٍ  ُكلَّ  السَّ  اءَ جَ  قَدْ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ . السَّ

 َواِحدٌ  َوَضلَّ  َخُروٍف، ِمئَةُ  ألََحدٍ  َكانَ  إنْ  تَظُنَّوَن؟ َماَذا. َضلَّ  قَدْ  َما َويَُخلِّصَ  لِيَْطلُبَ 

؟ يَْطلُبُ  َويَْذهَبُ  اْلَجبَلِ  َعلَى َوالتِّْسِعينَ  التِّْسَعةَ  يَْتُركُ  أَفََلَ  ِمْنهَا، الَّ  َحَصلَ  اَوإذَ  الضَّ

. تَِضلَّ  مْ لَ  التي َوالتِّْسِعينَ  التِّْسَعةِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  بِهِ  يَْفَرحُ  إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  َوَوَجَدهُ،

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي َمِشيئَةُ  لَْيَستْ  هَكَذا َغارِ  هُؤالءِ  أََحدُ  يَْهلِكَ  أنْ  السَّ  طَأَ أَخْ  َوإَذا. الصِّ

. اكَ أَخَ  َربِْحتَ  فَقَدْ  ِمْنكَ  َسِمعَ  إنْ . َوْحَدُكَما َوبَْينَهُ بَْينَكَ  َوَعاتِْبهُ فَاْذهَبْ  أَُخوكَ  إلَْيكَ 

 مِ فَ  َعلَى َكلَِمةٍ  ُكلُّ  تَقُومَ  لَِكيْ  اْثنَْيِن، أَوِ  َواِحداً  أْيضاً  َمَعكَ  فَُخذْ  ِمْنَك، يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ 

 ُكنْ فَْليَ  ةِ اْلَكنِيسَ  ِمنَ  يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ . لِْلَكنِيَسةِ  فَقُلْ  ِمْنهُمْ  يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ . ثََلَثَةٍ  أَوْ  َشاِهَدْينِ 

ارٍ  َكَوثَنِيٍّ  ِعْنَدكَ   يَُكونُ  األْرضِ  َعلَى تَْربِطُونَهُ َما ُكلُّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . َوَعشَّ

َمَواِت، في َمْربُوطاً  َمَواتِ  في َمْحلُوالً  يَُكونُ  األْرضِ  َعلَى تَُحلُّونَهُ َما َوُكلُّ  السَّ . السَّ
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 ُكونُ يَ  فَإنَّهُ يَْطلُبَانِهِ  َشْيءٍ  أليِّ  األَْرضِ  َعلَى ِمْنُكمْ  اْثنَانِ  اتَّفَقَ  إنِ : أْيضاً  لَُكمْ  َوأَقُولُ 

َمَواتِ  في الَِّذي أَبِي ِعْندِ  ِمنْ  لَهَُما  بِاْسِمي ثََلَثَةٌ  أَوْ  اْثنَانِ  اْجتََمعَ  َحْيثَُما ألنهُ. السَّ

ِ َدائِماً   . َوَسِطِهمْ  في أَُكونُ  فَهُنَاكَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (4:  14 ــ 11:  10) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا  َولِكنْ . رُ أَْفتَكِ  ُكْنتُ  َوَكِطْفلٍ  أَْفطَُن، ُكْنتُ  َوَكِطْفلٍ  أَتََكلَُّم، ُكْنتُ  َكِطْفلٍ  ِطْفَلً  ُكْنتُ  لَمَّ

ا  ِكنْ ل لُْغٍز، في ِمْرآٍة، في اآلنَ  نَْنظُرُ  فَإنَّنَا. لِلطُّفُولِيَةِ  َما أَْبطَْلتُ  َرُجَلً  ِصْرتُ  لَمَّ

. تُ ُعِرفْ  َكَما َسأَْعِرفُ  ِحينَئِذٍ  لِكنْ  يَِسيراً، أَْعِرفُ  أنا اآلنَ . لَِوْجهٍ  َوْجهَاً  نَْنظُرُ  ِحينَئِذٍ 

ا َجاءُ  اإليَمانُ  فَيَْثبُتُ  اآلنَ  أمَّ  .اْلَمَحبَّةُ  أَْعظََمهُنَّ  َولِكنَّ  الثََّلَثَةُ  هِذهِ  َواْلَمَحبَّةُ، َوالرَّ

وحيَِّة، اْلَمَواِهبِ  َعلَى ِغيُروا َولِكنْ  اْلَمَحبَِّة، أَثَرِ  في اِْسُعوا . تَنَبَّأُواتَ  لَِكيْ  َوبِاألَْكثَرِ  الرُّ

َ؛ بَلِ  النَّاسَ  يَُكلِّمُ  ال بِلَِسانٍ  يَتََكلَّمُ  َمنْ  ألنَّ  وحِ بِ  َولِكنَّهُ يَْسَمُعهُ، أََحدٌ  لَْيسَ  ألنه هللاَّ  الرُّ

ا. بِأَْسَرارٍ  يَتََكلَّمُ   بِلَِسانٍ  يَتََكلَّمُ  َمنْ . َوتَْسلِيَةٍ  َوَعَزاءٍ  بِبُْنيَانٍ  النَّاسَ  فَيَُكلِّمُ  يَتَنَبَّأُ، َمنْ  َوأمَّ

ا َوْحَدهُ، نَْفَسهُ بَنَى قَدْ   .َكنِيَسةً  بَنَى فَقَدْ  يَتَنَبَّأُ  الَِّذي أمَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (13:  9 ـ 92:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.فلتُكن 
 

ْرتُمْ  الَّتي اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  َوهَِذهِ   اءٍ ِريَ  َوُكلَّ  ِغشٍّ  َوُكلَّ  َشرٍّ  ُكلَّ  إذاً  َعْنُكمْ  ْطَرُحواإفَ . بِهَا بُشِّ

 ْلِغشِّ ا اْلَعِديمَ  الَعْقلِيَّ  اللَّبَنَ  اْشتَهُوا اآلَن، َمْولُوِدينَ  َكأَْطفَالٍ  نَِميَمٍة، َوُكلَّ  َحَسدٍ  َوُكلَّ 

بَّ  أنَّ  ُذْقتُمْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  إنْ  لِلَخَلِص، بِهِ  تَْنُموا لَِكيْ   ْيِه،إلَ  تَأتونَ  إذْ  الَِّذي. َصالِحٌ  الرَّ

ِ  ِمنَ  ُمْختَارٌ  َولَِكنْ  النَّاِس، ِمنَ  الَمْرُذولِ  الَحيِّ  الَحَجرِ   اً أْيض أْنتُمْ  ُكونُوا وَكِريٌم، هللاَّ

 ِعْندَ  ْقبُولَةٍ مَ  ُروِحيَّةٍ  َذبَائِحَ  لِتَْقِديمِ  طَاِهَراً، َكهَنُوتاً  ُروَحانِيَّاً، بَْيتاً  َمْبنِيِّينَ  َحيَّةٍ  َكِحَجاَرةٍ 

 ِ  َحَجراً  ِصْهيَْونَ  في أََضعُ  هَأنَذا إنِّي: "الِكتَابِ  في َمْكتُوبٌ  ألنهُ. اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  هللاَّ

 الَِّذينَ  أيهَا أْنتُمْ  فَلَُكمْ ". يُْخَزى الَ  بِهِ  يُْؤِمنُ  الَِّذي َكِريماً، زاويٍَة، َرأسَ  ُمْختَاراً،

ا الَكَراَمةُ، تُْؤِمنُونَ   دْ قَ  هُوَ  البَنَّاُؤوَن، َرفََضهُ الَِّذي فَاْلَحَجرُ " يُْؤِمنُوَن، ال الَِّذينَ  َوأمَّ

اِويَِة، َرْأسَ  َصارَ   بِالَكلَِمةِ  ُرونَ يَْعثُ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ ". َشكٍّ  َوَصْخَرةَ  َعْثَرةٍ  َوَحَجرَ  الزَّ

ا. لَهُ ُوِضُعوا للَِّذي ُموافِقِينَ  َغْيرَ   َوَكهَنُوٌت، َوَمْملََكةٌ، ُمْختَاٌر، ِجْنسٌ  فإنَُّكمْ  أْنتُمْ  أمَّ

ةٌ  َسةٌ، َوأُمَّ ٌر، َوَشْعبٌ  ُمقَدَّ  الظُّْلَمةِ  ِمنَ  َدَعاُكمْ  الَِّذي َذاكَ  بِفََضائِلِ  تُْخبُِروا لَِكيْ  ُمبَرَّ

ا َشْعباً، تَُكونُوا لَمْ  قَْبَلً  الَِّذينَ . اْلَعِجيبِ  نُوِرهِ  إلى ِ  َشْعبَ  ِصْرتُمْ  فَقَدْ  اآلنَ  َوأمَّ . هللاَّ

ا َمْرُحوِميَن، َغْيرَ  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ   .فََمْرُحوُمونَ  اآلنَ  َوأمَّ

ا  َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ،ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي  وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (03 ــ 99:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن   َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ةً، وَ  ا َشاُوُل فََكاَن يَْزَداُد قُوَّ أَنَّ " هُملَ  اً بَينَ اِكنِيَن فِي ِدَمْشَق مُ اْليَهُوَد السَّ َكاَن يُزِعُج َوأَمَّ

ا هَذا هَُو اْلَمِسيُح". تْ  َولَمَّ  لَ َشاوُ  فَأَْعلَُموا لِيَْقتُلُوهُ، اْليَهُودُ  تََشاَورَ  َكثِيَرةٌ  أيامٌ  تَمَّ

 ْيَلً لَ  التََّلَِميذُ  فَأََخَذهُ . لِيَْقتُلُوهُ  َولَْيَلً  نَهَاَراً  األَبَوابَ  يَْحُرُسونَ  َوَكانُوا. بَِمُشوَرتِِهمْ 

ا. َسلٍّ  في السُّورِ  ِمنَ  َوأَْنَزلُوهُ   يَْلتَِصقَ  أنْ  َحاَولَ  أُوُرَشلِيمَ  إلى َشاُولُ  َجاءَ  َولَمَّ

قِينَ  َغْيرَ  ِمْنهُ يََخافُونَ  َجِميَعاً  َوَكانُوا بِالتََّلَِميِذ،  ابَابَْرنَ  فَأََخَذهُ . تِْلِميذٌ  أنهُ ُمَصدِّ

ُسِل، إلى َوأَْحَضَرهُ  ثَهُمْ  الرُّ بَّ  أَْبَصرَ  َكْيفَ  َوَحدَّ  َوَكْيفَ  َكلََّمهُ، َوأنهُ الطَِّريقِ  في الرَّ

 إْسمِ بِ  َويَُجاِهرُ  َويَْخُرجُ  أُوُرَشلِيمَ  في يَْدُخلُ  َمَعهُمْ  فََكانَ . يَُسوعَ  بِاْسمِ  ِدَمْشقَ  في َجاهَرَ 

بِّ  ا اْليُونَانِيِّيَن، َويُبَاِحثُ  يَُخاِطبُ  َوَكانَ . يَُسوعَ  الرَّ  ْرفَُعوايَ  أنْ  يُِريُدونَ  فََكانُوا هُمْ  أمَّ

ا. لِيَْقتُلُوهُ  َعلَْيهِ  أَْيِديَهُمْ   إلى َسلُوهُ َوأَرْ  قَْيَصِريَّةَ  إلى أَْحَضُروهُ  اإلْخَوةُ  َعلِمَ  فَلَمَّ

 .طَْرُسوسَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (90 ــ 10:  9) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9، 1:  110 مز

، اْلفِْتيَانُ  أيهَا َسبُِّحوا بَّ ، إْسمَ  َسبُِّحوا الرَّ بِّ بِّ  إْسمُ  لِيَُكنْ  الرَّ  آلنَ ا ِمنَ  ُمبَاَرَكاً، الرَّ

 .هَلِّلُويَا. األبدِ  َوإلى
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا بِّ  َمَلَكُ  إَذا َمَضْوا، َولَمَّ بِيَّ  َوُخذ قُمْ : "قَائَِلً  ُحْلمٍ  في لِيُوُسفَ  ظَهَرَ  قَدْ  الرَّ هُوَ  الصَّ  أُمَّ

 يَْطلُبَ  أنْ  ُمْزِمعٌ  ِهيُروِدسَ  ألنَّ . لَكَ  أَقُولَ  َحتَّى هُنَاكَ  َوُكنْ  ِمْصَر، إلى َواْهُربْ 

بِيَّ  بِيَّ  َوأََخذَ  فَقَامَ ". لِيُْهلَِكهُ الصَّ هُ الصَّ  لىإ هُنَاكَ  َوَكانَ . ِمْصرَ  إلى َوَمَضى لَْيَلً  َوأُمَّ

بِّ  ِمنَ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ . ِهيُروِدسَ  َوفَاةِ  ". نِيإبْ  َدَعْوتُ  ِمْصرَ  ِمنْ : "اْلقَائِل بِالنَّبِيِّ  الرَّ

ا ِحينَئِذٍ   َجِميعَ  َوقَتَلَ  فَأَْرَسلَ . ِجّداً  َغِضبَ  بِهِ  َسِخُروا اْلَمُجوسَ  أنَّ  ِهيُروِدسُ  َرأَى لَمَّ

ْبيَانِ   َحَسبِ بِ  ُدوُن، فََما َسنَتَْينِ  اْبنِ  ِمنِ  تُُخوِمهَا، ُكلِّ  َوفي لَْحمٍ  بَْيتِ  في الَِّذينَ  الصِّ

َمانِ   ْوتٌ صَ : "اْلقَائِلِ  النَّبِيِّ  بِإْرِميَا قِيلَ  َما تَمَّ  ِحينَئِذٍ . اْلَمُجوسِ  ِمنَ  تََحقَّقَهُ الَِّذي الزَّ

اَمِة، في ُسِمعَ   أنْ  تُِريدُ  َوال أَْوالِدهَا َعلَى تَْبِكي َراِحيلُ . َكثِيرٌ  َونَِحيبٌ  بَُكاءٌ  الرَّ

ى، ا". بَِمْوُجوِدينَ  لَْيُسوا ألنهُمْ  تَتََعزَّ بِّ  َمَلَكُ  إَذا ِهيُروِدُس، َماتَ  فَلَمَّ  ظَهَرَ  قَدْ  الرَّ

بِيَّ  َوُخذِ  قُمْ : "قَائَِلً  ِمْصرَ  في لِيُوُسفَ  ُحْلمٍ  في هُ الصَّ  أَْرضِ  إلى َواْذهَبْ  َوأُمَّ

بِيِّ  نَْفسَ  يَْطلُبُونَ  َكانُوا الَِّذينَ  َماتَ  قَدْ  ألنهُ إْسَرائِيَل، هُ بِيَّ الصَّ  َوأََخذَ  فَقَامَ ". الصَّ  َوأُمَّ
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ا. إْسَرائِيلَ  أَْرضِ  إلى َوَجاءَ   ِعَوضاً  اْليَهُوِديَّةِ  َعلَى يَْملِكُ  أَْرِخيَلَُوسَ  أنَّ  َسِمعَ  فَلَمَّ

 إلى َذهَبَ  ُحْلٍم، في إلَْيهِ  أُوِحيَ  َوإذْ . هُنَاكَ  إلى يَْذهَبَ  أنْ  َخافَ  أَبِيِه، ِهيُروِدسَ  َعنْ 

: ْنبِيَاءِ بِاألَ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ  نَاِصَرةَ، تُْدَعى َمِدينَةٍ  في َوَسَكنَ  فَأَتَى. اْلَجلِيلِ  نََواِحي

ِ َدائِماً   ".نَاِصِريّاً  َسيُْدَعى إنَّهُ"   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر طُوبَه 4اليوم: 
 

 العَشيه

 (16 ــ 2:  12) يُوَحنا
 

نا يُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ الُمقدَ  يلَع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  4 ، 1:  12 مز

َمَواتُ  ِ، َمْجدَ  تُِذيعُ  السَّ  قُهُْم،َمْنطِ  َخَرجَ  األَْرضِ  ُكلِّ  في. يََدْيهِ  بَِعَملِ  يُْخبِرُ  اْلفَلَكُ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. أَقََوالُهُمْ  بَلََغتْ  اْلَمْسُكونَةِ  أَْقطَارِ  َوإلى
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

دُ يَ  بِهَذا. لَُكمْ  فَيَُكونُ  تُِريُدونَ  َما تَْطلُبُوا فِيُكْم، َكَلَِمي َوثَبَتَ  فيَّ  ثَبَتُّمْ  إنْ   أنْ : أبِي تََمجَّ

 في اُْثبُتُوا. ناأَ  أَْحبَْبتُُكمْ  َكذلِكَ  أبِي أََحبَّنِي َكَما. تََلَِميِذي فَتَُكونُونَ  َكثِيرٍ  بِثََمرٍ  تَأْتوا

 أبِي َصايَاوَ  َحفِْظتُ  قَدْ  أَنا أني َكَما َمَحبَّتِي، في تَْثبُتُوا يَ َوَصايَا َحفِْظتُمْ  إنْ . َمَحبَّتِي

 هيَ  هِذهِ . ُكمفََرحُ  َويُْكَملَ  فِيُكمْ  فََرِحي يَْثبُتَ  لَِكيْ  بِهَذا َكلَّْمتُُكمْ . َمَحبَّتِهِ  في ثَابِتٌ  َوأَنا

 أنْ : َذاه ِمنْ  أَْعظَمُ  ُحبٌّ  ألََحدٍ  لَْيسَ . أَْحبَْبتُُكمْ  َكَما بَْعَضاً  بَْعُضُكمْ  تُِحبُّوا أنْ : َوِصيَّتِي

 َولَْستُ . بِهِ  أَْوَصْيتُُكمْ  َما ُكلَّ  َعَمْلتُمْ  إنْ  أَِحبَّائِي َوأْنتُمْ . َصِديقِهِ  ألَْجلِ  نَْفَسهُ أََحدٌ  يََضعَ 

 ألني يأَْصِدقَائِ  َدَعْوتُُكمْ  قَدْ  لِكنِّي َسيُِّدهُ، يَْصنَعُ  َما يَْعلَمُ  ال اْلَعْبدَ  ألنَّ  َعبِيَداً؛ أَْدُعوُكمْ 

 أُطلِقُُكمْ وَ  اْختَْرتُُكمْ  أنا بَلْ  اْختَْرتُُمونِي أَْنتُم لَْستُمْ . أبِي ِمنْ  َسِمْعتُهُ َما بُِكلِّ  أَْعلَْمتُُكمْ 

 . ْسِميإبِ  تَْسأَلُونَهُ َما ُكلَّ  اآلبُ  يُْعِطيَُكمُ  لَِكيْ  ثََمُرُكْم، َويَُدومَ  بِثََمٍر، َوتَأْتُوا لِتَْذهَبُوا

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (12 ــ 1:  1) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 4 ، 1:  44 مز

 لَِذلِكَ  ْيَك،َشفَتَ  ِمنْ  النِّْعَمةُ  إْنَسَكبَتِ . لِْلَملِكِ  أَْعَمالِي أَنا أَقُولُ  َصالِحةً، َكلَِمةً  قَْلبِي فَاضَ 

ُ  بَاَرَككَ  ْهرِ  إلى هللاَّ  .هَلِّلُويَا. الدَّ
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ِ، ِعْندَ  َكانَ  َواْلَكلَِمةُ  اْلَكلَِمةُ، َكانَ  اْلبَْدءِ  في َ  اْلَكلَِمةُ  َوَكانَ  هللاَّ  بَْدءِ الْ  في َكانَ  هَذا. هللاَّ

ِ  ِعْندَ  ا َشْيءٌ  يَُكنْ  لَمْ  َوبَِغْيِرهِ  َكاَن، بِهِ  َشْيءٍ  ُكلُّ . هللاَّ  اْلَحيَاةُ وَ  اْلَحيَاةُ، َكانَت فِيهِ . َكانَ  ِممَّ

 لٌ ُمْرسَ  إْنَسانٌ  َكانَ . تُْدِرْكهُ لَمْ  َوالظُّْلَمةُ  الظُّْلَمِة، في أََضاءَ  َوالنُّورُ  النَّاِس، نُورَ  َكانَتْ 

ِ  ِمنَ  هَاَدةِ  َجاءَ  هَذا. يُوَحنَّا اْسُمهُ هللاَّ  لَمْ  .بَِواِسطَتِهِ  اْلُكلُّ  يُْؤِمنَ  لَِكيْ  لِلنُّوِر، لِيَْشهَدَ  لِلشَّ

 إلى آتِيَاً  إْنَسانٍ  ُكلَّ  يُنِيرُ  الَِّذي اْلَحقِيقِيُّ  النُّورُ  َكانَ . لِلنُّورِ  لِيَْشهَدَ  بَلْ  النُّوَر، هُوَ  يَُكنْ 

نَ  اْلَعالَِم، في َكانَ . اْلَعالَمِ  تِهِ  إلى. ْلَعالَمُ ا يَْعِرْفهُ َولَمْ  بِِه، اْلَعالَمُ  َوُكوِّ  َجاَء، َخاصَّ

تُهُ ا. تَْقبَْلهُ لَمْ  َوَخاصَّ ِ  أَْوالدَ  يَِصيُروا أنْ  ُسْلطَاناً  فَأَْعطَاهُمْ  قَبِلُوهُ  الَِّذينَ  ُكلُّ  َوأمَّ  ،هللاَّ

 يئَةِ َمشِ  ِمنْ  َوال َجَسٍد، َمِشيئَةِ  ِمنْ  َوال َدٍم، ِمنْ  لَْيسَ  ُولُِدوا الَِّذينَ . بِإْسِمهِ  يُْؤِمنُونَ  الَِّذينَ 

ِ  ِمنَ  بَلْ  َرُجٍل،  اْبنٍ  َكَمْجدِ  َمْجَدهُ، َوَرأَْينَا فِينَا، َوَحلَّ  َجَسداً  َصارَ  َواْلَكلَِمةُ . ُولُِدوا هللاَّ

 قُْلتُ  الَِّذي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  َونَاَدى لَهُ َشِهدَ  يُوَحنَّا. َوَحقّاً  نِْعَمةً  َمْملُوءاً  ألَبِيِه، َوِحيدٍ 

اِمي، َصارَ  بَْعِدي يَأْتِي الَِّذي إنَّ : َعْنهُ  يعاً َجمِ  نَْحنُ  ِمْلئِهِ  ِمنْ  ألنهُ". قَْبلِي َكانَ  ألنهُ قُدَّ
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ا أُْعِطَي، بُِموَسى النَّاُموسَ  ألنَّ . نِْعَمةٍ  َعنْ  ِعَوَضاً  َونِْعَمةً  أََخْذنَا،  َواْلَحقُّ  النِّْعَمةُ  أَمَّ

ِ َدائِماً   .َصاَرا اْلَمِسيحِ  فَبِيَُسوعَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 4:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 رِّ اْلبِ  في َكتَبَ  ُموَسى ألنَّ  يُْؤِمُن؛ َمنْ  لُِكلِّ  لِْلبِرِّ  اْلَمِسيحُ : هيَ  النَّاُموسِ  َغايَةَ  ألنَّ 

ا". بِهِ  يَْحيَا يَْفَعلُهُ الَِّذي اإلْنَسانَ  إنَّ : "النَّاُموسِ  ِمنَ  الَِّذي  انِ اإليمَ  ِمنَ  الَِّذي اْلبِرُّ  َوأمَّ

َماِء؟ إلى يَْصَعدُ  َمنْ  قَْلبِكَ  في تَقُلْ  ال: "هَكَذا فَيَقُولُ  : أوْ . اْلَمِسيحَ  لِيُْنِزلَ  أيْ  ،"السَّ

 يَقُولُ  َماذا لِكنْ . األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحَ  لِيُْصِعدَ  أيْ  ،"اْلهَاِويَِة؟ إلى يَْهبِطُ  َمنْ "

 لتيا اإليَمانِ  َكلَِمةُ  أيْ  ،"قَْلبِكَ  َوفي فَِمكَ  في َوهيَ  ِمْنَك، قَِريبَةٌ  الَكلَِمةَ  إنَّ : "الِكتَابُ 

بَّ  أنَّ  بِفَِمكَ  اْعتََرْفتَ  إنْ  ألنكَ  :بِهَا نُنَاِدي َ  أنَّ  بِقَْلبِكَ  َوآَمْنتَ  يَُسوُع، هُوَ  الرَّ  دْ قَ  هللاَّ

، بِهِ  يُْؤَمنُ  بِاْلقَْلبِ  ألنَّ  تَْخلُُص؛ فَإنَّكَ  األَْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  أَقَاَمهُ  بِهِ  ْعتََرفُ يُ َوبِاْلفَمِ  لِْلبِرِّ

 بَْينَ  فَْرقَ  ال ألنهُ ؛"يُْخَزى ال بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ : "يَقُولُ  اْلِكتَابَ  ألنَّ . لِْلَخَلَصِ 

، اْليَهُوِديِّ   َمنْ  ُكلَّ " ألنَّ  يَْدُعوهُ؛ َمنْ  لُِكلِّ  َغنِيٌّ  َواِحٌد، َربٌّ  لِلَجِميعِ  إذْ  َواْليُونَانِيِّ

بِّ  بِاْسمِ  يَْدُعو  ِمنُونَ يُؤْ  َوَكْيفَ  بِِه؟ يُْؤِمنُوا لَمْ  بَِمنْ  يَْدُعونَ  َكْيفَ  َولِكنْ ". يَْخلُصُ  الرَّ

 َكَما ا؟يُْرَسلُو لَمْ  إنْ  يَْكِرُزونَ  َوَكْيفَ  َكاِرٍز؟ بَِل يَْسَمُعونَ  َوَكْيفَ  بِِه؟ يَْسَمُعوا لَمْ  بَِمنْ 

ِرينَ  أَْقَدامَ  أَْجَملَ  َما: "َمْكتُوبٌ  هُوَ   واأَطَاعُ  قَدْ  اْلَجِميعُ  لَْيسَ  لِكنْ !". بِاْلَخْيَراتِ  اْلُمبَشِّ

 ِذَراعُ  اْستُْعلِنَتْ  َولَِمنْ . بَِخبَِرنَا آَمنَ  َمنْ  يَاَربُّ : "يَقُولُ  إَشْعيَاءَ  ألنَّ  اإلْنِجيَل،

؟ بِّ ْمعِ، اإليَمانُ  إذاً ". الرَّ ْمعُ  بِالسَّ  مْ لَ  ألََعلَّهُمْ : أَقُولُ  لِكنَّنِي. اْلَمِسيحِ  بَِكلَِمةِ  َوالسَّ
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 أَقَاِصي َوإلَى ُكلِّهَا، األَْرضِ  إلى َصْوتُهُمْ  َخَرجَ  َوقَد ذلَِك؟ َوَكْيفَ  يَْسَمُعوا؟

 .أَْقَوالُهُمْ  بَلََغتْ  اْلَمْسُكونَةِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (6:  9 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

فلتُكن  بََرَكتُهُ المقدسة، األولى الَرسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 هَُولََمَستْ  َشاهَْدنَاهُ، الَِّذي بُِعيُوننَا، َرأْينَاهُ  الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي اْلبَْدِء، ِمنَ  َكانَ  الَِّذي

 اْلَحيَاةِ بِ  َونُْعلُِمُكمْ  َونَْشهَدُ  َرأْينَا َوقَدْ  أُْظِهَرْت، اْلَحيَاةَ  فَإنَّ . اْلَحيَاةِ  َكلَِمةِ  ِجهَةِ  ِمنْ  أْيِدينَا،

ُرُكمْ  َوَسِمْعنَاهُ  َرأْينَاهُ  الَِّذي. لَنَا َوأُْظِهَرتْ  اآلبِ  ِعْندَ  َكانَتْ  التِي األَبِديَّةِ   لَِكيْ  ؛بِهِ  نُبَشِّ

ا. َمَعنَا َشِرَكةٌ  أْيضاً  لَُكمْ  يَكُونَ  . َمِسيحِ الْ  يَُسوعَ  َواْبنهِ  اآلبِ  َمعَ  فَِهيَ  نَْحنُ  َشِرَكتُنَا َوأمَّ

 ِمْنهُ َسِمْعنَاهُ  الَِّذي اْلَوْعدُ  هُوَ  َوهََذا. َكاِمَلً  فََرُحُكمْ  يَُكونَ  لَِكيْ  إلَْيُكمْ  نَْكتُبُهُ َما َوهَذا

ُرُكمْ  َ  إنَّ : بِهِ  َونُبَشِّ  َونَْسلُكُ  َعهُمَ  َشِرَكةً  لَنَا إنَّ : قُْلنَا فَإنْ . اْلبَتَّةَ  ظُْلَمةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  نُورٌ  هللاَّ

 في َساِكنٌ  هُوَ  َكَما النُّورِ  في َسلَْكنَا إنْ  َولِكنْ . اْلَحقَّ  نَْعَملُ  َولَْسنَا نَْكِذبْ  الظُّْلَمِة، في

. َخِطيَّةٍ  لِّ كُ  ِمنْ  يُطَهُِّرنَا اْبنِهِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَدمُ  بَْعٍض، َمعَ  بَْعِضنَا َشِرَكةٌ  فَلَنَا النُّوِر،

 َرْفنَااْعتَ  إنِ . فِينَا اْلَحقُّ  َولَْيسَ  َوْحَدنَا أَْنفَُسنَا نُِضلَّ  َخِطيَّةٌ، لَنَا لَْيسَ  إنَّهُ: قُْلنَا إنْ 

: ْلنَاقُ  وإنْ . إْثمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َويُطَهَِّرنَا َخطَايَانَا لَنَا يَْغفِرَ  َحتَّى َوَعاِدٌل، أِمينٌ  فَهُوَ  بَِخطَايَانَا

 ال لَِكيْ  َذاهَ  إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  أَْوالَِدي، يَا. فِينَا لَْيَستْ  َوَكلَِمتُهُ َكاِذباً، نَْجَعْلهُ نُْخِطئْ  لَمْ  إنَّنَا

 اَرةٌ َكفَّ  َوهُوَ . اْلبَارُّ  اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  اآلِب، ِعْندَ  َشفِيعٌ  فَلَنَا أََحدٌ  أَْخطَأَ  َوإنْ . تُْخِطئُوا

 إنْ : َرْفنَاهُ عَ  قَدْ  أننَا نَْعلَمُ  َوبِهََذا. اْلَعالَمِ  ُكلِّ  لَِخطَايَا بَلْ  فَقَْط، لَِخطَايَانَا لَْيسَ . لَِخطَايَانَا

 َكاِذبٌ  فَهُوَ  َوَصايَاهُ، يَْحفَظُ  ال َوهُوَ  ،"َعَرْفتُهُ قَدْ  إنِّي: "يَقُلْ  َمنْ . َوَصايَاهُ  َحفِْظنَا

ا. فِيهِ  اْلَحقُّ  َولَْيسَ  ِ  َمَحبَّةُ  َكُملَتْ  قَدْ  هََذا في فََحقّاً  َكلَِمتَهُ، يَْحفَظُ  َمنْ  َوأمَّ  نَْعلَمُ  هََذابِ . هللاَّ
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 يَْسلُكُ  َذاهَكَ  َذاكَ  َسلَكَ  َكَما أنهُ يَْنبَِغي ،"فِيهِ  ثَابِتٌ  إنَّي: "يَقُولُ  َمنْ . فِيهِ  ثَابِتُونَ  أننَا

 .أْيضاً  هُوَ 

ا يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم  مَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (16 ــ 1:  0) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن   َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

اَعةِ  َصَلةِ  َوْقتِ  في اْلهَْيَكلِ  إلى َويُوَحنَّا بُْطُرسُ  َوَصِعدَ   لٌ َرجُ  َوَكانَ . التَّاِسَعةِ  السَّ

ِه، بَْطنِ  ِمنْ  أَْعَرجُ   يُقَالُ  الَِّذي اْلهَْيَكلِ  بَابِ  ِعْندَ  َويََضُعونَهُ يَْومٍ  ُكلَّ  يُْحَملُ  َكانَ  هَذا أُمِّ

ا فَهَذا. اْلهَْيَكلَ  يَْدُخلُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َصَدقَةً  لِيَْسأَلَ  ،"اْلَجِميلُ " لَهُ  بُْطُرسَ  َرأى لَمَّ

سَ . َصَدقَةً  ِمْنهَُما يَأُْخذَ  أنْ  يُِريدُ  َسأَلَهَُما اْلهَْيَكَل، يَْدُخَل أنْ  ُمْزِمَعْينِ  َويُوَحنَّا  يهِ فِ  فَتَفَرَّ

سَ !" ْينَاإلَ  اْنظُرْ : "َوقَالَ  يُوَحنَّا، َمعَ  بُْطُرسُ  َلً  فِيهَُما فَتَفَرَّ . ْيئاً شَ  ِمْنهَُما يَأُْخذَ  أنْ  ُمَؤمِّ

ةٌ  لِي لَْيسَ : "بُْطُرسُ  لَهُ فَقاَلَ   مِ بِاسْ : أُْعِطيكَ  فَإيَّاهُ  لِي الَِّذي َولِكنِ  َذهٌَب، َوال فِضَّ

 اْلَحالِ  فَفِي َوأَقَاَمهُ، اْليُْمنَى بِيَِدهِ  َوأَْمَسَكهُ". َواْمشِ  قُمْ  النَّاِصِريِّ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ 

َدتْ   هُوَ وَ  اْلهَْيَكلِ  إلى َمَعهَُما َوَدَخلَ  يَْمِشي، َوَصارَ  َوَوقَفَ  فََوثَبَ  َوَكْعبَاهُ، َساقَاهُ  تََشدَّ

َ  َويَُسبِّحُ  َويَثِبُ  يَْمِشي ْعبِ  َجِميعُ  َوأَْبَصَرهُ . هللاَّ َ  َويَُسبِّحُ  يَْمِشي َوهُوَ  الشَّ  َوَكانُوا .هللاَّ

 تَألُوافَامْ  اْلَجِميِل، اْلهَْيَكلِ  بَابِ  َعلَى َصَدقَةً  يَْسأَلُ  يَْجلِسُ  َكانَ  الَِّذي هُوَ  أنهُ يَْعِرفُونَهُ

ا َوَدْهَشةً  َخْوفَاً  ُجلُ ) َكانَ  َوبَْينََما. لَهُ َحَدثَ  ِممَّ َكاً ( األَْعَرجُ  الرَّ  ،َويُوَحنَّا بِبُْطُرسَ  ُمتََمسِّ

ْعبِ  َجِميعُ  ْيِهمْ إلَ  تَبَاَدرَ  واقِ  إلى الشَّ  َوهُمْ " ُسلَْيَمانَ  ِرَواقُ " لَهُ يُقَالُ  الَِّذي الرِّ

ا. ُمْنَدِهُشونَ  ْعبَ  أَجابَ  بُْطُرسُ  رأى فَلَمَّ َجالُ  أيهَا: الشَّ  لَِماذا اإلْسَرائِيلِيُّوَن، الرِّ
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بُونَ  تِنَا َكأننَا إلَْينَا، تَْشَخُصونَ  َولَِما هَذا؟ ِمنْ  تَتََعجَّ  أنْ  َذا،ه َصنَْعنَا تَْقَوانَا أوْ  بِقُوَّ

دَ  آبائِنَا، إلهَ  يَْعقُوَب، َوإلهَ  إْسَحقَ  َوإلهَ  إْبَراِهيمَ  إلهَ  إنَّ  يَْمِشي؟ هذا َجَعْلنَا  هُ فَتَا َمجَّ

. بِإْطَلَقِهِ  َحاِكمٌ  َوهُوَ  بِيَلطَُس، أَمامَ  َوأْنَكْرتُُموهُ  أْنتُمْ  أْسلَْمتُُموهُ  الَِّذي هذا يَُسوَع،

ا ، القُدُّوسَ  فَأْنَكْرتُمُ  أْنتُمْ  َوأمَّ  اْلَحيَاةِ  سُ َوَرئِي. قَاتِلٌ  َرُجلٌ  لَُكمْ  يُْطلَقَ  أنْ  َوطَلَْبتُمْ  َوالبَارَّ

ُ  أقَاَمهُ الَِّذي هَذا قَتَْلتُُموهُ،  اْسِمِه،بِ  َوبِاإليَمانِ . لِذلِكَ  ُشهُودٌ  َونَْحنُ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  هللاَّ

 اهُ أَْعطَ  بَِواِسطَتِهِ  الَِّذي َواإليَمانُ  ثَبَّتَهُ، الَِّذي هُوَ  اْسُمهُ َوتَْعِرفُونَهُ، تََرْونَهُ الَِّذي هَذا

ةَ  هِذهِ  حَّ  .أَْجَمِعينَ  أَماَمُكمْ  الصِّ

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.اْلُمقَدَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 ــ 12:  91) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 ، 12:  102 مز

ُ  يَا أَْصفِياُؤكَ  ِجّداً، َعليَّ  أَْكَرمَ  لَقَدْ  َوأنا تْ . هللاَّ  ْكثُِرونَ فَيُ أَْحِصِهمْ  ِرئَاَستُهُْم، ِجّداً  َوإْعتَزَّ

ْملِ  ِمنَ  أَْكثَرَ   .هَلِّلُويَا. الرَّ
 

بُن إ ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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 ِمنْ  ثَرَ أَكْ  أَتُِحبُّنِي يُونا، ْبنَ  ِسْمَعانُ  يا: "بُْطُرسَ  لِِسْمَعانَ  يَُسوعُ  قَالَ  أََكلُوا َما فَبَْعدَ 

". ُحْمَلنِي إْرعَ : "لَهُ قَالَ ". أُِحبُّكَ  أنِّي تَْعلَمُ  أَْنتَ  َربِّي، يَا نََعمْ : "لَهُ قَالَ ". هُؤالِء؟

 أَْنتَ  ي،َربِّ يَا نََعمْ : "لَهُ قَالَ ". أَتُِحبُّنِي؟ يُونا، ْبنَ  ِسْمَعانُ  يَا: "ثَانِيةً  أْيضاً  لَهُ قَالَ  ثُمَّ 

 يُونا، ْبنَ  ِسْمَعانُ  يَا: "ثَالِثَةً  لَهُ قَالَ ". ِخَرافي إْرعَ : "لَهُ قَالَ ". أُِحبُّكَ  أنِّي تَعلَمُ 

اتٍ  ثََلثَ  لَهُ قَالَ  ألنهُ بُْطُرسُ  فََحِزنَ ". أَتُِحبُّنِي؟  أَْنتَ  ،يَاَربُّ : "لَهُ فَقَالَ  أَتُِحبُّنِي؟ َمرَّ

: كَ لَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ . ِخَرافي إْرعَ : "لَهُ قَالَ ". أُِحبُّكَ  أني تَْعلَمُ  أَْنتَ . َشْيءٍ  ُكلَّ  تَْعلَمُ 

ا  إنَّكَ فَ  ِشْختَ  إَذا َولِكنْ . تََشاءُ  َحْيثُ  إلى َوتَْمِشي َذاتَكَ  تَُمْنِطقُ  ُكْنتَ  َشابَاً  ُكْنتَ  لَمَّ

 لىإ ُمِشيراً  هَذا لَهُ قَالَ ". تََشاءُ  ال َحْيثُ  إلى َويَْحِملُكَ  يَُمْنِطقَُك، َوآَخرُ  يََدْيكَ  تَْبُسطُ 

دَ  أنْ  ُمْزِمعاً  َكانَ  ِميتَةٍ  أَيةِ  َ  يَُمجِّ ا. بِهَا هللاَّ  فَإْلتَفَتَ ". إْتبَْعنِي: "لَهُ قَالَ  هَذا، قَالَ  َولَمَّ

 لَىعَ  اتََّكأَ  الَِّذي أْيضاً  َوهُوَ  يَْتبَُعهُ، يُِحبُّهُ يَُسوعُ  َكانَ  الَِّذي التِّْلِميذَ  َونَظَرَ  بُْطُرسُ 

،: "َوقَالَ  اْلَعَشاِء، َوْقتَ  َصْدِرهِ  ا". يَُسلُِّمَك؟ الَِّذي َمنْ  يَاَربُّ  هَذا، ُرسُ بُطْ  َرأَى فَلَمَّ

،: "لِيَُسوعَ  قَالَ   َحتَّى يَْبقَى أنْ  أََشاءُ  ُكْنتُ  إنْ : "يَُسوعُ  لَهُ قَالَ ". لَهُ؟ َما َوهَذا يَاَربُّ

 ال التِّْلِميذَ  ذلِكَ  إنَّ : اإلْخَوةِ  بَْينَ  اْلقَْولُ  هَذا فََذاعَ !". أَْنتَ  اْتبَْعنِي لََك؟ فََماَذا أَِجيَء،

 ىَحتَّ  يَْبقَى أنهُ أََشاءُ  ُكْنتُ  إنْ : "بَلْ  يَُموُت، ال إنَّهُ يَُسوعُ  لَهُ يَقُلْ  لَمْ  َولِكنْ . يَُموتُ 

. َحقٌّ  َشهَاَدتَهُ أنَّ  َونَْعلَمُ . َوَكتَبَهُ بِهَذا َشِهدَ  الَِّذي التِّْلِميذُ  هُوَ  هَذا". لََك؟ فََماَذا أَِجيَء،

 لَمَ اْلَعا أنَّ  أَظُنُّ  فَلَْستُ  َواِحَدةً، َواِحَدةً  ُكتِبَتْ  إنْ  يَُسوُع، َصنََعهَا َكثِيَرةٌ  أَُخرُ  َوأْشيَاءُ 

ِ َدائِماً   . اْلَمْكتُوبَةَ  اْلُكتُبَ  يََسعُ  نَْفَسهُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر طُوبَه 6اليوم: 
 

 العَشيه

 (93 ــ 12:  9) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 - 16:  116 مز

بِّ  أُوفِي التَّْسبِيحِ، َذبِيَحةَ  أَْذبَحُ  فَلَكَ  قُيُوِدي قَطَْعتَ  ، ْيتِ بَ  ِديَارِ  في نُُذوِري لِلرَّ بِّ  الرَّ

امَ   .هَلِّلُويَا. أُوُرَشلِيمَ  َوَسطِ  في َشْعبِِه، ُكلِّ  قُدَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا َماِء، إلى اْلَمَلئَِكةُ  َعْنهُمُ  َمَضتْ  َولَمَّ َعاةُ  تََكلَّمَ  السَّ  بِنَا هَلُمَّ : "قَائِلِينَ  بَْعِضهمْ  َمعَ  الرُّ

بُّ  بِهِ  أَْعلََمنَا الَِّذي. َكانَ  الَِّذي اْلَكَلَمَ  هَذا لِنَْنظُرَ  لَْحمٍ  بَْيتِ  إلى  فََجاُءوا". الرَّ

ا. ِمْذَودٍ  في َمْوُضوَعاً  َوالطِّْفلَ  َويُوُسفَ  َمْريَمَ  َوَوَجُدوا ُمْسِرِعيَن،  َعلُِموا َرأَْوهُ  فَلَمَّ

بُوا َسِمُعوا الَِّذينَ  َوُكلُّ . الطِّْفلِ  هَذا َعنْ  َكانَ  لَهُمْ  قِيلَ  الَِّذي الَكَلَمَ  أنَّ  ا تََعجَّ  قِيلَ  ِممَّ

َعاةِ  ِمنَ  لَهُمْ  ا. الرُّ َرةً  اْلَكَلَمِ  هَذا َجِميعَ  تَْحفَظُ  فََكانَتْ  َمْريَمُ  َوأمَّ  ثُمَّ . هَاقَْلبِ  في بِهِ  ُمتَفَكِّ

َعاةُ  َرَجعَ  دُ  َوهُمْ  الرُّ   .لَهُمْ  قِيلَ  َكَما َوَرأَْوهُ  َسِمُعوهُ  َما ُكلِّ  َعلَى َويَُسبُِّحونَهُ هللاَ  ونَ يَُمجِّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (29 ــ 43:  9) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهر التلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12 - 10:  66 مز

 لَكَ  بُ أُقَرِّ . َشفَتَايَ  بِهَا نَطَقَتْ  التي النُُّذورَ  َوأُوفِيكَ  بِاْلُمْحَرقَاِت، بَْيتِكَ  إلى أَْدُخلُ 

 .هَلِّلُويَا. َوِكبَاشٍ  بَُخورٍ  َمعَ  َعْظٍم، بَِغيرِ  َشْحَماً : ُمْحَرقَاتٍ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا بِيُّ  أمَّ ى يَْنُمو فََكانَ  الصَّ وحِ، َويَتَقَوَّ ِ  نِْعَمةُ  َوَكانَتْ  اْلِحْكَمِة، ِمنَ  ُمْمتَلِئاً  بِالرُّ . َعلَْيهِ  هللاَّ

ا. اْلفِْصحِ  ِعيدِ  في َسنَةٍ  ُكلَّ  أُوُرَشلِيمَ  إلى يَْمِضيَانِ  أَبَواهُ  َوَكانَ   اْثنَتَا لَهُ َصاَرتْ  َولَمَّ

 ُرُجوِعِهَما ِعْندَ  بَقِيَ  األيامَ  أَْكَملُوا َوبَْعَدَما. َكاْلَعاَدةِ  اْلِعيدِ  إلى َمَضيا َسنَةً  َعْشَرةَ 

بِيُّ  هُ َويُوُسفُ  أُوُرَشلِيَم، في يَُسوعُ  الصَّ ائِِرينَ  َمعَ  ظَنَّاهُ  َوإذْ . يَْعلََما لَمْ  َوأُمُّ  يف السَّ

ا. َوَمَعاِرفِِهما أَقَاِربِهما ِعْندَ  َعْنهُ يَْسأاَلنِ  َوَكانَا يَْوٍم، َمِسيَرةَ  َذهَبَا الطَِّريِق،  لَمْ  َولَمَّ

 الِساً جَ  اْلهَْيَكِل، في َوَجَداهُ  أيامٍ  ثََلثَةِ  َوبَْعدَ . َعلَْيهِ  يَْبَحثَانِ  أُوُرَشلِيمَ  إلى َرَجَعا يَِجَداهُ 

 فَْهِمهِ  ِمنْ  يُْبهَتُونَ  يَْسَمُعونَهُ الَِّذينَ  ُكلُّ  َوَكانَ . َويَْسأَلُهُمْ  يَْسَمُعهُمْ  اْلُمَعلِِّميَن، َوَسطِ  في

ا. لَهُمْ  َوَجَوابِهِ  بَا أَْبَصَراهُ  فَلَمَّ هُ لَهُ َوقَالَتْ . تََعجَّ ، يَا: "أُمُّ  نَابِ  َصنَْعتَهُ الَِّذي هَذا َما بُنَيَّ

بَْينِ  َعْنكَ  نَْبَحثُ  ُكنَّا َوأنَا أَبوكَ  هَُوَذا هَكَذا؟  انِنِي؟تَْطلُبَ  ُكْنتَُما لَِماذا: "لَهَُما فَقَالَ !" ُمَعذَّ

ا". ألَبِي؟ َما في أَُكونَ  أنْ  لِي يَْنبَِغي أنهُ تَْعلََما أَلَمْ   قَالَهُ يالَّذِ  اْلَكَلَمَ  يَْفهََما فَلَمْ  هَُما أمَّ

ا. لَهَُما يَْخَضعُ  َوَكانَ  النَّاِصَرةِ  إلى َوَجاءَ  َمَعهَُما نََزلَ  ثُمَّ . يَُسوعُ  لَهَُما هُ َوأمَّ  فََكانَتْ  أُمُّ
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َرةً  األُُمورِ  هِذهِ  َجِميعَ  تَْحفَظُ  ا. قَْلبِهَا في بِهَا ُمفَكِّ مُ  فََكانَ  يَُسوعُ  َوأمَّ  ْلقَاَمةِ ا في يَتَقَدَّ

ِ  ِعْندَ  َوالنِّْعَمِة، َواْلِحْكَمةِ  ِ َدائِماً   .َوالنَّاسِ  هللاَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 داسراءات القُ قِ 

 (19 ــ 1:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم فيلبي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِّ  في ْفَرُحواإ إْخَوتي يَا أَِخيراً   لَيَّ عَ  لَْيَستْ  إلَْيُكمْ  أَْكتُبهَا التي األُُمورُ  َوهِذهِ . الرَّ

ا ثَقِيلَةً، يَّةٌ  فَِهيَ  لَُكمْ  َوأمَّ رِّ  فََعلَةَ  اْحَذُروا. اْلِكَلَبَ  اْحَذُروا. ُمقَوِّ  قَْطعَ  اْحَذُروا. الشَّ

ِ، بُِروحِ  نَْعبُدُ  الَِّذينَ  اْلِختَاَن، نَْحنُ  ألننَا. اْلِختَانِ   َوال ُسوَع،يَ  اْلَمِسيحِ  في َونَْفتَِخرُ  هللاَّ

 أنْ  آَخرُ  َواِحدٌ  ظَنَّ  إنْ . أْيضاً  اْلَجَسدِ  َعلَى أَتِكلَ  أنْ  لِي أنَّ  َمعَ . اْلَجَسدِ  َعلَى نَتَِّكلُ 

 ِجْنسِ  نْ مِ  الثَّاِمِن، اْليَْومِ  في َمْختُونٌ  اْلِختَانِ  ِجهَةِ  ِمنْ . بِاألَْولَى فَأنَا اْلَجَسدِ  َعلَى يَتَِّكلَ 

. يِسيٌّ فَرِّ  النَّاُموسِ  ِجهَةِ  ِمنْ . اْلِعْبَرانِيِّينَ  ِمنْ  ِعْبَرانِيٌّ  بِْنيَاِميَن، ِسْبطِ  ِمنْ  إْسَرائِيَل،

. ْومٍ لَ  بَِلَ  ِصْرتُ  النَّاُموسِ  في الَِّذي اْلبِرِّ  ِجهَةِ  ِمنْ . اْلَكنِيَسةِ  ُمْضطَِهدُ  اْلَغْيَرةِ  ِجهَةِ  ِمنْ 

 لَّ كُ  أَْحِسبُ  إنِّي بَلْ . َخَساَرةً  اْلَمِسيحِ  أَْجلِ  ِمنْ  َحِسْبتُهُ قَدْ  فَهَذا ِرْبحاً، لِي َكانَ  َما لِكنْ 

 تُ َخِسرْ  أَْجلِهِ  ِمنْ  الَِّذي َربِّي، اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َمْعِرفَةِ  فَْضلِ  أَْجلِ  ِمنْ  َخَساَرةً  األَْشيَاءِ 

ها َوأنَا األَْشيَاِء، ُكلَّ  ي لِي َولَْيسَ  فِيِه، َوأُوَجدَ  اْلَمِسيَح، أَْربَحَ  لَِكيْ  نفَايَةً  ُكلَّهَا أَِعدُّ  بِرِّ

ِ  ِمنَ  الَِّذي اْلبِرُّ  اْلَمِسيحِ، بِإيَمانِ  الَِّذي بَلِ  النَّاُموِس، ِمنَ  الَِّذي  ِرفَهُعْ ألَ . بِاإليَمانِ  هللاَّ

ةَ  َُ  لََعلِّي بَِمْوتِه، ُمتََشبِّهاً  نَْفِسي بَاِذالً  آالِمِه، َوَشِرَكةَ  قِيَاَمتِِه، َوقُوَّ  يَاَمةِ قِ  إلى أَْبلُ

 هَذابِ  أُْدِركُ  لََعلِّي أَْسَعى َولِكنِّي َكُمْلُت، قَدْ  أنِّي أَوْ  َونْلتُ  فُْزتُ  قَدْ  أنِّي لَْيسَ . األَْمَواتِ 

 .يَُسوعُ  اْلَمِسيحُ : أْيضاً  أَْدَرَكنِي ألَْجلِهِ  الَِّذي

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (91 ــ 19:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الرسول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.فلتُكن َمعنا، 
 

ُرُكمْ  َسْوفَ  لِذلِكَ   ْلَحقِّ ا في َوثَابِتُونَ  َعالُِمونَ  إنَُّكمْ  َولَوْ  األُُموِر، بِهِذهِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في أَُذكِّ

َرُكمْ  أنْ  َعلَيَّ  َحقٍّ  َواِجبُ  أنهُ أَظُنُّ  َولِكنَّنِي. اْلَحاِضرِ   هَذا في ُمقِيَماً  ُدْمتُ  َما أَُذكِّ

 َربُّنا أَْعلََمنِي َكَما َسِريَعاً، َسيَْنَحلُّ  َمْسَكنِي أنَّ  َعالِماً  بِالتَّْذِكَرِة، أُْنِهَضُكمْ  وأنْ  اْلَمْسَكنِ 

ُروا ِحينٍ  ُكلِّ  في أُْسِرعُ  َوأنَا. اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ   .ُخُروِجي بَْعدِ  ِمنْ  األُُمورَ  هِذهِ  لِتَتََذكَّ

ْفنَاُكمْ  إذْ  فَْلَسفِيَّةً، ُخَرافَاتٍ  نَْتبَعْ  لَمْ  ألننَا ةِ  َعرَّ  بَلْ  ظُهُوِرِه،وَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا بِقُوَّ

ِ  ِمنَ  َوَمْجداً  َكَراَمةً  أََخذَ  ألنهُ. َعظََمتَهُ ُمَعايِنِينَ  ُكنَّا قَدْ   ْوتٌ صَ  َعلَْيهِ  أَْقبَلَ  َوإذْ  اآلِب، هللاَّ

". ُسِرْرتُ  بِهِ  أنا الَِّذي َحبِيبِي، اْبنِي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  اْلَعِظيمِ  األَْسنَى اْلَمْجدِ  ِمنَ  َكهَذا

ْوتَ  هَذا نَْحنُ  َسِمْعنَا َوقَد َماِء، ِمنَ  الصَّ  ابِتٌ َوثَ . اْلُمقَدَّسِ  اْلَجبَلِ  َعلَى َمَعهُ ُكنَّا ِحينَ  السَّ

ْلتُمْ  إَذا تَْصنَُعونَهُ َما نِْعمَ  هُوَ  الَِّذي هَذا األْنبِيَاِء، َكَلمُ  ِعْنَدنَا  اجٍ ِسرَ  َكِمْثلِ  إلَْيِه، تَأمَّ

 ْم،قُلُوبِكُ  في َويَْظهَرَ  يُْشِرقَ  َوالنُّورُ  النَّهَاُر، يَْظهَرَ  حتَّى ُمْظلٍِم، َمْوِضعٍ  في ُمِضيءٍ 

الً  َوهَذا اتِ  ُكلَّ  أنَّ : فَاْعلَُموهُ  أَوَّ  َولَْيَستْ . َخاَصةً  َذاتِهَا ِمنْ  تَأِْويلُهَا لَْيسَ  اْلُكتُبِ  نُبُوَّ

ةٌ  َجاَءتْ  إْنَسانٍ  بَِمِشيئَةِ  ِ  بِإَراَدةِ  أُنَاسٌ  تََكلَّمَ  بَلْ  َزَماٍن، في نُبوَّ وحِ  هللاَّ  .ُدسِ اْلقُ  بِالرُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه 
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 (91 ــ 10:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجالُ  أيهَا: "قَائَِلً  يَْعقُوبُ  أََجابَ  َسَكتَا، َوبَْعَدَما  دْ قَ  ِسْمَعانُ . ْسَمُعونِيإ إْخَوتُنَا، الرِّ

ُ  اْفتَقَدَ  َكْيفَ  أَْخبَرَ  الً  هللاَّ  َوالُ أَقْ  تُوافِقُهُ َوهَذا. إْسِمهِ  َعلَى َشْعباً  ِمْنهُمْ  لِيَأُْخذَ  األَُممَ  أَوَّ

اقِطَةَ، َداُودَ  َخْيَمةَ  أْيضاً  َوأْبنِي هَذا بَْعدَ  َسأَْرِجعُ : َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما األْنبِيَاِء،  ْبنِيَوأَ  السَّ

، النَّاسِ  ِمنَ  اْلبَاقُونَ  يَْطلُبَ  لَِكيْ  ثَانِيَةً، َوأُقِيُمهَا َرْدَمهَا أْيضاً  بَّ  األَُممِ  َوَجِميعُ  الرَّ

بُّ  يَقُولُ  َعلَْيِهْم، اْسِمي ُدِعيَ  الَِّذينَ  انِعُ  الرَّ . األََزلِ  ُمْنذُ  اْلَمْعُروفَ  األَْمرَ  هَذا الصَّ

اِجِعينَ  َعلَى يُثَقَّلَ  ال أنْ  أْقِضي أَنا لِذلِكَ  ِ  إلى الرَّ  أنْ  ِهمْ إلَيْ  يُْرَسلَ  بَلْ  األَُمِم، ِمنَ  هللاَّ

نَا، األْصنَاِم، َذبَائِحِ  َعنْ  يَْمتَنُِعوا مِ  َواْلَمْخنُوِق، َوالزِّ  ُمْنذُ  ُموَسى ألنَّ . اْلَمائِتِ  َوالدَّ

 ".ْبتٍ سَ  ُكلِّ  في اْلَمَجاِمعِ  في يُْقَرأُ  إذْ  بِِه، يَْكِرزُ  َمنْ  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في لَهُ اْلقَِديَمِة، األْجيَالِ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 ــ 91:  9) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 90 ، 14:  23 مز

ِ  اِْذبَحْ  ُدنِي، التَّْسبِيحِ  َذبِيَحةُ . نُُذوَركَ  اْلَعليَّ  أَْوفِ  التَّْسبِيحِ، َذبِيَحةَ  ّلِلَّ  هُنَاكَ وَ  تَُمجِّ

ِ  َخَلَصَ  أُِريكَ  َحْيثُ  الطَِّريقُ   .هَلِّلُويَا. هللاَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا تْ  َولَمَّ  َمَلكِ الْ  ِمنَ  تََسمَّى قَدْ  َكَما يَُسوَع، ْسَمهُإ َوَدُعوا لِيَْختنوهُ  أَتْوا أياٍم، ثََمانِيَةُ  تَمَّ

ا. اْلبَْطنِ  في بِهِ  ُحبِلَ  أنْ  قَْبلَ  تْ  َولَمَّ  ِعُدواصَ  ُموَسى، َشِريَعةِ  َحَسبَ  التَْطِهيِر، أيامُ  تَمَّ

، لِيُقِيُموهُ  أُوُرَشلِيمَ  إلى بِهِ  بِّ بِّ  نَاُموسِ  في َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما لِلرَّ  َذَكرٍ  ُكلَّ  أنَّ : الرَّ

هِ  َرِحمِ  فَاتِحَ  بِّ  قُدُّوساً  يُْدَعى أُمِّ مَ  َولَكيْ . لِلرَّ بِّ ال نَاُموسِ  في قِيلَ  َكَما قُْربَانَاً  يُقَدِّ : رَّ

ُجلُ  َوهَذا ِسْمَعاُن، اْسُمهُ أُوُرَشلِيمَ  في إْنَسانٌ  َوَكانَ . َحَمامٍ  فَْرَخيْ  أَوْ  يََمامٍ  َزْوجَ   الرَّ

اً  َرُجَلً  َكانَ  وحُ  إْسَرائِيَل، تَْعِزيَةَ  يَْنتَِظرُ  تَقِيَّاً  بَارَّ  قَدْ  انَ َوكَ . َعلَْيهِ  َكانَ  اْلقُُدسُ  َوالرُّ

وحِ  إلَْيهِ  أُوِحيَ  بَّ  اْلَمِسيحَ  يََرى أنْ  قَْبلَ  اْلَمْوتَ  يََرى ال أنهُ اْلقُُدسِ  بِالرُّ  ىفَأَتَ . الرَّ

وحِ   في بُ يَجِ  َكَما َعْنهُ لِيَْصنََعا أَبََواهُ، يَُسوعَ  بِالطِّْفلِ  َدَخلَ  َوِعْنَدَما. اْلهَْيَكلِ  إلى بِالرُّ

َ  َوبَاَركَ  ِذَراَعْيهِ  َعلَى ِسْمَعانُ  َحَملَهُ النَّاُموِس،  ييَّدِ سَ  يَا َعْبَدكَ  تُْطلِقُ  اآلنَ : "قَائَِلً  هللاَّ

امَ  أَْعَدْدتَهُ الَِّذي َخَلََصَك، أَْبَصَرتَا قَدْ  َعْينَيَّ  ألنَّ  َكْقْولَِك؛ بَِسَلمٍ  . ُعوبِ الشُّ  َجِميعِ  قُدَّ

هُ أَبوهُ  َوَكانَ ". إْسَرائِيلَ  لَِشْعبِكَ  َوَمْجَداً  لِألَُمِم، أُْعلِنَ  نُوَراً  بَانِ  َوأُمُّ ا يَتََعجَّ  يُقَالُ  ِممَّ
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بِيِّ  أُمِّ  لَِمْريَمَ  َوقَالَ  ِسْمَعاُن، َوبَاَرَكهَُما. فِيهِ   يَامِ َوقِ  لُِسقُوطِ  ُوِضعَ  قَدْ  هَذا إنَّ  هَا: "الصَّ

 لِتُْعلَنَ  ْيٌف،سَ  نَْفِسكِ  في َسيَُجوزُ  أْيضاً  َوأَْنتِ . تُقَاَومُ  َولَِعَلَمةٍ  إْسَرائِيَل، في َكثِيِرينَ 

 ِهيَ وَ  أَِشيَر، ِسْبطِ  ِمنْ  فَنُوئِيلَ  بِْنتُ  َحنَّةُ  نَبِيَّةٌ، َوَكانَتْ ". َكثِيَرةٍ  قُلُوبٍ  ِمنْ  أَْفَكارٌ 

َمتْ   َكانَتْ  هِ َوهذِ . بُُكوِريَّتِهَا بَْعدَ  ِسنِينَ  َسْبعَ  َزْوجٍ  َمعَ  َعاَشتْ  قَدْ  َكثِيَرٍة، أيامٍ  في تَقَدَّ

لَتْ   لَْيَلً  اتٍ َوطَلِبَ  بِأَْصَوامٍ  َعابَِدةً  اْلهَْيَكِل، َعنِ  تَْبَرحُ  ال َسنَةً، َوثََمانِينَ  أَْربَعٍ  نَْحوَ  تََرمَّ

اَمهُ َجاَءتْ  اْلَوْقتِ  َذاكَ  ِمنْ  فَِهيَ . َونَهَاَراً  َ، َوَشَكَرتْ  قُدَّ  ِعْندَ  َعْنهُ تَتََكلَّمُ  َوَكانَتْ  هللاَّ

ا. أُوُرَشلِيمَ  في فَِداءً  اْلُمْنتَِظِرينَ  َجِميعِ  بِّ  نَاُموسِ  َسبَ حَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْكَملُوا َولَمَّ  ،الرَّ

ِ َدائِماً   . النَّاِصَرةِ  َمِدينَتِِهمْ  إلى اْلَجلِيلِ  إلى َرَجُعوا   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر طُوبَه 10اليوم: 

 ليلا الجَ انَ يد ُعرس قَ عِ 
 

 العَشيه

 (19 ــ 1:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  4 مز

ْيتِ  واْلَخْمرِ  اْلِحْنطَِة، ثََمَرةِ  ِمنْ  َكثُُروا قَد ، َوْحَدكَ  أَْنتَ  ألنكَ . والزَّ  أَْسَكْنتَنِي يَاَربُّ

َجاءِ  َعلَى  .هَلِّلُويَا. الرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا َوَحَدثَ   لىإ اْليَهُوِديَّةِ  تُُخومِ  إلى َوَجاءَ  اْلَجلِيلِ  ِمنَ  ْنتَقَلَ إ اْلَكَلَمَ  هَذا يَُسوعُ  أَْكَملَ  لَمَّ

يِسيُّونَ  إلَْيهِ  َوَجاءَ . هُنَاكَ  فََشفَاهُمْ  َكثِيَرةٌ  ُجُموعٌ  َوتَبَِعْتهُ. األُْرُدنِّ  َعْبرِ  بُوهُ لِيُجَ  فِرِّ  رِّ

ُجلِ  يَِحلُّ  هَلْ : "قَائِلِينَ  ا". َخِطيٍَّة؟ لُِكلِّ  اْمَرأَتَهُ يُطَلِّقَ  أنْ  لِلرَّ  َماأَ : "َوقَالَ  فَأََجابَ  هُوَ  أَمَّ

ُجلُ  يَْتُركُ  هَذا أَْجلِ  ِمنْ : َوقَالَ  َوأُْنثَى؟ َذَكراً  َخلَقَهَُما اْلبَْدءِ  ِمنَ  أنهُ قََرْأتُمْ  هَُوأُ  أَباهُ  الرَّ  مَّ

. َواِحدٌ  دٌ َجسَ  بَلْ  اْثنَْينِ  بَْعدُ  لَْيَسا إذاً . َواِحداً  َجَسداً  االْثنَانِ  َويَُكونُ  بِاْمَرأتِِه، َويَْلتَِصقُ 

ُ  َجَمَعهُ فَالَِّذي قُهُيُ ال هللاَّ  يُْعطَى أنْ  ُموَسى أَْوَصى فَلَِماَذا: "لَهُ قَالُوا". اإلْنَسانُ  فَرِّ

 أنْ  لَُكمْ  أَِذنَ  قُلُوبُِكمْ  قََساَوةِ  أَْجلِ  ِمنْ  ُموَسى إنَّ : "لَهُمْ  قَالَ ". فَتُطَلَُّق؟ طََلَقٍ  ِكتَابُ 

 اْمَرأتهُ يُطَلِّقَ  َمنْ  إنَّ : لَُكمْ  َوأَقُولُ . هَكَذا يَُكنْ  لَمْ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  َولِكنْ . نَِساءُكمْ  تُطَلِّقُوا

نَا ِعلَّةِ  بَِغْيرِ  جُ  َوَمنْ  تَْزنِي، َجَعلَهَا فَقَدْ  الزِّ  إنْ : "ِميُذهُ تََلَ  لَهُ قَالَ ". يَْزنِي بُِمطَلَّقَةٍ  يَتََزوَّ
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ُجلِ  أَْمرُ  هَكَذا َكانَ  جَ  أنْ  لَهُ َخيرَ  فََلَ  اْلَمْرأَِة، َمعَ  الرَّ  عُ اْلَجِمي لَْيسَ : "لَهُمْ  فَقَالَ !" يَتََزوَّ

ه بَْطنِ  ِمنْ  ُولُِدوا ِخْصيَانٌ  يُوَجدُ  ألنهُ لَهُم؛ أُْعِطيَ  الَِّذينَ  بَلِ  الَكَلَمَ  هَذا يَْقبَلُونَ   ْم،أُمِّ

 َملَُكوتِ  ألَْجلِ  أَْنفَُسهُمْ  َخَصْوا ِخْصيَانٌ  َويُوَجدُ  النَّاُس، َخَصاهُمُ  ِخْصيَانٌ  َويُوَجدُ 

َمَواتِ  ِ َدائِماً   ". فَْليَْقبَلْ  يَْقبَلَ  أنْ  ْستَطَاعَ إ َمن. السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (24 ــ 40:  4) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 94 ، 12:  134 مز

ْيتِ  َوْجهُهُ َويَْبتَِهجُ  اإلْنَساِن، قَْلبَ  يُفِرحُ  اْلَخْمرُ  ،يَ  أَْعَمالُكَ  َعظَُمتْ  َما َكمثلِ . بِاْلزِّ  اَربُّ

 .هَلِّلُويَا. َصنَْعتَ  بِِحْكَمةٍ  َشْيءٍ  ُكلَّ 
 

بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

: نْ أ َشِهدَ  نَْفَسهُ يَُسوعَ  ألنَّ  اْلَجلِيِل؛ إلى َوَجاءَ  هُنَاكَ  ِمنْ  يَُسوعُ  َخَرجَ  اْليَْوَمْينِ  َوبَْعدَ 

ا". َمِدينَتِهِ  في َكَراَمةٌ  لِنَبِيٍّ  لَْيسَ "  قَدْ  َكانُوا ذْ إ اْلَجلِيلِيُّوَن، قَبِلَهُ اْلَجلِيلِ  إلى َجاءَ  فَلَمَّ

 َجاءَ فَ  اْلِعيدِ  إلى َجاُءوا أْيضاً  هُمْ  ألنهُمْ  اْلِعيِد؛ في أُوُرَشلِيمَ  في فََعلَهُ َما ُكلَّ  َعايَنُوا

 لَهُ َملَِكيٌّ  َرُجلٌ  َكْفِرنَاُحومَ  في َوَكانَ . َخْمراً  اْلَماءَ  َجَعلَ  َحْيثُ  اْلَجلِيِل، قَانَا إلى أْيضاً 

 إلَْيهِ  اْنطَلَقَ  اْلَجلِيِل، إلى اْليَهُوِديَّةِ  ِمنَ  َجاءَ  قَدْ  يَُسوعَ  أنَّ  َسِمعَ  إذْ  هَذا. َمِريضٌ  َولَدٌ 

 ال" :يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ . تِ اْلَموْ  َعلَى ُمْشِرفَاً  َكانَ  ألنهُ اْبنَهُ؛ َويَْشفِيَ  يَْنِزلَ  أنْ  َوَسأَلَهُ
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 أنْ  ْبلَ قَ  اْنِزلْ  َسيِِّدي، يَا: "اْلَملَِكيُّ  لَهُ فقَالَ ". َوَعَجائِبَ  آيَاتٍ  تَُعاينُوا لَمْ  إنْ  تُْؤِمنُونَ 

ُجلُ  فَآَمنَ ". َحيٌّ  إْبنُكَ . إْمضِ : "يَُسوعُ  لَهُ قَالَ ". فَتَاي يَُموتَ   لَهُقَا الَِّذي بِاْلقَْولِ  الرَّ

". َحيٌّ  إْبنَكَ  إنَّ : "قَائِلِينَ  َعبِيُدهُ  اْستَْقبَلَهُ نَاِزلٌ  هُوَ  َوفِيَما. َوَذهَبَ  يَُسوُع، لَهُ

اَعةِ  َعنِ  فَاْستَْخبََرهُمْ  ابَِعةِ  اَعةِ السَّ  في أَْمسِ : "لَهُ فَقَالُوا يَتََعافَى، أََخذَ  فِيهَا التي السَّ  السَّ

اَعةِ  تِْلكَ  في أنهُ أَبوه فََعلِمَ ". اْلُحمَّى تََرَكْتهُ  إْبنَكَ  إنَّ : "يَُسوعُ  فِيهَا لَهُ قَالَ  التي السَّ

ا يَُسوعُ  َعَملَهَا التِي الثَّانِيةُ  اآليَةُ  هيَ  هِذهِ . ُكلُّهُ َوبَْيتُهُ هُوَ  فَآَمنَ ". َحيٌّ   ِمنَ  َجاءَ  لَمَّ

ِ َدائِماً   .اْلَجلِيلِ  إلى اْليَهُوِديَّةِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (16 ــ 0:  6) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َمْعُموِديَّةِ بِالْ  َمَعهُ فَُدفِنَّا لَِمْوتِه، ْعتََمْدنَاإ اْلَمِسيحِ  لِيَُسوعَ  اْعتََمدَ  َمنْ  ُكلَّ  أننَا تَْجهَلُونَ  أَمْ 

 نَْحنُ  نَْسلُكُ  َكذلِكَ  اآلِب، بَِمْجدِ  األَْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحُ  أُقِيمَ  َكَما َحتَّى لَِمْوتِه،

ةِ  في أْيضاً   يرُ نَصِ  َمْوتِه، بِِشْبهِ  بِاْلَغْرسِ  َمَعهُ اْشتََرْكنَا قَدْ  ُكنَّا إنْ  ألنهُ. اْلَحيَاةِ  ِجدَّ

 ْلَخِطيَِّة؛ا َجَسدُ  لِيُْبطَلَ  َمَعهُ ُصلِبَ  قَدْ  اْلَعتِيقَ  إْنَسانَنَا أنَّ : هَذا َعالِِمينَ . بِقِيَاَمتِهِ  أْيضاً 

أَ  قَدْ  َماتَ  الَِّذي ألنَّ  لِْلَخِطيَِّة؛ أْيضاً  نُْستَْعبَدُ  نَُعودَ  ال َكيْ   قَدْ  ُكنَّا فَإنْ . اْلَخِطيَّةِ  ِمنَ  تَبَرَّ

 ِمنْ  مَ أُقِي بَْعَدَما اْلَمِسيحَ  أنَّ  َعالِِمينَ . َمَعهُ أْيضاً  َسنَْحيَا أَنَّنَا نُْؤِمنُ  ،اْلَمِسيحِ  َمعَ  ُمْتنَا

 هَُماتَ  الَِّذي اْلَمْوتَ  ألنَّ  بَْعُد؛ اْلَمْوتُ  َعلَْيهِ  يَُسودُ  َوال. أْيضاً  يَُموتُ  ال األَْمَواتِ  بَْينِ 

ةً  لِْلَخِطيَّةِ  ِ  فَيَْحيَاهَا يَْحيَاهَا التي َواْلَحيَاةُ  َواِحَدةً، َمرَّ  بُوااْحسِ  أْيضاً  أَْنتُمْ  َكذلِكَ . ّلِلَّ

ِ  أَْحيَاءً  َولِكنْ  اْلَخِطيَِّة، َعنِ  أَْمَواتاً  أَْنفَُسُكمْ   لَِكنَّ تَمْ  الَ  إذاً . َربِّنَا يَُسوعَ  بِاْلَمِسيحِ  ّلِِلَّ
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 إْثمٍ  لَِحةَ أَسْ  أَْعَضاَءُكمْ  تُقِيُموا َوال َشهََواتِِه، في لِتُِطيُعوهَا اْلَمائِتِ  َجَسِدُكمُ  في اْلَخِطيَّةُ 

ِ  َذَواتَُكمْ  أَقِيُموا بَلْ  لِْلَخِطيَِّة، ِ  بِرٍّ  أَْسلَِحةِ  َوأَْعَضاَءُكمْ  األَْمَواتِ  ِمنَ  َكأَْحيَاءٍ  ّلِلَّ  فَإنَّ  .ّلِِلَّ

 إذاً؟ افََماذَ . النِّْعَمةِ  تَْحتَ  بَلْ  النَّاُموسِ  تَْحتَ  لَْستُمْ  ألنُكمْ  َعليُكْم؛ تَُسودَ  لَنْ  اْلَخِطيَّةَ 

 الَِّذي أنَّ  تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ ! َحاَشا النِّْعَمِة؟ تَْحتَ  بَلْ  النَّاُموسِ  تَْحتَ  لَْسنَا ألننَا أَنُْخِطئُ 

ا: تُِطيُعونَهُ لَِمنْ  َعبِيدٌ  أَْنتُمْ  لَطَاَعتِِه، َعبِيداً  لَهُ أَْنفَُسُكمْ  تُقِيُمونَ  ا َمْوتِ لْ لِ  لِْلَخِطيَّةِ  إمَّ  َوإمَّ

 .لِْلبِرِّ  لِلطَّاَعةِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (92 ــ 93:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ا  نُكمْ أل إلَْيُكمْ  أَْكتُبْ  لَمْ . َشْيءٍ  ُكلَّ  َوتَْعلَُمونَ  القُدُّوسِ  ِمنَ  َمْسَحةٌ  أْيضاً  فَلَُكمْ  أَْنتُمْ  َوأمَّ

، تَْعلَُمونَ  لَْستُمْ  ابٍ  ُكلَّ  َوأنَّ  تَْعِرفُونَهُ، ألنُكمْ  بَلْ  اْلَحقَّ  هُوَ  َمنْ . اْلَحقِّ  ِمنَ  هُوَ  لَْيسَ  َكذَّ

اُب،  يُْنِكرُ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، ِضدُّ  هُوَ  هَذا اْلَمِسيُح؟ هُوَ  يَُسوعَ  أنَّ  يُْنِكرُ  الَِّذي إالَّ  الَكذَّ

 ِرفْ يَْعتَ  َوَمنْ  أْيضاً، اآلبُ  لَهُ فَلَْيسَ  اإلْبنَ  يُْنِكرُ  َمنْ  َوُكلُّ . أْيضاً  اإلْبنَ  يُْنِكرُ  اآلبَ 

ا. أْيضاً  اآلبُ  فَلَهُ بِاالْبنِ   ثَبَتَ  إنْ . يُكمْ فِ  فَْليَْثبُتْ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُمُوهُ  فََما أْيضاً  أَْنتُمْ  أَمَّ

 اْلَوْعدُ  وَ هُ  وهَذا. َواآلبِ  اإلْبنِ  في تَْثبُتُونَ  أْيضاً  فَأَْنتُمْ  اْلبَْدِء، ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  َما فِيُكمْ 

 .األَبِديَّةُ  اْلَحيَاةُ : بِهِ  هُوَ  َوَعَدنَا الَِّذي

ا ال تُِحبُّوا  الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (10 ــ 0:  2) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر المشُموليَن اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  َونَِساءً  ِرَجاالً  َويَُجرُّ  اْلبُيُوتَ  يَْدُخلُ  َوهُوَ  الَكنِيَسةَ، يَْضطَِهدُ  فََكانَ  َشاُولُ  َوأمَّ

ا. السِّْجنِ  إلى َويَُسلُِّمهُمْ  ِرينَ  يَُجولُونَ  َكانُوا تََشتَّتُوا الَِّذينَ  أَمَّ  اْنَحَدرَ فَ . بِاْلَكلَِمةِ  ُمبَشِّ

اِمَرةِ  ِمنَ  َمِدينَةٍ  إلى فِيلِبُّسُ   ونَ يُْصغُ  اْلُجُموعُ  َوَكانَ . بِاْلَمِسيحِ  لَهُمْ  يَْكِرزُ  َوَكانَ  السَّ

 ْصنَُعهَا؛يَ  َكانَ  تيالَّ  اآليَاتِ  َونَظَِرِهمُ  اْستَِماِعِهمْ  ِعْندَ  فِيلِبُّسُ  يَقُولُهُ َما إلى َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ 

. َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  َصاِرَخةً  تَْخُرجُ  َكانَتْ  نَِجَسةٌ  أَْرَواحٌ  بِِهمْ  الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيِرينَ  ألنَّ 

. اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  في َعِظيمٌ  فََرحٌ  فََكانَ . يَْشفِيهُمْ  َكانَ  َواْلُعْرجِ  اْلَمْفلُوِجينَ  ِمنَ  َوَكثِيُرونَ 

ْحرَ  يَْستَْعِملُ  ِسيُموُن، اْسُمهُ َرُجلٌ  اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  في قَْبَلً  َوَكانَ   ْعبِ شَ  ُكلَّ  َويُْدِهشُ  السِّ

اِمَرِة،  ىإل َكبِيِرِهمْ  ِمنْ  إلَْيهِ  يُْصُغونَ  اْلَجِميعُ  َوَكانَ !". َعِظيمٌ  أَنا إنِّي: "َوقَائَِلً  السَّ

ةُ  هُوَ  هََذا: "قَائِلِينَ  َصِغيِرِهمْ  ِ  قُوَّ  أَقَامَ  ألنهُ إلَْيهِ  يُْصُغونَ  اْلَجِميعُ  َوَكانَ ". اْلَعِظيَمةُ  هللاَّ

ا َولَِكنْ . بِاألَْسَحارِ  يُْطِغيهمْ  طَِويَلً  َزَماناً  بَيِنَهمْ  َرهُمْ  إذْ  آَمنُوا لَمَّ  لَُكوتِ بِمَ  فِيلِبُّسُ  بَشَّ

 ِ ا .آَمنَ  نَْفُسهُ أْيضاً  َوِسيُمونُ . َونَِساءً  ِرَجاالً  اْعتََمُدوا اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوبِاْسمِ  هللاَّ  َولَمَّ

اتٍ  آيَاتٍ  َرأى َوإذْ  فِيلِبَُّس، يَُلَِزمُ  َكانَ  اْعتََمدَ   .شَ إْنَدهَ  يَِديِه، َعلَى تُْجَرى َعِظيَمةً  َوقُوَّ

َسة ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   آمين. ،لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (11 ــ 1:  9) يُوَحنا
 

 نايُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 16،  12 ، 14:  22 مز

ُ  هُوَ  أَْنتَ  ُعوبِ  في أَْظهَْرتَ  اْلَعَجائَِب، َصانِعُ  هللاَّ تَكَ  الشُّ  بََك،َشعْ  بِِذَراِعكَ  َخلَّْصتَ . قُوَّ

ُ  يَا اْلِميَاهُ  أَْبَصَرْتكَ   .هَلِّلُويَا. فَفَِزَعتْ  هللاَّ
 

بُن إ ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ضاً أيْ  َوُدِعيَ . هُنَاكَ  يَُسوعَ  أُمُّ  َوَكانَتْ  اْلَجلِيِل، قَانَا في ُعْرسٌ  َكانَ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفي

ا. اْلُعْرسِ  إلى َوتََلِميُذهُ  يَُسوعُ   لَهُمْ  لَْيسَ : "لَهُ يَُسوعَ  أُمُّ  قَالَتْ  اْلَخْمُر، فََرَغتِ  َولَمَّ

هُ قَالَتْ ". بَْعدُ  َساَعتِي تَأْتِ  لَمْ  اْمَرأةُ؟ يَا َولَكِ  لِي َما: "يَُسوعُ  لَهَا فَقَالَ ". َخْمرٌ  امِ لِلْ  أُمُّ : ُخدَّ

 َحَسبَ  هُنَاَك، َمْوُضوَعةً  ِحَجاَرةٍ  ِمنْ  أَْجَرانٍ  ِستَّةُ  َوَكانَتْ ". فَاْفَعلُوهُ  لَُكمْ  قَالَ  َمْهَما"

 األَْجَرانَ  اْمألُوا: "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ . ثََلَثَةً  أَوْ  ِمْطَرْينِ  َواِحدٍ  ُكلُّ  يََسعُ  اْليَهُوِد، تَْطِهيرِ 

ُموا اآلنَ  إْستَقُوا: "لَهُمُ  قَالَ  ثُمَّ . فَْوقَ  إلى فََمألُوهَا". َماءً  ". اْلُمتََّكإِ  َرئيسِ  إلى َوقَدِّ

ُموا ا. فَقَدَّ لَ  اْلَماءَ  اْلُمتََّكإِ  َرئيسُ  َذاقَ  فَلَمَّ  لِكنَّ  ،ِهيَ  أْينَ  ِمنْ  يَْعلَمُ  يَُكنْ  َولَمْ  َخْمراً، اْلُمتََحوِّ

امَ   قَالَ وَ  اْلَعِريِسَ  اْلُمتََّكإِ  َرئيسُ  فََدَعا يَْعلَُموَن، َكانُوا اْلَماءَ  َمألُوا قَدْ  َكانُوا الِّذينَ  اْلُخدَّ

الً، اْلَجيَِّدةَ  اْلَخْمرَ  يََضعُ  إنََّما إْنَسانٍ  ُكلُّ : "لَهُ مُ  فَِحينَئِذٍ  َسِكُروا َوَمتَى أَوَّ ا. الدُّونَ  يُقَدِّ  أَمَّ

 وعُ يَسُ  فََعلَهَا التي األُولى اآليَةُ  ِهيَ  هِذهِ !". اآلنَ  إلى اْلَجيَِّدةَ  اْلَخْمرَ  َحفِْظتَ  فَقَدْ  أَْنتَ 

ِ َدائِماً  . تََلَِميُذهُ  بِهِ  فَآَمنَ  َمْجَدهُ، َوأَْظهَرَ  اْلَجلِيِل، قَانَا في   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر طُوبَه 99اليوم: 
 

 العَشيه

 (90 ــ 14:  92) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  6، 11:  09 مز

يقُونَ  أيهَا إْفَرُحوا دِّ بِّ  الصِّ  هَذا أَْجلِ  ِمنْ  .التَّْسبِيحُ  يَْنبَِغي لِْلُمْستَقِيِمينَ  َوتَهَلَّلُوا، بِالرَّ

يِسينَ  ُكلُّ  إلَْيَك، يَْبتَِهلُ   .هَلِّلُويَا. ُمْستَقِيمٍ  أَوانٍ  في القِدِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 َوَزنَاٍت، َخْمسَ  َواِحداً  فَأَْعطَى أَْمَوالَهُ، َوَسلََّمهُمْ  َعبِيَدهُ  َدَعا ُمَسافِرٌ  إْنَسانٌ  َوَكأنَما

 ذَ أَخَ  الَِّذي فََمَضى. َوَسافَرَ . طَاقَتِهِ  قَْدرِ  َعلَى َواِحدٍ  ُكلَّ . َوْزنَةً  َوآَخرَ  َوْزنَتَْيِن، َوآَخرَ 

 االْثنَتَْيِن، أََخذَ  الَِّذي أْيضاً  َوهَكَذا. أَُخرَ  َخْمَساً  فََربِحَ  بِهَا، َوتَاَجرَ  َوَزنَاتٍ  اْلَخْمسَ 

ا. يَْينِ أُْخرَ  اْثنَتَْينِ  َربِحَ   َوأَْخفَى األَْرضِ  في َوَحفَرَ  فََمَضى اْلَواِحدةَ  أََخذَ  الَِّذي َوأمَّ

ةَ   َخذَ أَ  الَِّذي فََجاءَ . َوَحاَسبَهُمْ  اْلَعبِيدِ  أُولئِكَ  َسيِّدُ  َجاءَ  طَِويلٍ  َزَمانٍ  َوبَْعدَ . َسيِِّدهِ  فِضَّ

مَ  َوَزنَاتٍ  اْلَخْمسَ   .أَْعطيتَنِي َوَزنَاتٍ  َخْمسَ  َسيِِّدي، يا: قَائَِلً  أَُخرَ  َوَزنَاتٍ  َخْمسَ  َوقَدَّ

الِحُ  اْلَعْبدُ  أيهَا َحسناً : َسيُِّدهُ  لَهُ فَقَالَ . َربِْحتُهَا أَُخرُ  َوَزنَاتٍ  َخْمسُ  هَُوَذا  ُن،َواألِمي الصَّ

 أََخذَ  الَِّذي ءَ َجا ثُمَّ . َسيِِّدكَ  فََرحِ  إلى اُْدُخلْ . اْلَكثِيرِ  َعلَى فَأُقِيُمكَ  اْلقَلِيلِ  في أِميناً  ُكْنتَ 

 قَالَ  .َربِْحتُهَُما أُْخَريَانِ  َوْزنَتَانِ  هَُوذا. َسلَّْمتَنِي َوْزنَتَْينِ  َسيِِّدي، يا: َوقَالَ  اْلَوْزنَتَْينِ 
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ا: َسيُِّدهُ  لَهُ الِحُ  اْلَعْبدُ  أيهَا نِِعمَّ . اْلَكثِيرِ  لَىعَ  فَأُقِيُمكَ  اْلقَلِيلِ  في أَِميناً  ُكْنتَ  َواألَِميُن، الصَّ

ِ َدائِماً   .َسيِِّدكَ  فََرحِ  إلى اُْدُخلْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (12 ــ 11:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُهِمن 
 

 19 ، 1:  00 مز

يقُونَ  أيهَا إْبتَِهُجوا دِّ ، الصِّ بِّ ةِ لِ  طُوبَى. التَّْسبِيحُ  يَْنبَِغي لِْلُمْستَقِيِمينَ  بِالرَّ  التِي ألُمَّ

بُّ  ْعبِ  إلهُهَا، هُوَ  الرَّ  .هَلِّلُويَا. لَهُ ِميَراثَاً  إْختَاَرهُ  الَِّذي َوالشَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ظُنُّونَ يَ  َوَكانُوا أُوُرَشلِيَم، ِمنْ  قَِريباً  َكانَ  ألنهُ َمثََلً، فَقَالَ  َعادَ  هَذا يَْسَمُعونَ  َكانُوا َوإذْ 

ِ  َملَُكوتَ  أنَّ   دْ قَ  اْلِجْنسِ  َشِريفُ  إْنَسانٌ  َكانَ : "فَقَالَ . اْلَحالِ  في يَْظهَرَ  أنْ  َعتِيدٌ  هللاَّ

 مْ َوأَْعطَاهُ  لَهُ َعبِيدٍ  َعَشَرةَ  فََدَعا. َويَْرِجعَ  لِنَْفِسهِ  ُمْلَكاً  لِيَأُْخذَ  بَِعيَدةٍ  ُكوَرةٍ  إلى َذهَبَ 

ا. آتِيَ  َحتَّى هِذهِ  في تَاِجُروا: لَهُمْ  َلً قَائِ  أَْمنَاٍء، َعَشَرةَ   فََكانُوا َمِدينَتِهِ  أَْهلُ  َوأمَّ

 َرَجعَ  اَولَمَّ . َعلَْينَا يَْملِكُ  هَذا أنَّ  نُِريدُ  ال: قَائِلِينَ  َسفَاَرةً  َوَراَءهُ  فَأَْرَسلُوا يُْبِغُضونَهُ،

ةَ، أَْعطَاهُمُ  الَِّذينَ  اْلَعبِيدُ  إلَْيهِ  يُْدَعى أنْ  قَالَ  اْلُمْلَك، أََخذَ  بَْعَدَما  تَاَجرَ  ابِمَ  لِيَْعلَمَ  اْلفِضَّ

لُ  فََجاءَ . َواِحدٍ  ُكلُّ  ا: لَهُ فَقَالَ . أَْمنَاءٍ  َعَشَرةَ  َربِحَ  َمنَاكَ  َسيِِّدي، يَا: قَائَِلً  األَوَّ  يهَاأ نِِعمَّ

الُِح، اْلَعْبدُ   ثُمَّ . ُمْدنٍ  َعْشرِ  َعلَى ُسْلطَانٌ  لَكَ  فَْليَُكنْ  اْلقَلِيِل، في أَِمينَاً  ُكْنتَ  ألنكَ  الصَّ
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 أَنتَ  َوُكنْ : أْيضاً  لِهَذا فَقَالَ . أَْمنَاءٍ  َخْمَسةَ  َربِحَ  قَدْ  َمنَاكَ  َسيِِّدي، يَا: قَائَِلً  الثَّانِي َجاءَ 

ِ َدائِماً  ".ُمْدنٍ  َخْمسِ  َعلَى  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2:  4 ــ 93:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم فيلبي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َمواتِ  في هيَ  نَحنُ  َوطَنِيَّتَنَا فإنَّ   يَُسوعَ  َربَّنَا: ُمَخلَِّصنَا نَْنتَِظرُ  هُناكَ  وِمنْ . السَّ

 َمْجِدِه، َجَسدِ  لُِصوَرةِ  ُمَشاِركاً  لِيَُكونَ  تََواُضِعنَا َجَسدَ  َسيَُغيِّرُ  الَِّذي هَذا اْلَمِسيَح،

 األَِحبَّاءَ  إْخَوتِي يَا إذاً . َشْيءٍ  ُكلَّ  لِنَْفِسهِ  يُْخِضعَ  أنْ  اْستِطَاَعتِهِ  َعَملِ  بَِحَسبِ 

بِّ  في هَكَذا اْثبُتُوا َوإْكلِيلِي، فََرِحي يَا َواْلَمْحبُوبِيَن،  إلى أَْطلُبُ . األَِحبَّاءُ  أيهَا الرَّ

بِّ  في بِعينِهِ  هَذا في تَْفتَِكَرا أنْ  ِسْنتِيِخي إلى َوأَْطلُبُ  افُوِديَّةَ   أَْنتَ  لُكَ أَْسأَ  نََعمْ . الرَّ

 َمعَ  ،اإلْنِجيلِ  في َمِعي َجاهََدتَا اللَّتَْينِ  هَاتَْينِ  َساِعْدهَُما، َشريِكي اْلُمختَارُ  أيهَا أْيضاً،

. َحيَاةِ الْ  ِسْفرِ  في َمْكتُوبَةٌ  أَْسَماُؤهُمْ  الَِّذينَ  َمِعي، اْلَعاِملِينَ  َوبَاقِي أْيضاً  اْكلِيَمْنُدسَ 

بِّ  في اِْفَرُحوا . النَّاسِ  لَِجِميعِ  ِحْلُمُكمْ  لِيَْظهَرْ . اِْفَرُحوا: أْيضاً  َوأَقُولُ  ِحيٍن، ُكلَّ  الرَّ

بُّ  َلَةِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في بَلْ  ٍء،بَِشيْ  تَْهتَمُّوا ال. قَِريبٌ  الرَّ َعاءِ  بِالصَّ ْكرِ  َمعَ  َوالدُّ  لِتُْعلَمْ  ،الشُّ

ِ  لََدى ِطْلبَاتُُكمْ  ِ  َوَسَلمُ . هللاَّ  في ُكمْ َوأَْفَكارَ  قُلُوبَُكمْ  يَْحفَظُ  َعْقٍل، ُكلَّ  يَفُوقُ  الَِّذي هللاَّ

، هُوَ  َما ُكلُّ  إْخَوتِي يَا أَِخيراً . يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ   َعاِدٌل، هُوَ  َما ُكلُّ  َجلِيٌل، هُوَ  َما ُكلُّ  َحقٌّ

 امَ  أَوْ  فَِضيلَةٌ  فِيهِ  َما ِصيٍت، بُِحْسنِ  َشْيءٍ  ُكلُّ  بَِمَحبٍَّة، َشْيءٍ  ُكلُّ  طَاِهٌر، هُوَ  َما ُكلُّ 

 ُموهَا،َوَسِمْعتُ  َوتََسلَّْمتُُموهَا، تََعلَّْمتُُموهَا، الَّتي ِهيَ  هِذهِ . اْفتَِكُروا هِذهِ  فَفِي َكَراَمةٌ، فِيهِ 

، َونَظَْرتُُموهَا َلَمِ  َوإلهُ اْفَعلُوهَا، فَهِذهِ  فيَّ  .َمَعُكمْ  يَُكونُ  السَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (93 ــ 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوبسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

يَّانُ  هَُوذا. تَُدانُوا لِئََلَّ  إْخَوتي يا بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  يَئِنَّ  ال . ألْبَوابِ ا َعلَى َواقِفٌ  الدَّ

 اْسمِ بِ  تََكلَُّموا الَِّذينَ  األنبِيَاءِ  أناةِ  َوطُولِ  الَمَشقَّاتِ  ْحتَِمالِ إ ِمثَالَ  إْخَوتي يا لَُكمْ  ُخُذوا

بِّ  بُ  نَْحنُ  هَا. الرَّ ابِِرينَ  نُطَوِّ  ألنَّ . بِّ الرَّ  َعاقِبَةَ  َوَرأَْيتُمْ  أيُّوبَ  بَِصْبرِ  َسِمْعتُمْ  قَدْ . الصَّ

بَّ  أفَةِ  َعِظيمُ  هُوَ  الرَّ  واتَْحلِفُ  ال إْخَوتي، يا َشيءٍ  ُكلِّ  َوقَْبلَ . األناةِ  طَويلُ  َوهُوَ  ِجّداً  الرَّ

َماءِ  ال  َلَّ لِئَ  ال، وال نََعْم، نََعمْ : َكَلُمُكمْ  َوْليَُكنْ . آَخرَ  بِقََسمٍ  َوال بِاألْرضِ  َوال بِالسَّ

 بِ القَلْ  َوالفَِرحُ . فَْليَُصلِّ  تََعبٌ  نَالَهُ قَدْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َكانَ  وإنْ . اْلُحْكمِ  تَْحتَ  تَُكونُوا

 ويَْدهَنُوهُ  يهِ َعل َوْليَُصلُّوا الَكنِيَسةِ  قُُسوسَ  فَْليَْدعُ  َمريضاً  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َكانَ  َوإنْ . فَْليَُرتِّلْ 

، بِإْسمِ  بَِزْيتٍ  بِّ بُّ  اْلَمِريَض، تَُخلِّصُ  اإليَمانِ  َوَصَلةُ  الرَّ  دْ قَ  َكانَ  َوإنْ  يُقِيُمهُ، َوالرَّ

 ألْجلِ  مْ بَْعُضكُ  َوَصلُّوا لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ  بَِخطَايَاُكمْ  فَإْعتَِرفُوا. لَهُ تُْغفَرُ  َخطَايَا َعِملَ 

ةٌ  فِيها البَارِّ  َوَصَلةُ . تُْشفَْوا لِكيَما بَْعٍض، الَةٌ  َعِظيَمةٌ  قُوَّ  تَْحتَ  انَاً إْنسَ  إيلِيَّا َكانَ . فَعَّ

َماُء، تُْمِطرَ  ال َكيْ  َصَلةً  َوَصلَّى ِمْثلَنَا، اآلالمِ   ثََلثَ  األْرضِ  َعلَى تُْمِطرْ  فَلَمْ  السَّ

َماءُ  فَأْعطَتِ  أْيضاً، َوَصلَّى. أْشهُرٍ  َوِستَّةَ  ِسنِينَ  . َمَرهَاثَ  أْنبَتَتْ  َواألْرضُ  اْلَمطََر، السَّ

هُ  اْلَحقِّ  َسبيلِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َضلَّ  إذا إْخَوتي، يا  يَُردُّ  َمنْ  أنَّ  فَْليَْعلَمْ  َواِحٌد، َوَردَّ

 .ثِيَرةً كَ  َخطَايَا َويَْستُرُ  اْلَمْوِت، ِمنَ  نَْفَسهُ يَُخلِّصُ  فَإنَّهُ َضَللَتِِه، طَِريقِ  َعنْ  الَخاِطئَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (96 ــ 12:  11) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا يقِ  ِمنَ  تََشتَّتُوا الَِّذينَ  أَمَّ  َوقُْبُرسَ  ةَ فِينِيقِيَ  إلى فَأَتْوا ْستِفَانُوسَ إ َعلَى َحلَّ  الَِّذي الضِّ

 ونَ قُْبُرِسيُّ قَْومٌ  ِمْنهُمْ  َوَكانَ . فَقَطْ  اْليَهُودَ  إالَّ  بِاْلَكلَِمةِ  أََحداً  يَُكلُِّمونَ  ال َوهُمْ  َوأْنطَاِكيَةَ،

ا الَِّذينَ  هُؤالءِ  َوقَْيَرَوانِيُّوَن،  اِرزينَ كَ  اْليُونَانِيِّينَ  َمعَ  يَتََكلَُّمونَ  َكانُوا أَْنطَاِكيَةَ  َدَخلُوا لَمَّ

بِّ  بِّ  يَدُ  َوَكانَتْ . يَُسوعَ  بِالرَّ بِّ  إلى َوَرَجُعوا َكثِيرٌ  َجْمعٌ  فَآَمنَ  َمَعهُْم، الرَّ ََ فَبَ . الرَّ  لَ

 هََذافَ . اِكيَةَ أَْنطَ  إلى بَْرنَابَا فَأَْرَسلُوا أُوُرَشلِيَم، في الَّتي اْلَكنِيَسةِ  آَذانِ  إلى َعْنهُمْ  اْلقَْولُ 

ا ِ  نِْعَمةَ  َوَرأى أَتَى لَمَّ ي َوَكانَ  فَِرَح، هللاَّ بِّ  في يَْثبُتُوا أنْ  اْلَجِميعَ  يَُعزِّ  اْلقَْلِب؛ مِ بَِعزْ  الرَّ

وحِ  ِمنَ  َوُمْمتَلِئاً  َصالَِحاً  َرُجَلً  َكانَ  ألنهُ بِّ  إلى فَاْنَضمَّ . َواإليَمانِ  القُُدسِ  الرُّ  ْمعٌ جَ  الرَّ

ا. َشاُولَ  لِيَْطلُبَ  طَْرُسوسَ  إلى َخَرجَ  ثُمَّ . َعِظيمٌ  . أَْنطَاِكيَةَ  إلى بِهِ  َجاءَ  َوَجَدهُ  َولَمَّ

 يذُ التََّلمِ  َوُسمِّيَ . َكبِيراً  َجْمعاً  َوَعلََّما َكاِملَةً  َسنَةً  اْلَكنِيَسةِ  في اْجتََمَعا أَنهَُما فََحَدثَ 

الً  أَْنطَاِكيَةَ  في الَِّذينَ   ".َمِسيِحيِّينَ " أَوَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (44 ــ 09:  19) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0:  62 ، 12:  04 مز

يقِيَن، أَْحَزانُ  ِهيَ  َكثِيَرةٌ  دِّ يِهمِ  َجِميِعهَا َوِمنْ  الصِّ بُّ  يُنَجِّ يقُونَ . الرَّ دِّ  ونَ يَْفَرحُ  َوالصِّ

ِ، أََمامَ  َويَتَهَلَّلُونَ  ُمونَ  هللاَّ ُرورِ  َويَتَنَعَّ  .هَلِّلُويَا. بِالسُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ِغيُر، اْلقَِطيعُ  أَيهَا تََخْف، الَ   ُعوابِي. اْلَملَُكوتَ  يُْعِطيَُكمُ  أَنْ  ُسرَّ  قَدْ  أَباُكمْ  فَإنَّ  الصَّ

َمَواتِ  في َكْنزاً  تَْبلَى، ال أَْكيَاساً  لَُكمْ  َواْصنَُعوا. َصَدقَةً  َوأَْعطُوا أَْمتَعتَُكمْ   يَْفنَى، ال السَّ

 بُُكمْ قَلْ  يَُكونُ  هُنَاكَ  َكْنُزُكْم، َحْيثُ  ألَنهُ ُسوٌس؛ يُْفِسُدهُ  َوالَ  َساِرقٌ  ِمْنهُ يَْدنو ال َحْيثُ 

 اً أُنَاسَ  تُْشبِهُونَ  أْيضاً  َوأَْنتُمْ  ُموقََدةً، َوَمَصابِيُحُكمْ  ُمَمْنطَقَةً  أَْحقَاُؤُكمْ  لِتَُكنْ . أْيَضاً 

. ْقتِ لِْلوَ  لَهُ يَْفتَُحونَ  َوقََرعَ  َجاءَ  إَذا َحتَّى اْلُعْرِس، ِمنَ  يَْرِجعُ  َمتَى َسيَِّدهُمْ  يَْنتَِظُرونَ 

 نَّهُإ: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . َساِهِرينَ  يَِجُدهُمْ  َسيُِّدهُمْ  َجاءَ  إَذا الَِّذينَ  اْلَعبِيدِ  ألُولَئِكَ  طُوبَى

 ْلهَِزيعِ ا في َجاءَ  أَوْ  الثَّانِي اْلهَِزيعِ  في َجاءَ  َوإَذا. فَيَْخِدُمهُمْ  َويَقُومُ  َويُْتِكئُهُْم، يَتََمْنطَقُ 

 انَ كَ  لَوْ  أَنهُ: اْعلَُموهُ  َوهَذا. اْلَعبِيدِ  ألُولَئِكَ  فَطُوبَى هَكَذا، يَْصنَُعونَ  َوَوَجَدهُمْ  الثَّالِثِ 

اِرقُ  يَأْتِي َساَعةٍ  أَيةِ  في يَْعلَمُ  اْلبَْيتِ  َربُّ   فَُكونُوا. ْنقَبُ يُ بَْيتَهُ يََدعْ  َولَمْ  يَْسهَُر، لََكانَ  السَّ

يَن، أْيضاً  أَْنتُمْ  : بُْطُرسُ  الَ فَقَ . اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَأْتِي هاتَْعرفُونَ  الَ  َساَعةٍ  في فَإنَّهُ ُمْستَِعدِّ

، بُّ  فَقَالَ  لِلَجِميعِ؟ قُْلتَهُ أَمْ  اْلَمثَلَ  هَذا قُْلتَ  أَلَنَا يَاَربُّ  ألَِمينُ ا اْلَوِكيلُ  تَُرى هُوَ  َمنْ : الرَّ
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 اْلَعْبدِ  ذلِكَ لِ  طُوبَى ِحينِِه؟ في طََعاَمهُمْ  لِيُْعِطيَهُمْ  َعبِيِدهِ  َعلَى َسيُِّدهُ  يُقِيُمهُ الَِّذي اْلَحِكيمُ 

 . هِ أَْمَوالِ  َجِميعِ  َعلَى يُقِيُمهُ إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  َحقَّاً  هَكَذا، يَْفَعلُ  يَِجُدهُ  َسيُِّدهُ  َجاءَ  إَذا الَِّذي

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر طُوبَه 96اليوم: 
 

 العَشيه

 (49 ــ 04:  13) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ اإلنجِ َع نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6 ،11:  09 مز

يقُونَ  أيهَا إْفَرُحوا دِّ بِّ  الصِّ  هَذا أَْجلِ  ِمنْ  .التَّْسبِيحُ  يَْنبَِغي لِْلُمْستَقِيِمينَ  َوتَهَلَّلُوا، بِالرَّ

يِسينَ  ُكلُّ  إلَْيَك، يَْبتَِهلُ   .هَلِّلُويَا. ُمْستَقِيمٍ  أَوانٍ  في القِدِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

. اً َسْيف بَلْ  َسَلماً  ألُْلقِيَ  ِجْئتُ  َما األَْرِض، َعلَى َسَلَماً  ألُْلقِيَ  ِجْئتُ  أني تَظُنُّوا ال

قَ  أَتَْيتُ  فَإنِّي هَا، ِضدَّ  َوااِلْبنَةَ  أبِيِه، ِضدَّ  اإلْنَسانَ  ألُفَرِّ . اَحَماتِهَ  ِضدَّ  َواْلَعُروسَ  أُمِّ

هُ أوْ  أَبَاهُ  أََحبَّ  َمنْ . بَْيتِهِ  أَْهلُ  اإلْنَسانِ  َوأَْعَداءُ   َحبَّ أَ  َوَمنْ  يَْستَِحقُّنِي، فََلَ  ِمنِّي أَْكثَرَ  أُمَّ

. يَْستَِحقُّنِي َلَ فَ  َويَْتبَُعنِي َصلِيبَهُ يَْحِملُ  ال َوَمنْ  يَْستَِحقُّنِي، فََلَ  ِمنِّي أَْكثَرَ  اْبنَتَهُ أوْ  اْبنَهُ

 بِلَنِي،قَ  فَقَدْ  يَْقبَْلُكمْ  َمنْ . يَِجُدهَا أَْجلِي ِمنْ  نَْفَسهُ أََضاعَ  َوَمنْ  يُِضيُعهَا، نَْفَسهُ َوَجدَ  َمنْ 

 َوَمنْ  يَأُْخُذ، يٍّ نَبِ  فَأَْجرَ  نَبِيٍّ  بِاْسمِ  نَبِيَّاً  يَْقبَلْ  َمنْ . أَْرَسلَنِي الَِّذي قَبِلَ  فَقَدْ  يَْقبَْلنِي َوَمنْ 

اً  يَْقبَلْ  َغارِ  هُؤالءِ  أََحدَ  يَْسقِ  َوَمنْ . يَأُْخذُ  بَارٍّ  فَأَْجرَ  بَارٍّ  بِاْسمِ  بَارَّ  اِردٍ بَ  َماءٍ  َكأْسَ  الصِّ

 .أَْجُرهُ  يَِضيعَ  لَنْ  إنَّهُ لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  تِْلِميٍذ، بِاْسمِ  فَقَطْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (90 ــ 12:  6) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 19 ، 1:  00 مز

يقُونَ  أيهَا إْبتَِهُجوا دِّ ، الصِّ بِّ ةِ لِ  طُوبَى. التَّْسبِيحُ  يَْنبَِغي لِْلُمْستَقِيِمينَ  بِالرَّ  التِي ألُمَّ

بُّ  ْعبِ  إلهُهَا، هُوَ  الرَّ  .هَلِّلُويَا. لَهُ ِميَراثَاً  إْختَاَرهُ  الَِّذي َوالشَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ِمنَ  َكثِيرٍ  َوُجْمهورٍ  تََلِميِذِه، ِمنْ  َجْمعٍ  َمعَ  َخَلٍء، َمْوِضعٍ  في َوَوقَفَ  َمَعهُمْ  َونََزلَ 

ْعِب،  َجاُءوا الَِّذينَ  َوَصْيَدا، ُصورَ  َساِحلِ  َوِمنْ  َوأُوُرَشلِيمَ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  ِمنْ  الشَّ

بُونَ  أَْمَراِضِهْم، ِمنْ  َويَشفِيَِهمْ  ِمنهُ لِيَْسَمُعوا . يِهمْ يَْشفِ  َكانَ  النَِّجَسةِ  األَْرَواحِ  ِمنَ  َواْلُمَعذَّ

ةً  ألنَّ  يَْلِمَسهُ؛ أنْ  يَْطلُبُ  اْلَجْمعِ  ُكلُّ  َوَكانَ   َوَرفَعَ  .اْلَجِميعَ  َوتَْشفِي ِمْنهُ تَْخُرجُ  َكانَتْ  قُوَّ

وحِ؛ اْلَمَساِكينُ  أيهَا طُوبَاُكمْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  تََلِميِذهِ  إلى َعْينَْيهِ  ِ  تَ َملَُكو لَُكمْ  ألنَّ  بِالرُّ . هللاَّ

 ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلبَاُكونَ  أيهَا طُوبَاُكمْ . تُْشبَُعونَ  ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلِجيَاعُ  أيهَا طُوبَاُكمْ 

 مْ اْسَمكُ  ُجواَوأَْخرَ  َوَعيَُّروُكْم، َوأَْفَرُزوُكمْ  النَّاُس، أْبَغَضُكمْ  إذا طُوبَاُكمْ . َستَْضَحُكونَ 

يرٍ   ِظيمٌ عَ  أَْجُرُكمْ  فَهَُوَذا َوتَهَلَّلُوا، اْليَْومِ  ذلِكَ  في اْفَرُحوا. اإلْنَسانِ  اْبنِ  أَْجلِ  ِمنْ  َكِشرِّ

َماِء؛ في  ". بِاألنبِيَاءِ  يَْفَعلُونَ  َكانُوا هَكَذا آباَءهُمْ  ألنَّ  السَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (14 ــ 0:  19) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُروا  ِكلُّواتَ  لِئََلَّ  َوْحَدهُمْ  لِنِفُوِسِهمْ  اْلُمقَاِوِمينَ  اْلُخطَاةِ  ِمنَ  هَكَذا اْحتََملَ  الَِّذي في فَتَفَكَّ

مِ  َحتَّى تَقِفُوا لَمْ  فَإنَُّكمْ . نُفُوِسُكمْ  في َوتَُخوُروا  نَِسيتُمُ  دْ َوقَ . اْلَخِطيَّةِ  ِضدَّ  ُمَجاِهِدينَ  الدَّ

بِّ  تَأِْديبَ  تَْحتَقِرْ  ال إْبنِي يَا: "َكبَنِينَ  بِهِ  َخاطَبَُكمْ  الَِّذي التَّْعلِيمَ  . َوبََّخكَ  إَذا ُخرْ تَ  َوال الرَّ

بُّ  ِحبُّهُيُ الَِّذي ألنَّ  بُهُ، الرَّ  أِْديبِ التَّ  َعلَى فَاْصبُِروا". يَْقبَلُهُ إْبنٍ  ُكلَّ  َويَْضِربُ  يَُؤدِّ

ُ  فَيَُكلَِّمُكمْ  بهُ ال اْبنٍ  فَأَيُّ . َكاْلبَنِينَ  هللاَّ  فِيهِ  اْلُمْشتَِركِ  تَأِْديبٍ  بَِلَ  ُكْنتُمْ  إنْ  َولِكنْ  أَبوهُ؟ يَُؤدِّ

بِيَن، ِجْسَدانِيُّونَ  آبَاءُ  لَنَا َكانَ  إنْ  ثُمَّ . بَنُونَ  ال نُُغولٌ  إَذاً  فَأَْنتُمْ  اْلَجِميعُ   نَْستَِحي نَّاَوكُ  ُمَؤدِّ

بونَا أُولئِكَ  ألنَّ  فَنَْحيَا؟ األَْرَواحِ، ألَبِي بِاألَْولَى نَْخَضعُ  أَفََل ِمْنهُْم،  يلَةً قَلِ  أَياَماً  أَدَّ

ا إراَدتِِهْم، َحَسبَ   تَأِْديبٍ  لَّ كُ  َولِكنَّ . قََداَستِهِ  ِمنْ  نَنَالَ  لَِكي بِاألَْكثَِر، فَلَِمْنفََعتِنَا هَذا َوأمَّ

ا لِْلُحْزِن، بَلْ  لِْلفََرحِ  تَِجُدهُ  ال اْلَحاِضرِ  َوْقتِهِ  في بونَ يَتَ  الَِّذينَ  فَيُْعِطي أَِخيراً  َوأمَّ  بِهِ  َدرَّ

َلَمِ  بِرٍّ  ثََمرَ  ُموا لِذلِكَ . لِلسَّ  َواْصنَُعوا اْلُمَخلََّعةَ، َواألَْرُجلَ  اْلُمْستَْرِخيَةَ  األَيَاِديَ  قَوِّ

 أَثَرِ  يف إْسَعْوا. يَْبَرأُ  بِاْلَحِريِّ  بَلْ  األَْعَرُج، يَِميلَ  ال لَِكيْ  ُمْستَقِيَمةً، َمَسالِكَ  ألَْرُجلُِكمْ 

َلمِ  بَّ  أََحدٌ  يََرى لَنْ  ابُِدونِهَ  التي الطَّهَاَرةِ  َوأْيضاً  النَّاِس، َجِميعِ  َمعَ  السَّ  .الرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 ــ 19:  4) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َكأنهُ بَتُِكْم،تَجرِ  ألَْجلِ  بَْينَُكْم، تَْحُدث التي اْلُمْحِرقَةَ  اْلبَْلَوى تَْستَْغِربُوا ال أَِحْبائِي، يَا

 ْفَرُحواتَ  لَِكيْ  اْفَرُحوا اْلَمِسيحِ، أَْوَجاعِ  في اْشتََرْكتُمْ  َكَما بَلْ  أََصابَُكْم، قَدْ  َغِريبٌ  أَْمرٌ 

 َذا ألنَّ  لَُكْم؛ فَطُوبَى اْلَمِسيحِ، بِاْسمِ  ُعيِّْرتُمْ  إنْ وَ . أْيضاً  َمْجِدهِ  اْستِْعَلَنِ  في بِاْبتِهَاجٍ 

ةِ  اْلَمْجدِ  ِ  َوُروحَ  َواْلقُوَّ  َشرٍّ  لِ فَاعِ  أَوْ  َساِرقٍ  أَوْ  َكقَاتِلٍ  أََحُدُكمْ  يَتَألَّمْ  فََل. َعلَْيُكمْ  يَِحلُّ  هللاَّ

، َكانَ  إنْ  َولِكنْ . لَهُ لَْيسَ  َما إلى َكنَاِظرٍ  أَوْ  دِ  بَلْ  يَْخَجْل، فََل َكَمِسيِحيٍّ َ  يَُمجِّ  هَذابِ  هللاَّ

ِ  بَْيتِ  ِمنْ  اْلقََضاءِ  الْبتَِداءِ  اْلَوْقتُ  ألنهُ. االْسمِ  الً  اْبتََدأَ  قَدْ  َكانَ  فَإنْ . هللاَّ  هيَ  فََما ،ِمنَّا أَوَّ

ِ؟ إْنِجيلَ  يُِطيُعونَ  ال الَِّذينَ  َعاقِبَةُ   ئُ فَاْلَخاطِ  يَْخلُُص، بِاْلَجْهدِ  اْلبَارُّ  َكانَ  إنْ "وَ  هللاَّ

ِ، َكَمِشيئَةِ  يَتَأَلَُّمونَ  الَِّذينَ  فَإذاً،". يَْظهََراِن؟ أْينَ  َواْلُمنَافِقُ  ِ  ْنفَُسهُمْ أَ  فَْليَْستَْوِدُعوا هللاَّ  ّلِلَّ

 .اْلَخْيرِ  َعَملِ  في األَِميِن، اْلَخالِقِ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في  الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (10 ــ 0:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  َونَِساءً  ِرَجاالً  َويَُجرُّ  اْلبُيُوتَ  يَْدُخلُ  َوهُوَ  الَكنِيَسةَ، يَْضطَِهدُ  فََكانَ  َشاُولُ  َوأمَّ

ا. السِّْجنِ  إلى َويَُسلُِّمهُمْ  ِرينَ  يَُجولُونَ  َكانُوا تََشتَّتُوا الَِّذينَ  أَمَّ  اْنَحَدرَ فَ . بِاْلَكلَِمةِ  ُمبَشِّ
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اِمَرةِ  ِمنَ  َمِدينَةٍ  إلى فِيلِبُّسُ   ونَ يُْصغُ  اْلُجُموعُ  َوَكانَ . بِاْلَمِسيحِ  لَهُمْ  يَْكِرزُ  َوَكانَ  السَّ

 ْصنَُعهَا؛يَ  َكانَ  الَّتي اآليَاتِ  َونَظَِرِهمُ  اْستَِماِعِهمْ  ِعْندَ  فِيلِبُّسُ  يَقُولُهُ َما إلى َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ 

. َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  َصاِرَخةً  تَْخُرجُ  َكانَتْ  نَِجَسةٌ  أَْرَواحٌ  بِِهمْ  الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيِرينَ  ألنَّ 

. اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  في َعِظيمٌ  فََرحٌ  فََكانَ . يَْشفِيهُمْ  َكانَ  َواْلُعْرجِ  اْلَمْفلُوِجينَ  ِمنَ  َوَكثِيُرونَ 

ْحرَ  يَْستَْعِملُ  ِسيُموُن، اْسُمهُ َرُجلٌ  اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  في قَْبَلً  َوَكانَ   ْعبِ شَ  ُكلَّ  َويُْدِهشُ  السِّ

اِمَرِة،  ىإل َكبِيِرِهمْ  ِمنْ  إلَْيهِ  يُْصُغونَ  اْلَجِميعُ  َوَكانَ !". َعِظيمٌ  أَنا إنِّي: "َوقَائَِلً  السَّ

ةُ  هُوَ  هََذا: "قَائِلِينَ  َصِغيِرِهمْ  ِ  قُوَّ  أَقَامَ  ألنهُ إلَْيهِ  يُْصُغونَ  َجِميعُ الْ  َوَكانَ ". اْلَعِظيَمةُ  هللاَّ

ا َولَِكنْ . بِاألَْسَحارِ  يُْطِغيهمْ  طَِويَلً  َزَماناً  بَيِنَهمْ  َرهُمْ  إذْ  آَمنُوا لَمَّ  لَُكوتِ بِمَ  فِيلِبُّسُ  بَشَّ

 ِ ا .آَمنَ  نَْفُسهُ أْيضاً  َوِسيُمونُ . َونَِساءً  ِرَجاالً  اْعتََمُدوا اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوبِاْسمِ  هللاَّ  َولَمَّ

اتٍ  آيَاتٍ  َرأى َوإذْ  فِيلِبَُّس، يَُلَِزمُ  َكانَ  اْعتََمدَ   .شَ إْنَدهَ  يَِديِه، َعلَى تُْجَرى َعِظيَمةً  َوقُوَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (16:  2 ــ 90:  4) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 93 ـ 12:  04 مز

يقِيَن، أَْحَزانُ  هيَ  َكثِيَرةٌ  دِّ يِهمِ  َجِميِعهَا َوِمنْ  الصِّ بُّ  يُنَجِّ بُّ  يَْحفَظُ . الرَّ  َجِميعَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. تَْنَكِسرُ  ال ِمْنهَا َوَواِحدةٌ  ِعظَاِمِهْمإ
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،الدائمهللا الحي، الذي لهُ المجُد 
 

 وِت،اْلَملَكُ  بِبَِشاَرةِ  َويَْكِرزُ  َمَجاِمِعِهْم، في يَُعلِّمُ  اْلَجلِيلِ  ُكلِّ  في يَطُوفُ  يَُسوعُ  َوَكانَ 

ْعبِ  في َوَجعٍ  َوُكلَّ  َمَرضٍ  ُكلَّ  َويَْشفِي  َضُروافَأحْ . ُسوِريَّةَ  َجِميعِ  في َخبَُرهُ  فََذاعَ . الشَّ

قََماءِ  َجِميعَ  إلَْيهِ   َواْلَمْصُروِعينَ  َواْلَمَجانِينَ  اْلُمْختَلِفَِة، َواألَْوَجاعِ  بِاألَْمَراضِ  السُّ

 لِيمَ َوأُوُرشَ  اْلُمُدنِ  َواْلَعْشرِ  اْلَجلِيلِ  ِمنَ  َكثِيَرةٌ  ُجُموعٌ  َوتَبَِعهُ. فََشفَاهُمْ  َواْلَمْفلُوِجيَن،

ا. األُْرُدنِّ  َعْبرِ  َوِمنْ  َواْليَهُوِديَّةِ  ا اْلَجبَِل، إلى َصِعدَ  اْلُجُموعَ  َرأى َولَمَّ  َجاءَ  َجلَسَ  فَلَمَّ

وحِ؛ لِْلَمَساِكينِ  طُوبَى: "قَائَِلً  َوَعلََّمهُمْ  فَاهُ  فَفَتَحَ . تََلِميُذهُ  إلَْيهِ   َملَُكوتَ  لَهُمْ  ألنَّ  بِالرُّ

َمَواتِ  ْونَ  ألنهُمْ  اآلَن؛ لِْلَحَزانَى طُوبَى. السَّ  يَِرثُونَ  ألنهُمْ  لِْلُوَدَعاِء؛ ىطُوبَ . يَتََعزَّ

؛ إلى َواْلِعطَاشِ  لِْلِجيَاعِ  طُوبَى. األَْرضِ  َحَماِء؛ طُوبَى. يُْشبَُعونَ  ألنهُمْ  اْلبِرِّ  نهُمْ أل لِْلرُّ

َ  يَُعايِنُونَ  ألنهُمْ  اْلقَْلِب؛ ألَْنقِيَاءِ  طُوبَى. يُْرَحُمونَ  َل لَِصانِِعي طُوبَى. هللاَّ  ألنهُمْ  ِم؛السَّ

ِ  أْبنَاءَ  ؛ أَْجلِ  ِمنْ  لِْلَمْطُروِدينَ  طُوبَى. يُْدَعْونَ  هللاَّ َمَواتِ  َملَُكوتَ  لَهُمْ  ألنَّ  اْلبِرِّ  .السَّ

يَرٍة، َكلَِمةٍ  ُكلَّ  َعلَْيُكمْ  َوقَالُوا َوَعيَُّروُكمْ  طََرُدوُكمْ  إذا طُوبَاُكمْ  . نَ َكاِذبِي أَْجلِي، ِمنْ  ِشرِّ

َمَواِت، في َعِظيمٌ  أَْجَرُكمْ  ألنَّ  َوتَهَلَّلُوا؛ اِْفَرُحوا  ِذينَ الَّ  األْنبِيَاءَ  طََرُدوا هَكَذا ألنهُمْ  السَّ

 ألنْ  إالَّ  ٍء،لَِشىْ  بَْعدُ  يَْصلُحُ  ال يَُملَُّح؟ فَبَِماَذا اْلِمْلحُ  فََسدَ  َوإَذا األَْرِض، ِمْلحُ  أَْنتُمْ  .قَْبلَُكمْ 

 َمِدينَةٌ  تُْخفَى أنْ  يُْمِكنُ  ال. اْلَعالَمِ  نُورُ  أَْنتُمْ  .النَّاسِ  ِمنَ  َويَُداسَ  َخاِرَجاً  يُْطَرحَ 

 يََضُعونَهُ بَلْ  ِمْكيَاٍل، تَْحتَ  َويََضُعونَهُ ِسَراجاً  يُوقُِدونَ  َوال َجبٍَل، َعلَى َمْوُضوَعةٌ 

امَ  هَكَذا نُوُرُكمْ  فَْليُِضئْ . اْلبَْيتِ  في َمنْ  لُِكلِّ  فَيُِضيءُ  اْلَمنَاَرةِ  َعلَى  لَِكيْ  النَّاس، قُدَّ

ُدوا اْلَحَسنَةَ، أَْعَمالَُكمُ  يََرْوا َمَواتِ  في الَِّذي أَباُكمُ  َويَُمجِّ  ". السَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر طُوبَه 03اليوم: 
 

 العَشيه

 (10 ــ 6:  96) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 96 ،92:  62 مز

َؤَساءُ  تُبَاِدرُ  فُوفِ  َضاِربَاتٍ  َصبَايَا َوَسطِ  في اْلُمَرتِّلِْيَن، ُكلِّ  إلى الرُّ َ  اِرُكوابَ . بِالدُّ  هللاَّ

بَّ  اْلَكنَائِِس، في  .هَلِّلُويَا. إْسَرائِيلَ  يَنَابِيعِ  ِمنْ  َوالرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 َمَعهَا ةٌ اْمَرأ إلَْيهِ  َجاَءتْ  األَْبَرِص، ِسْمَعانَ  بَْيتِ  في َعْنيَا بَْيتِ  في يَُسوعُ  َكانَ  َوفِيَما

ا. ُمتَِّكئٌ  َوهُوَ  َرْأِسهِ  َعلَى فََسَكبَْتهُ الثََّمِن، َكثِيرِ  ِطيبٍ  قَاُروَرةُ   ذلِكَ  هُ تََلَِميذُ  َرأَى فَلَمَّ

 يُْعطَىوَ  بَِكثِيرٍ  هَذا يُبَاعَ  أنْ  يُْمِكنُ  َكانَ  ألنهُ اإلْتَلَُف؟ هَذا َكانَ  لَِماَذا: "قَائِلِينَ  تَقَْمقَُموا

 َعَمَلً  بِي َعِملَتْ  قَدْ  فَإنَّهَا اْلَمْرأَةَ؟ تُْتِعبُونَ  لَِماَذا: "لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فََعلِمَ ". لِْلفُقََراءِ 

ا ِحيٍن، ُكلِّ  في َمَعُكمْ  اْلفُقََراءَ  ألنَّ ! َحَسناً   هِذهِ  نَّ أل. ِحينٍ  ُكلِّ  في َمَعُكمْ  فَلَْستُ  أَنَا َوأَمَّ

 هَذابِ  يُْكَرزْ  َحْيثَُما: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . لِتَْكفِينِي َجَسِدي َعلَى الطِّيبَ  هَذا َسَكبَتْ  قَدْ 

 ".لَهَا تِذَكاَراً  اْلَمْرأَةُ  هِذهِ  فََعلَْتهُ بَِما أْيضاً  يَُخبَّرْ  اْلَعالَمِ  ُكلِّ  في اإلْنِجيلِ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (94 ــ 12:  4) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 0 ، 9:  2 مز

ضَعانِ  األَْطفَالِ  أَْفَواهِ  ِمنْ  َمَواتِ  أََرى ألني ُسْبَحاً؛ هَيَّأتَ  َوالرُّ  أَصابِِعَك، أَْعَمالَ  السَّ

ستَهَا أَْنتَ  َوالنُّجُومَ  اْلقََمرَ   .هَلِّلُويَا. أَسَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 هُنَا إلى آتِيَ  َوال أَْعطَشَ  ال لَِكيْ  اْلَماَء؛ هَذا أَْعِطنِي َسيِّدي يَا: "اْلَمْرأَةُ  لَهُ قَالَتْ 

 ةُ اْلَمْرأَ  أََجابَتِ ". هُنَا إلى َوتََعالَيْ  َزْوَجكِ  َواْدِعي إْذهَبي: "يَُسوعُ  لَهَا قَالَ ". ألَْستَقِيَ 

 لَكِ  َكانَ  ألنهُ َزْوٌج؛ لِي لَْيسَ  قُْلتِ  َحَسناً " :يَُسوعُ  لَهَا قَالَ ". َزْوجٌ  لِي لَْيسَ : "َوقَالَتْ 

ْدقِ  قُْلتِ  هََذا. َزْوَجكِ  هُوَ  لَْيسَ  اآلنَ  َمَعكِ  َوالَِّذي أَْزَواجٍ، َخْمَسةُ   لَهُ قَالَتْ ". بِالصِّ

 إنَّ  نَ تَقُولُو َوأْنتُمْ  اْلَجبَِل، هََذا َعلَى َسَجُدوا آبَاُؤنَا! نَبِيٌّ  أنكَ  أَرى َسيِّدي، يَا: "اْلَمْرأَةُ 

: يَُسوعُ  الَهَ  قَالَ ". فِيهِ  يُْسَجدَ  أنْ  يَْنبَِغي الَِّذي اْلَمْوِضعَ  أوُرَشلِيَم، في الّسُجودِ  َمْوِضعَ 

قِينِي اْمَرأةُ، يَا"  لِيمَ أُوُرشَ  في َوال اْلَجبَِل، هَذا في ال أنهُ حتَّى َساَعةٌ، تَأتِي أنهُ َصدِّ

ا. تَْعِرفُونَهُ ال لِلَِّذي تَْسُجُدونَ  أْنتُمْ . لآلبِ  يُْسَجدُ   ألنَّ . نَْعِرفُهُ لِلَِّذي فَنَْسُجدُ  نَْحنُ  أمَّ

اِجُدونَ  ِحينَ  اآلَن، َوهيَ  َساَعةٌ، َستَأتِي َولِكنْ . اْليَهُودِ  ِمنَ  هُوَ  اْلَخَلَصَ   السَّ

وحِ  لِآلبِ  يَْسُجُدونَ  اْلَحقِيقِيُّونَ  ، بِالرُّ  لَِّذينَ ا هُؤالءِ  ِمْثلَ  يَْطلُبُ  ضاً أيْ  اآلبَ  ألنَّ  َواْلَحقِّ

ُ . لَهُ يَْسُجُدونَ  وحِ  يَْسُجُدوا أنْ  يَِجبُ  لَهُ يَْسُجُدونَ  َوالَِّذينَ . هُوَ  ُروحٌ  هللاَّ  . "َواْلَحقِّ  بِالرُّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (91 ــ 2:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ُمْختَبِِرينَ . َوَحقٍّ  َوبِرٍّ  َصَلَحٍ  ُكلِّ  في هُوَ  النُّورِ  ثََمرَ  ألنَّ  النُّوِر؛ َكأَْوالَدِ  إذاً  ِسيُروا

بِّ  ِعْندَ  َمْرِضيٌّ  هُوَ  َما  ِريِّ بِاْلحَ  بَلْ  اْلُمْثِمَرةِ  َغْيرِ  الظُّْلَمةِ  أَْعَمالِ  في تَْشتَِرُكوا َوالَ . الرَّ

اً، يَْفَعلُونَهَا الَّتي األُُمورَ  ألنَّ  َوبُِّخوهَا؛  َما ُكلَّ  َولِكنَّ . اْلَعارِ  ِمنَ  أْيضاً  ِذْكُرهَا ِسرَّ

 مُ النَّائِ  أيهَا قُمْ : "يَقُول هَذا أَْجلِ  َوِمنْ . نُورٌ  فَهُوَ  أُْظِهرَ  َما ُكلَّ  ألنَّ  يُْعلَُن؛ النُّورُ  يَُوبُِّخهُ

 لتَّْدقِيقِ بِا إْخَوتِي يَا إذاً  فَاْنظُُروا". اْلَمِسيحُ  لَكَ  فَيُِضيءَ  األَْمَواتِ  بَْين ِمنْ  َواقِفَاً  َوقُمْ 

يَرةٌ  األيامَ  ألنَّ  اْلَوْقتَ  ُمْفتَِدينَ  َكُحَكَماَء، بَلْ  َكُجهََلءَ  ال تَِسيُرونَ  َكْيفَ   أَْجلِ  ِمنْ . ِشرِّ

بِّ  إَراَدةُ  ِهيَ  َما اِْفهَُموا بَلْ  أَْغبِيَاءَ  تَُكونُوا ال هَذا  يهِ فِ  الَِّذي بِاْلَخْمرِ  تَْسَكُروا َوال. الرَّ

َحِة، َعَدمِ  وحِ، َكاِملِينَ  ُكونُوا بَل الصِّ  َمَزاِميرَ بِ  بَْعضاً  بَْعُضُكمْ  أَْنفَُسُكمْ  ُمَكلِِّمينَ  بِالرُّ

بِّ  َوُمَرتِّلِينَ  ُمَسبِِّحينَ  ِحيٍَّة،ُرو َوتََراتِيلَ  َوتََسابِيحَ   ِحينٍ  ُكلَّ  ينَ َشاِكرِ . قُلُوبُِكمْ  في لِلرَّ

ِ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا اْسمِ  في َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى  بَْعضٍ لِ  بَْعُضُكمْ  َخاِضِعينَ . اآلبِ  َوهللاَّ

 .اْلَمِسيحِ  َخْوفِ  في

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (14 ــ 2:  0) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يَساتُ  النَِّساءُ  قَِديماً  َكانَتْ  هََكَذا ألنهُ َلَتُ  اْلقِدِّ ِ، َعلَى أْيضاً  اْلُمتََوكِّ  ْنفَُسهُنَّ أَ  يَُزيِّنَّ  هللاَّ

، َخاِضَعاتٍ   ْرتُنَّ صِ  الَّتي". َسيِِّدي" َوتَْدُعوهُ  إْبَراِهيمَ  تُِطيعُ  َساَرةُ  َكانَتْ  َكَما لِِرَجالِِهنَّ

 أَيهَا ضاً أيْ  أَْنتُمْ  َكذلِكَ . اْلبَتَّةَ  أََحدٍ  ِمنْ  َخْوفاً  َخائِفَاتٍ  َوَغْيرَ  اْلَخْيِر، َصانَِعاتِ  بَنَاٍت، لَهَا

َجاُل،  إيَّاهُنَّ  ُمْعِطينَ  َضِعيفَةٌ، آنِيَةٌ  النَِّساءَ  أنَّ  َعالِِمينَ  َمَعهُنَّ  َساِكنِينَ  ُكونُوا الرِّ

 ايَةُ،َوالنِّهَ . َصلََواتُكمْ  تَعاقَ  ال لَِكيْ  نَْوعٍ، بِأَيِّ  اْلَحيَاةِ  نِْعَمةَ  َمَعُكمْ  َكاْلَواِرثَاتِ  َكَراَمةً،

 اإلْخَوةَ، ُمِحبِّينَ  َوُكونُوا. اآلالمِ  في ُمْشتَِرِكينَ  َوُكونُوا َواِحٍد، أيٍ بِرَ  َجِميَعاً  ُكونُوا

 بَلْ  بَِشتِيَمٍة، َشتِيَمةٍ  َعنْ  أَوْ  بَِشرٍّ  َشرٍّ  َعنْ  ُمَجاِزينَ  َغْيرَ  ُمتََواِضِعيَن، َرُحوِمينَ 

 أنْ  أََرادَ  َمنْ : ألنَّ . اْلبََرَكةَ  تَِرثُوا لَِكيْ  ُدِعيتُمْ  األَْمرِ  لِهََذا ألنُكمْ  ُمبَاِرِكيَن؛ بِاْلَعْكسِ 

رِّ  َعنِ  لَِسانَهُ فَْليَْكفُفْ  َصالَِحةً، أَياَماً  َويََرى اْلَحيَاةَ  يُِحبَّ   تََكلََّماتَ  أالَّ  َوَشفَتَْيهِ . الشَّ

رِّ  َعنِ  َولِيَِحدْ  بِاْلَمْكِر، َلَمَ  َولِيَْطلُبِ  اْلَخْيَر، َويَْصنَعِ  الشَّ  َعْينِي نَّ أل أَثَِرِه؛ في َويَِجدَّ  السَّ

بِّ  ا ِطْلبَتِِهْم، إلى تَْنِصتَانِ  َوأُْذنَْيهِ  األْبَراَر، تَْنظَُرانِ  الرَّ بِّ  َوْجهُ َوأمَّ  اِعلِيفَ  فَِضدُّ  الرَّ

رِّ   تَأَلَّْمتُمْ  إنْ  َولَِكنْ  اْلَخْيِر؟ َعلَى َغيُّوِرينَ  ُكْنتُمْ  إَذا يُْؤِذيَُكمْ  أنْ  يُْمِكنُهُ الَِّذي َذا فََمنْ . الشَّ

، أَْجلِ  ِمنْ  ا. فَطُوبَاُكمْ  اْلبِرِّ  .تَْضطَِربُوا َوال تََخافُوهُ  فََل َخْوفُهُمْ  َوأَمَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،إلى األبدِ  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُتُ 
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 (14 ــ 2:  91) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا َحَدثَ  َولِكنْ   اً أْيض نَِساءٍ  َمعَ  يَُشيُِّعونَنَا، َوهُمْ  َوَمَشْينَا، َخَرْجنَا األيامَ  اْستَْكَمْلنَا لَمَّ

اِطئِ  َعلَى ُرَكبِنَا َعلَى فََجثَْونَا. اْلَمِدينَةِ  َخاِرجِ  إلى َوأَْوالِدِهمْ  ا. َوَصلَّْينَا الشَّ ْعنَاوَ  َولَمَّ  دَّ

فِينَةَ  َرِكْبنَا بَْعضاً  بَْعُضنَا ا. السَّ ا. تِِهمْ َخاصَّ  إلى فََرَجُعوا أُولَئكَ  َوأمَّ  فَأَْقلَْعنَا نَْحنُ  َوأمَّ

 ْوماً يَ  ِعْنَدهُمْ  َوأَقَْمنَا اإلْخَوةِ  َعلَى فََسلَّْمنَا ،(َعَكا) بُتُولَِمايِسَ  إلى َوأَْقبَْلنَا ُصوَر، ِمنْ 

ِر،اْلُمبَ  فِيلِبُّسَ  بَْيتَ  فََدَخْلنَا قَْيَصِريَّةَ، إلى َوِجْئنَا اْلَغدِ  في َخَرْجنَا ثُمَّ . َواِحداً   َكانَ  إذْ  شِّ

ْبَعةِ  ِمنَ  َواِحداً   نََماَوبَيْ . يَتَنَبَّأْنَ  ُكنَّ  َعذاَرى بَنَاتٍ  أَْربَعُ  لِهَذا َوَكانَ . ِعْنَدهُ  َوأَقَْمنَا السَّ

 ءَ فََجا. أََغابُوسُ  اْسُمهُ نَبِيٌّ  اْليَهُوِديَّةِ  ِمنَ  َواِحدٌ  َجاءَ  َكثِيَرةً، أياَماً  هُنَاكَ  ُمقِيُمونَ  نَْحنُ 

و يَقُولهُ َما هََذا: "َوقَالَ  َوِرْجلَْيهِ  نَْفِسهِ  يََديْ  َوَربَطَ  بُولَُس، ِمْنطَقَةَ  َوأََخذَ  إلَْينَا،  حُ الرُّ

ُجلَ  إنَّ : اْلقُُدسُ   أُوُرَشلِيمَ  في هَكَذا اْليَهُودُ  َسيَْربُطُهُ اْلِمْنطَقَةُ، هَِذهِ  لَهُ الَِّذي الرَّ

ا". األَُممِ  ِديأَيْ  إلى َويَُسلُِّمونَهُ  يف الَِّذينَ  َواإلْخَوةُ  نَْحنُ  إلَْيهِ  طَلَْبنَا هََذا، َسِمْعنَا فَلَمَّ

 َن؟تَْفَعلُو َماَذا: "َوقَالَ  بُولُسُ  أََجابَ  ِحينَئِذٍ . أُوُرَشلِيمَ  إلى يَْصَعدَ  ال أنْ  اْلَمَكانِ  ذلِكَ 

 أُوُرَشلِيمَ  في أَُموتَ  أنْ  بَلْ  فَقَْط، أُْربَطَ  أنْ  لَْيسَ  ُمْستَِعدٌّ  ألني قَْلبِي؛ َوتُْحِزنُونَ  تَْبُكونَ 

بِّ  إْسمِ  ألَْجلِ  ا". يَُسوعَ  الرَّ بِّ  إَراَدةُ  لِتَُكنْ : "قَائِلِينَ  َسَكْتنَا يُْقنَعْ  لَمْ  َولَمَّ  ".الرَّ

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.اْلُمقَدَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (10 ــ 1:  92) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12،  14:  42 مز

ْمنَ  لَهُ َصاِحبَاتِهَا َجِميعُ  إْثِرهَا، في َعَذاَرى لْلَملِكِ  يُْدِخْلنَ   بِفََرحٍ  يُْدِخْلنَهُنَّ . يُقَدَّ

 .هَلِّلُويَا. اْلَملِكِ  هَْيَكلِ  إلى يُْدِخْلنَهُنَّ  َوإْبتِهَاجٍ،
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َمَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ ِحينَئِذٍ   لِلِقَاءِ  َوَخَرْجنَ  َمَصابِيَحهُنَّ  أََخْذنَ  َعَذاَرى، َعْشرَ  السَّ

ا. َحِكيَماتٍ  َوَخْمسٌ  َجاِهَلٍَت، ِمْنهُنَّ  َخْمسٌ  َوَكانَ . اْلَعِريسِ   فَأََخْذنَ  اْلَجاِهَلَتُ  أَمَّ

ا َزْيتاً، َمَعهُنَّ  يَأُْخْذنَ  َولَمْ  َمَصابِيَحهُنَّ   عَ مَ  آنِيَتِِهنَّ  في َزْيتاً  فَأََخْذنَ  اْلَحِكيَماتُ  َوأَمَّ

 ارَ صَ  اللَّْيلِ  ُمْنتََصفِ  فَفِي. َونِْمنَ  َجِميُعهُنَّ  نََعْسنَ  اْلَعِريسُ  أَْبطَأَ  َوإذْ . َمَصابِيِحِهنَّ 

 ئِكَ أُول َجِميعُ  قَاَمتْ  ِحينَئِذٍ ! لِلِقَائِهِ  َواْخُرْجنَ  فَقُْمنَ  أَْقبََل، قَدْ  اْلَعِريسُ  هَُوَذا: ُصَراخٌ 

 إنَّ فَ  َزْيتُِكنَّ  ِمنْ  أَْعِطينَنَا: لِْلَحِكيَماتِ  اْلَجاِهَلَتُ  فَقَالَتِ . َمَصابِيَحهُنَّ  َوَزيَّنَّ  اْلَعَذاَرى

، لَنَا يَْكفِي ال لََعلَّهُ: قَائَِلَتٍ  اْلَحِكيَماتُ  تِ فَأََجابَ . تَْنطَفِئُ  َمَصابِيَحنَا  فَاألَْحَرى َولَُكنَّ

ا. لَُكنَّ  َواْبتَْعنَ  اْلبَاَعةِ  إلى تَْذهَْبنَ  أنْ  اتُ َواْلُمسْ  اْلَعِريُس، َجاءَ  لِيَْبتَْعنَ  َذهَْبنَ  فَلَمَّ  تَِعدَّ

 نَا،َربَّ : قَائَِلَتٍ  اْلَعَذاَرى بَقِيَّةُ  َجاَءتْ  َوأَِخيراً . اْلبَابُ  َوأُْغلِقَ  اْلُعْرِس، إلى َمَعهُ َدَخْلنَ 

 نُكمْ ألَ  إذاً  فَاْسهَُروا. أَْعِرفُُكنَّ  ال إنِّي: لَُكنَّ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : َوقَالَ  فَأََجابَ . لَنَا اْفتَحْ  َربَّنَا،

اَعةَ  َوال اْليَْومَ  تَْعِرفُونَ  ال ِ َدائِماً    .السَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
$$$ 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 أمِشيرمن شهر  9اليوم: 
 

 العَشيه

 (03 ــ 94:  99) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6 ، 11:  01 مز

يقُونَ  أيهَا ْفَرُحواإ دِّ بِّ  الصِّ  ِمنْ . قُلُوبِ الْ  ُمْستَقِيِمي َجِميعَ  يا َوإْفتَِخُروا َوإْبتَِهُجوا، بِالرَّ

يِسينَ  ُكلُّ  إلْيَك، يَْبتَِهلُ  هَذا أَْجلِ   .هَلِّلُويَا. ُمْستَقِيمٍ  أَوانٍ  في القِدِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 األَُممِ  ُملُوكُ : "لَهُمْ  فَقَالَ . األَْكبَرَ  يَُكونُ  ِمْنهُمْ  َمنْ  أنهُ ُمَشاَجَرةٌ  أْيضاً  بَْينَهُمْ  َوَكانَتْ 

ا. اْلُمْحِسنِينَ  يُْدَعْونَ  َعلَْيِهمْ  َواْلُمتََسلِّطُونَ  يَُسوُدونَهُْم،  الَكبِيرُ  لِ بَ  هَكَذا، فَلَْيسَ  أَْنتُمْ  َوأمَّ

مُ  َكاألَْصَغِر، لِيَُكنْ  فِيُكمْ   الَِّذي أَم يَتَِّكئُ  ألَِّذي: األَْكبَرُ  هُوَ  َمنْ  ألنَّ  َكاْلَخاِدِم؛ َواْلُمتَقَدِّ

 َمِعي بَتُّمثَ  الَِّذينَ  أَْنتُمُ . يَْخُدمُ  َكالَِّذي َوَسِطُكمْ  في أنَا َولِكنِّي يَتَِّكُئ؟ الَِّذي ألَْيسَ  يَْخُدُم؟

رُ  أْيضاً  َوأنَا تََجاِربِي، في رَ  َكَما َملَُكوتاً  لَُكمْ  أُقَرِّ  َمِعي واَوتَْشَربُ لِتَأُْكلُوا أَبِي، لِي قَرَّ

 االْثنَيْ  إْسَرائِيلَ  أَْسبَاطَ  َوتَِدينُونَ  َكَراِسيَّ  َعلَى َوتَْجلُِسوا َملَُكوتِي، في َمائَِدتِي َعلَى

ِ َدائِماً   ".َعَشرَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (90 ــ 14:  92) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 19 ، 1:  00 مز

يقُونَ  أيهَا إْبتَِهُجوا دِّ ، الصِّ بِّ ةِ لِ  طُوبَى. التَّْسبِيحُ  يَْنبَِغي لِْلُمْستَقِيِمينَ  بِالرَّ  التِي ألُمَّ

بُّ  ْعبِ  إلهُهَا، هُوَ  الرَّ  .هَلِّلُويَا. لَهُ ِميَراثَاً  إْختَاَرهُ  الَِّذي َوالشَّ
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن  ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َوَزنَاٍت، َخْمسَ  َواِحداً  فَأَْعطَى أَْمَوالَهُ، َوَسلََّمهُمْ  َعبِيَدهُ  َدَعا ُمَسافِرٌ  إْنَسانٌ  َوَكأنَما

 ذَ أَخَ  الَِّذي فََمَضى. َوَسافَرَ . طَاقَتِهِ  قَْدرِ  َعلَى َواِحدٍ  ُكلَّ . َوْزنَةً  َوآَخرَ  َوْزنَتَْيِن، َوآَخرَ 

 االْثنَتَْيِن، أََخذَ  الَِّذي أْيضاً  َوهَكَذا. أَُخرَ  َخْمَساً  فََربِحَ  بِهَا، َوتَاَجرَ  َوَزنَاتٍ  اْلَخْمسَ 

ا. أُْخَريَْينِ  اْثنَتَْينِ  َربِحَ   َوأَْخفَى األَْرضِ  في َوَحفَرَ  فََمَضى اْلَواِحدةَ  أََخذَ  الَِّذي َوأمَّ

ةَ   َخذَ أَ  الَِّذي فََجاءَ . َوَحاَسبَهُمْ  اْلَعبِيدِ  أُولئِكَ  َسيِّدُ  َجاءَ  طَِويلٍ  َزَمانٍ  َوبَْعدَ . َسيِِّدهِ  فِضَّ

مَ  َوَزنَاتٍ  اْلَخْمسَ   .أَْعطيتَنِي َوَزنَاتٍ  َخْمسَ  َسيِِّدي، يا: قَائَِلً  أَُخرَ  َوَزنَاتٍ  َخْمسَ  َوقَدَّ

الِحُ  اْلَعْبدُ  أيهَا َحسناً : َسيُِّدهُ  لَهُ فَقَالَ . َربِْحتُهَا أَُخرُ  َوَزنَاتٍ  َخْمسُ  هَُوَذا  ُن،َواألِمي الصَّ

 أََخذَ  الَِّذي ءَ َجا ثُمَّ . َسيِِّدكَ  فََرحِ  إلى اُْدُخلْ . اْلَكثِيرِ  َعلَى فَأُقِيُمكَ  اْلقَلِيلِ  في أِميناً  ُكْنتَ 

 قَالَ  .َربِْحتُهَُما أُْخَريَانِ  َوْزنَتَانِ  هَُوذا. َسلَّْمتَنِي َوْزنَتَْينِ  َسيِِّدي، يا: َوقَالَ  اْلَوْزنَتَْينِ 

ا: َسيُِّدهُ  لَهُ الِحُ  اْلَعْبدُ  أيهَا نِِعمَّ . اْلَكثِيرِ  لَىعَ  فَأُقِيُمكَ  اْلقَلِيلِ  في أَِميناً  ُكْنتَ  َواألَِميُن، الصَّ

ِ   . َسيِِّدكَ  فََرحِ  إلى اُْدُخلْ    .َدائِماً  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (92 ــ 2:  10) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ  بَِكلَِمةِ  َكلَُّموُكمْ  الَِّذينَ  ُمَدبِِّريُكم اُْذُكُروا  يَرتِِهْم،سِ  نِهَايَةِ  إلى تَْنظُُرونَ  الَِّذينَ  هؤالءِ . هللاَّ

 تََعالِيمَ بِ  تَُساقُوا الَ . األَبدِ  َوإلى َواْليَْومَ  أَْمساً  هُوَ  هُوَ  اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ . بِإيَمانِِهمْ  تََمثَّلُوا

َعةٍ   الَِّذينَ  بِهَا عْ فِ يَْنتَ  لَمْ  بِأَْطِعَمةٍ  ال بِالنِّْعَمِة، قُلُوبَُكمْ  تُثَبِّتُوا أنْ  َحَسنٌ  ألنهُ َوَغِريبٍَة، ُمتَنَوِّ

 ألنَّ . ِمْنهُ يَأُْكلُوا أنْ  اْلقُبَةَ  يَْخِدُمونَ  لِلَِّذينَ  ُسْلطَانَ  ال" َمْذبَحٌ " لنا. يَتََعاطُونَها

 ْحَرقُ تُ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسِ  بِيَدِ " األَْقَداسِ " إلى اْلَخِطيَّةِ  َعنِ  بَِدِمهَا يُْدَخلُ  التي اْلَحيََوانَاتِ 

ْعبَ  يُقَدِّسَ  لَِكيْ  أْيضاً، يَُسوعُ  لِذلِكَ . اْلَمَحلَّةِ  َخاِرجَ  أَْجَساُمهَا  لَّمَ تَأَ  نَْفِسِه، بَِدمِ  الشَّ

 لَْيسَ  ألنهُ. َعلينا َعاَرهُ  َحاِملِينَ  اْلَمَحلَّةِ  َخاِرجَ  اآلنَ  إلَْيهِ  إذاً  فَْلنَْخُرجْ . اْلبَابِ  َخاِرجَ 

ِ، التَّْسبِيحِ  حَ َذبَائِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في بِهِ  فَْلنَْرفَعْ . اْلَعتِيَدةَ  نَْطلُبُ  لِكنَّنا بَاقِيَةٌ، َمِدينَةٌ  هُنَا لَنَا  ّلِِلَّ

 نهُأل َواْلُمَؤاَساِة؛ اإلْحَسانِ  فِْعلَ  تَْنَسْوا ال َولِكنْ . بِاْسِمهِ  ُمْعتَِرفِينَ  ِشفَاِهنَا ثََمرَ  أَيْ 

ُ  يَُسرُّ  هِذهِ  ِمْثلِ  بَِذبَائِحَ   لَىعَ  يَْسهَُرونَ  ألنهُمْ  لَهُْم؛ َواْخَضُعوا ِريُكمْ ُمَدبِّ أَِطيُعوا. هللاَّ

ُرو َوال بِفََرحٍ  هَذا يَْفَعلُوا لَِكيْ  َعْنُكْم، يَُحاَسبُونَ  َسْوفَ  َكأَنهُمْ  نُفُوِسُكمْ   ألنَّ  ا؛يَتَضجَّ

 نْ أ َراِغبِينَ  َصالِحاً، َضِميراً  لَنَا أنَّ  نَثِقُ  ألننَا ألَْجلِنَا؛ َصلُّوا. لَُكمْ  النَّافِعُ  هُوَ  هذا

. ِريَعاً سَ  إلَْيُكمْ  أَُردَّ  لَِكيْ  هِذهِ  تَْفَعلُوا أنْ  أَْكثَرَ  أَْطلُبُ  َولِكنْ . َشْيءٍ  ُكلِّ  في َحَسناً  نَْسلُكَ 

َلَمِ  َوإلَهُ  يَُسوعَ  َربَّنَا اْلَعِظيَم، اْلِخَرافِ  َراِعيَ  األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  أَْصَعدَ  الَِّذي السَّ

، اْلَعْهدِ  بَِدمِ  اْلَمِسيَح، ْلُكمْ  األَبِديِّ  انِعاً صَ  إَراَدتَهُ، لِتَْصنَُعوا َصالِحٍ  َعَملٍ  ُكلِّ  في لِيَُكمِّ

 َوأَْسأَلُُكمْ  .آِمينَ . اآلبِِدينَ  أَبدِ  إلى اْلَمْجدُ  لَهُ الَِّذي اْلَمِسيحِ، بِيَُسوعَ  أَماَمهُ يُْرِضي َما فِينَا

 أنَّ  ْعلَُمونَ تَ  أَْنتُمْ . باالْختَِصارِ  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  ألني اْلَوْعِظ؛ َكلَِمةَ  تَْحتَِملُوا أنْ  إْخَوتِي يَا
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 َجِميعِ  َعلَى َسلُِّموا. َمَعهُ َسأََراُكمْ  َسِريعاً  َجاءَ  إَذا َوهَذا أُْطلَِق، قَدْ  تِيُموثَاُوسُ  أََخانَا

يِسينَ  َوَجِميعِ  ُمَدبِِّريُكمْ   .آِمينَ . ِعُكمْ َجِمي َمعَ  النِّْعَمةُ . إيطَالِيَا ِمنْ  الَِّذينَ  َعلَْيُكمُ  يَُسلِّمُ . اْلقِدِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (14 ــ 1:  2) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يُوخِ  إلى أَْطلُبُ  ْيخَ  أنا بَْينَُكْم، الَِّذينَ  الشُّ اِهدَ  َشِريَكُكْم، الشَّ  َوَشِريكَ  ،اْلَمِسيحِ  آلالَمِ  َوالشَّ

ِ  َرِعيَّةَ  ْرَعْواإ يُْعلََن، أنْ  اْلَعتِيدِ  اْلَمْجدِ   لْ بَ  بِاْلقَْهرِ  ال َوتََعاهَُدوهَا، بَْينَُكمْ  التي هللاَّ

ِ  َكمثلِ  بِاالْختِيَاِر،  بَلْ  ِث،اْلَمَواِري َعلَى يَتََسلَّطُ  َكَمنْ  َوال بِنََشاٍط، بَلْ  بِبُْخلٍ  َوال هللاَّ

ِعيَّةِ  أَْمثِلَةً  َصائِِرينَ  َعاةِ  َرئِيسُ  ظَهَرَ  َوَمتَى. لِلرَّ  ال الَِّذي اْلَمْجدِ  إْكلِيلَ  تَنَالُونَ  الرُّ

بَّاُن، أيهَا أَْنتُمْ  َكذلِكَ . يَْضَمِحلُّ  يُوخِ، اْخَضُعوا الشُّ  ينَ ُمتََسْربِلِ  َجِميعاً  َوُكونُوا لِلشُّ

َ  ألنَّ  لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ  بِالتََّواُضعِ  . ْلُمتََواِضِعينَ لِ  نِْعَمةً  َويُْعِطي اْلُمْستَْكبِِريَن، يُقَاِومُ  هللاَّ

ِ  يَدِ  تَْحتَ  فَتََواَضُعوا ُكمْ  لَّ كُ  ُمْلقِينَ  االْفتِقَاِد، َزَمانِ  في يَْرفََعُكمْ  لَِكيْ  اْلقَِويَّةِ  هللاَّ  هَمِّ

ُكمْ  إْبلِيسَ  ألنَّ . َواْسهَُروا ُمتَيَقِِّظينَ  ُكونُوا. بُِكمْ  يَْعتَنِي هُوَ  ألنهُ َعلَْيِه؛  ُجولُ يَ  َعُدوَّ

 نَْفسَ  أنَّ  َعالِِمينَ  اِن،اإليمَ  في َراِسِخينَ  فَقَاِوُموهُ،. يَْبتَلُِعهُ َمنْ  يَْلتَِمسُ  َزائٍِر، َكأََسدٍ 

 إلى َدَعاُكمْ  الَِّذي نِْعَمةٍ  ُكلِّ  َوإلهُ. اْلَعالَمِ  في الَِّذينَ  إْخَوتُِكمُ  َعلَى تُْجَرى اآلالمِ  هِذهِ 

يُكْم، ُكْم،َويُثَبِّتُ  يُهَيِّئُُكْم، هُوَ  يَِسيراً، تَأَلَّْمتُمْ  بَْعَدَما يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  في األبِديِّ  َمْجِدهِ   َويُقَوِّ

نُُكمْ  ْلطَانُ  لَهُ. َويَُمكِّ  أَظُنُّ  َكَما األِمينِ  األخِ  ِسْلَوانُسَ  بِيَدِ . آِمين. اآلبادِ  إلى َواْلَمْجدُ  السُّ

ِ  نِْعَمةُ  هيَ  هِذهِ  أنَّ  َوَشاِهداً، َواِعظاً  قَلِيلَةٍ  بَِكلَِماتٍ  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ   يهَافِ  التي بِاْلَحقِّ  هللاَّ

ِديقَةُ  َعلَْيُكمُ  تَُسلِّمُ . تَقُوُمونَ   لُِّمواسَ . اْبنِي َوَمْرقُسُ  بَابَِل، في التي اْلُمْختَاَرةُ  الصَّ
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َسةِ  اْلَمَحبَّةِ  بِقُْبلَةِ  بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  َلَمُ . اْلُمقدَّ  اْلَمِسيحِ  يف الَِّذينَ  أيهَا َجِميَعاً  لَُكمْ  السَّ

 .يَُسوعَ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالَ  َم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (91 ــ 19:  12) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمةِ اإلبَركسِ  وحِ  يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ  الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ثَانِ  َوبُولُسَ  بَْرنَابَا يَْسَمُعونَ  َوَكانُوا. ُكلُّهُ اْلُجْمهُورُ  فََسَكتَ  ُ  نَعَ صَ  َما بَِجِميعِ  يَُحدِّ  هللاَّ

: قَائَِلً  يَْعقُوبُ  أََجابَ  َسَكتَا، َوبَْعَدَما. بَِواِسطَتِِهَما األَُممِ  في َواْلَعَجائِبِ  اآليَاتِ  ِمنَ 

َجالُ  أيهَا" ُ  اْفتَقَدَ  َكْيفَ  أَْخبَرَ  قَدْ  ِسْمَعانُ . اْسَمُعونِي إْخَوتُنَا، الرِّ الً  هللاَّ  يَأُْخذَ لِ  األَُممَ  أَوَّ

 دَ بَعْ  َسأَْرِجعُ : َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما األنبِيَاِء، أَْقَوالُ  تُوافِقُهُ َوهَذا. إْسِمهِ  َعلَى َشْعباً  ِمْنهُمْ 

اقِطَةَ، َداُودَ  َخْيَمةَ  أْيضاً  َوأْبنِي هَذا  ْطلُبَ يَ  لَِكيْ  ثَانِيَةً، َوأُقِيُمهَا َرْدَمهَا أْيضاً  َوأَْبنِي السَّ

، النَّاسِ  ِمنَ  اْلبَاقُونَ  بَّ بُّ  يَقُولُ  َعلَْيِهْم، اْسِمي ُدِعيَ  الَِّذينَ  األَُممِ  َوَجِميعُ  الرَّ  الرَّ

انِعُ  اِجعِ  َعلَى يُثَقَّلَ  ال أنْ  أْقِضي أَنا لِذلِكَ . األََزلِ  ُمْنذُ  اْلَمْعُروفَ  األَْمرَ  هَذا الصَّ  ينَ الرَّ

ِ  إلى نا، األْصنَاِم، َذبَائِحِ  َعنْ  يَْمتَنُِعوا أنْ  إلَْيِهمْ  يُْرَسلَ  بَلْ  األَُمِم، ِمنَ  هللاَّ  َوالزِّ

مِ  َواْلَمْخنُوِق،  َمنْ  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في لَهُ اْلقَِديَمِة، األْجيَالِ  ُمْنذُ  ُموَسى ألنَّ . اْلَمائِتِ  َوالدَّ

 ". َسْبتٍ  ُكلِّ  في اْلَمَجاِمعِ  في يُْقَرأُ  إذْ  بِِه، يَْكِرزُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (43 ــ 09:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9،  1،  13 ، 2:  109 مز

، يَْلبَُسونَ  َكهَنَتُكَ  يُسوكَ  اْلبِرَّ  اودَ دَ  يَاَربُّ  اُْذُكرْ . َعْبِدكَ  َداُودَ  أَْجلِ  ِمنْ  يَْبتَِهُجونَ  وقِدِّ

بِّ  أَْقَسمَ  َكَما ِدَعتِِه، َوُكلَّ   .هَلِّلُويَا. يَْعقُوبَ  إللَهِ  َونََذرَ  لِلرَّ
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا. َكْفِرنَاُحومَ  إلى َوَجاءَ  ُرو ُكْنتُمْ  َشْيءٍ  أَيِّ  في: "َسأَلَهُمْ  اْلبَْيتِ  إلى َدَخلَ  َولَمَّ  في نَ تُفَكِّ

 هُوَ  َمنْ  بَْعضٍ  َمعَ  بَعُضهُمْ  يَقُولُونَ  الطَِّريقِ  في َكانُوا ألنهُمْ  فََسَكتُوا؛". الطَِّريِق؟

الً  يَُكونَ  أنْ  أََرادَ  َمنْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  َعَشرَ  االْثنَيْ  َوَدَعا فََجلَسَ . فِيِهمْ  األَْعظَمُ   نُ فَيَُكو أَوَّ

 :لَهُمْ  َوقَالَ  أَْمَسَكهُ ثُمَّ  َوَسِطِهمْ  في َوأَقَاَمهُ َصبِيَّاً  فَأََخذَ ". لِلَجِميعِ  َوَخاِدماً  الُكلِّ  آِخرَ 

 بَلْ  أَنا بَلُنِييَقْ  فَلَْيسَ  يَْقبَلُنِي َوَمنْ  يَْقبَلُنِي، بِاْسِمي هَذا ِمْثلَ  أَْوالدٍ  ِمنْ  َواِحداً  يَْقبَلُ  َمنْ "

 اْسِمكَ بِ  َشيَاِطينَ  يُْخرجُ  َواِحداً  َرأَْينَا ُمَعلُِّم، يَا: "يُوَحنَّا لَهُ فَقَالَ ". أَْرَسلَنِي الَِّذي قَبِلَ 

ةً  نَعُ يَصْ  أََحدٌ  لَْيسَ  ألنهُ تَْمنَُعوهُ؛ ال: "يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ ". يَْتبَُعنَا ال ألنهُ فََمنَْعنَاهُ؛  قُوَّ

 َمنْ  ألنَّ  .َمَعنَا فَهُوَ  َعلَْينَا لَْيسَ  َمنْ  ألنَّ . َشّراً  َعلَيَّ  يَقُولَ  أنْ  َسِريعاً  َويَْستَِطيعُ  بِاْسِمي

 ".ُرهُ أَجْ  يَِضيعُ  ال إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  لِْلَمِسيحِ  ألنُكمْ  اْسِميبِ  َماءٍ  َكأْسَ  يُْسقِيُكمْ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
$$$ 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 بََرمهَاتمن شهر  10اليوم: 

 

 العَشيه

 (92 ــ 94:  16) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 93 ، 12:  04 مز

يقِيَن، أَْحَزانُ  هيَ  َكثِيَرةٌ  دِّ يِهمِ  َجِميِعهَا َوِمنْ  الصِّ بُّ  يُنَجِّ بُّ  يَْحفَظُ . الرَّ  َجِميعَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. تَْنَكِسرُ  ال ِمْنهَا َوَواِحدةٌ  ِعظَاِمِهْم،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 لِيبَهُصَ  َويَْحِملْ  نَْفَسهُ فَْليُْنِكرْ  يَْتبَْعنِي أنْ  أََرادَ  َمنْ : "لِتََلِميِذهِ  يَُسوعُ  قَالَ  ِحينَئِذٍ 

. ِجُدهَايَ  أَْجلِي ِمنْ  نَْفَسهُ يُْهلِكُ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يَُخلِّصَ  أنْ  أََرادَ  َمنْ  ألنَّ  َويَْتبَْعنِي،

 َسانُ اإلنْ  يُْعِطي َماذا أوْ  نَْفَسهُ؟ َوَخِسرَ  ُكلَّهُ اْلَعالَمَ  َربِحَ  لَوْ  اإلْنَسانُ  يَْنتَفِعُ  َماذا ألنهُ

 ينَئِذٍ َوحِ  َمَلئَِكتِِه، َمعَ  أَبِيهِ  َمْجدِ  في يَأْتِي َسْوفَ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ  نَْفِسِه؟ َعنْ  فَِداءً 

 يَُذوقُونَ  ال قَْوماً  هَهُنَا اْلقِيَامِ  ِمنَ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . أَْعَمالِهِ  َحَسبَ  َواِحدٍ  ُكلَّ  يَُجاِزي

 ". أَبِيهِ  َمْجدِ  في آتِياً  اإلْنَسانِ  اْبنَ  يََرْوا َحتَّى اْلَمْوتَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (10 ــ 2:  10) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 43 ، 02:  02 مز

يقِينَ  َخَلَصُ  دِّ ، قِبَلِ  ِمنْ  الصِّ بِّ يقِ  َزَمانِ  في نَاِصُرهُمْ  َوهُوَ  الرَّ ، ال يُِعينُهُمُ . الضِّ بُّ رَّ

يِهمْ  لُوا ألنهُمْ  َويَُخلُِّصهُْم؛ َويُنَجِّ  .هَلِّلُويَا. َعلْيهِ  تََوكَّ
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن  ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 اْلَمَحافِِل، في َوَسيَْضربُونَُكمْ  َمَجالَِس، إلى َسيَُسلُِّمونَُكمْ  ألنهُمْ . نُفُوِسُكمْ  إلى فَإْنظُُروا

الً  َويَْنبَِغي. األَُممِ  َولَِجِميعِ  لَهُمْ  َشهَاَدةً  أَْجلِي، ِمنْ  َوُملُوٍك، ُوالةٍ  أََمامَ  َوتُوقَفُونَ   أنْ  أَوَّ

ُموُكمْ  فَإَذا. بِاإلْنِجيلِ  يُْكَرزَ   ألنُكمْ  بِِه، تَتََكلَُّمونَ  بَِما قَْبلُ  ِمنْ  تَْهتَُموا فََل لِيَُسلُِّموُكْم، قَدَّ

اَعةِ  تِْلكَ  في تُْعطَْونَ  وحُ ال بَلِ  اْلُمتََكلِِّمينَ  أَْنتُمُ  مْ لَْستُ  ألنْ . بِهِ  تَتََكلَُّمونَ  َما السَّ . القُُدسُ  رُّ

 آبَائِِهمْ  َعلَى األَْوالَدُ  َويَقُومُ  اْبنَهُ، يَُسلِّمُ  َواألَبُ  اْلَمْوِت، إلى أََخاهُ  األَخُ  َوَسيَُسلِّمُ 

 ْلُمْنتَهَىا إلى يَْصبِرُ  َوالَِّذي. اْسِمي ألَْجلِ  اْلَجِميعِ  ِمنَ  ُمْبَغِضينَ  َوتَُكونُونَ . َويَْقتُلُونَهُمْ 

ِ َدائِماً   .يَْخلُصُ  فَهََذا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 1:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 أَماَمُكْم،وَ  بَْينَُكمْ  َذلِيلٌ  أني َكَما َوِحْلِمِه، اْلَمِسيحِ  بَِوَداَعةِ  إلَْيُكمْ  أَْطلُبُ  بُولُسُ  نَْفِسي أنَا

 َولَْستُ  ُمتََجاِسراً  أَُكونَ  أنْ  َوأَْطلُبُ . َعلَْيُكمْ  فَُمتََجاِسرٌ  َعْنُكمْ  َخارجٌ  أنا فِيَما َولِكنْ 

 نَْسلُكُ  ننَاَكأ يَْحِسبُونَنَا الَِّذينَ  قَْوٍم، َعلَى َجاَسرُ َسأَتَ  أنِّي أَظنُّ  بِهَا التي بِالثِّقَةِ  ِعْنَدُكمْ 

 إذْ . َجَسدِ الْ  َحَسبَ  ُمتََجنِِّدينَ  فَلَْسنَا اْلَجَسِد، َحَسبَ  نَْسلُكُ  ُكنَّا َوإنْ  ألننَا. اْلَجَسدِ  َحَسبَ 

ِ  قَُواتُ  ِهيَ  بَلْ  َجَسِديَّةً، لَْيَستْ  ُجْنِديَّتِنا أَْسلَِحةُ   وُكلَّ  ءَ اآلَرا َوتَْهِدمُ . اْلُحُصونَ  تَْهِدمُ  هللاَّ

ِ، َمْعِرفَةِ  ِضدَّ  يَْرتَفِعُ  ُعْلوٍ  ي اْلَمِسيحِ، طَاَعةِ  إلى فِْكرٍ  ُكلَّ  َونَْسبِي هللاَّ  ألنْ  نَ َوُمْستَِعدِّ

اَمُكْم؟ هُوَ  َما إلى أَتَْنظُُرونَ . طَاَعتُُكمْ  َكُملَتْ  َمتَى ِعْصيَاٍن، ُكلِّ  َعلَى نَْنتَقِمَ   انَ كَ  إنْ  قُدَّ

رْ  لِْلَمِسيحِ، بِأنهُ نَْفِسهِ  ِمنْ  يَثِقُ  أََحدٌ   َكذلِكَ  َمِسيحِ،لِلْ  هُوَ  َكَما أنهُ: أْيضاً  نَْفِسهِ  في فَْليُفَكِّ

ْلطَانِ  أَْكثَرَ  َشْيئاً  اْفتََخْرتُ  َوإنِ  فَإنِّي. أْيضاً  نَْحنُ  بُّ  لِي أَْعطَاهُ  الَِّذي بِالسُّ ( فَهُوَ ) الرَّ

َسائِلِ  يُِخيفُُكمْ  َكَواِحدٍ  أَْظهَرَ  لِئََلَّ . أَْخَجلُ  ال لِهَْدِمُكْم، َولَْيسَ  لِْلبُْنيَانِ  : يَقُولُ  هُألن. بِالرَّ

َسائِلُ " ا َوقَِويَّةٌ، ثَقِيلَةٌ  الرَّ  هَذا ِمْثلُ ". َمْرُذولٌ  َواْلَكَلَمُ  فََضِعيٌف، اْلَجَسدِ  ُحُضورُ  َوأَمَّ

َسائِلِ  اْلَكَلَمِ  في نَْحنُ  َكَما أنَّنَا: هَذا فَْليَْحِسبْ   نَُكون هَكَذا َعنُكْم، َغائِبُونَ  َونَْحنُ  بِالرَّ

 نُقَايسَ  وْ أ أْنفَُسنَا نَُشبِّهَ  أنْ  نَتََجاَسرُ  ال ألننَا. ِعْنَدُكمْ  َحاِضُرونَ  َونَْحنُ  بِاْلفِْعلِ  أْيضاً 

 أَْنفُِسِهْم، َعلَى أَْنفَُسهُمْ  يَقِيُسونَ  هُمْ  إذْ  بَلْ  َوْحَدهُْم، أَْنفَُسهُمْ  يَْمَدُحونَ  بِقَْومٍ  َذَواتَنَا

 يُقَاُس، ال َما إلى نَْفتَِخرُ  الَ  نَْحنُ  َولِكنْ . يَْفهَُمونَ  ال َوهُمْ  بِأَْنفُِسِهْم، أْنفَُسهُمْ  َويُقَابِلُونَ 

ُ، لَنَا َرَسَمهُ الَِّذي اْلقَانُونِ  قِيَاسِ  َحَسبَ  بَلْ  دُ  ال ألننَا .بِقِيَاسٍ  َوإلَْيُكمْ  إلَْيهِ  لِْلبُلُوغِ  هللاَّ  نَُمدِّ

َُ  ال َكأننَا أَْنفَُسنَا  ُمْفتَِخِرينَ  َغْيرَ . اْلَمِسيحِ  إْنِجيلِ  في أْيضاً  إلَْيُكمْ  َوَصْلنَا قَدْ  إذْ . إلَْيُكمْ  نَْبلُ

 ِمْثلَ  مْ فِيكُ  لِيَتََعظَّمَ  إيَمانُُكمْ  انَمَ  إذا َرَجاءٌ  لَنَا بَلْ  آَخِريَن، أَْتَعابِ  في يُقَاسُ  ال َما إلى

َرُكمْ  بِِزيَاَدٍة، قَانُونِنَا ةِ  بِاألُُمورِ  لِنَْفتَِخرَ  ال. ذلِكَ  ِمنْ  أَْعظَمُ  هُوَ  بَِما لِنُبَشِّ  قَانُونٍ  يف اْلُمَعدَّ
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ا. َغِريبٍ  بِّ  فَْليَْفتَِخرْ  يَْفتَِخرْ  َمنْ : "َوأمَّ  هُوَ  َوْحَدهُ  نَْفَسهُ يَْمَدحُ  َمنْ  لَْيسَ  ألنهُ. بِالرَّ

بُّ  يَْمَدُحهُ َمنْ  بَلْ  اْلُمْختَاُر،  ".الرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (11 ــ 1:  4) الَكاثولِيُكون
 

ة بََرَكتُهُ المقدس، األولى الرسول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 بِاْلَجَسِد، تَألَّمَ  َمنْ  فَإنَّ . اْلِمثَالِ  بِهَذا أْيضاً  أَْنتُمْ  تََسلَُّحوا َعنَّا، بِاْلَجَسدِ  اْلَمِسيحُ  تَألَّمَ  قَدْ  فَإذْ 

َمانَ  أْيضاً  يَِعيشَ  ال لَِكيْ  اْلَخِطيَِّة، َعنِ  ُكفَّ   نَّاِس،ال لَِشهََواتِ  اْلَجَسِد، في اْلبَاقِيَ  الزَّ

ِ  إلَراَدةِ  بَلْ  َمانُ  يَْكفِيُكمُ  ألنهُ. هللاَّ  األَُمِم، إَراَدةَ  فِيهِ  تَْصنَُعونَ  ُكْنتُمْ  إذْ  َمَضى الَِّذي الزَّ

هََواِت، النََّجاَساتِ  في َوتَْسلُُكونَ  َعِة، اْلُمْسِكَراتِ  َوإْدَمانِ  َوالشَّ  َواْلَخَلَعِة، اْلُمتَنَوِّ

نَِس،  ْرُكُضونَ تَ  لَْستُمْ  أنُكمْ  يَْستَْغِربُونَ  فِيهِ  الَِّذي األَْمرُ  اْلَمْرُذولَِة، األَْوثَانِ  َوِعبَاَدةِ  َوالدَّ

ةِ  َعَدمِ  فَْيضِ  إلى َمَعهُمْ  حَّ فِينَ  َعْينِهَا، الصِّ  هُوَ  لِلَِّذي َجَوابَاً  يُْعطُونَ  َسْوفَ  الَِّذينَ . ُمَجدِّ

رَ  هَذا ألَْجلِ  فَإنَّهُ. َواألَْمَواتَ  األَْحيَاءَ  يَِدينَ  أنْ  اْستِْعَدادٍ  َعلَى  َكيْ لِ  أْيضاً، اْلَمْوتَى بُشِّ

ِ  َحَسبَ  لِيَْحيَْوا َولِكنْ  بِاْلَجَسِد، النَّاسِ  َحَسبَ  يَُدانُوا وحِ  هللاَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  نِهَايَةُ  َوإنََّما .بِالرُّ

لََواتِ  في َواْسهَُروا إْذاً  فَتََعقَّلُوا اْقتََربَْت، قَدِ   اْلَمَحبَّةُ  ُكنِ فَْلتَ  َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  َولِكنْ . الصَّ

 ِحبِّينَ مُ  ُكونُوا. اْلَخطَايَا ِمنَ  َكْثَرةً  تَْستُرُ  اْلَمَحبَّةَ  ألنَّ  لِبَْعٍض؛ بَْعِضُكمْ  فِيُكمْ  َدائَِمةً 

بَاءِ  ِضيافَةِ  رٍ  بَِلَ  لِبَْعضٍ  بَْعُضُكمْ  اْلُغرَّ  ِمنَ  الَ نَ  بَِما اآلَخِرينَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  َولِيَْخُدمْ . تََذمُّ

ِ  نِْعَمةِ  َعلَى َصالِِحينَ  َكُوَكَلَءَ  بَْعَضاً، بَْعُضُكمْ  اْلَمَواِهبِ  َعةِ  هللاَّ  لَّمُ يَتَكَ  َمنْ . اْلُمتَنَوِّ

ِ  فََكأَْقَوالِ  ةٍ  ِمنْ  فََكأنهُ يَْخُدمُ  َوَمنْ . هللاَّ ُ، يُهَيِّئُهَا قُوَّ دَ  يْ لِكَ  هللاَّ ُ  يَتََمجَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في هللاَّ

ةُ  اْلَمْجدُ  لَهُ الَِّذي اْلَمسيحِ، بِيَُسوعَ   .آِمينَ . اآلبِِدينَ  أبدِ  إلى َوالِعزَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ 
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 (19:  10 ــ 92:  19) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َلَ  َما بَْعدَ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  َوَشاُولُ  بَْرنَابَا َوَرَجعَ   أْيضاً  يُوَحنَّا َمَعهَُما َوأََخَذا اْلِخْدَمةَ، َكمَّ

 لَِّذيا َوِسْمَعانُ  بَْرنَابَا،: َوُمَعلُِّمونَ  أَْنبِيَاءُ  أْنطَاِكيَةَ  َكنِيَسةِ  في َوَكانَ . َمْرقُسَ  اْلُملَقَّبَ 

، َولُوقِيُوسُ  نِيَجَر، يُْدَعى ْبعِ،ا َرئِيسِ  ِهيُروِدسَ  َمعَ  تََربَّى الَِّذي َوَمنَايِنُ  اْلقَْيَرَوانِيُّ  لرُّ

بَّ  يَْخِدُمونَ  هُمْ  َوبَْينََما. َوَشاُولُ  وحُ  قَالَ  َويَُصوُموَن، الرَّ  لِي أَْفِرُزوا: "اْلقُُدسُ  الرُّ

 َوَوَضُعوا َوَصلُّوا َصاُموا ِحينَئِذٍ ". إلَْيهِ  َدَعْوتُهَُما قَدْ  الَِّذي لِْلَعَملِ  َوَشاُولَ  بَْرنَابَا

وحِ  ِمنَ  أُْرِسَلَ  إذْ  فَهَذانِ . أَْطلَقُوهَُما ثُمَّ  األَياِدَي، َعلَْيِهَما  إلى اْنَحَدَرا اْلقُُدسِ  الرُّ

ا. قُْبُرسَ  إلى اْلبَْحرِ  في َسافََرا هُنَاكَ  َوِمنْ  َسلُوِكيَةَ،  اَديَانَ  َسَلَِمينا إلى َوَصَل َولَمَّ

ِ  بَِكلَِمةِ  ا. َخاِدماً  يُوَحنَّا َمَعهَُما َوَكانَ . اْليَهُودِ  َجاِمعِ مَ  في هللاَّ  هَاُكلَّ  اْلَجِزيَرةَ  اْجتَاَزا َولَمَّ

اباً  نَبِيَّاً  َساِحراً  َرُجَلً  َوَجَدا بَافُوَس، إلى  َمعَ  َكانَ  هَذا بَاْريَُشوُع، اْسُمهُ يَهُوِديَّاً  َكذَّ

 أنْ  َواْلتََمسَ  َوَشاُولَ  بَْرنَابَا َدَعا فَهَذا. فَِهيمٌ  َرُجلٌ  َوهُوَ  بُولَُس، ِسْرِجيُوسَ  اْلَوالِي

ِ  َكلَِمةَ  يَْسَمعَ  اِحُر، َعلِيمٌ  فَقَاَوَمهَُما. هللاَّ  ِسدَ يُفْ  أنْ  طَالِباً  اْسُمهُ، يُتَْرَجمُ  هَكَذا ألنْ  السَّ

ا. اإليَمانِ  َعنِ  اْلَوالِيَ  وحِ  ِمنَ  فَاْمتَألَ  أْيضاً، بُولُسُ  هُوَ  الَِّذي َشاُوُل، أَمَّ  اْلقُُدسِ  الرُّ

، ُكلِّ  َعدوَّ  يَا إْبلِيَس، اْبنَ  يَا ُخْبٍث، َوُكلِّ  ِغشٍّ  كلِّ  ِمنْ  اْلُمْمتَلِئُ  أيهَا: "َوقَالَ   أالَ  بِرٍّ

بِّ  ُسبُلَ  تُْفِسدُ  تََزالُ  بِّ  يَدُ  هَُوَذا فَاآلنَ  اْلُمْستَقِيَمةَ؟ الرَّ  أْعَمى ُكونُ فَتَ  َعلَْيَك، تَأتِي الرَّ

ْمسَ  تُْبِصرُ  ال  ورُ يَدُ  َوَكانَ  َوظُْلَمةٌ، َضبَابٌ  َعلَْيهِ  َوقَعَ  اْلَحالِ  فَفِي". ِحينٍ  إلى الشَّ

ا ِحينَئِذٍ  فَاْلَوالِي. يَقُوُدهُ  َمنْ  ُمْلتَِمساً  بَ  آَمنَ  َجَرى، ما َرأى لَمَّ بِّ ال تَْعلِيمِ  ِمنْ  َوتََعجَّ  . رَّ

بِّ تَ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   ْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (19:  19 ــ 20:  11) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 19،  11:  26 مز

يقِيَن، أَْشَرقَ  نُورٌ  دِّ يقُ  أيهَا إْفَرُحوا. بِقَْلبِِهمْ  لِْلُمْستَقِيِمينَ  َوفََرحٌ  لِلصِّ دِّ ، ونَ الصِّ بِّ  بِالرَّ

 .هَلِّلُويَا. قُْدِسهِ  لِِذْكرِ  َوإْعتَِرفُوا
 

بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  إْبتََدأَ  هَذا، يَقُولُ  هُوَ  َوفِيَما  أُُمورٍ  يف َويَُكلُِّمونَهُ َرِديَّاً، يَْنظُُرونَ  َواْلفَرِّ

 َربََواتٌ  إْجتََمعَ  إذِ  ذلِكَ  أْثنَاءِ  َوفي. فَِمهِ  ِمنْ  بَِكلَِمةٍ  لِيَْصطَاُدوهُ  َويَْمُكُرونَ  َكثِيَرٍة،

الً : لِتََلِميِذهِ  يَقُولُ  يَُسوعُ  اْبتََدأَ  بَْعَضاً، بَْعُضهُمْ  َداسَ  َحتَّى َكثِيَرةٌ، ُزو أَوَّ  ألَْنفُِسُكمْ  اتََحرَّ

يِسيِّينَ  َخِميرِ  ِمنْ   َخفِيٌّ  َوال َوَسيُْظهَُر، إالَّ  َمْكتُومٌ  َشْيءٌ  فَلَْيسَ  ِريَاؤهُْم، هُوَ  الَِّذي اْلفَرِّ

 في األُذنِ  في قُْلتُُموهُ  َوَما النُّوِر، في َسيُْسَمعُ  الظُّْلَمةِ  في تَقُولُونَهُ َوالَِّذي. َوَسيُْعلَمُ  إالَّ 

 الَِّذينَ  ِمنَ  تََخافُوا ال: أَْصِدقَائِي يَا لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ . السُّطُوحِ  َعلَى بِهِ  يُنَاَدى اْلَمَخاِدعِ 

: تََخافُونَ  نْ ِممَّ  أُْعلُِمُكمْ  بَلْ . أْكثَرَ  َشيئاً  يَْفَعلُوا أنْ  لَهُمْ  لَْيسَ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  َجَسَدُكْم، يَْقتُلُونَ 

 هَذا نْ مِ : لَُكمْ  أَقُولُ  نََعْم،. َجهَنَّمَ  في يُْلقِيَ  أنْ  ُسْلطَانٌ  لَهُ يَْقتُُل، بَْعَدَما الَِّذي ِمنَ  َخافُوا

امَ  يُْنَسى ال ِمْنهَا َوَواِحدٌ  بِفَْلَسْيِن، تُبَاعُ  َعَصافِيرَ  َخْمَسةُ  أَلَْيَستْ  َخافُوا، ِ  قُدَّ  بَلْ  ؟هللاَّ

 رَ َعَصافِي ِمنْ  أَْفَضلُ  أَْنتُمْ  إذاً، تََخافُوا فََل. ُمْحَصاةٌ  َجِميُعهَا أْيضاً  ُرؤوِسُكمْ  ُشُعورُ 

امَ  بِي يَْعتَِرفُ  َمنْ  ُكلَّ  إنَّ : لَُكمْ  َوأَقُولُ  يَرٍة،َكثِ   انِ اإلْنسَ  اْبنُ  بِهِ  يَْعتَِرفُ  النَّاِس، قُدَّ
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امَ  أْيضاً  ِ  َمَلئَِكةِ  قُدَّ امَ  أَْنَكَرنِي َوَمنْ . هللاَّ امَ  أْيضاً  أنَا أُْنِكُرهُ  النَّاِس، قُدَّ ِ  َمَلَئَِكةِ  قُدَّ . هللاَّ

ا لَهُ، يُْغفَرُ  اإلْنَسانِ  إْبنِ  َعلَى َكلَِمةً  يَقُولُ  َمنْ  َوُكلُّ  وحِ  َعلَى يَُجدِّفُ  َمنْ  َوأمَّ  ُدسِ القُ  الرُّ

ُموُكمْ  َوَمتَى. لَهُ يُْغفَرَ  فَلَنْ  َؤَساءِ  اْلَمَجاِمعِ  إلى قَدَّ َلَِطينِ  َوالرُّ وا فََلَ  َوالسَّ  ْيفَ كَ  تَْهتَمُّ

وحَ  ألنَّ  تَقُولُوَن، بَِما أَوْ  تُِجيبُونَ  بَِما أَوْ  اَعةِ  تِْلكَ  في يَُعلُِّمُكمْ  القُُدسَ  الرُّ  يَِجبُ  امَ  السَّ

ِ َدائِماً   .تَقُولُوهُ  أنْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 ودهمن شهر بََرمُ  90اليوم: 
 

 العَشيه

 (99 ــ 16:  13) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12 ، 12:  04 مز

يقُونَ  دِّ بُّ  َصَرُخوا الصِّ اهُمْ  َشَدائِِدِهمْ  َجِميعِ  َوِمنْ  لَهُْم، إْستََجابَ  َوالرَّ  هُوَ  قَِريبٌ . نَجَّ

بُّ  وحِ  َواْلُمتَواِضِعينَ  القَْلِب، اْلُمْنَسِحقي ِمنَ  الرَّ  .هَلِّلُويَا. يَُخلِّصهمْ  بِالرُّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

. مِ َكاْلَحَما َوبَُسطَاءَ  َكاْلَحيَّاتِ  ُحَكَماءَ  فَُكونُوا ِذئَابٍ  َوَسطِ  في َكِخَرافٍ  أُْرِسلُُكمْ  أَنَا هَا

. يَْجلُِدونَُكمْ  َمَجاِمِعِهمْ  وفي َمَجالِسَ  إلى َسيَُسلُِّمونَُكمْ  ألنهُمْ  النَّاِس؛ ِمنَ  َواْحَذُروا

ُمونَ  و فََل أَْسلَُموُكمْ  فََمتَى. َولِألَُممِ  لَهُمْ  َشهَاَدةً  أَْجلِي ِمنْ  َوُوالةٍ  ُملُوكٍ  أََمامَ  َوتُقَدَّ  اتَْهتَمُّ

اَعةِ  تِْلكَ  في تُْعطَْونَ  ألنُكمْ  تَتََكلَُّموَن؛ بَِما أوْ  َكْيفَ   لَْستُمْ  ُكمْ ألن. بِهِ  تَتََكلَُّمونَ  َما السَّ

 َويَُسلِّمُ  اْلَمْوتِ  إلى أََخاهُ  األَخُ  َوَسيَُسلِّمُ . فِيُكمْ  يَتََكلَّمُ  الَِّذي أَبِيُكمْ  ُروحُ  بَلْ  اْلُمتََكلِِّمينَ  أَْنتُمُ 

 َجِميعِ الْ  ِمنَ  ُمْبَغِضينَ  َوتَُكونُونَ . َويَْقتُلُونَهُمْ  آبَائِِهمْ  َعلَى األَْوالدُ  َويَقُومُ  َولََدهُ، األَبُ 

 . يَْخلُصُ  فَهََذا اْلُمْنتَهَى إلى يَْصبِرُ  َوالَِّذي اْسِمي، أَْجلِ  ِمنْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (1:  2 ــ 04:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 93 ، 12:  04 مز

يقِيَن، أَْحَزانُ  هيَ  َكثِيَرةٌ  دِّ يِهمِ  َجِميِعهَا َوِمنْ  الصِّ بُّ  يُنَجِّ بُّ  يَْحفَظُ . الرَّ  َجِميعَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. تَْنَكِسرُ  ال ِمْنهَا َوَواِحدةٌ  ِعظَاِمِهْم،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، المجُد الدائمهللا الحي، الذي لهُ 
 

 ْحِملْ َويَ  نَْفَسهُ فَْليُْنِكرْ  َوَرائِي يَأْتِيَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  تََلَِميِذهِ  َمعَ  اْلَجْمعَ  َوَدَعا

 أَْجلِي نْ مِ  نَْفَسهُ يُْهلِكُ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يَُخلِّصَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ  َويَْتبَْعنِي. فَإِنَّ  َصلِيبَهُ

 َوَخِسرَ  هُُكلَّ  اْلَعالَمَ  َربِحَ  لَوْ  اإلْنَسانُ  يَْنتَفِعُ  َماذا ألنهُ .يَُخلُِّصهَا فَهُوَ  اإِلْنِجيلِ  أَْجلِ  َوِمنْ 

 بِي يَْعتَِرفَ  بِأنْ  يَْخَزى َمنْ  ألنَّ  نَْفِسِه؟ َعنْ  فَِداءً  اإلْنَسانُ  يُْعِطي َماذا أوْ  نَْفَسهُ؟

 َمتَى هِ بِ  يَْستَِحي أْيَضاً  اإلْنَسانِ  اْبنَ  فَإنَّ  َواْلَخاِطئ، اْلفَاِسدِ  اْلِجيلِ  هَذا في َوبَِكَلِمي

يِسينَ  َمَلئَِكتِهِ  َمعَ  أبِيهِ  َمْجدِ  في َجاءَ   إنَّ  :لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "لَهُمْ  يَقُولُ  َوَكانَ ". اْلقِدِّ

ِ  َملَُكوتَ  يََرْوا َحتَّى ْلَمْوتَ ا يَُذوقُونَ  ال هَهُنَا اْلقِيَامِ  ِمنَ  قَْوَماً  ةٍ  أَتَى قَدْ  هللاَّ  ".بِقُوَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ُمودهَ من شهر بَر والِعشرون اليوم الثالِث
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

727 

 داسراءات القُ قِ 

 (02 ــ 92:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َ، يُِحبُّونَ  الَِّذينَ  أنَّ  نَْعلَمُ  َونَْحنُ  ابِِق، قَْصِدهِ  َحَسبَ  َدَعاهُمْ  الَِّذينَ  وهُمُ  هللاَّ  لُ يَْجعَ  السَّ

 ُشَرَكاءَ  هُمْ فََعيَّنَ  أْيضاً  َسبَقَ  فََعَرفَهُْم، َسبَقَ  الَِّذينَ  ألنَّ  لِْلَخْيِر؛ َمَعهُمْ  تَْعَملُ  األشياءِ  ُكلَّ 

 َدَعاهُمْ  هَُؤالءِ فَ  فََعيَّنَهُْم، َسبَقَ  َوالَِّذينَ . َكثِيِرينَ  إْخَوةٍ  بَْينَ  بِْكراً  هُوَ  لِيَُكونَ  اْبنِِه؛ ُصوَرةِ 

َرهُمْ  فَهَُؤالءِ  َدَعاهُْم، َوالَِّذينَ . أْيضاً  َرهُْم، َوالَِّذينَ . أْيضاً  بَرَّ َدهُمْ  فَهَُؤالءِ  بَرَّ  .أْيضاً  َمجَّ

ُ  َكانَ  إنْ  لِهََذا؟ نَقُولُ  فََماَذا  ْشفِقْ يُ لَمْ  الَِّذي ُمقَاَومتِنا؟ َعلَى يَْقِدرْ  فََمنْ  َعنَّا، يَُجاِهدُ  هللاَّ

 َمنْ  َشْيٍء؟ ُكلَّ  َمَعهُ أْيضاً  يَهَبُنَا ال َكْيفَ  أَْجَمِعيَن، ألَْجلِنَا بََذلَهُ بَلْ  َذاتِِه، اْبنِهِ  َعلَى

ِ؟ ُمْختَاِري َعلَى يَْشتَِكي أنْ  يَْستَِطيعُ  ُ  هللاَّ رُ  الَِّذي هُوَ  هللاَّ  ْلقِييُ أنْ  يَقِدرُ  َمنْ . يُبَرِّ

ينُونَِة؟  ِت،األَْمَوا بَْينِ  ِمنْ  أْيضاً  قَامَ  بِاْلَحِريِّ  بَلْ  َماَت، الَِّذي يَُسوعُ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  لِلدِّ

ِ، يَِمينِ  َعنْ  ُمقِيمٌ  أْيضاً  هُوَ  الَِّذي  َعنْ  ِصلَنَافْ يَ  أنْ  يَْقِدرُ  َمنْ . فِينَا يَْشفَعُ  أْيضاً  الَِّذي هللاَّ

ةٌ  اْلَمِسيحِ؟ َمَحبَّةِ   َكَما َسْيٌف؟ أَمْ  َخطَرٌ  أَمْ  ُعْريٌ  أَمْ  ُجوعٌ  أَمْ  اْضِطهَادٌ  أَمْ  ِضْيقٌ  أَمْ  أَِشدَّ

ْبحِ  ِخَرافٍ  ِمْثلَ  ُحِسْبنَا قَدْ . النَّهَارِ  ُكلَّ  نُْقتَلُ  أَْجلِكَ  ِمنْ  إنَّنَا: "َمْكتُوبٌ  هُوَ   لِكنَّنَاوَ ". لِلذَّ

 َوال اةَ،َحيَ  َوال َمْوتَ  ال أَنهُ ُمتَيَقِّنٌ  فَإنِّي. أََحبَّنَا بِالَِّذي َغْلبَتُنَا تَْعظُمُ  َجِميِعهَا هَِذهِ  في

اِت، َوال ُمْستَْقبَلَةً، َوال َحاِضرةً  أُُمورَ  َوال ُرَؤَساَء، َوال َمَلَئَِكةَ   َوال ُعْلوَ  َوال قُوَّ

ِ  َمَحبَّةِ  َعنْ  تَْفِصلَنَا أنْ  تَْقِدرُ  أُْخَرى، َخلِيقَةَ  َوال ُعْمَق،  ُسوعَ يَ  اْلَمِسيحِ  في التي هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ   .َربِّنَا   ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (11 ــ 1:  4) الَكاثولِيُكون
 

ة بََرَكتُهُ المقدس، األولى الرسول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 بِاْلَجَسِد، تَألَّمَ  َمنْ  فَإنَّ . اْلِمثَالِ  بِهَذا أْيضاً  أَْنتُمْ  تََسلَُّحوا َعنَّا، بِاْلَجَسدِ  اْلَمِسيحُ  تَألَّمَ  قَدْ  فَإذْ 

َمانَ  أْيضاً  يَِعيشَ  ال لَِكيْ  اْلَخِطيَِّة، َعنِ  ُكفَّ   نَّاِس،ال لَِشهََواتِ  اْلَجَسِد، في اْلبَاقِيَ  الزَّ

ِ  إلَراَدةِ  بَلْ  َمانُ  يَْكفِيُكمُ  ألنهُ. هللاَّ  األَُمِم، إَراَدةَ  فِيهِ  تَْصنَُعونَ  ُكْنتُمْ  إذْ  َمَضى الَِّذي الزَّ

هََواِت، النََّجاَساتِ  في َوتَْسلُُكونَ  َعِة، اْلُمْسِكَراتِ  َوإْدَمانِ  َوالشَّ  َواْلَخَلَعِة، اْلُمتَنَوِّ

نَِس،  ْرُكُضونَ تَ  لَْستُمْ  أنُكمْ  يَْستَْغِربُونَ  فِيهِ  الَِّذي األَْمرُ  اْلَمْرُذولَِة، األَْوثَانِ  َوِعبَاَدةِ  َوالدَّ

ةِ  َعَدمِ  فَْيضِ  إلى َمَعهُمْ  حَّ فِينَ  َعْينِهَا، الصِّ  هُوَ  لِلَِّذي َجَوابَاً  يُْعطُونَ  َسْوفَ  الَِّذينَ . ُمَجدِّ

رَ  هَذا ألَْجلِ  فَإنَّهُ. َواألَْمَواتَ  األَْحيَاءَ  يَِدينَ  أنْ  اْستِْعَدادٍ  َعلَى  َكيْ لِ  أْيضاً، اْلَمْوتَى بُشِّ

ِ  َحَسبَ  لِيَْحيَْوا َولِكنْ  بِاْلَجَسِد، النَّاسِ  َحَسبَ  يَُدانُوا وحِ  هللاَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  نِهَايَةُ  َوإنََّما .بِالرُّ

لََواتِ  في َواْسهَُروا إْذاً  فَتََعقَّلُوا اْقتََربَْت، قَدِ   اْلَمَحبَّةُ  ُكنِ فَْلتَ  َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  َولِكنْ . الصَّ

 ِحبِّينَ مُ  ُكونُوا. اْلَخطَايَا ِمنَ  َكْثَرةً  تَْستُرُ  اْلَمَحبَّةَ  ألنَّ  لِبَْعٍض؛ بَْعِضُكمْ  فِيُكمْ  َدائَِمةً 

بَاءِ  ِضيافَةِ  رٍ  بَِلَ  لِبَْعضٍ  بَْعُضُكمْ  اْلُغرَّ  ِمنَ  الَ نَ  بَِما اآلَخِرينَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  َولِيَْخُدمْ . تََذمُّ

ِ  نِْعَمةِ  َعلَى َصالِِحينَ  َكُوَكَلَءَ  بَْعَضاً، بَْعُضُكمْ  اْلَمَواِهبِ  َعةِ  هللاَّ  لَّمُ يَتَكَ  َمنْ . اْلُمتَنَوِّ

ِ  فََكأَْقَوالِ  ةٍ  ِمنْ  فََكأنهُ يَْخُدمُ  َوَمنْ . هللاَّ ُ، يُهَيِّئُهَا قُوَّ دَ  يْ لِكَ  هللاَّ ُ  يَتََمجَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في هللاَّ

ةُ  اْلَمْجدُ  لَهُ الَِّذي اْلَمسيحِ، بِيَُسوعَ   .آِمينَ . اآلبِِدينَ  أبدِ  إلى َوالِعزَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ 
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 (04 ــ 16:  16) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َلِة، َذاِهبِينَ  ُكنَّا بَْينََما َوَحَدثَ  . الِنَاالْستَْقبَ  َخَرَجتْ  قَدْ  ِعَرافَةٍ  ُروحُ  بِهَا َجاِريَةً  أنَّ  لِلصَّ

 َكانَتْ وَ  َوإيَّانَا بُولُسَ  اتَّبََعتْ  هَِذهِ . بِِعَرافَتِهَا َكثِيراً  َمْكَسباً  َمَوالِيَهَا تُْكِسبْ  َوَكانَتْ 

َجالُ  هَُؤالءِ : "قَائِلَةً  تَِصيحُ  ِ  َعبِيدُ  هُمْ  اْلَخَلَِص، بِطَِريقِ  يُبَشِّرونُكمْ  الَِّذينَ  الرِّ  هللاَّ

رَ . َكثِيَرةً  أياماً  هََذا تَْفَعلُ  َوَكانَتْ ". اْلَعلِيِّ  وحِ  ىإل َواْلتَفَتَ  ذلِكَ  ِمنْ  بُولُسُ  فَتََضجَّ  الرُّ

اَعةِ  تِْلكَ  في فََخَرجَ !". ِمْنهَا تَْخُرجَ  أنْ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِاْسمِ  آُمُركَ  أنَا: "َوقَالَ  . السَّ

ا  َوِسيَلَ  بُولُسَ  َعلَى قَبَُضوا َمْكَسبِِهْم، َرَجاءُ  ِمْنهَا َخَرجَ  قَدْ  أنهُ َمَوالِيهَا َرأَى فَلَمَّ

وهَُما امِ  إلى السُّوقِ  إلى َوَجرُّ ُجَلَنِ  هََذانِ : "قَالُوا اْلُوالَِة، إلى بِِهَما أَتَْوا َوإذْ . اْلُحكَّ  الرَّ

 نَْقبَلَهَا نْ أ لَنَا يَُجوزُ  ال أَُخرَ  بَِعَوائِدَ  لَنَا َويُنَاِديَانِ  يَهُوِديَّاِن، ألَنهَُما َمِدينَتَنَا؛ يُبَْلبَِلَنِ 

قَ  َعلَْيِهَما، اْلَجْمعُ  فَقَامَ ". ُروَمانِيُّونَ  نَْحنُ  إذْ  بِهَا، نَْعَملَ  أنْ  َوال  ثِيابَهَُما اْلُوالَةُ  َوَمزَّ

ا. اْلِعِصيِّ بِ  يُْضَربَا أنْ  َوأََمُروا  ْجِن،السِّ  في أَْلقُوهَُما َكثِيَرةً  َضَربَاتٍ  َضَربُوهَما فَلَمَّ

 أَْلقَاهَُما هَِذِه، ِمْثلَ  َوِصيَّةً  أََخذَ  إذْ  َوهُوَ . بَِضْبطٍ  يَْحُرَسهَُما أنْ  السِّْجنِ  َحافِظَ  َوأَْوَصْوا

، السِّْجنِ  في اِخلِيِّ  انَ كَ  اللَّْيلِ  نِْصفِ  نَْحوِ  َوفي. اْلِمْقطََرةِ  في أَْرُجلَهَُما َوَضبَطَ  الدَّ

َ، َويَُسبَِّحانِ  يَُصلِّيَانِ  َوِسيَلَ  بُولُسُ   َزْلَزلَةٌ  ْغتَةً بَ  فََحَدثَتْ . يَْسَمُعونَهَُما َواْلَمْسُجونُونَ  هللاَّ

ْجِن، أََساَساتُ  تََزْعَزَعتْ  َحتَّى َعِظيَمةٌ  تْ  ا،ُكلُّهَ  األَْبَوابُ  فَاْنفَتََحتِ  السِّ  يُوُدهُمْ قُ  َواْنفَكَّ

ا. َجِميَعاً  ْجِن، َحافِظُ  اْستَْيقَظَ  َولَمَّ  َوَكانَ  فَهَُسيْ  إْستَلَّ  َمْفتُوَحةً، السِّْجنِ  أَْبَوابَ  َوَرأَى السِّ

 ِظيمٍ عَ  بَِصْوتٍ  بُولُسُ  فَنَاَدى. هََربُوا قَدْ  اْلَمْسُجونِينَ  أنَّ  ظَانَّاً  نَْفَسهُ، يَْقتُلَ  أنْ  ُمْزِمعاً 

 إلى َونَهَضَ  َضْوءاً  فَأََخذَ !". هَهُنَا َجِميَعنَا ألنَّ  َرِديَّاً؛ َشْيئاً  بِنَْفِسكَ  تَْفَعلْ  ال: "قَائَِلً 

، يَا: "لَهَُما َوقَالَ  أَْخَرَجهَُما ثُمَّ  ُمْرتَِعٌد، َوهُوَ  َوِسيَلَ  لِبُولُسَ  َوَخرَّ  َداِخٍل،  َماَذا َسيَِّديَّ

ا". أَْخلَُص؟ لَِكيْ  أَْفَعلَهُ أنْ  لِي يَْنبَِغي بِّ  آِمنْ : "فَقَاالَ  هَُما أمَّ  أَْنتَ  فَتَْخلُصَ  يَُسوعَ  بِالرَّ
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بِّ  بَِكلَِمةِ  بَْيتِهِ  أَْهلِ  َوَجِميعَ  َوَكلََّماهُ ". بَْيتِكَ  َوأَْهلُ  اَعةِ  تِْلكَ  في فَأََخَذهَُما. الرَّ  نَ مِ  السَّ

لَهَُما اللَّْيلِ   َوأَْدَخلَهَُما. أَْجَمُعونَ  لَهُ َوالَِّذينَ  هُوَ  اْلَحالِ  في َواْعتََمدَ  اْلِجَراَحاِت، ِمنَ  َوَغسَّ

مَ  بَْيتِهِ  في ِ  آَمنَ  قَدْ  إذْ  بَْيتِهِ  َجِميعِ  َمعَ  َوتَهَلَّلَ  َمائَِدةً، لَهَُما َوقَدَّ  .بِاّلِلَّ

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُ َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   ُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 19:  91) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 19،  11:  22 مز

يقِيَن، أَْشَرقَ  نُورٌ  دِّ يقُ  أيهَا إْفَرُحوا. بِقَْلبِِهمْ  لِْلُمْستَقِيِمينَ  َوفََرحٌ  لِلصِّ دِّ ، ونَ الصِّ بِّ  بِالرَّ

 .هَلِّلُويَا. قُْدِسهِ  لِِذْكرِ  َوإْعتَِرفُوا
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إب ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 وٍن،َوُسجُ  َمَجاِمعٍ  إِلَى َويَُسلُِّمونَُكمْ  َويَْطُرُدونَُكْم، َعلَْيُكمْ  أَْيِديَهُمْ  يُْلقُونَ  ُكلِّهِ  هَذا َوقَْبلَ 

 وبُِكمْ قُلُ  َشهَاَدةً. فََضُعوا في لَُكمْ  ذلِكَ  فَيَُؤولُ إْسِمي.  ألَْجلِ  َوُوالَةٍ  ُملُوكٍ  أََمامَ  َوتَُساقُونَ 

ونَ  بَِما قَْبلُ  ِمنْ  تَْهتَمُّوا ال أنْ   ْقِدرُ يَ  ال التي َوِحْكَمةً  فََماً  أُْعِطيُكمْ  أَنا ألني بِِه؛ تَْحتَجُّ

 ةِ َواإلْخوَ  اْلَوالَِدْينِ  ِمنَ  تَُسلَُّمونَ  َوَسْوفَ . يُنَاقُِضوهَا أَوْ  يُقَاِوُموهَا أنْ  ُمَعانِِديُكمْ  َجِميعُ 
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. اْسِمي ألَْجلِ  اْلَجِميعِ  ِمنَ  ُمْبَغِضينَ  َوتَُكونُونَ . ِمْنُكمْ  َويَْقتُلُونَ  َواألَْصِدقَاِء، َواألَْقِربَاءِ 

 .أْنفَُسُكمْ  تَْقتَنُونَ  بَِصْبِرُكمُ . تَْهلِكُ  ال ُرُؤوِسُكمْ  ِمنْ  َوَشْعَرةٌ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر بََرُموده 92اليوم: 
 

 العَشيه

 (92 ــ 94:  16) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2 ، 2:  4 مز

، َوْجِهكَ  نُورُ  َعلَْينَا إْرتََسمَ  قَدْ  ،يَ  َوْحَدكَ  أْنتَ  ألنكَ  لِقَْلبِي، ُسُروراً  أَْعطيتَ  يَاَربُّ  اَربُّ

َجاءِ  َعلَى أَْسَكْنتَنِي  .هَلِّلُويَا. الرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، الدائمي، الذي لهُ المجُد هللا الحَ 
 

 لِيبَهُصَ  َويَْحِملْ  نَْفَسهُ فَْليُْنِكرْ  يَْتبَْعنِي أنْ  أََرادَ  َمنْ : "لِتََلِميِذهِ  يَُسوعُ  قَالَ  ِحينَئِذٍ 

. ِجُدهَايَ  أَْجلِي ِمنْ  نَْفَسهُ يُْهلِكُ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يَُخلِّصَ  أنْ  أََرادَ  َمنْ  ألنَّ  َويَْتبَْعنِي،

 َسانُ اإلنْ  يُْعِطي َماذا أوْ  نَْفَسهُ؟ َوَخِسرَ  ُكلَّهُ اْلَعالَمَ  َربِحَ  لَوْ  اإلْنَسانُ  يَْنتَفِعُ  َماذا ألنهُ

 ينَئِذٍ َوحِ  َمَلئَِكتِِه، َمعَ  أَبِيهِ  َمْجدِ  في يَأْتِي َسْوفَ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ  نَْفِسِه؟ َعنْ  فَِداءً 

 يَُذوقُونَ  ال قَْوماً  هَهُنَا اْلقِيَامِ  ِمنَ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . أَْعَمالِهِ  َحَسبَ  َواِحدٍ  ُكلَّ  يَُجاِزي

 ".أَبِيهِ  َمْجدِ  في آتِياً  اإلْنَسانِ  اْبنَ  يََرْوا َحتَّى اْلَمْوتَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (49 ــ 04:  13) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 10 ، 19:  2 مز

يقَ  بَاَرْكتَ  يَاَربُّ  أَْنتَ  ألَنكَ  إْسَمَك، يُِحبُّونَ  الَِّذينَ  ُكلُّ  بِكَ  يَْفتَِخرُ  دِّ  ِسَلَحِ  ِمْثلَ . الصِّ

ِة،  .هَلِّلُويَا. َكلَّْلتَنَا اْلَمسرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

. اً َسْيف بَلْ  َسَلماً  ألُْلقِيَ  ِجْئتُ  َما األَْرِض، َعلَى َسَلَماً  ألُْلقِيَ  ِجْئتُ  أني تَظُنُّوا ال

قَ  أَتَْيتُ  فَإنِّي هَا، ِضدَّ  َوااِلْبنَةَ  أبِيِه، ِضدَّ  اإلْنَسانَ  ألُفَرِّ . اَحَماتِهَ  ِضدَّ  َواْلَعُروسَ  أُمِّ

هُ أوْ  أَبَاهُ  أََحبَّ  َمنْ . بَْيتِهِ  أَْهلُ  اإلْنَسانِ  َوأَْعَداءُ   َحبَّ أَ  َوَمنْ  يَْستَِحقُّنِي، فََلَ  ِمنِّي أَْكثَرَ  أُمَّ

. يَْستَِحقُّنِي َلَ فَ  َويَْتبَُعنِي َصلِيبَهُ يَْحِملُ  ال َوَمنْ  يَْستَِحقُّنِي، فََلَ  ِمنِّي أَْكثَرَ  اْبنَتَهُ أوْ  اْبنَهُ

 بِلَنِي،قَ  فَقَدْ  يَْقبَْلُكمْ  َمنْ . يَِجُدهَا أَْجلِي ِمنْ  نَْفَسهُ أََضاعَ  َوَمنْ  يُِضيُعهَا، نَْفَسهُ َوَجدَ  َمنْ 

 َوَمنْ  يَأُْخُذ، يٍّ نَبِ  فَأَْجرَ  نَبِيٍّ  بِاْسمِ  نَبِيَّاً  يَْقبَلْ  َمنْ . أَْرَسلَنِي الَِّذي قَبِلَ  فَقَدْ  يَْقبَْلنِي َوَمنْ 

اً  يَْقبَلْ  َغارِ  هُؤالءِ  أََحدَ  يَْسقِ  َوَمنْ . يَأُْخذُ  بَارٍّ  فَأَْجرَ  بَارٍّ  بِاْسمِ  بَارَّ  اِردٍ بَ  َماءٍ  َكأْسَ  الصِّ

 . أَْجُرهُ  يَِضيعَ  لَنْ  إنَّهُ لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  تِْلِميٍذ، بِاْسمِ  فَقَطْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (03 ــ 12:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َمانِ  هَذا آالمَ  أنَّ  أَظُنُّ  ألني  ألنَّ . نَافِي يُْستَْعلَنَ  أنْ  اْلَعتِيدِ  بِاْلَمْجدِ  تُقَاسُ  ال اْلَحاِضرِ  الزَّ

ِ؛ أْبنَاءِ  اْستَِعَلَنَ  يَتََوقَّعُ  اْلَخلِيقَةِ  اْنتِظَارَ   َعن ال اِطِل،لِْلبَ  أُْخِضَعت قَدْ  اْلَخلِيقَةَ  ألنَّ  هللاَّ

َجاِء؛ َعلَى أَْخَضَعهَا الَِّذي أْجلِ  ِمنْ  بَلْ  إَراَدٍة،  قُ َستُْعتَ  أْيضاً  نَْفَسهَا اْلَخلِيقَةَ  ألنَّ  الرَّ

يةِ  إلى اْلفََسادِ  ُعبُوِديَّةِ  ِمنْ  ِ  أَْوالدِ  َمْجدِ  ُحرِّ  نُّ تَئِ  اْلَخلِيقَةِ  ُكلَّ  أنَّ  نَْعِرفُ  فَإنَّنَا. هللاَّ

وحِ،ا بَاُكوَرةُ  لَنَا الَِّذينَ  أْيضاً  نَْحنُ  بَلْ  فَقَْط، ِهيَ  َولَْيسَ . اآلنَ  َحتَّى َمعاً  َوتَتََمخَّضُ   لرُّ

َجاءِ  نَاألن. أَْجَساِدنَا فَِداءَ  التَّبَنِّي ُمتََوقِِّعينَ  أَْنفُِسنَا، في نَئِنُّ  أْيضاً  أَْنفُُسنَا نَْحنُ   بِالرَّ

َجاءَ  َولِكنَّ . َخلَْصنَا . لَْيهِ عَ  يَْصبِرُ  فَإيَّاهُ  أََحٌد، يَْنظُُرهُ  َما ألنَّ  َرَجاًء، لَْيسَ  اْلَمْنظُورَ  الرَّ

ْبرِ  نَتََوقَُّعهُ فَإنَّنَا نَْنظُُرهُ  لَْسنَا َما نَْرُجو ُكنَّا إنْ  َولِكنْ  وحُ  َوَكذلِكَ . بِالصَّ دُ  ضاً أيْ  الرُّ  يَُعضِّ

وحَ  َولِكنَّ . يَْنبَِغي َكَما ألَْجلِهِ  نَُصلِّي َما ْعلَمُ نَ  لَْسنَا ألننَا َضْعفَنا،  فِينَا ْشفَعُ يَ  نَْفَسهُ الرُّ

وحِ؛ فِْكرُ  هُوَ  َما يَْعلَمُ  اْلقُلُوبَ  يَْفَحصُ  الَِّذي َولِكنَّ . بِهَا يُْنطَقُ  ال بِتَنَهَُّداتٍ   نهُأل الرُّ

ِ  تََشفَّعَ  يِسينَ  َعن ّلِلَّ َ، يُِحبُّونَ  الَِّذينَ  أنَّ  نَْعلَمُ  َونَْحنُ . اْلقِدِّ  َحَسبَ  هُمْ َدَعا الَِّذينَ  وهُمُ  هللاَّ

ابِِق، قَْصِدهِ   َسبَقَ  هُْم،فََعَرفَ  َسبَقَ  الَِّذينَ  ألنَّ  لِْلَخْيِر؛ َمَعهُمْ  تَْعَملُ  األشياءِ  ُكلَّ  يَْجَعلُ  السَّ

 َسبَقَ  ِذينَ َوالَّ . َكثِيِرينَ  إْخَوةٍ  بَْينَ  بِْكراً  هُوَ  لِيَُكونَ  اْبنِِه؛ ُصوَرةِ  ُشَرَكاءَ  فََعيَّنَهُمْ  أْيضاً 

َرهُمْ  فَهَُؤالءِ  َدَعاهُْم، َوالَِّذينَ . أْيضاً  َدَعاهُمْ  فَهَُؤالءِ  فََعيَّنَهُْم، رَ  َوالَِّذينَ . أْيضاً  بَرَّ  هُْم،بَرَّ

َدهُمْ  فَهَُؤالءِ   .أْيضاً  َمجَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

  



 والِعشرون من شهر بَرُمودهَ  َسابِعاليوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

735 

 (12 ــ 2:  0) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ينَ ُمِحبِّ َوُكونُوا. اآلالمِ  في ُمْشتَِرِكينَ  َوُكونُوا َواِحٍد، بَِرأيٍ  َجِميَعاً  ُكونُوا َوالنِّهَايَةُ،

 َمٍة،بَِشتِي َشتِيَمةٍ  َعنْ  أَوْ  بَِشرٍّ  َشرٍّ  َعنْ  ُمَجاِزينَ  َغْيرَ  ُمتََواِضِعيَن، َرُحوِمينَ  اإلْخَوةَ،

 أنْ  أََرادَ  َمنْ : ألنَّ . اْلبََرَكةَ  تَِرثُوا لَِكيْ  ُدِعيتُمْ  األَْمرِ  لِهََذا ألنُكمْ  ُمبَاِرِكيَن؛ بِاْلَعْكسِ  بَلْ 

رِّ  َعنِ  لَِسانَهُ فَْليَْكفُفْ  َصالَِحةً، أَياَماً  َويََرى اْلَحيَاةَ  يُِحبَّ   تََكلََّماتَ  أالَّ  َوَشفَتَْيهِ . الشَّ

رِّ  َعنِ  َولِيَِحدْ  بِاْلَمْكِر، َلَمَ  َولِيَْطلُبِ  اْلَخْيَر، َويَْصنَعِ  الشَّ  َعْينِيِ  نَّ أل أَثَِرِه؛ في َويَِجدَّ  السَّ

بِّ  ا ِطْلبَتِِهْم، إلى تَْنِصتَانِ  َوأُْذنَْيهِ  األْبَراَر، تَْنظَُرانِ  الرَّ بِّ  َوْجهُ َوأمَّ  اِعلِيفَ  فَِضدُّ  الرَّ

رِّ   إنْ وَ  َولَِكنْ  اْلَخْيِر؟ َعلَى َغيُّوِرينَ  ُكْنتُمْ  إَذا يُْؤِذيَُكمْ  أنْ  يُْمِكنُهُ الَِّذي َذا فََمنْ . الشَّ

، أَْجلِ  ِمنْ  تَأَلَّْمتُمْ  ا. فَطُوبَاُكمْ  اْلبِرِّ ُسوا بَلْ  تَْضطَِربُوا، َوال تََخافُوهُ  فََل َخْوفَهُمْ  َوأَمَّ  قَدِّ

بَّ   .قُلُوبُِكمْ  في اْلَمِسيحَ  الرَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ 
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 (43 ــ 90:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ُمهُسْ إ َواحداً  ألنَّ  الطَِّريِق؛ بَِسبَبِ  بِقَلِيلٍ  لَْيسَ  ضطَرابٌ إ اْلَوْقتِ  َذلِكَ  في َوَحَدثَ 

ََ  ِديِمْتِريُوس، ةٍ  َصائِ نَّاعَ  يُربِحُ  َكانَ  ألَْرطَاِميَس، فَِضةٍ  هَيَاِكلِ  َصانِعَ  فِضَّ  ِرْبَحاً  الصُّ

نَّاعِ  َمعَ  فََجَمَعهُمْ . بِقَلِيلٍ  لَْيسَ  َجالُ  أيهَا: "لَهُمْ  َوقَالَ  َحْولَهُ الَِّذينَ  اآلَخِرينَ  الصُّ  أَْنتُمْ  الرِّ

نَاَعةِ  هَِذهِ  ِمنْ  هُوَ  إنََّما ِرْبَحنَا أنَّ  تَْعِرفُونَ   لَْيسَ  أنهُ َوتَْسَمُعونَ  تَْنظُُرونَ  َوأَْنتُمْ . الصِّ

: َلً قَائِ  َكثِيراً  َجْمَعاً  هََذا بُولُسُ  اْستََمالَ  أِسيَّا، َجِميعِ  ِمنْ  بَلْ  َوْحَدها، أَفَُسسَ  ِمنْ  فَقَطْ 

 أنْ  ِمنْ  رٍ َخطَ  في َوْحَدهُ  هََذا نَِصيبُنَا فَلَْيسَ . آلِهَةً  لَْيَستْ  بِاألَياِدي تُْصنَعُ  الَّتي هَِذهِ  إنَّ 

 َء،َشيْ  ال يُْحَسبَ  أنْ  اْلَعِظيَمِة، اإِللَهَةِ  أَْرطَاِميَس، هَْيَكلُ  أْيضاً  بَلْ  إهَانٍَة، في يَْحُصلَ 

ا". اْلَمْسُكونَةِ  َوُكلُّ  أِسيَّا َجِميعُ  يَْعبُُدهَا الَّتي هَِذهِ  َعظََمتُهَا، تُْهَدمُ  َسْوفَ  َوأنهُ  فَلَمَّ

 أَْرطَاِميسُ  ِهيَ  َعِظيَمةٌ : "قَائِلِينَ  يَْصُرُخونَ  َوطَفِقُوا َغَضباً، اْمتَألوا هََذا َسِمُعوا

 َدةٍ َواحِ  بِنَْفسٍ  َجِميَعاً  َوأَْسَرُعوا اْضِطَراباً، اْلَمِدينَةُ  فَاْمتَألَتِ !". أَفَُسسَ  ألَْهلِ  الَّتي

 يف بُولُسَ  َرفِيقَيْ  اْلَمِكُدونِيَّْيِن، َوأَِرْستَْرُخسَ  َغايُوسَ  َمَعهُمْ  َخاِطفِينَ  اْلَمْشهَدِ  إلى

فَرِ  ا. السَّ  ِمنْ  َوآَخُرونَ . التََّلِميذُ  يََدْعهُ لَمْ  الَجْمعِ، إلى يَْدُخلَ  أنْ  يُِريدُ  بُولُسُ  َكانَ  َولَمَّ

. َمْشهَدِ الْ  إلى نَْفَسهُ يَُسلِّمَ  ال أنْ  إلَْيهِ  يَْطلُبُونَ  أَْرَسلُوا أَْصِدقَاَءهُ، َكانُوا أَِسيَّا، ُرَؤساءِ 

 ال َوأَْكثَُرهُمْ  ُمْضطَِرباً، َكانَ  اْلَمْحفِلَ  ألنَّ  آَخَر؛ بَِشْيءٍ  يَْصُرُخونَ  َكانُوا َوآَخُرونَ 

 فَأََشارَ  اْلَجْمعِ، ِمنَ  إْسَكْنَدرَ  اْليَهُودُ  َذبَ فَاْجتَ ! اْجتََمُعوا قَدِ  َكانُوا َشْيءٍ  ألَيِّ  يَْدُرونَ 

ا. لِلَجْمعِ  يَْحتَجَّ  أنْ  يُِريدُ  بِيَِدهِ  إْسَكْنَدرُ  ، أنهُ َعَرفُوا فَلَمَّ  ِمنَ  ِحدٌ َوا َصْوتٌ  َصارَ  يَهُوِديٌّ

ةِ  نَْحوَ  َصاِرِخينَ  اْلَجِميعِ   ألَْهلِ  الَّتي أَْرطَاِميسُ  ِهيَ  َعِظيَمةٌ : "قَائِلِينَ  َساَعتَْينِ  ُمدَّ

ا". أَفَُسسَ  أَ  فَلَمَّ َجالُ  أيهَا: "قَالَ  اْلَجْمعَ  اْلَكاتِبُ  هَدَّ  اسِ النَّ  ِمنَ  هُوَ  َمنْ  األَفَُسِسيُّوَن، الرِّ

 ِمنْ  هَبَطَ  الَِّذي َولِتْمثَالِهَا اْلَعِظيَمةِ  ألَْرطَاِميسَ  ُمتََعبَِّدةٌ  األَفَُسِسيِّينَ  َمِدينَةَ  أنَّ  يَْعِرفُ  ال
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 َوال ينَ ثَابِتِ  تَُكونُوا أنْ  يَْنبَِغي فَلَِذا األَْشيَاَء، هَِذهِ  يُقَاِومَ  أنْ  يَْقِدرُ  أََحدٌ  َولَْيسَ  َزْفَس؟

ُجلَْينِ  بِهََذْينِ  أَتَْيتُمْ  ألنُكمْ  بِِخفٍَّة؛ َشْيئاً  تَْفَعلُوا  هَيَاِكَل، ِرقَيْ َسا لَْيَسا َوهَُما هُنَا، إلى الرَّ

فَْينِ مُ  َوال نَّاعُ  ِديِمْتِريُوسُ  َكانَ  فَإنْ . آلِهَتُِكمْ  َعلَى َجدِّ  َعلَى َدْعَوى لَهُمْ  َمَعهُ الَِّذينَ  َوالصُّ

 ْنتُمْ كُ  َوإنْ . بَْعضاً  بَْعُضهُمْ  فَْليَُرافُِعوا ُوالةٌ، َويُوَجدُ  لِْلقََضاِء، أيامٌ  تُقَامُ  فَإنَّهُ أََحٍد،

 نَُحاَكمَ  أنْ  َخطَرٍ  في ألننَا. َشْرِعيٍّ  َمْحفِلٍ  في بَْينُكمْ  يُْقَضى فَإنَّهُ آَخَر، َشْيئاً  تَْطلُبُونَ 

ةٌ  َولَْيسَ . اْليَْومِ  هََذا اْضطَرابِ  أَْجلِ  ِمنْ   َعنْ  َجَوابَاً  نُْعِطيَ  أنْ  أَْجلِهَا ِمنْ  يُْمِكنُنَا ُحجَّ

َغبِ  هََذا ا".  الشَّ  .اْلَمْحفِلَ  َصَرفَ  هََذا قَالَ  َولَمَّ

َسة، آمين. لَمْ  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (19 ــ 4:  19) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0 ، 02:  62 مز

ُ  هُوَ  َعِجيبٌ  يِسيِه، في هللاَّ ةً  يُْعِطي هُوَ  إْسَرائِيلَ  إلَهُ قِدِّ اً  قُوَّ ي. لَِشْعبِهِ  َوِعزَّ دِّ  قُونَ َوالصِّ

ِ، أَمامَ  َويَتَهَلَّلُونَ  يَْفَرُحونَ  ُمونَ  هللاَّ ُرورِ  َويَتَنَعَّ  .هَلِّلُويَا. بِالسُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
  



 والِعشرون من شهر بَرُمودهَ  َسابِعاليوم ال
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 لَْيسَ  لِكَ ذ َوبَْعدَ  َجَسَدُكْم، يَْقتُلُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  تََخافُوا ال: أَْصِدقَائِي يَا لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ 

 لَهُ ْقتُُل،يَ  بَْعَدَما الَِّذي ِمنَ  َخافُوا: تََخافُونَ  ِممَّنْ  أُْعلُِمُكمْ  بَلْ . أْكثَرَ  َشيئاً  يَْفَعلُوا أنْ  لَهُمْ 

 يرَ َعَصافِ  َخْمَسةُ  أَلَْيَستْ  ا،َخافُو هََذا ِمنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  نََعْم،. َجهَنَّمَ  في يُْلقِيَ  أنْ  ُسْلطَانٌ 

امَ  يُْنَسى ال ِمْنهَا َوَواِحدٌ  بِفَْلَسْيِن، تُبَاعُ  ِ؟ قُدَّ  ِميُعهَاجَ  أْيضاً  ُرؤوِسُكمْ  ُشُعورُ  بَلْ  هللاَّ

 َمنْ  ُكلَّ  إنَّ : لَُكمْ  َوأَقُولُ  َكثِيَرٍة، َعَصافِيرَ  ِمنْ  أَْفَضلُ  أَْنتُمْ  إذاً، تََخافُوا فََل. ُمْحَصاةٌ 

امَ  بِي يَْعتَِرفُ  امَ  أْيضاً  اإلْنَسانِ  اْبنُ  بِهِ  يَْعتَِرفُ  النَّاِس، قُدَّ ِ  َمَلئَِكةِ  قُدَّ  أَْنَكَرنِي َمنْ وَ . هللاَّ

امَ  امَ  أْيضاً  أنَا أُْنِكُرهُ  النَّاِس، قُدَّ ِ  َمَلَئَِكةِ  قُدَّ  ْنَسانِ اإل اْبنِ  َعلَى َكلَِمةً  يَقُولُ  َمنْ  َوُكلُّ . هللاَّ

ا لَهُ، يُْغفَرُ  وحِ  َعلَى يَُجدِّفُ  َمنْ  َوأمَّ ُموُكمْ  َوَمتَى. لَهُ يُْغفَرَ  فَلَنْ  القُُدسِ  الرُّ  إلى قَدَّ

َؤَساءِ  اْلَمَجاِمعِ  َلَِطينِ  َوالرُّ وا فََلَ  َوالسَّ  وَن،تَقُولُ  بَِما أَوْ  تُِجيبُونَ  بَِما أَوْ  َكْيفَ  تَْهتَمُّ

وحَ  ألنَّ  اَعةِ  تِْلكَ  في يَُعلُِّمُكمْ  القُُدسَ  الرُّ  .تَقُولُوهُ  أنْ  يَِجبُ  َما السَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر بََرُموده 03اليوم: 
 

 العَشيه

 (10 ــ 6:  6) َمرقُس
 

س َمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 13:  43 مز

ْرتُ  ْخَرةِ  َعلَى أَقَامَ . َشفَتَيَّ  أَْمنَعُ  ال هَُوَذا َعِظيَمٍة، َجَماَعةٍ  في بَِعدلِكَ  بَشَّ ،ِرْجلَ  الصَّ  يَّ

 .هَلِّلُويَا. ُخطَُواتِي َوَسهَّلَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ م ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 ْثنَْيِن،ا اْثنَْينِ  يُْرِسلُهُمُ  َواْبتََدأَ  َعَشرَ  االْثنَيْ  َوَدَعا. يَُعلِّمُ  اْلُمِحيطَةَ  اْلقَُرى يَطُوفُ  َوَكانَ 

 في َمَعهُمْ  َشْيئاً  يَْحِملُوا ال أنْ  َوأَْوَصاهُمْ  النَِّجَسِة، األَْرَواحِ  َعلَى ُسْلطَاناً  َوأَْعطَاهُمْ 

 نُوايَُكو بَلْ . َمنَاِطقِِهمْ  في نَُحاساً  َوال ِمْزَوداً  َوال ُخْبزاً  َوال فَقَْط، َعصاً  َغْيرَ  الطَِّريقِ 

 َحتَّى فِيهِ  يُموافَأَقِ  بَْيتاً  َدَخْلتُمْ  َحْيثَُما: "لَهُمْ  الَ َوقَ . ثَْوبَْينِ  يَْلبَُسوا َوال بِنَِعاٍل، َمْشُدوِدينَ 

 ِمْنهُ نَ َخاِرُجو أَْنتُمْ  فَبينََما لَُكْم، يَْسَمعُ  َوال يَْقبَلُُكمْ  ال َمْوِضعٍ  َوُكلُّ . هُنَاكَ  ِمنْ  تَْخُرُجوا

 ُدومَ لِسَ  َستَُكونُ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . َعلَْيِهمْ  َشهَاَدةً  أْرُجلُِكمْ  تَْحتَ  الَِّذي اْلُغبَارَ  اْنفُُضوا

ينِ  يَْومَ  َوَعُموَرةَ  ا أَْكثَرُ  َراَحةٌ  الدِّ  أنْ  يَْكِرُزونَ  َوَصاُروا فََخَرُجوا". اْلَمِدينَةِ  لِتِْلكَ  ِممَّ

  .فََشفَْوهُمْ  َكثِيِرينَ  َمْرَضى بَِزْيتٍ  َوَدهَنُوا َكثِيَرةً، َشيَاِطينَ  َوأَْخَرُجوا. يَتُوبُوا

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (03 ــ 12:  13) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 0 - 1:  132 مز

بِّ  إْعتَِرفُوا ثُ  لَهُ، َوَرتِّلُوا َسبُِّحوه. بِأَْعَمالِهِ  األَُممِ  في نَاُدوا بِإْسِمِه، َوإْدُعوا لِلرَّ  واَحدِّ

 .هَلِّلُويَا. القُدُّوسِ  بِإْسِمهِ  إْفتَِخُروا َعَجائِبِِه، بَِجِميعِ 
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لِّمُ اْلُمعَ  أيهَا: "َوَسأَلَهُ ُرْكبَتَْيهِ  َعلَى َوَجثَا َواِحدٌ  أَْسَرعَ  الطَِّريِق، إلى َخارجٌ  هُوَ  َوفِيَما

الُِح،  تَْدُعوني لَِماَذا: "يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ ". األَبِديَّةَ؟ اْلَحيَاةَ  ألَِرثَ  أَْعَملُ  َماَذا الصَّ

الَِح؟ ُ  إِالَّ  َصالِحاً  أََحدٌ  لَْيسَ  الصَّ  ال. ْزنِ تَ  ال. تَْقتُلْ  ال: اْلَوَصايَا تَْعِرفُ  أَْنتَ . َوْحَدهُ  هللاَّ

ورِ  تَْشهَدْ  ال. تَْسِرقْ  كَ  أَباكَ  أَْكِرمْ . تَْسلُبْ  ال. بِالزُّ  لُّهَاكُ  هَِذهِ  ُمَعلِّمُ  يَا: "لَهُ فَقَالَ ". َوأُمَّ

 اِمَلً كَ  تَُكونَ  أنْ  أَتِريدُ : "لَهُ َوقَالَ  َوأََحبَّهُ، يَُسوعُ  إلَْيهِ  فَنَظَرَ ". َحَداثَتِي ُمْنذُ  َحفِْظتُهَا

 يف َكْنَزاً  لَكَ  فَتَْربَحَ  لِْلَمَساِكيِن، َوأَْعِطهِ  لَكَ  َما ُكلَّ  بِعْ  اِْذهَبْ : َواِحدٌ  َشْيءٌ  يُْعِوُزكَ 

َماِء، لِيبَ  َحاِمَلً  اْتبَْعنِي َوتََعالَ  السَّ ا". الصَّ  ناً،َحِزي َوَمَضى اْلقَْولِ  ِمنَ  فَاْغتَمَّ  هُوَ  أَمَّ

 َذِوي ُدُخولَ  أَْعَسرَ  َما: "لِتََلِميِذهِ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَنَظَرَ . َكثِيَرةٍ  أَْمَوالٍ  َذا َكانَ  ألنهُ

ِ  َملَُكوتِ  إلى األَْمَوالِ  : قَالَ وَ  أَْيضاً  يَُسوعُ  فَأََجابَهُمْ . الَكَلَمِ  ِمنَ  التََّلَِميذُ  فََخافَ !" هللاَّ

، يَا" ِ  َملَُكوتِ  إلى األَْمَوالِ  َعلَى اْلُمتَِّكلِينَ  ُدُخولَ  أَْعَسرَ  َما بَنِيَّ  يف َجَملٍ  ُمُرورُ ! هللاَّ

ِ  َملَُكوتِ  إلى َغنِيٌّ  يَْدُخلَ  أنْ  ِمنْ  أَْيَسرُ  إْبَرةٍ  ثَْقبِ  : لَهُ ينَ قَائِلِ  اْلَغايَةِ  إلى فَبُِهتُوا" هللاَّ
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 طَاعٍ،ُمْستَ  َغْيرُ  النَّاسِ  ِعْندَ : "َوقَالَ  يَُسوعُ  إلَْيِهمْ  فَنَظَرَ ". يَْخلَُص؟ أنْ  يَْستَِطيعُ  َمنْ "

ِ؛ ِعْندَ  لَْيسَ  َولَِكنْ  ِ  ِعْندَ  ُمْستَطَاعٌ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ألنَّ  هللاَّ  هَا: "هُلَ  يَقُولُ  بُْطُرسُ  َواْبتََدأَ ". هللاَّ

 ْيسَ لَ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : "َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ ". َوتَبِْعنَاكَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  تََرْكنَا قَدْ  نَْحنُ 

اً  أَوْ  أََخَواتٍ  أَوْ  إْخَوةً  أَوْ  بَْيتاً  تََركَ  أََحدٌ   َوألَْجلِ  لِيألَجْ  ُحقُوالً، أَوْ  اْبناً  أَوِ  أَباً  أَوْ  أُمَّ

َماِن، هََذا في اآلنَ  ِضْعفٍ  ِمئَةَ  َويَأُْخذُ  إالَّ  اإلْنِجيِل، هَاتٍ  َوأََخَواتٍ  َوإْخَوةً  بُيُوتَاً  الزَّ  َوأُمَّ

ْهرِ  َوفي اْضِطهَاَداٍت، َمعَ  َوُحقُوالً، َوأَبناءً   ". األَبَِديَّةَ  اْلَحيَاةَ  اآلتِي الدَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12:  4 ــ 13:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  اوس،تيُِموث تِلميذه إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا َل، َوَرْسِمي َوَمثَالِي، تَْعلِيِمي، اتَّبَْعتَ  فَقَدْ  أَْنتَ  َوأَمَّ  َحبَّتِي،َومَ  َوأَنَاتِي، َوإيَمانِي، األَوَّ

 َرةَ،َولْستِ  َوإيقُونِيَّةَ  أَْنطَاِكيَةَ  في أََصابَْتنِي التي َواآلالمُ  االْضِطهَاَداتُ . َوَصْبِري

بُّ  أَْنقََذنِي َجِميِعهَا َوِمنْ  اْحتََمْلتُهَا، قَدْ  االْضِطهَاَداتِ  َجِميعُ   ُدونَ يُِري الَِّذينَ  َوَجِميعُ . الرَّ

اِعينَ ا األَْشَرارَ  النَّاسَ  َولَِكنَّ . يُْضطَهَُدونَ  يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في بِالتَّْقَوى يَِعيُشوا أنْ   ْلَخدَّ

ُمونَ  رِّ  في َسيَتَقَدَّ ا. َوُمِضلِّينَ  َضالِّينَ  بِاألَْكثَِر، الشَّ  تََعلَّْمتَهُ امَ  َعلَى فَاْثبُتْ  أَْنتَ  َوأمَّ

َسةَ، اْلُكتُبَ  تَْعِرفُ  الطُّفُولِيَّةِ  ُمْنذُ  َوأَنكَ . تََعلَّْمتَ  ِممَّنْ  َعاِرفاً  َوأَْيقَْنتَهُ،  أنْ  ْلقَاِدَرةَ ا اْلُمقَدَّ

َمكَ   بِهَا َحىاْلُمو اْلُكتُبِ  َجِميعَ  ألنَّ . يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في الَِّذي بِاإليَمانِ  لِْلَخَلِص، تَُحكِّ

ِ، ِمنَ  ، في الَِّذي َوالتَّأِْديبِ  لِلتَّْقِويمِ  َوالتَّْوبِيخِ، لِلتَّْعلِيمِ  نَافَِعةٌ  هللاَّ  َرُجلُ  يَُكونَ  َكيْ لِ  اْلبِرِّ

 ِ اً، هللاَّ ِ  أََمامَ  أَْشهَدُ  أَنا. َصالِحٍ  َعَملٍ  ُكلِّ  في ثَابِتَاً  ُمْستَِعدَّ بِّ  هللاَّ  يحِ،اْلَمسِ  يَُسوعَ  َوالرَّ
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 َعلَى اْعُكفْ . بِاْلَكلَِمةِ  اْكِرزْ : ُكوتِهِ َوَملَ  ظُهُوِرهِ  ِعْندَ  َواألَْمَواَت، األَْحيَاءَ  يَِدينُ  الَِّذي

 َسيَُكونُ  ألنهُ َوتَْعلِيٍم؛ أَناةٍ  بُِكلِّ  اْنتَِهرْ . ِعظْ  َوبِّْخ،. ُمنَاِسبٍ  َوَغْيرِ  ُمنَاِسبٍ  َوْقتٍ  في ذلِكَ 

ِحيَح، التَّْعلِيمَ  فِيهِ  يَْقبَلُونَ  ال َوْقتٌ  ةِ  َشهََواتِِهمْ  َحَسبَ  بَلْ  الصَّ  لَهُمْ  نَ يَْجَمُعو اْلَخاصَّ

، َعنِ  َمْسَمَعهُمْ  فَيَْصِرفُونَ  آَذانَهُْم، َويَُسدُّونَ  ُمَعلِِّمينَ  . اْلُخَرافَاتِ  إلى َويَِميلُونَ  اْلَحقِّ

ا رِ  َعَملَ  َواْعَملْ . اآلالمَ  َواْقبَلِ . َشْيءٍ  ُكلِّ  في فَاْستَيقِظْ  أْنتَ  َوأمَّ مْ . اْلُمبَشِّ . كَ ِخْدَمتَ  تَمِّ

 َن،اْلَحسَ  اْلِجهَادَ  َجاهَْدتُ  قَدْ . َحَضرَ  قَدْ  اْنَحَلَلِي َوَوْقتُ  أَْنتَقُِل، َسوفَ  أْيضاً  أنَا فَإنِّي

ْعَي، َوأَْكَمْلتُ  ، إْكلِيلُ  لِي ُوِضعَ  قَدْ  أَِخيراً . اإليَمانَ  َوَحفِْظتُ  السَّ  لِي هُيَهَبُ الَِّذي اْلبِرِّ

بُّ  اْليَْوِم، ذلِكَ  في  نَ الَِّذي َولَِجِميعِ  بَلْ  فَقَْط، َوْحِدي لِي َولَْيسَ  اِدُل،اْلعَ  اْلَحاكمُ  الرَّ

 أََحبَّ  إذْ  تََرَكنِي قَدْ  ِديَماسَ  ألنَّ  َعاِجَلً؛ إلَيَّ  تَأتِيَ  أنْ  أَْسِرعْ . أْيضاً  ظُهُوَرهُ  يُِحبُّونَ 

 لىإ َوتِيطُسَ  َغَلَِطيَّةَ، إلى َوِكِريْسِكيسَ  تََسالُونِيِكي، إلى َوَذهَبَ  اْلَحاِضرَ  اْلَعالَمَ 

ا. لِْلَخْدَمةِ  لِي نَافِعٌ  ألنهُ َمَعكَ  َوأَْحِضْرهُ  َمْرقُسَ  ُخذْ . َمِعي َوْحَدهُ  َولُوقَا. َدْلَماِطيَّةَ   أَمَّ

 َكاْربَُس، دَ ِعنْ  تَُرواسَ  في تََرْكتُهَا التي َواْلَعبَاَءةُ . أَفَُسسَ  إلى أَْرَسْلتُهُ فَقَدْ  تِيِخيُكسُ 

قُوقَ  ِسيََّما َوال أْيضاً  اْلُكتُبِ  َمعَ  ِجْئَت، َمتَى أَْحِضْرهَا ادُ  إْسَكْنَدرُ . الرُّ  يبِ  فََعلَ  اْلَحدَّ

بُّ  لِيَُجاِزهِ . َكثِيَرةً  ُشُروراً   اَومَ قَ  ألنهُ أْيضاً  أَْنتَ  ِمْنهُ اْحتَفِظْ  فَهََذا. أَْعَمالِهِ  َحَسبَ  الرَّ

لِ  اْحتَِجاِجي في. ِجّداً  أَْقَوالِي  بْ يُْحسَ  ال. تََرُكونِي اْلَجِميعُ  بَلِ  أََحٌد، إلَيَّ  يَأْتِ  لَمْ  األَوَّ

بَّ  َولِكنَّ . َعلَْيِهمْ  انِي، َمِعي َوقَفَ  الرَّ  ألَُمِم،ا َجِميعُ  َويَْسَمعَ  الِكَراَزةُ، بِي تُتَمَّ  لَِكيْ  َوقَوَّ

ينِي. األََسدِ  فَمِ  ِمنْ  فَأُْنقِْذتُ  بُّ  َوَسيُنجِّ  هِ لَِملَُكوتِ  َويَُخلُِّصنِي ِديءٍ رَ  َعَملٍ  ُكلِّ  ِمنْ  الرَّ

َماِويِّ  هُورِ  َدْهرِ  إلى اْلَمْجدُ  لَهُ الِذي هَذا. السَّ  .آِمينَ . الدُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (14 ــ 1:  2) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بطرسسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يُوخِ  إلى أَْطلُبُ  ْيخَ  أنا بَْينَُكْم، الَِّذينَ  الشُّ اِهدَ  َشِريَكُكْم، الشَّ  َوَشِريكَ  ،اْلَمِسيحِ  آلالَمِ  َوالشَّ

ِ  َرِعيَّةَ  اْرَعْوا يُْعلََن، أنْ  اْلَعتِيدِ  اْلَمْجدِ   لْ بَ  بِاْلقَْهرِ  ال َوتََعاهَُدوهَا، بَْينَُكمْ  التي هللاَّ

ِ  َكمثلِ  بِاالْختِيَاِر،  بَلْ  ِث،اْلَمَواِري َعلَى يَتََسلَّطُ  َكَمنْ  َوال بِنََشاٍط، بَلْ  بِبُْخلٍ  َوال هللاَّ

ِعيَّةِ  أَْمثِلَةً  َصائِِرينَ  َعاةِ  َرئِيسُ  ظَهَرَ  َوَمتَى. لِلرَّ  ال الَِّذي اْلَمْجدِ  إْكلِيلَ  تَنَالُونَ  الرُّ

بَّاُن، أيهَا أَْنتُمْ  َكذلِكَ . يَْضَمِحلُّ  يُوخِ، اْخَضُعوا الشُّ  ينَ ُمتََسْربِلِ  َجِميعاً  َوُكونُوا لِلشُّ

َ  ألنَّ  لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ  بِالتََّواُضعِ  . ْلُمتََواِضِعينَ لِ  نِْعَمةً  َويُْعِطي اْلُمْستَْكبِِريَن، يُقَاِومُ  هللاَّ

ِ  يَدِ  تَْحتَ  فَتََواَضُعوا ُكمْ  لَّ كُ  ُمْلقِينَ  االْفتِقَاِد، َزَمانِ  في يَْرفََعُكمْ  لَِكيْ  اْلقَِويَّةِ  هللاَّ  هَمِّ

ُكمْ  إْبلِيسَ  ألنَّ . َواْسهَُروا ُمتَيَقِِّظينَ  ُكونُوا. بُِكمْ  يَْعتَنِي هُوَ  ألنهُ َعلَْيِه؛  ُجولُ يَ  َعُدوَّ

 نَْفسَ  أنَّ  َعالِِمينَ  اإليَماِن، في َراِسِخينَ  ُموهُ،فَقَاوِ . يَْبتَلُِعهُ َمنْ  يَْلتَِمسُ  َزائٍِر، َكأََسدٍ 

 إلى َدَعاُكمْ  الَِّذي نِْعَمةٍ  ُكلِّ  َوإلهُ. اْلَعالَمِ  في الَِّذينَ  إْخَوتُِكمُ  َعلَى تُْجَرى اآلالمِ  هِذهِ 

يُكْم، ُكْم،َويُثَبِّتُ  يُهَيِّئُُكْم، هُوَ  يَِسيراً، تَأَلَّْمتُمْ  بَْعَدَما يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  في األبِديِّ  َمْجِدهِ   َويُقَوِّ

نُُكمْ  ْلطَانُ  لَهُ. َويَُمكِّ  أَظُنُّ  َكَما األِمينِ  األخِ  ِسْلَوانُسَ  بِيَدِ . آِمين. اآلبادِ  إلى َواْلَمْجدُ  السُّ

ِ  نِْعَمةُ  هيَ  هِذهِ  أنَّ  َوَشاِهداً، َواِعظاً  قَلِيلَةٍ  بَِكلَِماتٍ  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ   يهَافِ  التي بِاْلَحقِّ  هللاَّ

ِديقَةُ  َعلَْيُكمُ  تَُسلِّمُ . تَقُوُمونَ   لُِّمواسَ . اْبنِي َوَمْرقُسُ  بَابَِل، في التي اْلُمْختَاَرةُ  الصَّ

َسةِ  اْلَمَحبَّةِ  بِقُْبلَةِ  بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  َلَمُ . اْلُمقدَّ  اْلَمِسيحِ  يف الَِّذينَ  أيهَا َجِميَعاً  لَُكمْ  السَّ

 .وعَ يَسُ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (2:  16 ــ 06:  12) اإلبَركِسيس

 

ُسل اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 فِيهَا ْرنَابَشَّ  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في اإلْخَوةَ  َونَتَفَقَّدِ  لِنَْرِجعْ : "لِبَْرنَابَا بُولُسُ  قَالَ  أيامٍ  بَْعدِ  ِمنْ 

، بَِكلَِمةِ  بِّ  الَِّذي يُوَحنَّا َمَعهَُما يَأُْخَذا أَنْ  يُِريدُ  بَْرنَابَا َوَكانَ ". ؟ َحالُهُمْ  َوَكْيفَ  الرَّ

ا َمْرقَُس، يُدَعى  َعهَُمامَ  يَأتِ  َولَمْ  بَْمفِيلِيَّةَ  ِمنْ  فَاَرقَهَُما الَِّذي أَنَّ  يُِريدُ  فََكانَ  بُولُسُ  َوأمَّ

. اآلَخرَ  أَْحُدهَُما فَاَرقَ  َحتَّى ُمَغاَضبَةٌ  بَْينَهَُما فََحَصلَ . َمَعهَُما يَأُْخَذانِهِ  ال لِْلَعَملِ 

ا. قُْبُرصَ  إلى َوأَْقلَعَ  َمْرقُسَ  أََخذَ  َوبَْرنَابَا  تُوِدعَ اسْ  َوقَد َوَخَرجَ  ِسيَلَ  فَاْختَارَ  بُولُسُ  أمَّ

ِ  نِْعَمةِ  إلى اإلْخَوةِ  ِمنَ  امِ  في فَاْجتَازَ . هللاَّ  إلى َوَصلَ  مَّ ثُ . الَكنَائِسَ  يُثَبِّتُ  َوكيلِيِكيَّةَ  الشَّ

 ُمْؤِمنَةٍ  يَهُوِديَّةٍ  اْمَرأَةٍ  اْبنُ  تِيُموثَاُوُس، اْسُمهُ هُنَاكَ  َكانَ  تِْلِميذٌ  َوإَذا َولِْستََرةَ، ِدْربَةَ 

 أََرادَ فَ  .َوإيقُونِيَةَ  لِْستََرةَ  في الَِّذينَ  اإلْخَوةِ  ِمنَ  لَهُ َمْشهُوداً  َوَكانَ  يُونَانِيَّاً، أَبُوهُ  َوَكانَ 

 ذلِكَ  في َكانُوا الَِّذينَ  اْليَهُودِ  أَْجلِ  ِمنْ  َوَختَنَهُ فَأََخَذهُ  َمَعهُ، هََذا يَْخُرجَ  أنْ  بُولُسُ 

 يف يَطُوفَانِ  َكانَا َوإذْ . يُونَانِيَّاً  َكانَ  أَباهُ  أَنَّ  يَْعِرفُونَ  َكانُوا اْلَجِميعَ  ألنَّ  اْلَمْوِضعِ،

َرهَا الَّتي األََواِمرَ  يَْحفَظُوا بِأنْ  نَاُموَساً  لَهُمْ  يَْشتَِرَعانِ  َكانَا اْلُمُدنِ  ُسلُ  قَرَّ  الرُّ

دُ  اْلَكنَائِسُ  فََكانَتِ . بِأُوُرَشلِيمَ  الَِّذينَ  َواْلقُُسوسُ   ُكلَّ  اْلَعَددِ  يف َوتَْزَدادُ  اإليَمانِ  في تَتََشدَّ

 .يَْومٍ 

بِّ تَْنُمو  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (11 ــ 1:  1) َمرقُس
 

 سَمرقُ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 9،  1:  26 مز

بَّ  َسبُِّحوا بَّ  َسبِِّحي َجِديداً، تَْسبِيحاً  الرَّ بَّ  َسبُِّحوا. األْرض ُكلَّ  يا الرَّ  ِرُكواَوبَا الرَّ

ُروا إْسَمهُ،  .هَلِّلُويَا. بَِخَلِصهِ  يَْومٍ  إلى يَْومٍ  ِمنْ  بَشِّ
 

بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن  ُمبارُك اآلتي

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ِ، اْبنِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  إْنِجيلِ  بَْدءُ   هَأَنََذا" :النَّبِيِّ  إَشْعيَاءَ  في َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما هللاَّ

 في الَصاِرخِ  َصْوتُ . قُدَّاَمكَ  طَِريقَكَ  يُهَيِّئُ  الَِّذي َوْجِهَك، أَمامَ  َمَلَِكي أُْرِسلُ 

يَّةِ  وا: اْلبَرِّ ، طَِريقَ  أَِعدُّ بِّ ُموا الرَّ يَّ  في اْلَمْعَمَدانُ  يُوَحنَّا َوَكانَ ". ُسبُلَهُ  قَوِّ  ةِ اْلبَرِّ

 َرةِ ُكو أَْهلِ  َجِميعُ  إلَْيهِ  يَْخُرجُ  َوَكانَ . اْلَخطَايَا لَِمْغفَِرةِ  التَّْوبَةِ  بَِمْعُموِديَّةِ  َويَْكِرزُ 

، نَْهرِ  في ِمْنهُ  َويَْعتَِمُدونَ  أُوُرَشلِيمَ  أَْهلِ  َوُكلُّ  اْليَهُوِديَّةِ   ُمْعتَِرفِينَ  األُْرُدنِّ

 َكانَ وَ  َحْقَوْيِه، َعلَى ِجْلدٍ  ِمنْ  َوِمْنطَقَةً  اإلبِِل، َوبَرَ  يَْلبَسُ  يُوَحنَّا َوَكانَ . بَِخطَايَاهُمْ 

يَّاً  َوَعَسَلً  َجَراداً  يَأُْكلُ   ،ِمنِّي أَْقَوى هُوَ  َمنْ  بَْعِدي يَأتِي: "قَائَِلً  يِْكِرزُ  َوَكانَ . بَرِّ

ْدتُُكمْ  أنا. ِحَذائِهِ  ُسيُورَ  َوأَُحلَّ  أَْنَحنِيَ  أنْ  أَْهَلً  لَْستُ  الَِّذي  هُوَ  َوأمَّا بَِماٍء، َعمَّ

ُدُكمْ  وحِ  فََسيَُعمِّ  يلِ اْلَجلِ  نَاِصَرةِ  ِمنْ  يَُسوعُ  َجاءَ  األيامِ  تِْلكَ  َوفي". اْلقُُدسِ  بِالرُّ

 َرأَى اْلَماءِ  ِمنَ  َصاِعدٌ  َوهُوَ  َولِْلَوْقتِ . األُْرُدنِّ  نَْهرِ  في يُوَحنَّا ِمنْ  َواْعتََمدَ 
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وحَ  ْنَشقَّْت،إ قَدْ  السََّمَواتِ   َصْوتٌ  َوَكانَ . َعلَْيهِ  َواْستَقَرَّ  نَاِزالً  َحَماَمةٍ  ِمْثلَ  َوالرُّ

 ".ُسِرْرتُ  بِهِ  الَِّذي َحبِيبِي اْبنِي هُوَ  أَْنتَ : "السََّمَواتِ  ِمنَ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 َشنسمن شهر بَ  1اليوم: 
 

 العَشيه

 (49 ــ 02:  13) لُوقا
 

البَشير، ا لُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2 ، 0:  22 مز

ِ  َمِدينةَ  يَا ألَْجلِِك، قِيلَتْ  قَدْ  َمِجيَدةٌ  أَْعَمالٌ  َسهَا الَِّذي اْلَعلِيُّ  َوهُوَ . هللاَّ  ألنَّ  ،األَبدِ  إلى أسَّ

 .هَلِّلُويَا. فِيكِ  َجِميِعِهمْ  اْلفَِرِحينَ  ُسكنَى
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 أُْختٌ  هِذهِ لِ  َوَكانَتْ . بَْيتِهَا في َمْرثَا اْسُمهَا اْمَرأَةٌ  فَقَبِلَْتهُ قَْريَةً، َدَخلَ  َسائُِرونَ  هُمْ  َوفِيَما

ا. َكَلََمهُ تَْسَمعُ  َوَكانَتْ  يَُسوعَ  قََدَميْ  ِعْندَ  َجلََستْ  التي َوِهيَ  َمْريََم، تُْدَعى  اَمْرث َوأمَّ

،: "َوقَالَتْ  فَقَاَمتْ . َكثِيَرةٍ  ِخَدمٍ  قََضاءِ  في ُمْرتَبَِكةً  فََكانَتْ   بِأَنَّ  ْمِريأَ  يُْعنِيكَ  أََما يَاَربُّ

: هَالَ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ ". تَُساعَدنِي أنْ  لَهَا فَقُلْ  َوْحِدي؟ أَْخُدمُ  تََرَكْتنِي قَدْ  أُْختِي

ينَ  أَْنتِ  َمْرثَا، َمْرثَا،"  إلى اْلَحاَجةَ  َولِكنَّ  َكثِيَرٍة، أُُمورٍ  ألَْجلِ  َوتَْضطَِربِينَ  تَْهتَمِّ

ا. َواِحدٍ  الِحَ  النَِّصيبَ  لَهَا فَاْختَاَرتْ  َمْريَمُ  َوأمَّ  . "األَبدِ  إلى ِمْنهَا يُْنَزعَ  لَنْ  الَِّذي الصَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (23 ــ 02:  19) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهر التلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

  1 ، 2:  42 مز

اتِ  َربِّ  َمِدينَةِ  في َرأَْينَا، َكذلِكَ  َسِمْعنَا َما َكِمْثلِ  بُّ ا هُوَ  َعِظيمٌ . إلَِهنَا َمِدينَةِ  في اْلقُوَّ  لرَّ

 .هَلِّلُويَا. اْلُمقَدَّسِ  َجبَلِهِ  َعلَى إلَِهنَا َمِدينَةِ  في ِجّداً، َوُمَسبَّحٌ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

الِحُ  اإلْنَسانُ  الِحِ  َكْنِزهِ  ِمنْ  الصَّ َلَحَ  يُْخِرجُ  الصَّ يرُ  واإلْنَسانُ . الصَّ رِّ  هِ َكْنزِ  ِمنْ  الشِّ

يرِ  رِّ  َسْوفَ  النَّاسُ  يَقُولُهَا بَاِطلَةٍ  َكلَِمةٍ  ُكلَّ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  ولَِكنْ . الَشرَّ  يُْخِرجُ  الشِّ

ينِ  يَْومِ  في َجَوابَاً  َعْنهَا يُْعطُونَ  رُ  بَِكَلَِمكَ  ألَنهُ. الدِّ  ِحينَئِذٍ . كَ يْ َعل يُْحَكمُ  َوبَِكَلَِمكَ  تَتَبَرَّ

يِسيِّينَ  اْلَكتَبَةِ  ِمنَ  قَْومٌ  أََجابَهُ ا". آيةً  كَ ِمنْ  نََرى أنْ  نُِريدُ  اْلُمَعلُِّم، أيهَا: "قَائِلِينَ  َواْلفَرِّ  أَمَّ

يرُ  الِجيلُ : "لَهُمْ  َوقَالَ  فَأََجابَ  هُوَ  رِّ  الَّ إ آيةٌ  لَهُ تُْعطَى َولَنْ  آيةً، يَْطلُبُ  َواْلفَاِسقُ  الشِّ

؛ يُونَانَ  آيةَ   هََكَذا اٍل،لَيَ  َوثََلَثَ  أيامٍ  ثََلَثَةَ  اْلُحوتِ  بَْطنِ  في يُونَانُ  َكانَ  َكَما ألنهُ النَّبِيِّ

 يَقُوُمونَ سَ  نِينََوى ِرَجالُ . لَيَالٍ  َوثََلَثَ  أيامٍ  ثََلَثَةَ  األَْرضِ  قَْلبِ  في اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَُكونُ 

ينِ  في  نْ مِ  أَْفَضلُ  َوهَُوَذا يُونَاَن، بُمنَاَداةِ  تَابُوا ألنهُمْ  َويَِدينُونَهُ؛ اْلِجيلِ  هَذا َمعَ  الدِّ

ينِ  في َستَقُومُ  التَّْيَمنِ  َملَِكةُ ! هَهُنَا يُونَانَ   ِمنْ  أَتَتْ  ألنهَا َوتَِدينُهُ، اْلِجيلِ  هَذا َمعَ  الدِّ

 َخَرجَ  إَذا! هَهُنَا ُسلَْيَمانَ  ِمنْ  أَْعظَمُ  َوهَُوَذا ُسلَْيَماَن، ِحْكَمةَ  لِتَْسَمعَ  األَْرضِ  أَقَاِصي

وحُ  . ِجدُ يَ  فََلَ  َراَحةً  يَْطلُبُ  َماٌء، فِيهَا لَْيسَ  أََماِكنَ  إلى يَْمِضي اإلْنَسانِ  ِمنَ  النَِّجسُ  الرُّ
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 وَساً نُ َمكْ  فَاِرغاً  يَِجْدهُ  َجاءَ  فََمتَى. ِمْنهُ َخَرْجتُ  الَِّذي بَْيتِي إلى أَْرِجعُ : يَقُولُ  ِحينَئِذٍ 

 هُنَاَك، َويَْسُكنُ  فَيَأَتِي ِمْنهُ، أََشرَّ  أَُخرَ  أَْرَواحٍ  َسْبَعةَ  َمَعهُ َويَأُْخذُ  ِحينَئِذٍ  فَيَْمِضي. ُمَزيَّناً 

يرِ  اْلِجيلِ  لِهََذا يَُكونُ  هََكَذا! أََوائِلِهِ  ِمنْ  أََشرَّ  اإلْنَسانِ  ذلِكَ  أََواِخرُ  فَتَِصيرُ  رِّ  َوفِيَما .الشِّ

هُ إَذا اْلُجُموعَ  يَُخاِطبُ  هُوَ   لَهُ فَقَالَ . يَُكلُِّموهُ  أنْ  طَالِبِينَ  َخاِرجاً  َوقَفُوا قَدْ  َوإْخَوتُهُ أُمُّ

كَ  هَُوَذا: "التََّلِميذِ  ِمنَ  َواِحدٌ  ا". يَْطلُبُونَك َخاِرَجاً  َوإْخَوتُكَ  أُمُّ  َوقَالَ  فَأََجابَ  هُوَ  أَمَّ

 أُمِّي هَا: "َوقَالَ  تََلَِميِذهِ  نَْحوَ  يََدهُ  َمدَّ  ثُمَّ  ،"إْخَوتِي؟ هُمْ  َوَمنْ  أُمِّي ِهيَ  َمنْ : "لَهُ لِْلقَائِلِ 

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي إَراَدةَ  يَْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ  ألنَّ  َوإْخَوتِي؛  ".َوأُمِّي َوأُْختِي أَِخي هُوَ  السَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (19 ــ 1:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا  نَِعتْ صُ  األُولَى القُبَّةَ  ألنَّ  ُمزيٌَّن، َوقُدسٌ  اْلِخْدَمةِ  َوَصايَا فِيها فََكانَ  األُولَى القُبَّةُ  فَأمَّ

 َوبَْعدَ . القُْدسَ  َوتُْدَعى. التَّْقِدَمةِ  َوُخْبزُ  َواْلَمائَِدةُ، اْلَمنَاَرةُ، فِيهَا َكانَتْ  التي َوهيَ 

 َذهٍَب، ِمنْ  ِمْبَخَرةٌ  فيها َوَكانَ  األَْقَداسِ  قُْدسَ  تُْدَعى التي القُبَّةُ  الثَّانِي اْلِحَجابِ 

حِ  اْلَعْهدِ  َوتَابُوتُ 
هَبِ  اْلُمَصفَّ هَبِ  قِْسطُ  فِيهِ  َوَكانَ  َجانٍِب، ُكلِّ  ِمنْ  بِالذَّ  يهِ فِ  الَِّذي الذَّ

،  نِ ُمظَلِّلَيْ  اْلَمْجدِ  َكاُروبَا َكانَ  َوفَْوقَهُ. اْلَعْهدِ  َولَْوَحا أَْفَرَخْت، التِي هَاُرونَ  َوَعَصا اْلَمنُّ

الَ  فَهِذهِ . بِالتَّْفِصيلِ  َعْنهَا نَتََكلَّمَ  أنْ  لَنَا لَْيسَ  التِي هَِذهِ . االستغفَارِ  َمْوِضعَ   تُْصنَعُ  مَّ

ا. اْلِخْدَمةِ  إلْتَمامِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في األولَى القُبَّةِ  إلى الَكهَنَةُ  يَْدُخلُ  هَكَذا،  انِيةُ الثَّ  اْلقُبَّةُ  أَمَّ

ةً  َوْحَدهُ  الَكهَنَةِ  َرئِيسُ  فَيَْدُخلُهَا  َعنْ  ُمهُيُقَدِّ  َكانَ  الَِّذي َدمٍ  بَِغيرِ  َولَْيسَ  َسنٍَة، ُكلِّ  في َمرَّ



 شنسمن شهر بَ  َولليوم األا
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

751 

ْعِب، َجهَاالتِ  َوَعنْ  نَْفِسهِ  وحُ  يُْظِهُرهُ  َوهَذا الشَّ  لَمْ  األْقَداسِ  طَِريقَ  أنَّ  القُُدسُ  الرُّ

َمانِ  هذا َرْمزُ  هيَ  التي قَائَِمةً، األُولَى القُبَّةُ  َداَمتْ  َما بَْعُد، يُْظهَرْ   الَِّذي اْلَحاِضِر، الزَّ

بَائَِح، القََرابِينَ  يَْرفَُعونَ  َكانُوا فِيهِ  لَ  أنْ  بِالنِّيَّةِ  يُْمِكنُهَا ال التي َوالذَّ  إالَّ  يَْخِدُم، نْ مَ  تَُكمِّ

 إلى ُوِضَعتْ  َجَسِديَّةٌ، فََرائِضُ  ِهيَ  التي ُمْختَلِفَةٍ  َوَغَسَلتٍ  َواْلَمْشَربِ  فَقَطْ  بِاْلَمْطَعمِ 

ا. التَّْقِويمِ  َزَمانِ   اْلَمْسَكنِ فَبِ  اْلَعتِيَدِة، لِْلَخْيَراتِ  َكهَنَةٍ  َرئِيسَ  َجاءَ  قَدْ  فَهُوَ  اْلَمِسيُح، َوأَمَّ

 َدمِ بِ  َولَْيسَ  اْلَخلِيقَِة، هَِذهِ  ِمنْ  لَْيسَ  الَِّذي أي بِيٍَد، اْلَمْصنُوعِ  َغْيرِ  َواألَْكَمِل، األَْعظَمِ 

ةً  األَْقَداسَ  َدَخلَ  بِنَْفِسِه، بَِدِمهِ  بَلْ  َوُعُجوٍل، تُيُوسٍ   .أَبِديَّاً  فَِداءً  فََوَجدَ  َواِحدةً  َمرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (10 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة فلتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الَرسول يُوَحناسالة ُمعلِّمنا صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

يخِ  ِمنَ  يَِّدةِ ل الشَّ ، أُِحبُّهُمْ  أَنا الَِّذينَ  ْوالَِدهَاألَ و اْلُمْختَاَرِة، لسَّ  بَلْ  ْط،فَقَ  أَنا َولَْستُ  بِاْلَحقِّ

: ألَبدِ ا إلى َمَعنَا َوَسيَُكونُ  فِينا الثَّابِتِ  اْلَحقِّ  أَْجلِ  ِمنْ . اْلَحقَّ  َعَرفُوا قَدْ  الَِّذينَ  َجِميعُ 

ْحَمةُ  النِّْعَمةُ  تَُكونُ  َلمُ  َوالرَّ ِ  ِمنَ  َمَعنَا َوالسَّ  نِ بْ إ اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا َوِمنْ  اآلبِ  هللاَّ

، في َسالِِكينَ  أَْوالَِدكِ  ِمنْ  َوَجْدتُ  ألني ِجّداً  فَِرْحتُ . َواْلَمَحبَّةِ  بِاْلَحقِّ  اآلبِ   َماكَ  اْلَحقِّ

يَِّدةُ، أيتُهَا ِمْنكِ  أَْطلُبُ  َواآلنَ . اآلبِ  ِمنَ  َوِصيَّةً  أََخْذنَا  يَّةً َوصِ  إلَْيكِ  أَْكتُبُ  َكأَني ال السَّ

 أنْ :بَّةُ اْلَمحَ  ِهيَ  َوهَِذهِ . بَْعَضاً  بَْعُضنَا نُِحبَّ  أنْ : اْلبَْدءِ  ِمنَ  ِعْنَدنَا َكانَتْ  التي بَلِ  َجِديَدةً،

 ألنهُ. هَافِي تَْسلُُكوا أنْ  البَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُمْ  َكَما اْلَوِصيَّةُ  ِهيَ  هَِذهِ . َوَصايَاهُ  بَِحَسبِ  نَْسلُكَ 

 َجاءَ  دْ قَ  اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  أنَّ  يَْعتَِرفُونَ  ال الَِّذينَ  َكثِيُروَن، ُمِضلُّونَ  اْلَعالَمِ  إلى َجاءَ  قَدْ 

، هُوَ  هََذا. اْلَجَسدِ  في دُّ  اْلُمِضلُّ  َما قُِدواتَفْ  لِئََلَّ  أَْنفُِسُكمْ  إلى فَاْنظُُروا. لِْلَمِسيحِ  َوالضِّ

 لَهُ فَلَْيسَ  اْلَمِسيحِ  تَْعلِيمِ  في يَْثبُتُ  َوال يَتََعدَّى َمنْ  ُكلُّ . تَاَماً  أَْجراً  تَنَالُوا بَلْ  َعِمْلتُموهُ،
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 بِهََذا ِجيءُ يَ  َوال يَأْتِيُكْم، َوَمنْ . َواالْبنُ  اآلبُ  لَهُ فَهََذا اْلَمِسيحِ  تَْعلِيمِ  في يَْثبُتْ  َوَمنْ . إلَهٌ

 فَهُوَ  َلمٌ سَ : لَهُ يَقُولُ  َمنْ  ألنَّ . َسَلَمٌ  لَهُ تَقُولُوا َوال اْلبَْيِت، في تَْقبَلُوهُ  فََلَ  التَّْعلِيِم،

يَرةِ  أَْعَمالِهِ  في لَهُ َشِريكٌ  رِّ  بَِوَرقٍ  ونَ يَكُ  أنْ  أُِردْ  لَمْ  إلَْيُكْم، ألَْكتُبَهُ َكثِيرٌ  لي َكانَ  إذْ . الشِّ

 لَْيكِ عَ  يَُسلِّمُ . َكاِمَلً  فََرُحُكمْ  يَُكونَ  لَِكيْ  لِفٍَم، فَماً  َوأَتَكلَّمَ  أََراُكمْ  أنْ  أَْرُجو ألني َوِحْبٍر؛

 .اْلُمْختَاَرةِ  أُْختِكِ  أَْوالَدُ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،يئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمشِ 

 

 

 (14 ــ 1:  1) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

لُ  اْلَكَلَمُ   إلى ِه،بِ  َويَُعلِّمُ  يَْفَعلُهُ يَُسوعُ  ْبتََدأَ إ َما َجِميعِ  َعنْ  ثَاؤفِيلُُس، يَا أَْنَشأْتُهُ األوَّ

َماِء، إلى َصِعدَ  فِيهِ  الَِّذي اْليَْومِ  وحِ  أَْوَصى َما بَْعدَ  السَّ ُسلَ  اْلقُُدسِ  بِالرُّ  الَِّذينَ  الرُّ

 أَْربَِعينَ  لَهُمْ  يَْظهَرُ  َوهُوَ  َكثِيَرٍة، بِآيَاتٍ  تَألَّمَ  َما بَْعدَ  َحيّاً  لَهُمْ  ظَهَرَ  الَِّذينَ . اْختَاَرهُمْ 

ِ  َملَُكوتِ  َعنِ  َويَتََكلَّمُ  يَْوَماً،  يُفَاِرقُوا ال أنْ  أَْوَصاهُمْ  َمَعهُمْ  يَأُكلُ  هُوَ  َوفِيَما. هللاَّ

دَ  ايُوَحنَّ  ألنَّ  ِمنِّي، َسِمْعتُُموهُ  الَِّذي اآلبِ  َمْوِعدَ " يَْنتَِظُروا بَلْ  أُوُرَشلِيَم،  ،بِاْلَماءِ  َعمَّ

ا ُدونَ  أَْنتُمْ  َوأمَّ وحِ  فََستَتََعمَّ اأ". َكثِيَرةٍ  أيامٍ  بَْعدَ  لَْيسَ  هَذا َويُكونُ  اْلقُُدِس، بِالرُّ ا هُمُ  مَّ  فَلَمَّ

،:"قَائِلِينَ  يَْسألُونَهَ  َكانُوا اْجتََمُعوا َمنِ  هَذا في هَلْ  يَاَربُّ  إلى اْلُمْلكَ  تَُردُّ  الزَّ

 آلبُ ا َجَعلَهَا التي َواألَْوقَاتَ  األَْزِمنَةَ  تَْعِرفُوا أنْ  لَُكمْ  لَْيسَ : "لَهُمْ  فَقَالَ ". إْسَرائِيَل؟

ةً  َستَنَالُونَ  َولَِكنَُّكمْ  ُسْلطَانِِه، تَْحتَ  وحُ  َحلَّ  َمتَى قُوَّ  لِي نَ َوتَُكونُو َعلَْيُكْم، القُُدسُ  الرُّ

اِمَرةِ  اليَهُوِديةِ  ُكلِّ  َوفي أُوُرَشلِيمَ  في ُشهُوداً  ا". األْرضِ  أَْقَصى َوإلى َوالسَّ  الَ قَ  َولَمَّ
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 َوهُوَ  يَْشَخُصونَ  هُمْ  َوفِيَما. أْعيُنِِهمْ  َعنْ  َسَحابَةٌ  َوأَخَذْتهُ. يَْنظُُرونَ  َوهُمْ  إْرتَفَعَ  هَذا

َماِء، إلى َصاِعدٌ  َجالُ  أيهَا: "َوقَاال أْبيََض، بِلِبَاسٍ  بِِهمْ  َوقَفَا قَدْ  َرُجَلنِ  إذا السَّ  الرِّ

َماِء؟ إلى تَْنظُُرونَ  َواقِفِينَ  بَالُُكمْ  َما اْلَجلِيلِيُّوَن،  لىإ َصِعدَ  الَِّذي هَذا يَُسوعَ  إنَّ  السَّ

َماءِ  َماءِ  إلى ُمْنطَلِقاً  َرأَْيتُُموهُ  َكَما يَأتِي هَكَذا َعْنُكْم، السَّ  إلى َرَجُعوا ِحينَئِذٍ ". السَّ

ْيتُوِن، َجبَلَ  يُْدَعى الَِّذي اْلَجبَلِ  ِمنَ  أُوُرَشلِيمَ   لَىعَ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  بِالقُْربِ  هُوَ  الَِّذي الزَّ

ا. َسْبتٍ  َسفَرِ   َويُوَحنَّا بُْطُرسُ : فِيهَا يُقِيُمونَ  َكانُوا التي اْلِعلِّيَّةِ  إلى َصِعُدوا َدَخلُوا َولَمَّ

 َحْلفَى ْبنُ  َويَْعقُوبُ  َوَمتَّى َوبَْرثُولَُماُوسُ  َوتُوَما َوفِيلُبُّسُ  َوأَْنَدَراُوسُ  َويَْعقُوبُ 

 َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  يُواِظبُونَ  َكانُوا ُكلُّهُمْ  هُؤالءِ . يَْعقُوبَ  أَُخو َويَهُوَذا اْلَغيُورُ  َوِسْمَعانُ 

َلَِة، َعلَى  .َوإْخَوتِهِ  يَُسوَع، أُمِّ  َوَمْريَمَ  نَِساٍء، َمعَ  الصَّ

َسة، آمين.لَْم تََزْل  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (26 ــ 02:  1) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  10 ، 19:  42 مز

 دِ َمجْ  ُكلُّ . األَْرضِ  َشْعبِ  أَْغنِيَاءُ  َوْجهَهُ َويَتَلَقَّْونَ  بِاْلهََدايَا، ُصورَ  بَنَاتُ  تَْسُجدُ  َولَهُ

 .هَلِّلُويَا. َكثِيَرةٍ  بِأَْشَكالٍ  ُمتَِزيِّنةٌ  ُمْشتَِملَةٌ  َداخٍل، ِمنْ  اْلَملِكِ  إْبنَةِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

  .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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 لَتْ َوَدخَ  يَهُوَذا، َمِدينَةِ  إلى اْلَجبَلِ  إلى بُِسْرَعةٍ  َوَذهَبَتْ  األيامِ  تِْلكَ  في َمْريَمُ  فَقَاَمتْ 

ا َوَحَدثَ . أَلِيَصابَاتَ  َعلَى َوَسلََّمتْ  َزَكِريَّا بَْيتَ   مَ َمْريَ  َسَلَمَ  أَلِيَصابَاتُ  َسِمَعتْ  لَمَّ

كَ  وحِ  ِمنَ  أَلِيَصابَاتُ  َواْمتَألَتْ  بَْطنِهَا، في اْلَجنِينُ  تَْحرَّ  َوَصَرَختْ  اْلقُُدِس، الرُّ

 نْ فَمِ ! بَْطنِكِ  ثََمَرةُ  ِهيَ  َوُمبَاَرَكةٌ  النَِّساءِ  في أَْنتِ  ُمبَاَرَكةٌ : "َوقَالَتْ  َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ 

؟ َربِّي أُمُّ  تَأْتِيَ  أنْ  هََذا لي أَْينَ  كَ تَحَ  أُُذنَيَّ  في َسَلَِمكِ  َصْوتُ  َصارَ  ِحينَ  فَهَُوَذا إليَّ  رَّ

بِّ  لِ قِبَ  ِمنْ  لَهَا قِيلَ  َما يَتِمَّ  أنْ  آَمنَتْ  لِلَّتِي فَطُوبَى. بَْطنِي في بِاْبتِهَاجٍ  اْلَجنِينُ  ". الرَّ

، نَْفِسي تَُعظِّمُ : "َمْريَمُ  فَقَالَتْ  بَّ ِ  ُروِحي َوتَتَهَلَّلُ  الرَّ  إلى نَظَرَ  ألنهُ ُمَخلِِّصي، بِاّلِلَّ

بُنِي، األَْجيَالِ  َجِميعُ  اآلنَ  ُمْنذُ  فَهَُوَذا. أََمتِهِ  اتَِّضاعِ   ظَائَِم،عَ  بِي َصنَعَ  اْلقَِديرَ  ألنَّ  تُطَوِّ

ةً  َصنَعَ . يَتَّقُونَهُ لِلَِّذينَ  األَْجيَالِ  ِجيلِ  إلى َوَرْحَمتُهُ قُدُّوٌس، َواْسُمهُ  تَّتَ شَ . بِِذَراِعهِ  ِعزَّ

 أَْشبَعَ . نَ ِعياْلُمتَّضِ  َوَرفَعَ  اْلَكَراِسيِّ  َعنِ  األَْقِويَاءَ  أَْنَزلَ . قُلُوبِِهمْ  بِفِْكرِ  اْلُمْستَْكبِِرينَ 

دَ . فَاِرِغينَ  األَْغنِيَاءَ  َوَصَرفَ  َخْيَراتٍ  اْلِجيَاعَ   َكَما هُ،َرْحَمتَ  لِيَْذُكرَ  فَتَاهُ  إْسَرائِيلَ  َعضَّ

 أَْشهٍُر، ثََلَثَةِ  نَْحوَ  ِعْنَدهَا َمْريَمُ  َوأَقَاَمتْ ". األبدِ  إلى َونَْسلَهُ إْبراِهيمَ  آباَءنَا، َكلَّمَ 

ِ َدائِماً   . بَْيتِهَا إلى َوَعاَدتْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 َشنسمن شهر بَ  13اليوم: 
 

 العَشيه

 (03 ــ 92:  11) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 6 ، 0:  4 مز

بَّ  أنَّ  اْعلَُموا وَسهُ َجَعلَ  قَدْ  الرَّ بُّ  َعَجبَاً، قُدُّ  .إلَْيهِ  َصَرْختُ  َما إَذا لي يَْستَِجيبُ  الرَّ

، َوْجِهكَ  نُورُ  َعلَْينَا إْرتََسمَ  قَدْ   .هَلِّلُويَا. لِقَْلبِي ُسُروراً  أَْعطَْيتَ  يَاَربُّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وُمخلصنا ومَ  م الَرب، ربُنا وإلهناُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

َماءِ  َربُّ  اآلبُ  أيهَا أَْشُكُركَ : "َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  في  َواألَْرِض، السَّ

 ِذهِ ه ألنَّ  اآلُب، أيهَا نََعمْ . لِألَْطفَالِ  َوأَْعلَْنتَهَا َواْلفُهََماءِ  اْلُحَكَماءِ  َعنِ  هِذهِ  أَْخفَْيتَ  ألنكَ 

ةُ  هيَ   يَْعِرفُ  أََحدٌ  َولَْيسَ  أبِي، ِمنْ  إلَيَّ  ُدفِعَ  قَدْ  َشْيءٍ  ُكلُّ . أََماَمكَ  َصاَرتْ  التي اْلَمَسرَّ

 اتََعالَوْ . لَهُ يُْعلِنَ  أَنْ  االْبنُ  أََرادَ  َوَمنْ  االْبنُ  إالَّ  اآلبَ  يَْعِرفُ  أََحدٌ  َوال اآلُب، إالَّ  االْبنَ 

 َوتََعلَُّموا مْ َعلَْيكُ  نِيِري اِْحِملُوا. أُِريُحُكمْ  َوأَنا األَْحَماِل، َوالثَّقِيلِي اْلُمْتَعبِينَ  َجِميعَ  يَا إلَيَّ 

 ِحْملِيوَ  هَيِّنٌ  نِيِري ألنَّ . لِنُفُوِسُكمْ  َراَحةً  فَتَِجُدوا اْلقَْلِب، َوُمتََواِضعُ  َوِديعٌ  ألني ِمنِّي؛

ِ َدائِماً   ". َخفِيفٌ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (16 ــ 10:  13) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9،  1:  110 مز

، اْلفِْتيَانُ  أيهَا َسبُِّحوا بَّ ، إْسمَ  َسبُِّحوا الرَّ بِّ بِّ  ْسمُ إ لِيَُكنْ  الرَّ  آلنَ ا ِمنَ  ُمبَاَرَكاً، الرَّ

 .هَلِّلُويَا. األبدِ  َوإلى
 

بُن إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ُموا ا. التََّلِميذُ  فَاْنتَهََرهُمْ . يَْلِمَسهُمْ  لَِكيْ  أَْوالَداً  إلَْيهِ  َوقَدَّ  الَ َوقَ  َحِزنَ  يَُسوعُ  َرأَى فَلَمَّ

؛ يَأْتوا أنْ  تَْمنَُعوهُمْ  َوالَ  إليَّ  يَأْتونَ  األَْوالَدَ  َدُعوا: "لَهُمْ   يَُكونُ  هَُؤالَءِ  لِِمْثلِ  ألنَّ  إليَّ

ِ  َملَُكوتُ  ِ  َملَُكوتَ  يَْقبَلُ  ال َمنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . هللاَّ  ".يَْدُخلَهُ فَلَنْ  َولَدٍ  ِمْثلَ  هللاَّ

ِ َدائِماً   . َعلَْيِهمْ  يََدهُ  َوَوَضعَ  َوبَاَرَكهُمْ  فَاْحتََضنَهُمْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (9:  19 ــ 09:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َوبَاَراَق، ِجْدُعوَن، َعنْ  أَْخبَْرتُ  إنْ  الَوْقتُ  يُْعِوُزنِي ألنهُ أْيضاً؟ أقُولُ  َماذا

 ُرواقَهَ : بِاإليَمانِ  الَِّذينَ  األَُخِر، َواألْنبِيَاءِ  َوَصُموئيَل، َوَداُوَد، َويَْفتَاَح، َوَشْمُشوَن،

، َعَملُوا َمَمالَِك، وا اْلَمَواِعيَد، نَالوا البِرَّ ةَ  أَْخَمُدوا أُُسوٍد، أْفَواهَ  َسدُّ  نْ مِ  نََجْوا النَّاِر، قُوَّ

يِف، َحدِّ  وا السَّ ْعِف، في تَقَوُّ  اَء،ُغَربَ  ُجيُوشَ  هََزُموا اْلَحْرِب، في أْقوياءَ  َصاُروا الضَّ

 ليهمْ إ يَْقبَلُوا َولَمْ  الطُّبُولِ  ِمْثلَ  ُضِربُوا َوآَخُرونَ . قِيَاَمةٍ  بَعدِ  ِمنْ  أْمَواتَهُنَّ  نَِساءٌ  أََخَذتْ 

بُوا َوآَخُرونَ . الفَاِضلَةَ  القِيَاَمةَ  يَنَالُوا لَِكيْ  النََّجاةَ   قُيُودٍ  في ثُمَّ  َوَجْلٍد، هُزءٍ  في تََجرَّ

بوا، بِاْلَمنَاِشيِر، نُِشُروا ُرِجُموا،. َوَحْبسٍ  أْيضاً  ْيِف، قَْتَلً  َماتُوا ُجرِّ  في واطَافُ  بالسَّ

 مُ الَعالَ  يَُكن لَمْ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ  ُمتألِِّميَن، ُمتََضايقِينَ  ُمْعَوزينَ  ِمْعَزى، َوُجلُودِ  فَِراءٍ 

 لُّهُْم،كُ  فَهَُؤالءِ . األْرضِ  وُشقُوقِ  َواْلَمَغايرِ  َواْلِجبَالِ  اْلبََراِري في تَائِهينَ . يَْستَحقَّهُمْ 

َ  ألنَّ  اْلَمْوِعَد، يَنَالُوا َولَمْ  اإليَماِن، قِبَلِ  ِمنْ  لَهُمْ  ُشِهدَ  مَ  اْلبَْدءِ  ُمْنذُ  هللاَّ  أْجلِنَا نْ مِ  فَنَظَرَ  تَقدَّ

 هَداءٍ شُ  َسَحابَةُ  لَنَا الَِّذينَ  أْيضاً  نَْحنُ  هََذا أْجلِ  ِمنْ . بُِدوننَا يُْكَملُوا ال لَِكيْ  ُمْختَاراً، أْمَراً 

 ِجّداً، َعلينا القَائَِمةُ  َواْلَخِطيَّةُ  تََكبٍُّر، ُكلَّ  عنَّا فَْلنَْطَرحْ  بِنَا، ُمِحيطَةٌ  ِمْقَداُرهَا هََذا

ْبرِ  لِهِ و اإليَمانِ  َرئِيسِ  إلى ظُرْ َونَنْ  لَنَا، اْلَمْوُضوعِ  اْلِجهَادِ  في فَْلنَْسَعى وبِالصَّ  ُمَكمِّ

اَمهُ َكانَ  َما ِعَوضَ  الَِّذي هَذا يَُسوَع، لِيبِ  َعلَى َصبَرَ  الفََرحِ  ِمنَ  قُدَّ  َواْستَهَانَ  الصَّ

ِ  َعْرشِ  يَِمينِ  َعنْ  َوَجلَسَ  بِالَعاِر،  .هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 ــ 19:  4) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َكأنهُ بَتُِكْم،تَجرِ  ألَْجلِ  بَْينَُكْم، تَْحُدث التي اْلُمْحِرقَةَ  اْلبَْلَوى تَْستَْغِربُوا ال أَِحْبائِي، يَا

 ْفَرُحواتَ  لَِكيْ  اْفَرُحوا اْلَمِسيحِ، أَْوَجاعِ  في اْشتََرْكتُمْ  َكَما بَلْ  أََصابَُكْم، قَدْ  َغِريبٌ  أَْمرٌ 

 َذا ألنَّ  لَُكْم؛ فَطُوبَى اْلَمِسيحِ، بِاْسمِ  ُعيِّْرتُمْ  َوإنْ . أْيضاً  َمْجِدهِ  اْستِْعَلَنِ  في بِاْبتِهَاجٍ 

ةِ  اْلَمْجدِ  ِ  َوُروحَ  َواْلقُوَّ  َشرٍّ  لِ فَاعِ  أَوْ  َساِرقٍ  أَوْ  َكقَاتِلٍ  أََحُدُكمْ  يَتَألَّمْ  فََل. َعلَْيُكمْ  يَِحلُّ  هللاَّ

، َكانَ  إنْ  َولِكنْ . لَهُ لَْيسَ  َما إلى َكنَاِظرٍ  أَوْ  دِ  بَلْ  يَْخَجْل، فََل َكَمِسيِحيٍّ َ  يَُمجِّ  هَذابِ  هللاَّ

ِ  بَْيتِ  ِمنْ  اْلقََضاءِ  الْبتَِداءِ  اْلَوْقتُ  ألنهُ. االْسمِ  الً  اْبتََدأَ  قَدْ  َكانَ  فَإنْ . هللاَّ  هيَ  فََما ،ِمنَّا أَوَّ

ِ؟ إْنِجيلَ  يُِطيُعونَ  ال الَِّذينَ  َعاقِبَةُ   ئُ فَاْلَخاطِ  يَْخلُُص، بِاْلَجْهدِ  اْلبَارُّ  َكانَ  إنْ "وَ  هللاَّ

ِ، َكَمِشيئَةِ  لَُّمونَ يَتَأَ  الَِّذينَ  فَإذاً،". يَْظهََراِن؟ أْينَ  َواْلُمنَافِقُ  ِ  ْنفَُسهُمْ أَ  فَْليَْستَْوِدُعوا هللاَّ  ّلِلَّ

 .اْلَخْيرِ  َعَملِ  في األَِميِن، اْلَخالِقِ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه 

 

 

 (43 ــ 90:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 هُاْسمُ  َواحداً  ألنَّ  الطَِّريِق؛ بَِسبَبِ  بِقَلِيلٍ  لَْيسَ  اضطَرابٌ  اْلَوْقتِ  َذلِكَ  في َوَحَدثَ 

ََ  ِديِمْتِريُوس، ةٍ  َصائِ نَّاعَ  يُربِحُ  َكانَ  ألَْرطَاِميَس، فَِضةٍ  هَيَاِكلِ  َصانِعَ  فِضَّ  ِرْبَحاً  الصُّ
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نَّاعِ  َمعَ  فََجَمَعهُمْ . بِقَلِيلٍ  لَْيسَ  َجالُ  أيهَا: "لَهُمْ  َوقَالَ  َحْولَهُ الَِّذينَ  اآلَخِرينَ  الصُّ  أَْنتُمْ  الرِّ

نَاَعةِ  هَِذهِ  ِمنْ  هُوَ  إنََّما ِرْبَحنَا أنَّ  تَْعِرفُونَ   لَْيسَ  أنهُ َوتَْسَمُعونَ  تَْنظُُرونَ  َوأَْنتُمْ . الصِّ

: َلً قَائِ  َكثِيراً  َجْمَعاً  هََذا بُولُسُ  اْستََمالَ  أِسيَّا، َجِميعِ  ِمنْ  بَلْ  َوْحَدها، أَفَُسسَ  ِمنْ  فَقَطْ 

 أنْ  ِمنْ  رٍ َخطَ  في َوْحَدهُ  هََذا نَِصيبُنَا فَلَْيسَ . آلِهَةً  لَْيَستْ  بِاألَياِدي تُْصنَعُ  الَّتي هَِذهِ  إنَّ 

 َء،َشيْ  ال يُْحَسبَ  أنْ  اْلَعِظيَمِة، اإِللَهَةِ  أَْرطَاِميَس، هَْيَكلُ  أْيضاً  بَلْ  إهَانٍَة، في يَْحُصلَ 

ا". اْلَمْسُكونَةِ  َوُكلُّ  أِسيَّا َجِميعُ  يَْعبُُدهَا الَّتي هَِذهِ  َعظََمتُهَا، تُْهَدمُ  َسْوفَ  َوأنهُ  فَلَمَّ

 أَْرطَاِميسُ  ِهيَ  َعِظيَمةٌ : "قَائِلِينَ  يَْصُرُخونَ  َوطَفِقُوا َغَضباً، اْمتَألوا هََذا َسِمُعوا

 َدةٍ َواحِ  بِنَْفسٍ  َجِميَعاً  َوأَْسَرُعوا اْضِطَراباً، اْلَمِدينَةُ  فَاْمتَألَتِ !". أَفَُسسَ  ألَْهلِ  الَّتي

 يف بُولُسَ  َرفِيقَيْ  اْلَمِكُدونِيَّْيِن، َوأَِرْستَْرُخسَ  َغايُوسَ  َمَعهُمْ  َخاِطفِينَ  اْلَمْشهَدِ  إلى

فَرِ  ا. السَّ  ِمنْ  َوآَخُرونَ . التََّلِميذُ  يََدْعهُ لَمْ  الَجْمعِ، إلى يَْدُخلَ  أنْ  يُِريدُ  بُولُسُ  َكانَ  َولَمَّ

. َمْشهَدِ الْ  إلى نَْفَسهُ يَُسلِّمَ  ال أنْ  إلَْيهِ  يَْطلُبُونَ  أَْرَسلُوا أَْصِدقَاَءهُ، َكانُوا أَِسيَّا، ُرَؤساءِ 

 ال َوأَْكثَُرهُمْ  ُمْضطَِرباً، َكانَ  اْلَمْحفِلَ  ألنَّ  آَخَر؛ بَِشْيءٍ  يَْصُرُخونَ  َكانُوا َوآَخُرونَ 

 فَأََشارَ  اْلَجْمعِ، ِمنَ  إْسَكْنَدرَ  اْليَهُودُ  فَاْجتََذبَ ! اْجتََمُعوا قَدِ  َكانُوا َشْيءٍ  ألَيِّ  يَْدُرونَ 

ا. لِلَجْمعِ  يَْحتَجَّ  أنْ  يُِريدُ  بِيَِدهِ  إْسَكْنَدرُ  ، أنهُ َعَرفُوا فَلَمَّ  ِمنَ  ِحدٌ َوا َصْوتٌ  َصارَ  يَهُوِديٌّ

ةِ  نَْحوَ  َصاِرِخينَ  اْلَجِميعِ   ألَْهلِ  الَّتي طَاِميسُ أَرْ  ِهيَ  َعِظيَمةٌ : "قَائِلِينَ  َساَعتَْينِ  ُمدَّ

ا". أَفَُسسَ  أَ  فَلَمَّ َجالُ  أيهَا: "قَالَ  اْلَجْمعَ  اْلَكاتِبُ  هَدَّ  اسِ النَّ  ِمنَ  هُوَ  َمنْ  األَفَُسِسيُّوَن، الرِّ

 ِمنْ  هَبَطَ  الَِّذي َولِتْمثَالِهَا اْلَعِظيَمةِ  ألَْرطَاِميسَ  ُمتََعبَِّدةٌ  األَفَُسِسيِّينَ  َمِدينَةَ  أنَّ  يَْعِرفُ  ال

 َوال ينَ ثَابِتِ  تَُكونُوا أنْ  يَْنبَِغي فَلَِذا األَْشيَاَء، هَِذهِ  يُقَاِومَ  أنْ  يَْقِدرُ  أََحدٌ  َولَْيسَ  َزْفَس؟

ُجلَْينِ  بِهََذْينِ  أَتَْيتُمْ  ألنُكمْ  بِِخفٍَّة؛ َشْيئاً  تَْفَعلُوا  هَيَاِكَل، ِرقَيْ َسا لَْيَسا َوهَُما هُنَا، إلى الرَّ

فَْينِ  َوال نَّاعُ  ِديِمْتِريُوسُ  َكانَ  فَإنْ . آلِهَتُِكمْ  َعلَى ُمَجدِّ  َعلَى َدْعَوى لَهُمْ  َمَعهُ الَِّذينَ  َوالصُّ

 ْنتُمْ كُ  َوإنْ . بَْعضاً  بَْعُضهُمْ  فَْليَُرافُِعوا ُوالةٌ، َويُوَجدُ  لِْلقََضاِء، أيامٌ  تُقَامُ  فَإنَّهُ أََحٍد،

 نَُحاَكمَ  أنْ  َخطَرٍ  في ألننَا. َشْرِعيٍّ  َمْحفِلٍ  في بَْينُكمْ  يُْقَضى فَإنَّهُ آَخَر، َشْيئاً  تَْطلُبُونَ 
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ةٌ  َولَْيسَ . اْليَْومِ  هََذا اْضطَرابِ  أَْجلِ  ِمنْ   َعنْ  َجَوابَاً  نُْعِطيَ  أنْ  أَْجلِهَا ِمنْ  يُْمِكنُنَا ُحجَّ

َغبِ  هََذا ا".  الشَّ  .اْلَمْحفِلَ  َصَرفَ  هََذا قَالَ  َولَمَّ

َسة، آمين. لَمْ  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (93 ــ 13:  12) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 14،  10 ، 19:  66 مز

اَحةِ  إلى َوأَْخَرْجتَنَا َواْلَماِء، النَّارِ  في ُجْزنَا  أُوفِيكَ وَ  بِاْلُمْحَرقَاِت، بَْيتِكَ  إلى أَْدُخلُ . الرَّ

 .هَلِّلُويَا. َشفَتَايَ  بِهَا نَطَقَتْ  التي النُُّذورَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َغاِر، هَُؤالءِ  أََحدَ  تَْحتَقُِروا ال إذاً، اُْنظُُروا  في َمَلَئَِكتَهُمْ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  ألني الصِّ

َمَواتِ  َمَواتِ  في الَِّذي أبِي َوْجهَ  يَْنظُُرونَ  ِحينٍ  ُكلَّ  السَّ  اءَ جَ  قَدْ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ . السَّ

 َواِحدٌ  َوَضلَّ  َخُروٍف، ِمئَةُ  ألََحدٍ  َكانَ  إنْ  تَظُنَّوَن؟ َماَذا. َضلَّ  قَدْ  َما َويَُخلِّصَ  لِيَْطلُبَ 

؟ يَْطلُبُ  َويَْذهَبُ  اْلَجبَلِ  َعلَى َوالتِّْسِعينَ  التِّْسَعةَ  ُركُ يَتْ  أَفََلَ  ِمْنهَا، الَّ  َحَصلَ  اَوإذَ  الضَّ

. تَِضلَّ  مْ لَ  التي َوالتِّْسِعينَ  التِّْسَعةِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  بِهِ  يَْفَرحُ  إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  َوَوَجَدهُ،

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي َمِشيئَةُ  لَْيَستْ  هَكَذا َغارِ  هُؤالءِ  أََحدُ  يَْهلِكَ  أنْ  السَّ  طَأَ أَخْ  َوإَذا. الصِّ
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. اكَ أَخَ  َربِْحتَ  فَقَدْ  ِمْنكَ  َسِمعَ  إنْ . َوْحَدُكَما َوبَْينَهُ بَْينَكَ  َوَعاتِْبهُ فَاْذهَبْ  أَُخوكَ  إلَْيكَ 

 مِ فَ  َعلَى َكلَِمةٍ  ُكلُّ  تَقُومَ  لَِكيْ  اْثنَْيِن، أَوِ  َواِحداً  أْيضاً  َمَعكَ  فَُخذْ  ِمْنَك، يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ 

 فَْليَُكنْ  ةِ اْلَكنِيسَ  ِمنَ  يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ . لِْلَكنِيَسةِ  فَقُلْ  ِمْنهُمْ  يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ . ثََلَثَةٍ  أَوْ  َشاِهَدْينِ 

ارٍ  َكَوثَنِيٍّ  ِعْنَدكَ   يَُكونُ  األْرضِ  َعلَى تَْربِطُونَهُ َما ُكلُّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . َوَعشَّ

َمَواِت، في َمْربُوطاً  َمَواتِ  في َمْحلُوالً  يَُكونُ  األْرضِ  َعلَى تَُحلُّونَهُ َما َوُكلُّ  السَّ . السَّ

 ُكونُ يَ  فَإنَّهُ يَْطلُبَانِهِ  َشْيءٍ  أليِّ  األَْرضِ  َعلَى ِمْنُكمْ  اْثنَانِ  اتَّفَقَ  إنِ : أْيضاً  لَُكمْ  َوأَقُولُ 

َمَواتِ  في الَِّذي أَبِي ِعْندِ  ِمنْ  لَهَُما  بِاْسِمي ثََلَثَةٌ  أَوْ  اْثنَانِ  اْجتََمعَ  َحْيثَُما ألنهُ. السَّ

ِ َدائِماً   . َوَسِطِهمْ  في أَُكونُ  فَهُنَاكَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

  

 الَرئيسىالفِهِرس  فهرس األيام



 من شهر بَشنس شروناليوم العِ 
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

761 

 من شهر بََشنس 93اليوم: 
 

 العَشيه

 (42 ــ 49:  94) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 4:  62 مز

ُ  يَا لَنَا إْستَِجبْ . األَبدِ  إلى ِديَاِركَ  في يَْسُكنُ  َوقَبِْلتَهُ، ْختَْرتَهُإ لَِمنْ  طُوبَى  ُمَخلُِّصنَا، هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. األَْرضِ  أَْقطَارِ  َجِميعِ  َرَجاءَ  يَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 َكانَ  لَوْ  أنهُ: هََذا ْعلَُمواإوَ . َربُكمْ  يَأتِي َساَعةٍ  أَيةِ  في تَْعلَُمونَ  ال ألَنُكمْ  إَذاً  إْسهَُروا

اِرُق، يَأْتِي َساَعةٍ  أَيةِ  في يَْعلَمُ  اْلبَْيتِ  َربُّ   ُكونُوا ذلِكَ لِ . يُْنهَبُ  بَْيتَهُ يََدعْ  َولَمْ  لََسِهرَ  السَّ

يَن؛ أْيضاً  أَْنتُمْ  اَعةِ  في ألنهُ ُمْستَِعدِّ  فََمنْ . فِيهَا انِ اإلْنسَ  اْبنُ  يَأْتِي تَْعِرفُونَها ال التي السَّ

 في َعاَمهُمْ طَ  لِيُْعِطيَهُمْ  َعبِيِدهِ  َعلَى َسيُِّدهُ  يُقِيُمهُ الَِّذي َواْلَحِكيمُ  األَِمينُ  اْلَعْبدُ  تَُرى يَا هُوَ 

 إنَّهُ: مْ كُ لَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  هَكَذا، يَْفَعلُ  يَِجُدهُ  َسيُِّدهُ  َجاءَ  إَذا الَِّذي اْلَعْبدِ  لِذلِكَ  طُوبَى ِحينِِه؟

ِ َدائِماً   .أَْمَوالِهِ  َجِميعِ  َعلَى يُقِيُمهُ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (02 ــ 00:  10) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُهِمن 
 

 92 ، 12 ، 12:  06 مز

بُّ  دُ  الرَّ يقِيَن، يَُعضِّ دِّ بُّ  يَْعِرفُ  الصِّ  يَراثَهُمْ مِ  َويَُكونُ  فِيِهْم، َعْيبَ  ال الَِّذينَ  طَِريقَ  الرَّ

يقُونَ . األَبدِ  إلى دِّ ْهرِ  َدْهرِ  إلى فِيهَا َويَْسُكنُونَ  األَْرَض، يَِرثُونَ  َوالصِّ  .اهَلِّلُويَ . الدَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 افِرٌ مسَ  إْنَسانٌ  َكأنَما. اْلَوْقتُ  يَُكونُ  َمتَى تَْعرفُونَ  ال ألَنُكمْ  َوَصلُّوا؛ إْسهَُروا اُْنظُُروا،

ْلطَاَن، َعبِيَدهُ  َوأَْعطَى بَْيتَهُ، تََركَ  ابَ  َوأَْوَصى َعَملَهُ، َواِحدٍ  َولُِكلِّ  السُّ . هَرَ يَسْ  أنْ  اْلبَوَّ

 مْ أَ  اللَّْيِل، نِْصفَ  أَمْ  أََمَساًء، اْلبَْيِت، َربُّ  يَأْتِي َمتَى تَْعرفُونَ  ال ألَنُكمْ  إذاً؛ إْسهَُروا

يِك، احَ ِصيَ  : لِْلَجِميعِ  ولُهُأَقُ  لَُكمْ  أَقُولُهُ َوَما! نِيَاَماً  فَيَِجَدُكمْ  بَْغتَةً  يَأْتِيَ  لِئََلَّ . َصبَاَحاً  أَمْ  الدِّ

ِ َدائِماً   . ْسهَُرواإ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (90 ــ 4:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  كورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 هُوَ  فََمنْ  بََشِريِّيَن؟ أَفَلَْستُمْ " ألَبلُّوسَ  أَنا: "َوآَخرُ " لِبُولُسَ  أَنا: "َواِحدٌ  قَالَ  إَذا ألَنهُ

بُّ  أَْعطَى َوَكَما بَِواِسطَتِِهَما، آَمْنتُمْ  َخاِدَمانِ  بَلْ  بُولُُس؟ هُوَ  َوَمنْ  أَبلُّوُس،  لُِكلِّ  الرَّ

َ  لِكنَّ  َسقَى، َوأَبلُّوسُ  َغَرْستُ  أَنا: َواِحدٍ   الوَ  َشْيئاً  اْلَغاِرسُ  لَْيسَ  إَذاً  يُْنِمي، َكانَ  هللاَّ

اقِي، ُ  بَلِ  السَّ اقِي َواْلَغاِرسُ  يُْنِمي، الَِّذي هللاَّ  ُخذُ َسيَأْ  َواِحدٍ  ُكلَّ  َولِكنَّ  َواِحٌد، هَُما َوالسَّ

ِ، َعاِمَلنِ  ُشَرَكاءُ  نَْحنُ  فَإنَّنَا. تََعبِهِ  بَِحَسبِ  أُْجَرتَهُ ِ، فََلََحةُ  َوأَْنتُمْ  ّلِِلَّ ِ  بِنَاءُ  هللاَّ  َحَسبَ . هللاَّ

ِ  نِْعَمةِ   َولِكنْ  .هِ َعلَيْ  يَْبنِي َوآَخرُ  أََساساً، َوَضْعتُ  قَدْ  َماِهرٍ  َحِكيمٍ  َكبَنَّاءٍ  لِي اْلُمْعطَاةِ  هللاَّ

 َغْيرَ  َخرَ آ أَساساً  يََضعَ  أنْ  أََحدٌ  يَْستَِطيعُ  ال فَإنَّهُ َعلَْيِه؟ يَْبنِي َكْيفَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  فَْليَْنظُرْ 

 اً،َذهَب: األََساسِ  هَذا َعلَى يَْبنِي َواِحدٌ  َكانَ  َوإنْ . اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  هُوَ  الَِّذي ُوِضَع، الَِّذي

ةً، اً، ُعْشباً، َحطَبَاً، َكِريَمةً، ِحَجاَرةً  فِضَّ  اْليَْومَ  ألنَّ  َواِحدٍ  ُكلِّ  َعَملُ  فََسيُْعلَنُ  قَشَّ

 نْ فَمَ  هَُو؟ َما َكْيفَ  َواِحدٍ  ُكلِّ  َعَملَ  النَّارُ  َوَستَْمتَِحنُ  يُْستَْعلَُن، بِنَارٍ  ألنهُ َسيُْظِهُرهُ؛

اوَ  فََسيَْخَسُر، َعَملُهُ اْحتََرقَ  وَمنْ . أُْجَرتَهُ فََسيَنَالُ  ثَابِتَاً  بَنَاهُ  الَِّذي َعَملُهُ بَقِيَ   هُوَ  أمَّ

ِ، هَْيَكلُ  أَنُكمْ  تَْعلَُمونَ  أََما. بِنَارٍ  َكَما َولِكنْ  فََسيَْخلُُص، ِ  َوُروحُ  هللاَّ  فََمنْ  يُكْم؟فِ  َساِكنٌ  هللاَّ

سْ  ِ  هَْيَكلَ  يُنَجِّ ُ؛ فََسيُْفِسُدهُ  هللاَّ ِ  هَْيَكلَ  ألنَّ  هللاَّ  أََحدٌ  َدَعنَّ يَخْ  ال. هُوَ  أَْنتُمْ  الَِّذي ُمقَدَّسٌ  هللاَّ

ْهِر، هَذا في بَْينَُكمْ  َحِكيمٌ  أنهُ يَظُنُّ  أََحدٌ  َكانَ  إنْ . نَْفَسهُ  ِصيرَ يَ  لَِكيْ  َجاِهَلً  فَْليَِصرْ  الدَّ

ِ؛ ِعْندَ  َجهَالَةٌ  اْلَعالَمِ  هَذا ِحْكَمةَ  ألنَّ ! َحِكيماً   اْلُحَكَماءَ  اآلِخذُ : "بٌ َمْكتُو ألنهُ هللاَّ

بُّ : "َوأْيضاً ". بَِمْكِرِهمْ   أََحدٌ  يَْفتَِخَرنَّ  فََل". بَاِطلَةٌ  أنهَا اْلُحَكَماءِ  أَْفَكارَ  يَْعلَمُ  الرَّ

 َعالَُم،الْ  أَوْ  ،(صفَا) ِكيفا أَوْ  أَبلُّوُس، أَوْ  بُولُُس، َكانَ  إنْ : لَُكمْ  َشْيءٍ  ُكلَّ  فَإنَّ ! بِالنَّاسِ 
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 تُمْ َوأَنْ . لَُكمْ  ِهيَ  َجِميُعهَا. اْلُمْستَْقبلَةُ  أَوْ  اْلَحاِضَرةُ، األَْشيَاءُ  أَوْ  اْلَمْوُت، أَوْ  اْلَحيَاةُ، أَوْ 

ِ  َواْلَمِسيحُ  لِْلَمِسيحِ،  .ّلِِلَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (14 ــ 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بَّاُن، أيهَا أَْنتُمْ  َكذلِكَ  يُوخِ، ْخَضُعواإ الشُّ  َواُضعِ بِالتَّ  ُمتََسْربِلِينَ  َجِميعاً  َوُكونُوا لِلشُّ

َ  ألنَّ  لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ   فَتََواَضُعوا .لِْلُمتََواِضِعينَ  نِْعَمةً  َويُْعِطي اْلُمْستَْكبِِريَن، يُقَاِومُ  هللاَّ

ِ  يَدِ  تَْحتَ  ُكمْ  ُكلَّ  ُمْلقِينَ  االْفتِقَاِد، َزَمانِ  في يَْرفََعُكمْ  لَِكيْ  اْلقَِويَّةِ  هللاَّ  هُوَ  ألنهُ ِه؛َعلَيْ  هَمِّ

ُكمْ  إْبلِيسَ  ألنَّ . َواْسهَُروا ُمتَيَقِِّظينَ  ُكونُوا. بُِكمْ  يَْعتَنِي  يَْلتَِمسُ  ،َزائِرٍ  َكأََسدٍ  يَُجولُ  َعُدوَّ

 َعلَى تُْجَرى اآلالمِ  هِذهِ  نَْفسَ  أنَّ  َعالِِمينَ  اإليَماِن، في َراِسِخينَ  فَقَاِوُموهُ،. يَْبتَلُِعهُ َمنْ 

 يحِ اْلَمسِ  في األبِديِّ  َمْجِدهِ  إلى اُكمْ َدعَ  الَِّذي نِْعَمةٍ  ُكلِّ  َوإلهُ. اْلَعالَمِ  في الَِّذينَ  إْخَوتُِكمُ 

يُكْم، َويُثَبِّتُُكْم، يُهَيِّئُُكْم، هُوَ  يَِسيراً، تَأَلَّْمتُمْ  بَْعَدَما يَُسوَع، نُُكمْ  َويُقَوِّ ْلطَانُ  لَهُ .َويَُمكِّ  السُّ

 لَِماتٍ بِكَ  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  أَظُنُّ  َكَما األِمينِ  األخِ  ِسْلَوانُسَ  بِيَدِ . آِمين. اآلبادِ  إلى َواْلَمْجدُ 

ِ  نِْعَمةُ  هيَ  هِذهِ  أنَّ  َوَشاِهداً، َواِعظاً  قَلِيلَةٍ   لَْيُكمُ عَ  تَُسلِّمُ . تَقُوُمونَ  فِيهَا التي بِاْلَحقِّ  هللاَّ

ِديقَةُ   بِقُْبلَةِ  ضٍ بَعْ  َعلَى بَْعُضُكمْ  َسلُِّموا. اْبنِي َوَمْرقُسُ  بَابَِل، في التي اْلُمْختَاَرةُ  الصَّ

َسةِ  اْلَمَحبَّةِ  َلَمُ . اْلُمقدَّ  .يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في الَِّذينَ  أيهَا َجِميَعاً  لَُكمْ  السَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت 
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 (6:  12 ــ 94:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 سَ أَفَسُ  إلى قَُدمَ  فَِصيحٌ  َرُجلٌ  اْلِجْنِس، إْسَكْنَدِريُّ  أَبلُّوُس، ْسُمهُإ يَهُوِديٌّ  يُوَجدُ  َوَكانَ 

بِّ  لِطَِريقِ  تِْلِميذاً  َكانَ  هَذا. اْلُكتُبِ  في ُمْقتَِدرٌ  وحِ  َحارٌّ  َوهُوَ  َوَكانَ . الرَّ  مُ يَتََكلَّ  بِالرُّ

 في يَُجاِهرُ  هَذا َواْبتََدأَ . فَقَطْ  يُوَحنَّا َمْعُموِديَّةَ  َعاِرفَاً . بِيَُسوعَ  يَْختَصُّ  َما بِتَْدقِيقٍ  َويَُعلِّمُ 

ا. اْلَمْجَمعِ  ِ  طَِريقَ  َوَعلََّماهُ  إلَْيِهَما، قَبَِلهُ  َوأَِكيَلَّ  بِِريْسِكَلَّ  َسِمَعاهُ  فَلَمَّ . تَْدقِيقٍ  رِ بِأَْكثَ  هللاَّ

وا أََخائِيَةَ، إلى يَْنطَلِقَ  أنْ  يُِريدُ  َكانَ  َوإذْ  ا. لُوهُ يَْقبَ  أنْ  لِلتََّلِميذِ  َوَكتَبُوا اإلْخَوةَ  َحضُّ  فَلَمَّ

 ُمبَيِّناً  اً،َجْهرَ  بِاْشتَِدادٍ  اْليَهُودَ  يُْفِحمُ  َكانَ  ألنهُ بِالنِّْعَمِة؛ َكثِيَراً  اْلُمؤِمنِينَ  نَفَعَ  هَذا، َجاءَ 

 أَنَّ  ُكوِرْنثُوَس، في أَبلُّوسُ  َكانَ  إذْ  فََحَدثَ . يَُسوعُ  هُوَ  اْلَمِسيحَ  أنَّ  اْلُكتُبِ  ِمنَ  لَهُمْ 

 فَقَالَ  َذ،تََلِمي َوَجدَ  أَفَُسَس، إلَى يَأتِيَ  لَِكيْ  اْلَعالِيَةِ  النََّواِحي في اْجتَازَ  َما بَْعدَ  بُولُسَ 

وحَ  قَبِْلتُمُ  هَلْ : "لَهُمْ  ا اْلقُُدسَ  الرُّ  ُروحٌ  يُوَجدُ  أنهُ َسِمْعنَا َوال: "لَهُ قَالُوا". آَمْنتُْم؟ لَمَّ

 إنَّ : "سُ بُولُ  فَقَالَ ". يُوَحنَّا بَِمْعُموِديَّةِ : "فَقَالُوا". اْعتََمْدتُْم؟ فَبَِماَذا: "لَهُمْ  فَقَالَ ". قُُدسٌ 

دَ  يُوَحنَّا ْعبَ  َعمَّ ". وعَ بِيَسُ  أَيْ  بَْعَدهُ، يَأْتِي بِالَِّذي يُْؤِمنُوا أنْ  قَائَِلً  التَّْوبَِة، بَِماءِ  الشَّ

ا بِّ  بِاْسمِ  إْعتََمُدوا َسِمُعوا فَلَمَّ ا. يَُسوعَ  الرَّ و َحلَّ  َعلَْيِهمْ  يََدهُ  بُولُسُ  َوَضعَ  َولَمَّ  حُ الرُّ

 .َويَتَنَبَّأُونَ  بِأَْلِسنَةٍ  يَْنِطقُونَ  فَطَفِقُوا َعلَْيِهْم، اْلقُُدسُ 

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.اْلُمقَدَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (19 ــ 1:  16) لُوقا
 

 البَشير، الُوقنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 01:  03 مز

يقِ  فَمُ  دِّ ِ  نَاُموسُ . بِاْلُحْكمِ  يَْنِطقُ  َولَِسانُهُ اْلِحْكَمةَ، يَْتلُو الصِّ  تَتََعْرقَلُ  الوَ  قَْلبِِه، في هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. َخطََواتُهُ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،المجُد الدائم هللا الحي، الذي لهُ
 

رُ  بِأَنهُ إلَْيهِ  بِهِ  فَُوِشيَ  َوِكيٌل، لَهُ َغنِيٌّ  إْنَسانٌ  َكانَ : "لِتََلِميِذهِ  أْيضاً  َوقَالَ  . أَْمَوالَهُ يُبَذِّ

 تَُكونُ  ال ألَنكَ  اْلَوَكالَةِ  ِحَسابَ  أَْعِطنِي َعْنَك؟ أَْسَمُعهُ الَِّذي هَذا َما: لَهُ َوقَالَ  فََدَعاهُ 

 لَْستُ وَ . اْلَوَكالَةَ  ِمنِّي يَأُْخذُ  َسيِِّدي أَْفَعُل؟ َماَذا: نَْفِسهِ  في اْلَوِكيلُ  فَقَالَ . بَْعدُ  َوِكيَلً 

 ْلتُ ُعزِ  إَذا َحتَّى أَْصنَُع، َماَذا َعلِْمتُ  قَدْ . َصَدقَةً  أَْسأَلَ  أنْ  َوأَْستَِحي أَْنقَُب، أنْ  أَْستَِطيعُ 

لِ لِ  َوقَالَ  َسيِِّدِه، َمْديُونِي ِمنْ  َواِحدٍ  ُكلَّ  فََدَعا. بُيُوتِِهمْ  في يَْقبَلُونِي اْلَوَكالَةِ  َعنِ   َكمْ : ألَوَّ

ا لَِسيِِّدي؟ َعلَْيكَ  كَ  ُخذْ : فَقَالَ . َزْيتٍ  بَثِّ  ِمئَةُ : فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ  تُبْ َواكْ  َعاِجَلً  َواْجلِسْ  َصكَّ

كَ  ُخذْ : لَهُ فَقَالَ . قَْمحٍ  ُكرِّ  ِمئَةُ : فَقَالَ  َعلَْيَك؟ َكمْ  َوأَْنتَ : آلَخرَ  قَالَ  ثُمَّ . َخْمِسينَ   َصكَّ

يِّدُ  فََمَدحَ . ثََمانِينَ  َواْكتُبْ  ْهرِ  هَذا أْبنَاءَ  ألنَّ  َصنََع؛ بِِحْكَمةٍ  إذْ  الظُّْلمِ  َوِكيلَ  السَّ  أَْحَكمُ  الدَّ

 تَّىحَ  الظُّْلِم؛ بَِمالِ  أْصِدقَاءَ  لَُكمْ  اْصنَُعوا: لَُكمُ  أَقُولُ  َوأَنا. ِجيلِِهمْ  في النُّورِ  أْبنَاءِ  ِمنْ 

. اْلَكثِيرِ  في ْيضاً أ أِميناً  يَُكونُ  اْلقَلِيلِ  في األَِمينُ . األَبَِديَّةِ  اْلَمظَالِّ  في يَْقبَلُونَُكمْ  فَنِيتُمْ  إَذا

 فََمنْ  لظُّْلِم،ا َمالِ  في أَُمنَاءَ  تَُكونُوا لَمْ  فَإنْ . اْلَكثِيرِ  في أْيضاً  ظَالِمٌ  اْلقَلِيلِ  في َوالظَّالِمُ 
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؟ َعلَى يَأْتَِمنُُكمْ   وَ هُ  َما يُْعِطيُكمْ  فََمنْ  لِْلَغْيِر، هُوَ  َما في أَُمنَاءَ  تَُكونُوا لَمْ  َوإنْ  اْلَحقِّ

ِ َدائِماً    "لَُكْم؟   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر بََشنس 94اليوم: 
 

 العَشيه

 (12 ــ 19:  4) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ الُمقدَ يل َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 19 ، 11:  132 مز

بَ  َويَْعقُوبُ  ِمْصرَ  إلى إْسَرائِيلُ  فََدَخلَ   َعْبَدهُ  ُموَسى أَْرَسلَ  َحاٍم، أَْرضِ  في تََغرَّ

 .هَلِّلُويَا. َحامٍ  أَْرضِ  في َوَعَجائِبِهِ  آيَاتِِه، أَْقَوالَ  فِيِهَما َجَعلَ . إْختَاَرهُ  الَِّذي َوهاُرونَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .آمين إلي األبد، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا  َسَكنَ وَ  فَأَتَى النَّاِصَرةَ  َوتََركَ . اْلَجلِيلِ  إلى َمَضى أُْسلَِم، يُوَحنَّا أنَّ  يَُسوعُ  َسِمعَ  َولَمَّ

 قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ  َونَْفتَالِيَم، َزبُولُونَ  تُُخومِ  في اْلبَْحرِ  َشاِطئِ  َعلَى التِي َكْفَرنَاُحومَ  في

 ْبرُ عَ  اْلبَْحِر، طَِريقُ  نَْفتَالِيَم، َوأَْرضُ  َزبُولُوَن، أَْرضُ : "اْلقَائِلِ  النَّبيِّ  بِإَشْعيَاءَ 

، ْعبُ . األَُممِ  َجلِيلُ  األُْرُدنِّ  َواْلَجالُِسونَ  َعِظيماً، نُوراً  أَْبَصرَ  الظُّْلَمةِ  في اْلَجالِسُ  الشَّ

َمانِ  ذلِكَ  ِمنْ ". نُورٌ  َعلَْيِهمْ  أَْشَرقَ  اْلَمْوتِ  َوِظَلَلِ  اْلُكوَرةِ  في  زُ يَْكرِ  يَُسوعُ  اْبتََدأَ  الزَّ

َمَواتِ  َملَُكوتُ  اْقتََربَ  قَدِ  ألَنهُ تُوبُوا: "َويَقُولُ  ِ َدائِماً   ".السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (90 ــ 12:  19) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 4،  99،  91:  136 مز

ةِ  يَاَربُّ  اُْذُكْرنَا. َحامٍ  أَْرضِ  في َواْلَعَجائِبَ  ِمْصَر، في اْلَعظَائِمَ  َصنَعَ  الَِّذي  بَِمَسرَّ

 .هَلِّلُويَا .بَِخَلِصكَ  َوتَعهَّْدنا َشْعبَِك،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ال نْ أ َوأََمَرهُمْ . َجِميَعاً  فََشفَاهُمْ  َكثِيَرةٌ  ُجُموعٌ  َوتَبَِعْتهُ. هُنَاكَ  ِمنْ  ْنتَقَلَ إوَ  يَُسوعُ  فََعلِمَ 

 َحبِيبِي ،أَْرَضانِي الَِّذي فَتَايَ  هَُوَذا: "اْلقَائِلِ  النَّبِيِّ  بِإَشْعيَاءَ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ  يُْظِهُروهُ،

تْ  الَِّذي  َوال يَُخاِصمُ  ال. بِاْلَحقِّ  األَُممَ  فَيُْخبِرُ  ُروِحي َعلَْيهِ  أََضعُ . نَْفِسي بِهِ  ُسرَّ

َواِرعِ  في أََحدٌ  يَْسَمعُ  َوال يَِصيُح،  فَتِيلَةً وَ  يَْقِصُف، ال َمْرُضوَضةً  قََصبَةً . َصْوتَهُ الشَّ

نَةً  . "األَُممِ  َرَجاءُ  يَُكونُ  اْسِمهِ  َوَعلَى. النُّْصَرةِ  إلى اْلَحقَّ  يُْخِرجَ  َحتَّى يُْطفُِئ، ال ُمَدخِّ

 مَ تََكلَّ  األَْخَرسَ  إنَّ  َحتَّى فََشفَاهُ، أَْخَرسُ  َوهُوَ  َشْيطَاٌن، بِهِ  أَْعَمى إلَْيهِ  أُْحِضرَ  ِحينَئِذٍ 

 ". َداُوَد؟ اْبنَ  هُوَ  هََذا أَلَْيسَ : "َوقَالُوا اْلَجْمعِ  ُكلُّ  فَبُِهتَ . َوأَْبَصرَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (99 ــ 1:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 هَذا َدْهرِ  َسبَ حَ  قَْبَلً  فِيهَا َسلَْكتُمْ  التي َوَخطَايَاُكْم، بَِزالَّتُِكمْ  أَْمَواتاً  ُكْنتُمْ  إذْ  أْيضاً  َوأَْنتُمْ 

وحِ  اْلهََواِء، ُسْلطَانِ  َرئِيسِ  َحَسبَ  اْلَعالَِم،  أْبنَاءِ  في اآلنَ  يَْعَملُ  هُوَ  الَِّذي الرُّ

 َعاِملِينَ  ِد،اْلَجسَ  َشهََواتِ  في بَْينَهُمْ  قَْبَلً  نَْسلُكُ  ُكنَّا َجِميعاً  أْيضاً  نَْحنُ  الَِّذينَ  اْلَمْعِصيَِة،

 َولِكنَّ  أْيضاً، نَ َكاْلبَاقِي اْلَغَضبِ  أْبنَاءَ  بِالطَّبِيَعةِ  َوُكنَّا القَْلبِيَِة، َواألَْفَكارِ  اْلَجَسدِ  َمِشيئَاتِ 

 َ ْحَمِة، في َغنِيٌّ  هُوَ  الَِّذي هللاَّ  َونَْحنُ  بِهَا، أََحبَّنَا التي اْلَعِظيَمةِ  َمَحبَّتِهِ  أَْجلِ  ِمنْ  الرَّ

 َمَعهُ َوأَْجلََسنَا َمَعهُ، َوأقَاَمنَا ُمَخلَُّصونَ  أَْنتُمْ  بِالنِّْعَمةِ  بِاْلَمِسيحِ  أَْحيَانَا بَِزالَّتِنَا أَْمَواتٌ 

َماِويَّاتِ  في هُورِ  في يُْظِهرَ  لَِكيْ  يَُسوَع؛ اْلَمِسيحِ  في السَّ  اْلفَائَِق، هِ نِْعَمتِ  ِغنَى اآلتِيَةِ  الدُّ

 ْيسَ لَ  لِكَ َوذ بِاإليَماِن، ُمَخلَُّصوَن، بِالنِّْعَمةِ  ألنُكمْ . يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في َعلَْينَا بِاللُّْطفِ 

ِ  َعِطيَّةُ  ِهيَ  إنََّما. ِمْنُكمْ   ،َخلِيقَتُهُ نَْحنُ  ألَننَا. أََحدٌ  يَْفتَِخرَ  َكْيَلَ  أَْعَمالٍ  ِمنْ  لَْيسَ . هللاَّ

ُ  َسبَقَ  قَدْ  َصالَِحٍة، ألَْعَمالٍ  يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  في َمْخلُوقِينَ  هَا هللاَّ . فِيهَا كَ نَْسلُ  لَِكيْ  فَأََعدَّ

ينَ  اْلَجَسِد، في قَْبَلً  األَُممُ  أيهَا أَْنتُمْ  أَنُكمْ  اْذُكُروا لِذلِكَ   تَانَاً خِ  اْلَمْدُعوِّ  ِمنَ  ُغْرلَةً  اْلَمْدُعوِّ

َمانِ  ذلِكَ  في ُكْنتُمْ  أَنُكمْ  اْلَجَسِد، في بِاْليَدِ  َمْصنُوَعاً   َعنْ  يِّينَ أَْجنَبِ  اْلَمِسيحِ، بُِدونِ  الزَّ

. اْلَعالَمِ  في إلهٍ  َوبَِلَ  لَُكْم، َرَجاءَ  ال اْلَمْوِعِد، ُعهُودِ  َعنْ  َوُغَربَاءَ  إْسَرائِيَل، ِسيَرةِ 

 بَِدمِ  ِريبِينَ قَ  ِصْرتُمْ  بَِعيِديَن، قَْبَلً  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ  أَْنتُمْ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  في اآلنَ  َولِكنِ 

طَ، اْلَحاِجزَ  َونَقَضَ  َواِحداً، االْثنَْينِ  َجَعلَ  الَِّذي َسَلَُمنَا، هُوَ  ألنهُ. اْلَمِسيحِ   اْلُمتََوسِّ

 ْثنَْينِ اال يَْخلُقَ  لَِكيْ  اْلفََرائِِض، في اْلَوَصايَا نَاُموسَ  َوأَْبطَلَ . بَِجَسِدهِ  اْلَعَداَوةَ  َوأَْبطَلَ 

 َمعَ  اِحدٍ وَ  َجَسدٍ  في االْثنَْينِ  َويَُصالِحَ  َسَلماً، َصانَِعاً  َجِديداً، َواِحداً  إْنَساناً  نَْفِسهِ  في

 ِ لِيِب، هللاَّ َرُكمْ  فََجاءَ . بَِذاتِهِ  اْلَعَداَوةَ  قَاتَِلً  بِالصَّ  أَْنتُمْ  َوبَِسَلمٍ . اْلبَِعيِدينَ  أَْنتُمْ  بَِسَلَمٍ  َوبَشَّ
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 بَْعدُ  ذاً إ فَلَْستُمْ . اآلبِ  إلى َواِحدٍ  ُروحٍ  في الدُُّخولَ  ِكلَْينَا لَنَا َصارَ  بِهِ  ألنَّ . اْلقَِريبِينَ 

يِسينَ  َوطَنِ  ُشَركاءَ  أَْنتُمْ  بَلْ  َونَُزالَء، ُغَربَاءَ  ِ، بَْيتِ  َوأَْهلِ  اْلقِدِّ  أََساسِ  لَىعَ  َمْبنِيِّينَ  هللاَّ

ُسلِ  اِويَِة، َحَجرُ  هُوَ  نَْفُسهُ يَُسوعُ  َواْلَمِسيحُ  َواألَْنبِيَاِء، الرُّ  ْلبِنَاءِ ا ُكلُّ  فِيهِ  الَِّذي هَذا الزَّ

بَاً  ساً  هَْيَكَلً  يَْنُمو َمعاً، ُمَركَّ بِّ  في ُمقَدَّ  ْشتَراكِ بِاال َمْبنِيُّونَ  أْيضاً  أَْنتُمْ  فِيهِ  الَِّذي. الرَّ

ِ  َمْسَكناً  َمعاً، وحِ  في ّلِِلَّ  .الرُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 ــ 2:  4) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ِ، ِمنَ  ِهيَ  اْلَمَحبَّةَ  ألنَّ  بَْعضاً، بَْعُضنَا فَْلنُِحبَّ  أَِحبَّائِي، يَا  ُولِدَ  قَدْ فَ  يُِحبُّ  َمنْ  َوُكلُّ  هللاَّ

ِ  ِمنَ  َ  َويَْعِرفُ  هللاَّ َ، يَْعِرف لَم يُِحبُّ  ال َوَمنْ . هللاَّ َ  ألنَّ  هللاَّ  َحبَّةُ مَ  أُْظِهَرتْ  بِهَذا. َمَحبَّةٌ  هللاَّ

 ِ َ  ألنَّ : فِينَا هللاَّ : اْلَمَحبَّةُ  يَ هِ  هَذا في. بِهِ  نَْحيَا لَِكيْ  اْلَعالَمِ  إلى اْلَوِحيدَ  اْبنَهُ أَْرَسلَ  قَدْ  هللاَّ

َ، أَْحبَْبنَا نَْحنُ  أننا لَْيسَ   أَِحبَّائِي، ايَ . لَِخطَايَانَا فداءً  ابنَهُ َوأَْرَسلَ  أََحبَّنَا، هُوَ  أنهُ بَلْ  هللاَّ

ُ  َكانَ  إنْ  ُ . بَْعضاً  بَْعُضنَا نُِحبَّ  أنْ  أْيضاً  لَنَا يَْنبَِغي هَكَذا، أََحبَّنَا قَدْ  هللاَّ  يَْنظُْرهُ  مْ لَ  هللاَّ

ُ  بَْعضاً، بَْعُضنَا أَْحبَْبنَا إنْ . قَطُّ  أََحدٌ  لَتْ  قَدْ  َوَمَحبَّتُهُ فِينَا، يَْثبُتُ  فَاّلِلَّ  بِهَذا. فِينَا تََكمَّ

 َونَْشهَدُ  نَاَرأيْ  قَدْ  َونَْحنُ . ُروِحهِ  ِمنْ  أَْعطَانَا ألنهُ: فِينَا يَْثبُتُ  َوهُوَ  فِيهِ  نَْثبُتُ  أننَا نَْعِرفُ 

ِ، اْبنُ  هُوَ  يَُسوعَ  أنَّ  يَْعتَِرفْ  َمنْ . اْلَعالَمِ  لَِخَلصِ  إْبنَهُ أَْرَسلَ  قَدْ  اآلبَ  أنَّ   فَاّلِلُ  هللاَّ

ِ  في يَْثبُتُ  أْيضاً  َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتُ  ْقنَا َعلِْمنَا قَدْ  َونَْحنُ . هللاَّ ِ  يالَّتِ  اْلَمَحبَّةَ  َوَصدَّ ُ . فِينَا ّلِِلَّ  هللاَّ

ِ  في يَْثبُتْ  اْلَمَحبَِّة، في يَْثبُتْ  َوَمنْ  َمَحبَّةٌ، ُ  هللاَّ لَتتَكَ  بِهَذا. فِيهِ  يَْثبُتُ  َوهللاَّ : فِينَا اْلَمَحبَّةُ  مَّ

ينُونَِة، يَْومِ  في َدالَةً  نَِجدَ  أنْ   َذاه في نَُكونُ  أْيضاً  نَْحنُ  فهَكَذا ذاكَ  َكانَ  َكَما ألنهُ الدِّ

 ألنَّ  َخاِرجٍ، إلى اْلَخْوفَ  تَْطَرحُ  اْلَكاِملَةُ  اْلَمَحبَّةُ  بَلِ  اْلَمَحبَِّة، في َخْوفَ  ال اْلَعالَِم،
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ا. َعَذابٌ  لَهُ اْلَخْوفَ  لْ  فَلَمْ  يََخافُ  َمنْ  َوأمَّ َ  نُِحبُّ  نَْحنُ . اْلَمَحبَّةِ  في يَتََكمَّ  وَ هُ  ألنهُ هللاَّ

الً  أََحبَّنَا  .أَوَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن 

 

 

 (04 ــ 93:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ِ، ِعْندَ  َمْرِضياً  َجِميَلً  َوَكانَ  ُموَسى ُولِدَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  َوفي  رٍ أَْشهُ ثََلثَةَ  ُربِّيَ  هَذا هللاَّ

ا. أَبِيهِ  بَْيتِ  في بَ . اْبناً  لِنَْفِسهَا َوَربَّْتهُ فِْرَعْونَ  اْبنَةُ  أََخَذْتهُ طُِرَح، َولَمَّ  وَسىمُ  فَتَهَذَّ

ا. أَْعَمالِهِ  َوفي َكَلَِمهِ  في ُمْقتَِدراً  َوَكانَ  اْلِمْصِريِّيَن، ِحْكَمةِ  بُِكلِّ  ةُ  لَهُ َكُملَتْ  َولَمَّ  ُمدَّ

 ْظلُوَماً مَ  َواِحداً  َرأَى َوإذْ . إْسَرائِيلَ  بَنِي إْخَوتَهُ يَْفتَقِدَ  أنْ  بَالِهِ  َعلَى َخطَرَ  َسنَةً، أَْربَِعينَ 

 أنَّ  ُمونَ يَْفهَ  إْخَوتَهُ أنَّ  يَظُنُّ  َوَكانَ . ْصِريَّ اْلمِ  قَتَلَ  إذْ  لِْلَمْغلُوِب، َواْنتَقَمَ  َعلَْيِه، فَتََحنَّنَ 

 َ ا. َخَلَصاً  يُْعِطيِهمْ  يَِدْيهِ  َعلَى هللاَّ  هُمْ وَ  آلَخرينَ  ظَهَرَ  اْلَغدِ  َوفي. يَْفهَُموا فَلَمْ  هُمْ  َوأمَّ

 ْعضاً؟بَ  بَْعُضُكمْ  تَْظلُِمونَ  لَِماذا. إْخَوةٌ  ِرَجالٌ  أَْنتُمْ : قَائَِلً  لِلُصْلحِ  فََوفَّقَهُمْ  يَتََخاَصُموَن،

 ْقتُلَنِيتَ  أنْ  أَتُِريدُ  َعلَْينَا؟ قَاِضياً  أوْ  َرئيساً  أَقَاَمكَ  َمنْ : قَائَِلً  لَِصاِحبِهِ  الظَّالِمُ  فََجَحَدهُ 

؟ أَْمسِ  قَتَْلتَ  َكَما أَْنتَ   يف َغِريباً  َوَصارَ  اْلَكلَِمِة، هَِذهِ  بَِسبَبِ  ُموَسى فَهََربَ  اْلِمْصِريَّ

ا. اْبنَْينِ  هُنَاك َولَدَ  َحْيثُ  َمْديَاَن، أَْرضِ   في َمَلكٌ  لَهُ ظَهَرَ  َسنَةً، أَْربَُعونَ  َكُملَتْ  َولَمَّ

يَّةِ  ا. ُعلَّْيقَةٍ  َعلَى نَارٍ  لَِهيبِ  في ِسينا طُورِ  بَرِّ بَ  الُرؤيَةَ  ُموَسى َرأَى فَلَمَّ  َوفِيَما .تََعجَّ

مُ  هُوَ  َل، يَتَقَدَّ بِّ  َصْوتُ  َصارَ  لِيَتَأمَّ  َوإلَهُ إْبَراِهيمَ  إلَهُ آبائَِك، إلَهُ هُوَ  أَنَا: قَائَِلً  الرَّ

لَ  أنْ  يَْجُسرْ  َولَمْ  ُموَسى فَاْرتََعدَ . يَْعقُوبَ  َوإلَهُ إْسَحقَ  بُّ  لَهُ فَقَالَ . يَتَأَمَّ  نَْعلَ  اْخلَعْ : الرَّ
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َسةٌ  أَْرضٌ  هُوَ  لَْيهِ عَ  َواقِفٌ  أَْنتَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  ألنَّ  ِرْجلَْيَك؛  ِعيَانَاً  َرأَْيتُ  قَدْ . ُمقَدَّ

 ْرِسلَكَ ألُ  اآلنَ  فَهَلُمَّ . ألَُخلَِّصهُمْ  َونََزْلتُ  أَنِينَهُمْ  َوَسِمْعتُ  ِمْصَر، في الَِّذينَ  َشْعبِي َمَشقَّةَ 

 .ِمْصرَ  إلى

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت،  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (90 ــ 10:  9) َمتى
 

 البَشير، َمتىنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 02 ، 06:  132 مز

 نَّ أل بُِخُروِجِهْم، ِمْصرُ  َوفَِرَحتْ . أَْتَعابِِهمْ  ُكلِّ  َوأََوائِلَ  أَْرِضِهْم، في بِْكرٍ  ُكلَّ  َوَضَربَ 

 .هَلِّلُويَا. َعلَْيِهمْ  أَتَى َخْوفَهُمْ 
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا بِّ  َمَلَكُ  إَذا َمَضْوا، َولَمَّ بِيَّ  َوُخذ قُمْ : "قَائَِلً  ُحْلمٍ  في لِيُوُسفَ  ظَهَرَ  قَدْ  الرَّ هُوَ  الصَّ  أُمَّ

 يَْطلُبَ  أنْ  ُمْزِمعٌ  ِهيُروِدسَ  ألنَّ . لَكَ  أَقُولَ  َحتَّى هُنَاكَ  َوُكنْ  ِمْصَر، إلى َواْهُربْ 

بِيَّ  بِيَّ  َوأََخذَ  فَقَامَ ". لِيُْهلَِكهُ الصَّ هُ الصَّ  لىإ هُنَاكَ  َوَكانَ . ِمْصرَ  إلى َوَمَضى لَْيَلً  َوأُمَّ

بِّ  ِمنَ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ . ِهيُروِدسَ  َوفَاةِ  ". نِيإبْ  َدَعْوتُ  ِمْصرَ  ِمنْ : "اْلقَائِل بِالنَّبِيِّ  الرَّ

ا ِحينَئِذٍ   َجِميعَ  َوقَتَلَ  فَأَْرَسلَ . ِجّداً  َغِضبَ  بِهِ  َسِخُروا اْلَمُجوسَ  أنَّ  ِهيُروِدسُ  َرأَى لَمَّ
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ْبيَانِ   َحَسبِ بِ  ُدوُن، فََما َسنَتَْينِ  اْبنِ  ِمنِ  تُُخوِمهَا، ُكلِّ  َوفي لَْحمٍ  بَْيتِ  في الَِّذينَ  الصِّ

َمانِ   ْوتٌ صَ : "اْلقَائِلِ  النَّبِيِّ  بِإْرِميَا قِيلَ  َما تَمَّ  ِحينَئِذٍ . اْلَمُجوسِ  ِمنَ  تََحقَّقَهُ الَِّذي الزَّ

اَمِة، في ُسِمعَ   أنْ  تُِريدُ  َوال أَْوالِدهَا َعلَى تَْبِكي َراِحيلُ . َكثِيرٌ  َونَِحيبٌ  بَُكاءٌ  الرَّ

ى، ا". بَِمْوُجوِدينَ  لَْيُسوا ألنهُمْ  تَتََعزَّ بِّ  َمَلَكُ  اإذَ  ِهيُروِدُس، َماتَ  فَلَمَّ  ظَهَرَ  قَدْ  الرَّ

بِيَّ  َوُخذِ  قُمْ : "قَائَِلً  ِمْصرَ  في لِيُوُسفَ  ُحْلمٍ  في هُ الصَّ  أَْرضِ  إلى َواْذهَبْ  َوأُمَّ

بِيِّ  نَْفسَ  يَْطلُبُونَ  َكانُوا الَِّذينَ  َماتَ  قَدْ  ألنهُ إْسَرائِيَل، هُ بِيَّ الصَّ  َوأََخذَ  فَقَامَ ". الصَّ  َوأُمَّ

ا. إْسَرائِيلَ  أَْرضِ  إلى َوَجاءَ   ِعَوضاً  اْليَهُوِديَّةِ  َعلَى يَْملِكُ  أَْرِخيَلَُوسَ  أنَّ  َسِمعَ  فَلَمَّ

 إلى َذهَبَ  ُحْلٍم، في إلَْيهِ  أُوِحيَ  َوإذْ . هُنَاكَ  إلى يَْذهَبَ  أنْ  َخافَ  أَبِيِه، ِهيُروِدسَ  َعنْ 

: ْنبِيَاءِ بِاألَ  قِيلَ  َما يَتِمَّ  لَِكيْ  نَاِصَرةَ، تُْدَعى َمِدينَةٍ  في َوَسَكنَ  فَأَتَى. اْلَجلِيلِ  نََواِحي

ِ َدائِماً   ".نَاِصِريّاً  َسيُْدَعى إنَّهُ"   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من شهر بََشنس 96اليوم: 

 

 العَشيه

 (91 ــ 2:  0) َمرقُس
 

س َمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  02 ، 11:  62 مز

بُّ  ِريَن، َكلَِمةً  يُْعِطي الرَّ ةٍ  لِلُمبَشِّ ُ  هُوَ  َعِجيبٌ . َعِظيَمةٍ  بِقُوَّ يِسيِه، في هللاَّ  إْسَرائِيلَ  هُإلَ  قِدِّ

ةً  يُْعِطي هُوَ  اً  قُوَّ  .هَلِّلُويَا. لَِشْعبِهِ  َوِعزَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 ِمنَ وَ  اْلَجلِيلِ  ِمنَ  َكثِيرٌ  َجْمعٌ  َوتَبَِعهُ اْلبَْحِر، َعْبرِ  إلى تََلِميِذهِ  َمعَ  يَُسوعُ  فَإْنطَلَقَ 

 ُصور ِمنْ  َكثِيرٌ  َوَجْمعٌ . األُْرُدنِّ  َعْبرِ  َوِمنْ  أَُدوِميَّةَ  َوِمنْ  أُوُرَشلِيمَ  َوِمنْ  اْليَهُوِديَّةِ 

 اْلَجْمعِ، َسبَبِ لِ  َسفِينَةٌ  تَُلَِزَمهُ أنْ  لِتََلَِميِذهِ  فَقَالَ . إلَْيهِ  فَأَتَْوا َصنَعَ  بَِما َوَسِمُعوا َوَصْيَدا،

. َداءٌ  يهِ فِ  َمنْ  ُكلُّ  لِيَْلِمَسهُ َعلَْيهِ  َوقَعَ  َحتَّى َكثِيِريَن، أَْبَرأَ  قد َكانَ  ألنهُ يَْزَحُموهُ، ال َكيْ 

تْ  نَظََرْتهُ ِحينََما النَِّجَسةُ  َواألَْرَواحُ  اَمهُ َخرَّ  إْبنُ  هُوَ  أَْنتَ  إنَّكَ : "قَائِلَةً  َوَصَرَختْ  قُدَّ

 ِ  أََراَدهُمْ  الَِّذينَ  َوَدَعا اْلَجبَلِ  إلى َصِعدَ  ثُمَّ . يُْظِهُروهُ  ال َكيْ  َكثِيراً  تَهََرهُمْ وانْ !". هللاَّ

اهُمْ  َعَشرَ  اْثنَيْ  فَاْنتََخبَ . إلَْيهِ  فََذهَبُوا  ْكِرُزوا،لِيَ  َولِيُْرِسلَهُمْ  َمَعهُ، لِيمُكثُوا ُرُسَلً  َوَسمَّ

يَاِطينِ  َوإْخَراجِ  األَْمَراضِ  ِشفَاءِ  َعلَى ُسْلطَانٌ  لَهُمْ  يَُكونَ  َولَِكيْ   لِِسْمَعانَ  َوَجَعلَ . الشَّ

اهَُما يَْعقُوَب، أََخا َويُوَحنَّا َزْبِدي ْبنَ  َويَْعقُوبَ . بُْطُرسَ  اْسمَ   الَِّذي بَُوانَْرِجسَ  َوَسمَّ
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ْعدِ  اْبنَا تَْفِسيُرهُ   ْعقُوبَ َويَ  َوتُوَما، َوَمتَّى، َوبَْرثُولَُماُوَس، َوفِيلُبَُّس، َوأَْنَدَراُوَس،. الرَّ

اُوَس، َحْلفَى، ْبنَ  ، َوِسْمَعانَ  َوتَدَّ  ثُمَّ . أَْسلََمهُ الَِّذي اإلْسَخْريُوِطيَّ  َويَهُوَذا اْلقَانَِويَّ

ا. زٍ ُخبْ  أَْكلِ  َعلَى َوال يَْقِدُروا لَمْ  َحتَّى َكثِيرٌ  َجْمعٌ  أْيضاً  فَاْجتََمعَ . بَْيتٍ  في َدَخلُوا  َولَمَّ

 ". ُمْختَلٌّ  إنَّهُ: "يَقُولُونَ  َكانُوا ألنهُمْ  لِيُْمِسُكوهُ؛ َخَرُجوا أَْقِربَاُؤهُ  َسِمعَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (90 ــ 19:  6) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالطاهِ التلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 19،  11 ، 13:  142 مز

يُسوكَ  تِكَ . يَِصفُونَ  ُمْلِككَ  َوَمْجدَ  يُبَاِرُكونََك، قدِّ  البََشرِ  نِيلِبَ  لِيُْظِهُروا يَْنِطقُوَن، َوبِقُوَّ

 .هَلِّلُويَا .قُْدَرتَكَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َلَةِ  في َساِهراً  َوَكانَ . لِيَُصلِّيَ  اْلَجبَلِ  إلى َخَرجَ  األيامِ  تِْلكَ  َوفي ِ  الصَّ  َكانَ  اَولَمَّ . ّلِِلَّ

اهُمْ  الَِّذينَ  َعَشَر، اْثنَيْ  ِمْنهُمُ  َواْختَارَ  تََلَِميَذهُ، َدَعا النَّهَارُ   الَِّذي ِسْمَعانَ ": ُرُسَلً " َسمَّ

 تَّىومَ . َوبَْرثُولَُماُوسَ  فِيلُبُّسَ . أََخاهُ  َويُوَحنَّا يَْعقُوبَ . أََخاهُ  َوأَْنَدَراُوسَ  بُْطُرسَ  يُْدَعى

 لِيَْعقُوَب، الَِّذي َويَهُوَذا. اْلَغيُورَ  يُْدَعى الَِّذي َوِسْمَعانَ  َحْلفَى ْبنَ  َويَْعقُوبَ . َوتُوَما

 َخَلٍء، َمْوِضعٍ  في َوَوقَفَ  َمَعهُمْ  َونََزلَ . ُمَسلَِّماً  َصارَ  الَِّذي اإلْسَخْريوِطيَّ  َويَهُوَذا
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ْعِب، ِمنَ  َكثِيرٍ  َوُجْمهورٍ  تََلِميِذِه، ِمنْ  َجْمعٍ  َمعَ   َوأُوُرَشلِيمَ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  ِمنْ  الشَّ

 أَْمَراِضِهْم، ِمنْ  َويَشفِيَِهمْ  ِمنهُ لِيَْسَمُعوا َجاُءوا الَِّذينَ  َوَصْيَدا، ُصورَ  َساِحلِ  َوِمنْ 

بُونَ   ؛يَْلِمَسهُ أنْ  يَْطلُبُ  اْلَجْمعِ  ُكلُّ  َوَكانَ . يَْشفِيِهمْ  َكانَ  النَِّجَسةِ  األَْرَواحِ  ِمنَ  َواْلُمَعذَّ

ةً قُ  ألنَّ  : هُمْ لَ  َوقَالَ  تََلِميِذهِ  إلى َعْينَْيهِ  َوَرفَعَ . اْلَجِميعَ  َوتَْشفِي ِمْنهُ تَْخُرجُ  َكانَتْ  وَّ

وحِ؛ اْلَمَساِكينُ  أيهَا طُوبَاُكمْ " ِ  َملَُكوتَ  لَُكمْ  ألنَّ  بِالرُّ  آلَن؛ا اْلِجيَاعُ  أيهَا طُوبَاُكمْ . هللاَّ

 ْبَغَضُكمْ أ إذا طُوبَاُكمْ . َستَْضَحُكونَ  ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلبَاُكونَ  أيهَا طُوبَاُكمْ . تُْشبَُعونَ  ألنُكمْ 

يرٍ  اْسَمُكمْ  َوأَْخَرُجوا َوَعيَُّروُكْم، َوأَْفَرُزوُكمْ  النَّاُس، . اإلْنَسانِ  اْبنِ  أَْجلِ  ِمنْ  َكِشرِّ

َماِء؛ في َعِظيمٌ  أَْجُرُكمْ  فَهَُوَذا َوتَهَلَّلُوا، اْليَْومِ  ذلِكَ  في اْفَرُحوا  َذاهكَ  آباَءهُمْ  ألنَّ  السَّ

ِ َدائِماً   ". بِاألنبِيَاءِ  يَْفَعلُونَ  َكانُوا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 4:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 رِّ اْلبِ  في َكتَبَ  ُموَسى ألنَّ  يُْؤِمُن؛ َمنْ  لُِكلِّ  لِْلبِرِّ  اْلَمِسيحُ : هيَ  النَّاُموسِ  َغايَةَ  ألنَّ 

ا". بِهِ  يَْحيَا يَْفَعلُهُ الَِّذي اإلْنَسانَ  إنَّ : "النَّاُموسِ  ِمنَ  الَِّذي  انِ اإليمَ  ِمنَ  الَِّذي اْلبِرُّ  َوأمَّ

َماِء؟ إلى يَْصَعدُ  َمنْ  كَ قَْلبِ  في تَقُلْ  ال: "هَكَذا فَيَقُولُ  : أوْ . اْلَمِسيحَ  لِيُْنِزلَ  أيْ  ،"السَّ

 يَقُولُ  َماذا لِكنْ . األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحَ  لِيُْصِعدَ  أيْ  ،"اْلهَاِويَِة؟ إلى يَْهبِطُ  َمنْ "

 لتيا اإليَمانِ  َكلَِمةُ  أيْ  ،"قَْلبِكَ  َوفي فَِمكَ  في َوهيَ  ِمْنَك، قَِريبَةٌ  الَكلَِمةَ  إنَّ : "الِكتَابُ 

بَّ  أنَّ  بِفَِمكَ  اْعتََرْفتَ  إنْ  ألنكَ  :بِهَا نُنَاِدي َ  أنَّ  بِقَْلبِكَ  َوآَمْنتَ  يَُسوُع، هُوَ  الرَّ  دْ قَ  هللاَّ

، بِهِ  يُْؤَمنُ  بِاْلقَْلبِ  ألنَّ  تَْخلُُص؛ فَإنَّكَ  األَْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  أَقَاَمهُ  بِهِ  ْعتََرفُ يُ َوبِاْلفَمِ  لِْلبِرِّ
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 بَْينَ  فَْرقَ  ال ألنهُ ؛"يُْخَزى ال بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ : "يَقُولُ  اْلِكتَابَ  ألنَّ . لِْلَخَلَصِ 

، اْليَهُوِديِّ   َمنْ  ُكلَّ " ألنَّ  يَْدُعوهُ؛ َمنْ  لُِكلِّ  َغنِيٌّ  َواِحٌد، َربٌّ  لِلَجِميعِ  إذْ  َواْليُونَانِيِّ

بِّ  بِإْسمِ  يَْدُعو  ِمنُونَ يُؤْ  َوَكْيفَ  بِِه؟ يُْؤِمنُوا لَمْ  بَِمنْ  يَْدُعونَ  َكْيفَ  َولِكنْ ". يَْخلُصُ  الرَّ

 َكَما ا؟يُْرَسلُو لَمْ  إنْ  يَْكِرُزونَ  َوَكْيفَ  َكاِرٍز؟ بَِل يَْسَمُعونَ  َوَكْيفَ  بِِه؟ يَْسَمُعوا لَمْ  بَِمنْ 

ِرينَ  أَْقَدامَ  أَْجَملَ  َما: "َمْكتُوبٌ  هُوَ   واأَطَاعُ  قَدْ  اْلَجِميعُ  لَْيسَ  لِكنْ !". بِاْلَخْيَراتِ  اْلُمبَشِّ

 ِذَراعُ  اْستُْعلِنَتْ  َولَِمنْ . بَِخبَِرنَا آَمنَ  َمنْ  يَاَربُّ : "يَقُولُ  إَشْعيَاءَ  ألنَّ  اإلْنِجيَل،

؟ بِّ ْمعِ، اإليَمانُ  إذاً ". الرَّ ْمعُ  بِالسَّ  مْ لَ  َعلَّهُمْ ألَ : أَقُولُ  لِكنَّنِي. اْلَمِسيحِ  بَِكلَِمةِ  َوالسَّ

 أَقَاِصي َوإلَى ُكلِّهَا، األَْرضِ  إلى َصْوتُهُمْ  َخَرجَ  َوقَد ذلَِك؟ َوَكْيفَ  يَْسَمُعوا؟

 .أَْقَوالُهُمْ  بَلََغتْ  اْلَمْسُكونَةِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (91 ــ 19:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُرُكمْ  َسْوفَ  لِذلِكَ   ْلَحقِّ ا في َوثَابِتُونَ  َعالُِمونَ  إنَُّكمْ  َولَوْ  األُُموِر، بِهِذهِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في أَُذكِّ

َرُكمْ  أنْ  َعلَيَّ  َحقٍّ  َواِجبُ  أنهُ أَظُنُّ  َولِكنَّنِي. اْلَحاِضرِ   هَذا في ُمقِيَماً  ُدْمتُ  َما أَُذكِّ

 َربُّنا أَْعلََمنِي َكَما َسِريَعاً، َسيَْنَحلُّ  َمْسَكنِي أنَّ  َعالِماً  بِالتَّْذِكَرِة، أُْنِهَضُكمْ  وأنْ  اْلَمْسَكنِ 

ُروا ِحينٍ  ُكلِّ  في أُْسِرعُ  َوأنَا. اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ   .ُخُروِجي بَْعدِ  ِمنْ  األُُمورَ  هِذهِ  لِتَتََذكَّ

ْفنَاُكمْ  إذْ  فَْلَسفِيَّةً، ُخَرافَاتٍ  نَْتبَعْ  لَمْ  ألننَا ةِ  َعرَّ  بَلْ  ظُهُوِرِه،وَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا بِقُوَّ

ِ  ِمنَ  َوَمْجداً  َكَراَمةً  أََخذَ  ألنهُ. َعظََمتَهُ ُمَعايِنِينَ  ُكنَّا قَدْ   ْوتٌ صَ  َعلَْيهِ  أَْقبَلَ  َوإذْ  اآلِب، هللاَّ

". ُسِرْرتُ  بِهِ  أنا الَِّذي َحبِيبِي، اْبنِي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  اْلَعِظيمِ  األَْسنَى اْلَمْجدِ  ِمنَ  َكهَذا

ْوتَ  هَذا نَْحنُ  َسِمْعنَا َوقَد َماِء، ِمنَ  الصَّ  ابِتٌ َوثَ . سِ اْلُمقَدَّ  اْلَجبَلِ  َعلَى َمَعهُ ُكنَّا ِحينَ  السَّ
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ْلتُمْ  إَذا تَْصنَُعونَهُ َما نِْعمَ  هُوَ  الَِّذي هَذا األْنبِيَاِء، َكَلمُ  ِعْنَدنَا  اجٍ ِسرَ  َكِمْثلِ  إلَْيِه، تَأمَّ

 ْم،قُلُوبِكُ  في َويَْظهَرَ  يُْشِرقَ  َوالنُّورُ  النَّهَاُر، يَْظهَرَ  حتَّى ُمْظلٍِم، َمْوِضعٍ  في ُمِضيءٍ 

الً  َوهَذا اتِ  ُكلَّ  أنَّ : فَاْعلَُموهُ  أَوَّ  َولَْيَستْ . َخاَصةً  َذاتِهَا ِمنْ  تَأِْويلُهَا لَْيسَ  اْلُكتُبِ  نُبُوَّ

ةٌ  َجاَءتْ  إْنَسانٍ  بَِمِشيئَةِ  ِ  بِإَراَدةِ  أُناسٌ  تََكلَّمَ  بَلْ  َزَماٍن، في نُبوَّ وحِ  هللاَّ  .ُدسِ اْلقُ  بِالرُّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي  في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (16 ــ 1:  0) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

اَعةِ  َصَلةِ  َوْقتِ  في اْلهَْيَكلِ  إلى َويُوَحنَّا بُْطُرسُ  َوَصِعدَ   لٌ َرجُ  َوَكانَ . التَّاِسَعةِ  السَّ

ِه، بَْطنِ  ِمنْ  أَْعَرجُ   يُقَالُ  الَِّذي اْلهَْيَكلِ  بَابِ  ِعْندَ  َويََضُعونَهُ يَْومٍ  ُكلَّ  يُْحَملُ  َكانَ  هَذا أُمِّ

ا فَهَذا. اْلهَْيَكلَ  يَْدُخلُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َصَدقَةً  لِيَْسأَلَ  ،"اْلَجِميلُ " لَهُ  بُْطُرسَ  َرأى لَمَّ

سَ . َصَدقَةً  ِمْنهَُما يَأُْخذَ  أنْ  يُِريدُ  َسأَلَهَُما اْلهَْيَكَل، يَْدُخَل أنْ  ُمْزِمَعْينِ  َويُوَحنَّا  يهِ فِ  فَتَفَرَّ

سَ !" إلَْينَا اْنظُرْ : "َوقَالَ  يُوَحنَّا، َمعَ  بُْطُرسُ  َلً  فِيهَُما فَتَفَرَّ . ْيئاً شَ  ِمْنهَُما يَأُْخذَ  أنْ  ُمَؤمِّ

ةٌ  لِي لَْيسَ : "بُْطُرسُ  لَهُ فَقاَلَ   مِ بِاسْ : أُْعِطيكَ  فَإيَّاهُ  لِي الَِّذي َولِكنِ  َذهٌَب، َوال فِضَّ

 اْلَحالِ  فَفِي َوأَقَاَمهُ، اْليُْمنَى بِيَِدهِ  َوأَْمَسَكهُ". َوإْمشِ  قُمْ  النَّاِصِريِّ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ 

َدتْ   هُوَ وَ  اْلهَْيَكلِ  إلى َمَعهَُما َوَدَخلَ  يَْمِشي، َوَصارَ  َوَوقَفَ  فََوثَبَ  َوَكْعبَاهُ، َساقَاهُ  تََشدَّ

َ  َويَُسبِّحُ  َويَثِبُ  يَْمِشي ْعبِ  َجِميعُ  َوأَْبَصَرهُ . هللاَّ َ  َويَُسبِّحُ  يَْمِشي َوهُوَ  الشَّ  َوَكانُوا .هللاَّ

 تَألُوافَامْ  اْلَجِميِل، اْلهَْيَكلِ  بَابِ  َعلَى َصَدقَةً  يَْسأَلُ  يَْجلِسُ  َكانَ  الَِّذي هُوَ  أنهُ يَْعِرفُونَهُ

ا َوَدْهَشةً  َخْوفَاً  ُجلُ ) َكانَ  َوبَْينََما. لَهُ َحَدثَ  ِممَّ َكاً ( األَْعَرجُ  الرَّ  ،َويُوَحنَّا بِبُْطُرسَ  ُمتََمسِّ
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ْعبِ  َجِميعُ  إلَْيِهمْ  تَبَاَدرَ  واقِ  إلى الشَّ  َوهُمْ " ُسلَْيَمانَ  ِرَواقُ " لَهُ يُقَالُ  الَِّذي الرِّ

ا. ُمْنَدِهُشونَ  ْعبَ  أَجابَ  بُْطُرسُ  رأى فَلَمَّ َجالُ  أيهَا: الشَّ  لَِماذا اإلْسَرائِيلِيُّوَن، الرِّ

بُونَ  تِنَا َكأننَا إلَْينَا، تَْشَخُصونَ  َولَِما هَذا؟ ِمنْ  تَتََعجَّ  أنْ  َذا،ه َصنَْعنَا تَْقَوانَا أوْ  بِقُوَّ

دَ  آبائِنَا، إلهَ  يَْعقُوَب، َوإلهَ  إْسَحقَ  َوإلهَ  إْبَراِهيمَ  إلهَ  إنَّ  يَْمِشي؟ هذا َجَعْلنَا  هُ فَتَا َمجَّ

. بِإْطَلَقِهِ  َحاِكمٌ  َوهُوَ  بِيَلطَُس، أَمامَ  َوأْنَكْرتُُموهُ  أْنتُمْ  أْسلَْمتُُموهُ  الَِّذي هذا يَُسوَع،

ا ، القُدُّوسَ  فَأْنَكْرتُمُ  أْنتُمْ  َوأمَّ  اْلَحيَاةِ  سُ َوَرئِي. قَاتِلٌ  َرُجلٌ  لَُكمْ  يُْطلَقَ  أنْ  َوطَلَْبتُمْ  َوالبَارَّ

ُ  أقَاَمهُ الَِّذي هَذا قَتَْلتُُموهُ،  اْسِمِه،بِ  َوبِاإليَمانِ . لِذلِكَ  ُشهُودٌ  َونَْحنُ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  هللاَّ

 اهُ أَْعطَ  بَِواِسطَتِهِ  الَِّذي َواإليَمانُ  ثَبَّتَهُ، الَِّذي هُوَ  إْسُمهُ َوتَْعِرفُونَهُ، تََرْونَهُ الَِّذي هَذا

ةَ  هِذهِ  حَّ  .أَْجَمِعينَ  أَماَمُكمْ  الصِّ

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (01 ــ 94:  93) يُوَحنا
 

نا يُوحَ نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،النبي بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود 
 

 4 ، 1:  12 مز

َمَواتُ  ِ، َمْجدَ  تُِذيعُ  السَّ  قُهُْم،َمْنطِ  َخَرجَ  األَْرضِ  ُكلِّ  في. يََدْيهِ  بَِعَملِ  يُْخبِرُ  اْلفَلَكُ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. أَقََوالُهُمْ  بَلََغتْ  اْلَمْسُكونَةِ  أَْقطَارِ  َوإلى
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الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  يهمْ إلَ  َجاءَ  ِحينَ  َمَعهُمْ  يَُكنْ  فَلَمْ  َعَشَر، اإلْثنَيْ  ِمنَ  َواِحدٌ  اْلتَّْوأََم، يُْدَعى الَِّذي تُوَما، أَمَّ

بَّ  َرأَْينَا قَدْ : "التََّلَِميذُ  لَهُ فَقَالَ  يَُسوُع،  أَثَرَ  َدْيهِ يَ  في أُْبِصرْ  لَمْ  إنْ : "لَهُمْ  فَقَالَ !". الرَّ

. "أُؤِمنْ  ال َجْنبِِه، في يَِدي َوأََضعْ  اْلَمَساِميِر، أَثَرِ  في إْصبِِعي وأََضعْ  اْلَمَساِميِر،

 ُسوعُ يَ  فََدَخلَ . َمَعهُمْ  تُوَما َوَكانَ  َداِخَلً  ُمْجتَِمِعينَ  أْيضاً  تََلَِميُذهُ  َكانَ  أيامٍ  ثََمانِيَةِ  َوبَْعدَ 

َلمُ : "لَهُمْ  َوقَالَ  َوَسِطِهمْ  في َوَوقَفَ  ُمَغلَّقةٌ، َواألَْبَوابُ  : لِتُوَما قَالَ  ثُمَّ !". لَُكمْ  السَّ

، َواْنظُرْ  هُنَا إلى إْصبَِعكَ  هَاتِ "  ْيرَ غَ  تَُكنْ  َوال ،َجْنبِي في َوَضْعهَا يََديِكَ  َوهَاتِ  يََديَّ

 ألنكَ : "يَُسوعُ  لَهُ قَالَ !". َوإلِهي َربِّي: "لَهُ َوقَالَ  تُوَما أََجابَ ". ُمْؤِمناً  بَلْ  ُمْؤِمنٍ 

امَ  يَُسوعُ  َصنََعهَا أَُخرَ  َوآيَاتٍ ". يََرْوا َولَمْ  آَمنُوا لِلَِّذينَ  طُوبَى! آَمْنتَ  َرأَْيتَنِي  قُدَّ

 اْبنُ  هُوَ  اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  أنَّ  لِتُْؤِمنُوا هِذهِ  ُكتِبَتْ  َوقَدْ . اْلِكتَابِ  هَذا في تُْكتَبْ  لَمْ  تََلَِميِذهِ 

،ِ ِ َدائِماً   . ْسِمهِ إبِ  َحيَاةٌ  آَمْنتُمْ  إَذا لَُكمْ  تَُكونَ  َولَِكيْ  هللاَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ؤونَهمن شهر بَ  9اليوم: 
 

 العَشيه

 (92 ــ 12:  2) وقالُ 
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ اإلنجِ َع نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 92 ، 13:  02 مز

، لِيَتََعظَّمِ : ِحينٍ  ُكلِّ  في َوليَقُلْ ". ِمْثلُكَ  َمنْ  ياَربُّ : "تَقُولُ  ِعظَاِمي َجِميعُ  بُّ  لَِّذينَ ا الرَّ

 .هَلِّلُويَا. َعْبِدكَ  َسَلَمةَ  يُِريُدونَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 إلى اَوأَْرَسلَهُمَ  تََلَِميِذِه، ِمنْ  اْثنَْينِ  يُوَحنَّا فََدَعا. هِذهِ  َجِميعِ  َعنْ  تََلَِميُذهُ  يُوَحنَّا فَأَْخبَرَ 

ا". آَخرَ  َواِحداً  نَْنتَِظرُ  أَمْ  اآلتِي ذلِكَ  هُوَ  أَأَْنتَ : "قَائَِلً  يَُسوعَ  ُجَلَنِ  إلَْيهِ  َجاءَ  فَلَمَّ  الرَّ

ََ  يُوَحنَّا إنَّ : "لَهُ قَاالَ  اب  ِظرُ نَْنتَ  أَمْ  اآلتِي ذلِكَ  هُوَ  أَأَْنتَ : قَائَِلً  إلَْيكَ  أَْرَسلَنَا قَدْ  الصَّ

اَعةِ  تِْلكَ  َوفي". آَخرَ   يَانَ َوُعمْ  َخبِيثٍَة، َوأَْرَواحٍ  َوأَْدَواءٍ  أَْمَراضٍ  ِمنْ  َكثِيِرينَ  َشفَى السَّ

 بَِما ايُوَحنَّ  َوأَْخبَِرا إْذهَبَا: "لَهَُما َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ . بِالبََصرِ  َعلَْيِهمْ  أَْنَعمَ  َكثِيِرينَ 

 يُطَهَُّروَن، َواْلبُْرصَ  يَْمُشوَن، َواْلُعْرجَ  يُْبِصُروَن، اْلُعْميَ  إنَّ : َوَسِمْعتَُما َرأَْيتَُما

مَّ  ُروَن، َواْلَمَساِكينَ  يَقُوُموَن، َواْلَمْوتَى يَْسَمُعونَ  َوالصُّ  كُّ يَشُ  ال لَِمنْ  َوطُوبَى يُبَشَّ

ا". فيَّ   لىإ َخَرْجتُمْ  َماَذا: "يُوَحنَّا َعنْ  لِْلُجُموعِ  يَقُولُ  اْبتََدأَ  يُوَحنَّا، َرُسوالَ  َمَضى فَلَمَّ

يَّةِ  ُكهَا أَقََصبَةً  لِتَْنظُُروا؟ اْلبَرِّ يُح؟ تَُحرِّ  بَِساً ال أَإْنَساناً  لِتَْنظُُروا؟ َخَرْجتُمْ  َماَذا بَلْ  الرِّ
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مِ  الفَاِخَرةِ  الثِّيَابِ  َحابُ أَصْ  هَُوَذا نَاِعَمةً؟ ثِيَابَاً   َماَذا لْ بَ . اْلُملُوكِ  بُيُوتِ  في هُمْ  َوالتَّنَعُّ

 بَ ُكتِ  الَِّذي هُوَ  هَذا! نَبِيٍّ  ِمنْ  أَْفَضلُ  إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  نََعْم، أَنَبِيَّاً؟ لِتَْنظُُروا، َخَرْجتُمْ 

اَمكَ  طَِريقَكَ  يُهَيِّئُ  الَِّذي َمَلَِكي َوْجِهكَ  أََمامَ  أُْرِسلُ  أَنَا هَا: َعْنهُ  إنَّهُ: لَُكمْ  َوأَقُولُ ! قُدَّ

 في ِمْنهُ األْصَغرَ  َولِكنَّ  اْلَمْعَمَداِن، يُوَحنَّا ِمنْ  أَْعظَمَ  النَِّساءِ  َمَوالِيدِ  في أََحدٌ  لَْيسَ 

َمَواتِ  َملَُكوتِ  ِ َدائِماً   ". ِمْنهُ أَْعظَمُ  السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (06 ــ 92:  0) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12 ، 2:  21 مز

بُونَ  ِحينَئِذٍ . اْلُمتََواِضَعةُ  اْلِعظَامُ  فَتَْبتَِهجُ  وفََرحاً، ُسروراً  تُْسِمْعنِي  َعلَى ُجوَل،العُ  يُقَرِّ

 .هَلِّلُويَا .َمْذبَِحكَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 قَالُواوَ  يُوَحنَّا إلى فََجاُءوا. التَّْطِهير أَْجلِ  ِمنْ  َواْليَهُودِ  يُوَحنَّا تََلَِميذِ  بَْينَ  ِجَدالٌ  َوَحَدثَ 

 هَا لَهُ، َشِهْدتَ  قَدْ  أَْنتَ  الَِّذي األُْرُدنِّ  َعْبرِ  في َمَعكَ  َكانَ  الَِّذي هَُوَذا ُمَعلُِّم، يَا: "لَهُ

ُد، هُوَ   ْيئاً شَ  يَأُْخذَ  أنْ  إْنَسانٌ  يَْقِدرُ  ال: "َوقَالَ  يُوَحنَّا أَجابَ ". إلَْيهِ  يَأْتونَ  َواْلَجِميعُ  يَُعمِّ

َماءِ  ِمنَ  أُْعِطيَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  إنْ  َوْحَدهُ  نَْفِسهِ  ِمنْ  : مْ لَكُ  قُْلتُ  أَني لِي تَْشهَُدونَ  أَْنتُمْ . السَّ

ا اْلَعِريُس، فَهُوَ  اْلَعُروسُ  لَهُ َمنْ . َذاكَ  أَمامَ  أُْرِسْلتُ  بَلْ  اْلَمِسيحَ  أنَا لَْستُ   َصِديقُ  َوأمَّ
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 هَذا فََرِحي إَذاً . اْلَعِريسِ  َصْوتِ  أَْجلِ  ِمنْ  فََرحاً  فَيَْفَرحُ  َويَْسَمُعهُ يَقِفُ  الَِّذي اْلَعِريسِ 

 فَْوقَ  هُوَ  فَْوقُ  ِمنْ  يَأْتِي الَِّذي. أَْنقُصُ  أَنا َوأنِّي يَِزيدُ  ذاكَ  أنَّ  إذاً  يَْنبَِغي. َكَملَ  قَدْ 

، هُوَ  األَْرضِ  ِمنَ  َوالَِّذي اْلَجِميعِ،  ِمنَ  يَأْتِي َوالَِّذي. يَتََكلَّمُ  األَْرضِ  َوِمنَ  أَْرِضيٌّ

َماءِ   .يَْقبَلُهَا أََحدٌ  لَْيسَ  َوَشهَاَدتُهُ بِِه، يَْشهَدُ  هََذا َوَسِمَعهُ َرآهُ  َما اْلَجِميعِ، فَْوقَ  هُوَ  السَّ

َ  أنَّ  َختَمَ  قَدْ  فهََذا َشهَاَدتَهُ يَْقبَلُ  الَّذي ُ  أَْرَسلَهُ الَِّذي ألَنَّ  هَُو؛ َحقٌّ  هللاَّ  َكَلَمِ بِ  يَتََكلَّمُ  هللاَّ

ِ؛ ُ  يُْعِطي بَِكْيلٍ  لَْيسَ  ألنهُ هللاَّ وحَ  هللاَّ  في َشْيءٍ  ُكلَّ  َدفَعَ  َوقَدْ  االْبنَ  يُِحبُّ  اآلبُ . الرُّ

ِ َدائِماً   ". أبِديَّةٌ  َحيَاةٌ  فَلَهُ بِاالْبنِ  يُْؤِمنُ  َوَمنْ . يََديهِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (13 ــ 1:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا . ْلقَُدَماءِ لِ  ُشِهدَ  هذا في فَإنَّهُ. تَُرى ال بِأُُمورٍ  َواإليقَانُ  يُْرَجى بَِما الثِّقَةُ  فَهُوَ  اإليَمانُ  َوأمَّ

هُورَ  أنَّ  نَْفهَمُ  بِاإليَمانِ  ِ، بَِكلَِمةِ  أُْتقِنَتْ  الدُّ نْ  لَمْ  َحتَّى هللاَّ ا يَُرى َما يَتََكوَّ . اِهرٌ ظَ  هُوَ  ِممَّ

بَ  بِاإليَمانِ  ِ  هَابِيلُ  قَرَّ يٌق، أنهُ لَهُ ُشِهدَ  فَبِهِ  قَايِيَن، ِمنْ  أَْفَضلَ  َذبِيَحةً  ّلِِلَّ  َشِهدَ  ذْ إ ِصدِّ

 ُ  اْلَمْوتَ  ىيَرَ  ال لَِكيْ  أَْخنُوخُ  نُقِلَ  بِاإليَمانِ ! بَْعدُ  يَتََكلَّمُ  َماَت، َوإنْ  َوبِِه،. لِقََرابِينِهِ  هللاَّ

َ  ألنَّ  يُوَجدْ  َولَمْ  َ  أَْرَضى قَدْ  بِأَنهُ لَهُ ُشِهدَ  نَْقلِهِ  قَْبلَ  إذْ . نَقَلَهُ هللاَّ  إيَمانٍ  بُِدونِ  َولِكنْ . هللاَّ

ِ  إلى يَأْتِي الَِّذي أنَّ  يَِجبُ  ألنهُ إْرَضاُؤهُ؛ يُْمِكنُ  ال  يرُ يَص َوأَنهُ َمْوُجوٌد، بِأَنهُ يُْؤِمنُ  هللاَّ

ا نُوحٌ  بِاإليَمانِ . يَْطلُبُونَهُ لِلَِّذينَ  ُمَجاِزياً   ،َخافَ  بَْعدُ  تُرَ  لَمْ  أُُمورٍ  َعنْ  إلَْيهِ  أُوِحيَ  لَمَّ

 لَِّذيا لِْلبِرِّ  َواِرثاً  َوَصارَ  اْلَعالََم، َدانَ  قِبَلِهِ  ِمنْ  الَِّذي هََذا. بَْيتِهِ  لَِخَلَصِ  فُْلكاً  َوَصنَعَ 

ا إْبَراِهيمُ  بِاإليَمانِ . لِإليَمانِ   َعتِيداً  َكانَ  الَِّذي اْلَمَكانِ  إلى يَْخُرجَ  أنْ  أَطَاعَ  ُدِعيَ  لَمَّ

هُ أَْينَ  إلى يَْعلَمُ  ال َوهُوَ  فََخَرجَ  ِميَراثاً، يَأُْخَذهُ  أَنْ  بَ  بِاإليَمانِ . يَتََوجَّ  ضِ أَرْ  في تََغرَّ



 بؤوَنه من شهر ثَانياليوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

785 

 ِميَراثِ  في َشِريَكْيهِ  َويَْعقُوبَ  إْسَحقَ  َمعَ  ِخيَامٍ  في َساِكناً  أَْرَضهُ، لَْيَستْ  َكأنهَا اْلَمْوِعدِ 

 هَاَصانِعُ  الَّتِي األََساَساُت، لَهَا الَّتِي اْلَمِدينَةَ  يَْنتَِظرُ  َكانَ  ألنهُ بَِعْينِِه؛ دِ اْلَمْوعِ  هَذا

ُ  هُوَ  َوَخالِقُهَا ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ  .هللاَّ   ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (13:  9 ــ 92:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْرتُمْ  الَّتي اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  َوهَِذهِ   اءٍ ِريَ  َوُكلَّ  ِغشٍّ  َوُكلَّ  َشرٍّ  ُكلَّ  إذاً  َعْنُكمْ  ْطَرُحواإفَ . بِهَا بُشِّ

 ْلِغشِّ ا اْلَعِديمَ  الَعْقلِيَّ  اللَّبَنَ  اْشتَهُوا اآلَن، َمْولُوِدينَ  َكأَْطفَالٍ  نَِميَمٍة، َوُكلَّ  َحَسدٍ  َوُكلَّ 

بَّ  أنَّ  ُذْقتُمْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  إنْ  لِلَخَلِص، بِهِ  تَْنُموا لَِكيْ   ْيِه،إلَ  تَأتونَ  إذْ  الَِّذي. َصالِحٌ  الرَّ

ِ  ِمنَ  ُمْختَارٌ  َولَِكنْ  النَّاِس، ِمنَ  الَمْرُذولِ  الَحيِّ  الَحَجرِ   اً أْيض أْنتُمْ  ُكونُوا وَكِريٌم، هللاَّ

 ِعْندَ  ْقبُولَةٍ مَ  ُروِحيَّةٍ  َذبَائِحَ  لِتَْقِديمِ  طَاِهَراً، َكهَنُوتاً  ُروَحانِيَّاً، بَْيتاً  َمْبنِيِّينَ  َحيَّةٍ  َكِحَجاَرةٍ 

 ِ  َحَجراً  ِصْهيَْونَ  في أََضعُ  هَأنَذا إنِّي: "الِكتَابِ  في َمْكتُوبٌ  ألنهُ. اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  هللاَّ

 الَِّذينَ  أيهَا أْنتُمْ  فَلَُكمْ ". يُْخَزى الَ  بِهِ  يُْؤِمنُ  الَِّذي َكِريماً، زاويٍَة، َرأسَ  ُمْختَاراً،

ا الَكَراَمةُ، تُْؤِمنُونَ   دْ قَ  هُوَ  البَنَّاُؤوَن، َرفََضهُ الَِّذي فَاْلَحَجرُ " يُْؤِمنُوَن، ال الَِّذينَ  َوأمَّ

اِويَِة، َرْأسَ  َصارَ   بِالَكلَِمةِ  يَْعثُُرونَ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ ". َشكٍّ  َوَصْخَرةَ  َعْثَرةٍ  َوَحَجرَ  الزَّ

ا. لَهُ ُوِضُعوا للَِّذي ُموافِقِينَ  َغْيرَ   َوَكهَنُوٌت، َوَمْملََكةٌ، ُمْختَاٌر، ِجْنسٌ  فإنَُّكمْ  أْنتُمْ  أمَّ

ةٌ  َسةٌ، َوأُمَّ ٌر، َوَشْعبٌ  ُمقَدَّ  الظُّْلَمةِ  ِمنَ  َدَعاُكمْ  الَِّذي َذاكَ  بِفََضائِلِ  تُْخبُِروا لَِكيْ  ُمبَرَّ

ا َشْعباً، تَُكونُوا لَمْ  قَْبَلً  الَِّذينَ . اْلَعِجيبِ  نُوِرهِ  إلى ِ  َشْعبَ  ِصْرتُمْ  فَقَدْ  اآلنَ  َوأمَّ . هللاَّ

ا َمْرُحوِميَن، َغْيرَ  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ   .فََمْرُحوُمونَ  اآلنَ  َوأمَّ

ا ال  تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (00 ــ 92:  10) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  َذاهُوَ  لِكنْ  إياهُ، أَنا لَْستُ  أَنا؟ أني تَظُنُّونَ  َمنْ : يَقُولُ  َجَعلَ  َسْعيَهُ يُوَحنَّا أَْكَملَ  َولَمَّ

َجالُ  أيهَا. قََدَمْيهِ  ِحَذاءَ  أَُحلَّ  أنْ  ُمْستَِحقَّاً  لَْستُ  الَِّذي بَْعِدي يَأْتِي  ْنسِ جِ  بَنِي إْخَوتُنَا الرِّ

َ، يَتَّقُونَ  بَْينَُكمْ  َوالَِّذينَ  إْبَراِهيَم، اِكنِينَ ا ألنَّ  اْلَخَلَِص؛ هََذا َكلَِمةُ  أُْرِسلَتْ  إلَْيُكمْ  هللاَّ  لسَّ

 َسْبتٍ  ُكلَّ  تُْقَرأُ  الَّتي األَنبِيَاءِ  َوأَْقَوالُ . هََذا يَْعِرفُوا لَمْ  َوُرَؤَساَءهُمْ  أُوُرَشلِيمَ  في

ُموهَا، ا. َعلَْيهِ  َحَكُموا إذْ  تَمَّ  أنْ  بِيَلَطُسَ  ِمنْ  طَلَبُوا لِْلَمْوتِ  ِعلَّةً  فِيهِ  يَِجُدوا لَمْ  َولَمَّ

ا. يَْقتُلَهُ  لِكنَّ وَ . قَْبرٍ  في َضُعوهُ َووَ  اْلَخَشبَةِ  َعنِ  أْنَزلُوهُ  َعْنهُ، ُكتِبَ  َما ُكلَّ  أَْكَملُوا َولَمَّ

 َ  ِمنَ  َمَعهُ َصِعُدوا لِلَِّذينَ  َكثِيَرةً  أياماً  ظَهَرَ  الَِّذي هََذا األَْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  أَقَاَمهُ هللاَّ

ْعبِ  ُكلِّ  ِعْندَ  لَهُ ُشهُودٌ  اآلنَ  هُمُ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ  أُوُرَشلِيَم، إلى اْلَجلِيلِ  ُرُكمْ نُبَ  َونَْحنُ . الشَّ  شِّ

ُ  أَْكَملَهُ قَدْ  هََذا إنَّ  آلبائِنَا، َصارَ  الَِّذي بِاْلَمْوِعدِ   وَ هُ  َكَما يَُسوعَ  أَقَامَ  إذْ  ألْبنَائِِهْم، هللاَّ

 .َولَْدتُكَ  اْليَْومَ  َوأَنا اْبنِي أَْنتَ : الثَّانِي اْلَمْزُمورِ  في أَْيضاً  َمْكتُوبٌ 

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (13 ــ 9:  11) َمتى
 

 البَشير، َمتىمار ُمعلمنا نسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 93 ، 12:  04 مز

بِّ  َعْينَيِ  إنَّ  يقِيَن، َعلَى الرَّ دِّ بُّ . طَلَبِِهمْ  إلى ُمْصِغيَتَانِ  َوأُُذنَْيهِ  الصِّ  َجِميعَ  يَْحفَظُ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. تَْنَكِسرُ  ال ِمْنهَا َوَواِحدةٌ . ِعظَاِمِهمْ 
 

اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا ا يُوَحنَّا أَمَّ : لَهُ قَالَ وَ  تََلَِميِذِه، ِمنْ  اْثنَْينِ  أَْرَسلَ  اْلَمِسيحِ  بِأَْعَمالِ  السِّْجنِ  في َسِمعَ  فَلَمَّ

 يُوَحنَّا َوأَْعلَِما إْذهَبَا: "لَهَُما َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ ". آَخَر؟ نَْنتَِظرُ  أَمْ  اآلتِي هُوَ  أأَْنتَ "

 يُطَهَّروَن، َواْلبُْرصُ  يَْمُشوَن، َواْلُعْرجُ  يُْبِصروَن، اْلُعْميُ : َوتَْسَمَعانِ  تَْنظَُرانِ  بَِما

مُّ  ُروَن، َواْلَمَساِكينُ  يَقُوُموَن، َواْلَمْوتَى يَْسَمُعوَن، َوالصُّ  ُشكُّ يَ  ال لَِمنْ  وطُوبَى يُبَشَّ

 ىإل َخَرْجتُمْ  َماَذا: "يُوَحنَّا َعنْ  لِْلُجُموعِ  يَقُولُ  يَُسوعُ  اْبتََدأَ  هَذانِ  َذهَبَ  َوبَْينََما". فيَّ 

يَّةِ  ُكهَا أَقََصبَةً  لِتَْنظُُروا؟ اْلبَرِّ يُح؟ تَُحرِّ  الَبَِساً  اً أَإْنَسان لِتَْنظُُروا؟ َخَرْجتُمْ  َماَذا لِكنْ  الرِّ

 َخَرْجتُمْ  َماَذا لِكنْ . اْلُملُوكِ  بُيُوتِ  في هُمْ  النَّاِعَمةِ  الثِّيَابِ  أَْهلُ  هَُوَذا نَاِعَمةً؟ ثِيابَاً 

: ْنهُعَ  ُكتِبَ  الَِّذي هُوَ  هَذا فَإنَّ . نَبِيٍّ  ِمنْ  أَْفَضلُ  إنهُ لَُكْم، أَقُولُ  نََعْم، أَنَبِيَّاً؟ لِتَْنظُُروا؟

اَمكَ  طَِريقَكَ  فَيُهَيِّئُ  َمَلَِكي َوْجِهكَ  أََمامَ  أُْرِسلُ  أَنا هَا ِ َدائِماً  ". قُدَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر بَؤونَه 16اليوم: 

 

 العَشيه

 (42 ــ 49:  94) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2 ، 6:  111 مز

يقِ  ِذْكرُ  دِّ َماعِ  ِمنَ  يَْخَشى َوال األبِد، إلى يَُكونُ  الصِّ هُ . اْلَخبِيثِ  السَّ  أَبدِ  ىإل َدائِمٌ  َوبِرُّ

 .هَلِّلُويَا. بِاْلَمْجدِ  قَْرنُهُ يَْرتَفِعُ  اآلبِد،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 َكانَ  لَوْ  أنهُ: هََذا َوإْعلَُموا. َربُكمْ  يَأتِي َساَعةٍ  أَيةِ  في تَْعلَُمونَ  ال ألَنُكمْ  إَذاً  إْسهَُروا

اِرُق، يَأْتِي َساَعةٍ  أَيةِ  في يَْعلَمُ  اْلبَْيتِ  َربُّ   ُكونُوا ذلِكَ لِ . يُْنهَبُ  بَْيتَهُ يََدعْ  َولَمْ  لََسِهرَ  السَّ

يَن؛ أْيضاً  أَْنتُمْ  اَعةِ  في ألنهُ ُمْستَِعدِّ  فََمنْ . فِيهَا انِ اإلْنسَ  اْبنُ  يَأْتِي تَْعِرفُونَها ال التي السَّ

 في َعاَمهُمْ طَ  لِيُْعِطيَهُمْ  َعبِيِدهِ  َعلَى َسيُِّدهُ  يُقِيُمهُ الَِّذي َواْلَحِكيمُ  األَِمينُ  اْلَعْبدُ  تَُرى يَا هُوَ 

 إنَّهُ: مْ لَكُ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  هَكَذا، يَْفَعلُ  يَِجُدهُ  َسيُِّدهُ  َجاءَ  إَذا الَِّذي اْلَعْبدِ  لِذلِكَ  طُوبَى ِحينِِه؟

ِ َدائِماً   . أَْمَوالِهِ  َجِميعِ  َعلَى يُقِيُمهُ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (12 ــ 11:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12،  14 ، 13:  29 مز

 مْ هُ  بَِما َويَُكونُونَ . َدِسمٍ  ُدْهنٍ  في َوَشيُخوَختِي القَْرِن، َوِحيدِ  ِمْثلَ  قَْرنِي َويَْرتَفِعُ 

بَّ  بِأنَّ  يُْخبُِرونَ  ُمْستَريحوَن،  .هَلِّلُويَا .ُمْستَقِيمٌ  إلهَنا الرَّ
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ظُنُّونَ يَ  َوَكانُوا أُوُرَشلِيَم، ِمنْ  قَِريباً  َكانَ  ألنهُ َمثََلً، فَقَالَ  َعادَ  هَذا يَْسَمُعونَ  َكانُوا َوإذْ 

ِ  َملَُكوتَ  أنَّ   دْ قَ  اْلِجْنسِ  َشِريفُ  إْنَسانٌ  َكانَ : "فَقَالَ . اْلَحالِ  في يَْظهَرَ  أنْ  َعتِيدٌ  هللاَّ

 مْ َوأَْعطَاهُ  لَهُ َعبِيدٍ  َعَشَرةَ  فََدَعا. َويَْرِجعَ  لِنَْفِسهِ  ُمْلكاً  لِيَأُْخذَ  بَِعيَدةٍ  ُكوَرةٍ  إلى َذهَبَ 

ا. آتِيَ  َحتَّى هِذهِ  في تَاِجُروا: لَهُمْ  قَائَِلً  أَْمنَاٍء، َعَشَرةَ   فََكانُوا َمِدينَتِهِ  أَْهلُ  َوأمَّ

 َرَجعَ  اَولَمَّ . َعلَْينَا يَْملِكُ  هَذا أنَّ  نُِريدُ  ال: قَائِلِينَ  َسفَاَرةً  َوَراَءهُ  فَأَْرَسلُوا يُْبِغُضونَهُ،

ةَ، أَْعطَاهُمُ  الَِّذينَ  اْلَعبِيدُ  إلَْيهِ  يُْدَعى أنْ  قَالَ  اْلُمْلَك، أََخذَ  بَْعَدَما  اَجرَ تَ  ابِمَ  لِيَْعلَمَ  اْلفِضَّ

لُ  فََجاءَ . َواِحدٍ  ُكلُّ  ا: لَهُ فَقَالَ . أَْمنَاءٍ  َعَشَرةَ  َربِحَ  َمنَاكَ  َسيِِّدي، يَا: قَائَِلً  األَوَّ  يهَاأ نِِعمَّ

الُِح، اْلَعْبدُ   ثُمَّ . ُمْدنٍ  َعْشرِ  َعلَى ُسْلطَانٌ  لَكَ  فَْليَُكنْ  اْلقَلِيِل، في أَِمينَاً  ُكْنتَ  ألنكَ  الصَّ

 أَنتَ  َوُكنْ : أْيضاً  لِهَذا فَقَالَ . أَْمنَاءٍ  َخْمَسةَ  َربِحَ  قَدْ  َمنَاكَ  َسيِِّدي، يَا: قَائَِلً  الثَّانِي َجاءَ 

ِ َدائِماً   ". ُمْدنٍ  َخْمسِ  َعلَى   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (9:  19 ــ 09:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َوبَاَراَق، ِجْدُعوَن، َعنْ  أَْخبَْرتُ  إنْ  الَوْقتُ  يُْعِوُزنِي ألنهُ أْيضاً؟ أقُولُ  َماذا

 ُرواقَهَ : بِاإليَمانِ  الَِّذينَ  األَُخِر، َواألْنبِيَاءِ  َوَصُموئيَل، َوَداُوَد، َويَْفتَاَح، َوَشْمُشوَن،

، َعَملُوا َمَمالَِك، وا اْلَمَواِعيَد، نَالوا البِرَّ ةَ  أَْخَمُدوا أُُسوٍد، أْفَواهَ  َسدُّ  نْ مِ  نََجْوا النَّاِر، قُوَّ

يِف، َحدِّ  وا السَّ ْعِف، في تَقَوُّ  اَء،ُغَربَ  ُجيُوشَ  هََزُموا اْلَحْرِب، في أْقوياءَ  َصاُروا الضَّ

 ليهمْ إ يَْقبَلُوا َولَمْ  الطُّبُولِ  ِمْثلَ  ُضِربُوا َوآَخُرونَ . قِيَاَمةٍ  بَعدِ  ِمنْ  أْمَواتَهُنَّ  نَِساءٌ  أََخَذتْ 

بوا َوآَخُرونَ . الفَاِضلَةَ  القِيَاَمةَ  يَنَالُوا لَِكيْ  النََّجاةَ   قُيُودٍ  في ثُمَّ  َوَجْلٍد، هُزءٍ  في تََجرَّ

بوا، بِاْلَمنَاِشيِر، نُِشُروا ُرِجُموا،. َوَحْبسٍ  أْيضاً  ْيِف، قَْتَلً  َماتُوا ُجرِّ  في واطَافُ  بالسَّ

 مُ الَعالَ  يَُكن لَمْ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ  ُمتألِِّميَن، ُمتََضايقِينَ  ُمْعَوزينَ  ِمْعَزى، َوُجلُودِ  فَِراءٍ 

 لُّهُْم،كُ  فَهَُؤالءِ . األْرضِ  وُشقُوقِ  َواْلَمَغايرِ  َواْلِجبَالِ  اْلبََراِري في تَائِهينَ . يَْستَحقَّهُمْ 

َ  ألنَّ  اْلَمْوِعَد، يَنَالُوا َولَمْ  اإليَماِن، قِبَلِ  ِمنْ  لَهُمْ  دَ ُشهِ  مَ  اْلبَْدءِ  ُمْنذُ  هللاَّ  أْجلِنَا نْ مِ  فَنَظَرَ  تَقدَّ

 هَداءٍ شُ  َسَحابَةُ  لَنَا الَِّذينَ  أْيضاً  نَْحنُ  هََذا أْجلِ  ِمنْ . بُِدوننَا يُْكَملُوا ال لَِكيْ  ُمْختَاراً، أْمَراً 

 ِجّداً، َعلينا القَائَِمةُ  َواْلَخِطيَّةُ  تََكبٍُّر، ُكلَّ  عنَّا فَْلنَْطَرحْ  بِنَا، ُمِحيطَةٌ  ِمْقَداُرهَا هََذا

ْبرِ  لِهِ و اإليَمانِ  َرئِيسِ  إلى َونَْنظُرْ  لَنَا، اْلَمْوُضوعِ  اْلِجهَادِ  في فَْلنَْسَعى وبِالصَّ  ُمَكمِّ

اَمهُ َكانَ  َما ِعَوضَ  الَِّذي هَذا يَُسوَع، لِيبِ  َعلَى َصبَرَ  الفََرحِ  ِمنَ  قُدَّ  َواْستَهَانَ  الصَّ

ِ  َعْرشِ  يَِمينِ  َعنْ  َوَجلَسَ  بِالَعاِر،  .هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (93 ــ 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يَعقُوب ُمعلِّمناسالة صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

يَّانُ  هَُوذا. تَُدانُوا لِئََلَّ  إْخَوتي يا بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  يَئِنَّ  ال . ألْبَوابِ ا َعلَى َواقِفٌ  الدَّ

 اْسمِ بِ  تََكلَُّموا الَِّذينَ  األنبِيَاءِ  أناةِ  َوطُولِ  الَمَشقَّاتِ  اْحتَِمالِ  ِمثَالَ  إْخَوتي يا لَُكمْ  ُخُذوا

بِّ  بُ  نَْحنُ  هَا. الرَّ ابِِرينَ  نُطَوِّ  ألنَّ . بِّ الرَّ  َعاقِبَةَ  َوَرأَْيتُمْ  أيُّوبَ  بَِصْبرِ  َسِمْعتُمْ  قَدْ . الصَّ

بَّ  أفَةِ  َعِظيمُ  هُوَ  الرَّ  واتَْحلِفُ  ال إْخَوتي، يا َشيءٍ  ُكلِّ  َوقَْبلَ . األناةِ  طَويلُ  َوهُوَ  ِجّداً  الرَّ

َماءِ  ال  َلَّ لِئَ  ال، وال نََعْم، نََعمْ : َكَلُمُكمْ  َوْليَُكنْ . آَخرَ  بِقََسمٍ  َوال بِاألْرضِ  َوال بِالسَّ

 بِ القَلْ  َوالفَِرحُ . فَْليَُصلِّ  تََعبٌ  نَالَهُ قَدْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َكانَ  وإنْ . اْلُحْكمِ  تَْحتَ  تَُكونُوا

 ويَْدهَنُوهُ  يهِ َعل َوْليَُصلُّوا الَكنِيَسةِ  قُُسوسَ  فَْليَْدعُ  َمريضاً  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َكانَ  َوإنْ . فَْليَُرتِّلْ 

، بِاْسمِ  بَِزْيتٍ  بِّ بُّ  اْلَمِريَض، تَُخلِّصُ  اإليَمانِ  َوَصَلةُ  الرَّ  دْ قَ  َكانَ  َوإنْ  يُقِيُمهُ، َوالرَّ

 ألْجلِ  مْ بَْعُضكُ  َوَصلُّوا لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ  بَِخطَايَاُكمْ  فَاِْعتَِرفُوا. لَهُ تُْغفَرُ  َخطَايَا َعِملَ 

ةٌ  فِيها البَارِّ  َوَصَلةُ . تُْشفَْوا لِكيَما بَْعٍض، الَةٌ  َعِظيَمةٌ  قُوَّ  تَْحتَ  انَاً إْنسَ  إيلِيَّا َكانَ . فَعَّ

َماُء، تُْمِطرَ  ال َكيْ  َصَلةً  َوَصلَّى ِمْثلَنَا، اآلالمِ   ثََلثَ  األْرضِ  َعلَى تُْمِطرْ  فَلَمْ  السَّ

َماءُ  فَأْعطَت أْيضاً، َوَصلَّى. أْشهُرٍ  َوِستَّةَ  ِسنِينَ  . َمَرهَاثَ  أْنبَتَتْ  َواألْرضُ  اْلَمطََر، السَّ

هُ  اْلَحقِّ  َسبيلِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ  َضلَّ  إذا إْخَوتي، يا  يَُردُّ  َمنْ  أنَّ  فَْليَْعلَمْ  َواِحٌد، َوَردَّ

 .ثِيَرةً كَ  َخطَايَا َويَْستُرُ  اْلَمْوِت، ِمنَ  نَْفَسهُ يَُخلِّصُ  فَإنَّهُ َضَللَتِِه، طَِريقِ  َعنْ  الَخاِطئَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،بدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األ
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 (6:  12 ــ 94:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 سَ أَفَسُ  إلى قَُدمَ  فَِصيحٌ  َرُجلٌ  اْلِجْنِس، إْسَكْنَدِريُّ  أَبلُّوُس، اْسُمهُ يَهُوِديٌّ  يُوَجدُ  َوَكانَ 

بِّ  لِطَِريقِ  تِْلِميذاً  َكانَ  هَذا. اْلُكتُبِ  في ُمْقتَِدرٌ  وحِ  َحارٌّ  َوهُوَ  َوَكانَ . الرَّ  مُ يَتََكلَّ  بِالرُّ

 في يَُجاِهرُ  هَذا َدأَ َواْبتَ . فَقَطْ  يُوَحنَّا َمْعُموِديَّةَ  َعاِرفَاً . بِيَُسوعَ  يَْختَصُّ  َما بِتَْدقِيقٍ  َويَُعلِّمُ 

ا. اْلَمْجَمعِ  ِ  طَِريقَ  َوَعلََّماهُ  إلَْيِهَما، قَبَِلهُ  َوأَِكيَلَّ  بِِريْسِكَلَّ  َسِمَعاهُ  فَلَمَّ . تَْدقِيقٍ  رِ بِأَْكثَ  هللاَّ

وا أََخائِيَةَ، إلى يَْنطَلِقَ  أنْ  يُِريدُ  َكانَ  َوإذْ  ا. لُوهُ يَْقبَ  أنْ  لِلتََّلِميذِ  َوَكتَبُوا اإلْخَوةَ  َحضُّ  فَلَمَّ

 ُمبَيِّناً  اً،َجْهرَ  بِاْشتَِدادٍ  اْليَهُودَ  يُْفِحمُ  َكانَ  ألنهُ بِالنِّْعَمِة؛ َكثِيَراً  اْلُمؤِمنِينَ  نَفَعَ  هَذا، َجاءَ 

 أَنَّ  ُكوِرْنثُوَس، في أَبلُّوسُ  َكانَ  إذْ  فََحَدثَ . يَُسوعُ  هُوَ  اْلَمِسيحَ  أنَّ  اْلُكتُبِ  ِمنَ  لَهُمْ 

 فَقَالَ  َذ،تََلِمي َوَجدَ  أَفَُسَس، إلَى يَأتِيَ  لَِكيْ  اْلَعالِيَةِ  النََّواِحي في اْجتَازَ  َما بَْعدَ  بُولُسَ 

وحَ  قَبِْلتُمُ  هَلْ : "لَهُمْ  ا اْلقُُدسَ  الرُّ  ُروحٌ  يُوَجدُ  أنهُ َسِمْعنَا َوال: "لَهُ قَالُوا". آَمْنتُْم؟ لَمَّ

 إنَّ : "سُ بُولُ  فَقَالَ ". يُوَحنَّا بَِمْعُموِديَّةِ : "فَقَالُوا". اْعتََمْدتُْم؟ فَبَِماَذا: "لَهُمْ  فَقَالَ ". قُُدسٌ 

دَ  يُوَحنَّا ْعبَ  َعمَّ ". وعَ بِيَسُ  أَيْ  بَْعَدهُ، يَأْتِي بِالَِّذي يُْؤِمنُوا أنْ  قَائَِلً  التَّْوبَِة، بَِماءِ  الشَّ

ا بِّ  بِاْسمِ  إْعتََمُدوا َسِمُعوا فَلَمَّ ا. يَُسوعَ  الرَّ و َحلَّ  َعلَْيِهمْ  يََدهُ  بُولُسُ  َوَضعَ  َولَمَّ  حُ الرُّ

 .َويَتَنَبَّأُونَ  بِأَْلِسنَةٍ  يَْنِطقُونَ  فَطَفِقُوا َعلَْيِهْم، اْلقُُدسُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (44 ــ 09:  19) لُوقا
 

 البَشير،ا لوقمار  ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  10 ، 19:  29 مز

يقُ  دِّ بِّ  بَْيتِ  في َمْغُروِسينَ . يَْنُمو لُْبنَانَ  أَْرزِ  َوَكِمْثلِ  يُْزِهُر، َكالنَّْخلَةِ  الصِّ  وفي ،الرَّ

 .هَلِّلُويَا. َزاِهِرينَ  إلِهنَا بَْيتِ  ِديَارِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،الدائم هللا الحي، الذي لهُ المجدُ 
 

ِغيُر، اْلقَِطيعُ  أَيهَا تََخْف، الَ   ُعوابِي. اْلَملَُكوتَ  يُْعِطيَُكمُ  أَنْ  ُسرَّ  قَدْ  أَباُكمْ  فَإنَّ  الصَّ

َمَواتِ  في َكْنزاً  تَْبلَى، ال أَْكيَاساً  لَُكمْ  َواْصنَُعوا. َصَدقَةً  َوأَْعطُوا أَْمتَعتَُكمْ   يَْفنَى، ال السَّ

 بُُكمْ قَلْ  يَُكونُ  هُنَاكَ  َكْنُزُكْم، َحْيثُ  ألَنهُ ُسوٌس؛ يُْفِسُدهُ  َوالَ  َساِرقٌ  ِمْنهُ يَْدنو ال َحْيثُ 

 اً أُنَاسَ  تُْشبِهُونَ  أْيضاً  َوأَْنتُمْ  ُموقََدةً، َوَمَصابِيُحُكمْ  ُمَمْنطَقَةً  أَْحقَاُؤُكمْ  لِتَُكنْ . أْيَضاً 

. ْقتِ لِْلوَ  لَهُ يَْفتَُحونَ  َوقََرعَ  َجاءَ  إَذا َحتَّى اْلُعْرِس، ِمنَ  يَْرِجعُ  َمتَى َسيَِّدهُمْ  يَْنتَِظُرونَ 

 نَّهُإ: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . َساِهِرينَ  يَِجُدهُمْ  َسيُِّدهُمْ  َجاءَ  إَذا الَِّذينَ  اْلَعبِيدِ  ألُولَئِكَ  طُوبَى

 ْلهَِزيعِ ا في َجاءَ  أَوْ  الثَّانِي اْلهَِزيعِ  في َجاءَ  َوإَذا. فَيَْخِدُمهُمْ  َويَقُومُ  َويُْتِكئُهُْم، يَتََمْنطَقُ 

 انَ كَ  لَوْ  أَنهُ: اْعلَُموهُ  َوهَذا. اْلَعبِيدِ  ألُولَئِكَ  فَطُوبَى هَكَذا، يَْصنَُعونَ  َوَوَجَدهُمْ  الثَّالِثِ 

اِرقُ  يَأْتِي َساَعةٍ  أَيةِ  في يَْعلَمُ  اْلبَْيتِ  َربُّ   فَُكونُوا. ْنقَبُ يُ بَْيتَهُ يََدعْ  َولَمْ  يَْسهَُر، لََكانَ  السَّ

يَن، أْيضاً  أَْنتُمْ  : بُْطُرسُ  الَ فَقَ . اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَأْتِي تَْعرفُونَها الَ  َساَعةٍ  في فَإنَّهُ ُمْستَِعدِّ

، بُّ  فَقَالَ  لِلَجِميعِ؟ قُْلتَهُ أَمْ  اْلَمثَلَ  هَذا قُْلتَ  أَلَنَا يَاَربُّ  ِمينُ ألَ ا اْلَوِكيلُ  تَُرى هُوَ  َمنْ : الرَّ
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 اْلَعْبدِ  ذلِكَ لِ  طُوبَى ِحينِِه؟ في طََعاَمهُمْ  لِيُْعِطيَهُمْ  َعبِيِدهِ  َعلَى َسيُِّدهُ  يُقِيُمهُ الَِّذي اْلَحِكيمُ 

 .هِ أَْمَوالِ  َجِميعِ  َعلَى يُقِيُمهُ إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  َحقَّاً  هَكَذا، يَْفَعلُ  يَِجُدهُ  َسيُِّدهُ  َجاءَ  إَذا الَِّذي

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر بَؤونَه 03اليوم: 
 

 العَشيه

 (02 ــ 92:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  29 مز

يتوِن، َشَجرةِ  ِمثلُ  وأنا ِ  بَْيتِ  في اْلُمْثِمَرةِ  الزَّ كُ . هللاَّ امَ  ،ُحْلوٌ  فإنَّهُ بِإْسِمكَ  وأَتََمسَّ  قُدَّ

يِسيكَ   .هَلِّلُويَا. قدِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، الدائمي، الذي لهُ المجُد هللا الحَ 
 

 َولِكنَّ  اْلَمْعَمَداِن، يُوَحنَّا ِمنْ  أَْعظَمَ  النَِّساءِ  َمَوالِيدِ  في أََحدٌ  لَْيسَ  إنَّهُ: "لَُكمْ  أَقُولُ 

َمَواتِ  َملَُكوتِ  في ِمْنهُ األْصَغرَ  ْعبِ  َوَجِميعُ ". ِمْنهُ أَْعظَمُ  السَّ  َسِمُعوا إذْ  الشَّ

اُرونَ  ُروا َواْلَعشَّ َ  بَرَّ ا. يُوَحنَّا بَِمْعُموِديَّةِ  ُمْعتَِمِدينَ  هللاَّ يِسيُّونَ  َوأمَّ  يُّونَ َوالنَّاُموسِ  اْلفَرِّ

ِ  َمُشوَرةَ  فََرفَُضوا  هََذا أُنَاسَ  أَُشبِّهُ بَِماَذا. ِمْنهُ يَْعتَِمُدوا َولَمْ  أَْنفُِسِهْم، ِجهَةِ  ِمنْ  هللاَّ

 ْعضاً بَ  بَْعُضهُمْ  يُنَاُدونَ  السُّوقِ  في َجالِِسينَ  أَْوالداً  يُْشبِهُونَ  يُْشبِهُوَن؟ َوَمنْ  اْلِجيِل؟

ْرنَا: قَائِلِينَ   ال ْلَمْعَمَدانُ ا يُوَحنَّا َجاءَ  ألنهُ! تَْبُكوا فَلَمْ  لَُكمْ  نُْحنَا! تَْرقُُصوا فَلَمْ  لَُكمْ  َزمَّ

 يَأُْكلُ  اإلْنَسانِ  اْبنُ  َجاءَ . ْيطَانٌ شَ  بِهِ : فَتَقُولُونَ  َخْمراً، يَْشَربُ  َوال ُخْبزاً  يَأُْكلُ 

يبُ  أَُكولٌ  إْنَسانٌ  هَُوَذا: فَتَقُولُونَ  َويَْشَرُب، اِرينَ  ُمِحبٌّ  َخْمٍر، َوِشرِّ  .َواْلُخطَاةِ  لِْلَعشَّ

َرتْ  َواْلِحْكَمةُ  ِ َدائِماً   . بَنِيهَا َجِميعِ  ِمنْ  تَبَرَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (12 ــ 11:  11) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12،  14 ، 13:  29 مز

 مْ هُ  بَِما َويَُكونُونَ . َدِسمٍ  ُدْهنٍ  في َوَشيُخوَختِي القَْرِن، َوِحيدِ  ِمْثلَ  قَْرنِي َويَْرتَفِعُ 

بَّ  بِأنَّ  يُْخبُِرونَ  ُمْستَريحوَن،  .هَلِّلُويَا .ُمْستَقِيمٌ  إلهَنا الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، مهللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائ
 

 َمَداِن،اْلَمعْ  يُوَحنَّا ِمنْ  أَْعظَمُ  النَِّساءِ  ِمنَ  اْلَمْولُوِدينَ  بَْينَ  أََحدٌ  يَقُمْ  لَمْ  إنهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ 

َمَواتِ  َملَُكوتِ  في األَْصَغرَ  َولِكنَّ   إلى اْلَمْعَمَدانِ  يُوَحنَّا أيامِ  َوِمنْ . ِمْنهُ أَْعظَمُ  السَّ

َمَواتِ  َملَُكوتُ  اآلنَ   األنبِيَاءِ  َجِميعَ  ألنَّ  يَْختَِطفُونَهُ؛ َواْلَغاِصبُونَ  يُْغَصُب، السَّ

 أُُذنَانِ  لَهُ َمنْ . اآلتِي إيلِيَّا فَهُوَ  تَْقبَلُوهُ، أنْ  أََرْدتُمْ  َوإنْ . يُوَحنَّا إلى تَنَبَّأُوا َوالنَّاُموسَ 

ْمعِ   نَاُدونَ يُ األَْسَواقِ  في َجالِِسينَ  أَْوالَداً  يُْشبِهُ اْلِجيَل؟ هََذا أَُشبِّهُ َوبَِمنْ . فَْليَْسَمعْ  لِلسَّ

ْرنَا: َويَقُولُونَ  بَْعضاً  بَْعُضهُمْ   َجاءَ  ألنهُ !تَْبُكوا فَلَمْ  لَُكمْ  نُْحنَا! تَْرقُُصوا فَلَمْ  لَُكمْ  َزمَّ

 ْشَرُب،َويَ  يَأُْكلُ  اإلْنَسانِ  اْبنُ  َجاءَ . ْيطَاناً شَ  بِهِ  إنَّ : فَقَالُوا يَْشَرُب، َوال يَأُْكلُ  ال يُوَحنَّا

يبُ  أَُكولٌ  إْنَسانٌ  هَُوَذا: فَقَالُوا اِرينَ  ُمِحبٌّ  َخْمٍر، َوِشرِّ  َواْلِحْكَمةُ . َواْلُخطَاةِ  لِْلَعشَّ

َرتْ  ِ َدائِماً   .أْعَمالِهَا ِمنْ  تَبَرَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (9:  19 ــ 09:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َوبَاَراَق، ِجْدُعوَن، َعنْ  أَْخبَْرتُ  إنْ  الَوْقتُ  يُْعِوُزنِي ألنهُ أْيضاً؟ أقُولُ  َماذا

 ُرواقَهَ : بِاإليَمانِ  الَِّذينَ  األَُخِر، َواألْنبِيَاءِ  َوَصُموئيَل، َوَداُوَد، َويَْفتَاَح، َوَشْمُشوَن،

، َعَملُوا َمَمالَِك، وا اْلَمَواِعيَد، نَالوا البِرَّ ةَ  أَْخَمُدوا أُُسوٍد، أْفَواهَ  َسدُّ  نْ مِ  نََجْوا النَّاِر، قُوَّ

يِف، َحدِّ  وا السَّ ْعِف، في تَقَوُّ  اَء،ُغَربَ  ُجيُوشَ  هََزُموا ِب،اْلَحرْ  في أْقوياءَ  َصاُروا الضَّ

 ليهمْ إ يَْقبَلُوا َولَمْ  الطُّبُولِ  ِمْثلَ  ُضِربُوا َوآَخُرونَ . قِيَاَمةٍ  بَعدِ  ِمنْ  أْمَواتَهُنَّ  نَِساءٌ  أََخَذتْ 

بوا َوآَخُرونَ . الفَاِضلَةَ  القِيَاَمةَ  يَنَالُوا لَِكيْ  النََّجاةَ   قُيُودٍ  في ثُمَّ  َوَجْلٍد، هُزءٍ  في تََجرَّ

بوا، بِاْلَمنَاِشيِر، نُِشُروا ُرِجُموا،. َوَحْبسٍ  أْيضاً  ْيِف، قَْتَلً  َماتُوا ُجرِّ  في واطَافُ  بالسَّ

 مُ الَعالَ  يَُكن لَمْ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ  ُمتألِِّميَن، ُمتََضايقِينَ  ُمْعَوزينَ  ِمْعَزى، َوُجلُودِ  فَِراءٍ 

 لُّهُْم،كُ  فَهَُؤالءِ . األْرضِ  وُشقُوقِ  َواْلَمَغايرِ  َواْلِجبَالِ  اْلبََراِري في تَائِهينَ . يَْستَحقَّهُمْ 

َ  ألنَّ  اْلَمْوِعَد، يَنَالُوا َولَمْ  اإليَماِن، قِبَلِ  ِمنْ  لَهُمْ  ُشِهدَ  مَ  اْلبَْدءِ  ُمْنذُ  هللاَّ  أْجلِنَا نْ مِ  فَنَظَرَ  تَقدَّ

 هَداءٍ شُ  َسَحابَةُ  لَنَا الَِّذينَ  أْيضاً  نَْحنُ  هََذا أْجلِ  ِمنْ . بُِدوننَا يُْكَملُوا ال لَِكيْ  ُمْختَاراً، أْمَراً 

 ِجّداً، َعلينا القَائَِمةُ  َواْلَخِطيَّةُ  تََكبٍُّر، ُكلَّ  عنَّا فَْلنَْطَرحْ  بِنَا، ُمِحيطَةٌ  ِمْقَداُرهَا هََذا

ْبرِ  لِهِ و اإليَمانِ  َرئِيسِ  إلى َونَْنظُرْ  لَنَا، اْلَمْوُضوعِ  اْلِجهَادِ  في فَْلنَْسَعى وبِالصَّ  ُمَكمِّ

اَمهُ َكانَ  َما ِعَوضَ  الَِّذي هَذا يَُسوَع، لِيبِ  َعلَى َصبَرَ  الفََرحِ  ِمنَ  قُدَّ  َواْستَهَانَ  الصَّ

ِ  َعْرشِ  يَِمينِ  َعنْ  َوَجلَسَ  بِالَعاِر،  .هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 ــ 11:  9) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

هََواتِ  َعنِ  تَْبتَِعُدوا أنْ  َونَُزالََء، َكُغَربَاءَ  إلَْيُكمْ  أَْطلُبُ  األِحبَّاُء، أيهَا  لتيا اْلَجَسِديَّةِ  الشَّ

فُُكمْ  يَُكونَ  َوأنْ  النَّْفَس، تُقَاتِلُ   بِهِ  تََكلَُّمونَ يَ  َما فِي يَُكونُوا لَِكيْ  األَُمِم، بَْينَ  َحَسناً  تََصرُّ

، َكفَاِعلِي َعلِيُكمْ  الَِحةَ  أْعَمالَُكمُ  يََرْونَ  إذْ  َشرٍّ ُدونَ  الصَّ َ  يَُمجِّ . ادِ االْفتِقَ  يَْومِ  في هللاَّ

بِّ  أْجلِ  ِمنْ  بََشِريٍّ  تَْرتِيبٍ  لُِكلِّ  فَاْخَضُعوا ،ال فَْوقَ  هُوَ  فََكَمنْ  لِْلَملِكِ  َكانَ  إنْ . الرَّ  ُكلِّ

، فَاِعلِي ِمنْ  لَِلْنتِقَامِ  ِمْنهُ فََكُمْرَسلِينَ  لِْلُوالَةِ  أوْ  رِّ  هِذهِ  ألنَّ . اْلَخْيرِ  لِفَاِعلِي َولِْلَمْدحِ  الشَّ

ِ  إَراَدةُ  هيَ  وا لَِكيْ  اْلَخْيرَ  تَْصنَُعوا أنْ : هللاَّ  الوَ  َكأْحَراٍر،. األْغبِيَاءِ  النَّاسِ  َجهَالَةَ  تَِسدُّ

يَتُُكم تَُكنْ  ، َكِستَارٍ  ُحرِّ رِّ ِ  َكَعبِيدٍ  بَلْ  لِلشَّ  َخافُوا .اإلْخَوةَ  أِحبُّوا. َواِحدٍ  ُكلَّ  أَْكِرُموا. ّلِلَّ

 َ  .اْلَملِكَ  أَْكِرُموا. هللاَّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األ ْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (99 ــ 2:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 َولَدَ  َوإْسَحقُ . الثَّاِمنِ  اْليَْومِ  في َوَختَنَهُ إْسَحقَ  َولَدَ  َوهَكَذا اْلِختَاِن، َعْهدَ  َوأَْعطَاهُ 

 فَ يُوسُ  َحَسُدوا اآلبَاءِ  َوُرَؤَساءُ . َعَشرَ  االْثنَيْ  اآلبَاءِ  ُرَؤَساءَ  َولَدَ  َويَْعقُوبُ  يَْعقُوَب،

ُ  َوَكانَ  ِمْصَر، إلى َوبَاُعوهُ   َوِحْكَمةً  نِْعَمةً  َوَمنََحهُ َشَدائِِدِه، َجِميعِ  ِمنْ  َوَخلََّصهُ َمَعهُ، هللاَّ
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 ُجوعٌ  أَتَى ثُمَّ . بَْيتِهِ  ُكلِّ  َوَعلَى ِمْصرَ  َعلَى ُمَدبِّراً  فََجَعلَهُ ِمْصَر، َملِكِ  فِْرَعْونَ  أََمامَ 

ا. قَْمَحاً  يَِجُدونَ  ال آبَاُؤنَا فََكانَ  َعِظيٌم، َوِضيقٌ  َوَكْنَعاَن، ِمْصرَ  أَْرضِ  ُكلِّ  َعلَى  َولَمَّ

الً  آبَاَءنَا أَْرَسلَ  يُبَاُع، قَْمحاً  ِمْصرَ  في أنَّ  يَْعقُوبُ  َسِمعَ  ةِ  َوفي. أَوَّ  ْظهَرَ أَ  الثَّانِيةِ  اْلَمرَّ

 ْدَعىَواْستَ  يُوُسفُ  فَأَْرَسلَ . يُوُسفَ  أَْصلُ  لِفِْرَعْونَ  َوتَبيَّنَ  إلْخَوتِِه، نَْفَسهُ يُوُسفُ 

 وَماتَ  رَ ِمصْ  إلى يَْعقُوبُ  فَنََزلَ . نَْفساً  َوَسْبِعينَ  َخْمَسةً  َعِشيَرتِه، َوَجِميعَ  أَبَاهُ  يَْعقُوبَ 

ةِ  نَ مِ  بِثََمنٍ  يمُ إْبَراهِ  اْشتََراهُ  الَِّذي اْلقَْبرِ  في َوُوِضعَ  َشِكيمَ  إلى َونُقِلَ  َوآبَاُؤنَا، هُوَ   الفِضَّ

ا. َشِكيمَ  في َحُمورَ  بَنِي ِمنْ  ُ  بِهِ  أَْقَسمَ  الَِّذي اْلَمْوِعدِ  َزَمانُ  اْقتََربَ  َولَمَّ  َم،إلْبَراِهي هللاَّ

ْعبُ  َكانَ   ْعِرفُ يَ  يَُكنْ  لَمْ  ِمْصرَ  َعلَى آَخرُ  َملِكٌ  قَامَ  أنْ  إلى ِمْصَر، في َوَكثُرَ  نََما قَدْ  الشَّ

 فَالَهُمُ أَطْ  َخاِرَجاً  يَْطَرُحوا َكيْ  آبَائِنَا، إلى َوأََساءَ  ِجْنِسنَا َعلَى ِحيلَةً  َدبَّرَ  فَهََذا. يُوُسفَ 

َغارَ   ْندَ عِ  َمْرِضياً  َجِميَلً  َوَكانَ  ُموَسى ُولدَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  َوفي. يَِعيُشوا ال لَِكيْ  الصِّ

،ِ ا. أَبِيهِ  بَْيتِ  في أَْشهُرٍ  ثََلثَةَ  ُربِّيَ  هَذا هللاَّ  ْتهَُوَربَّ  فِْرَعْونَ  اْبنَةُ  أََخَذْتهُ طُِرَح، َولَمَّ

بَ . اْبناً  لِنَْفِسهَا  فيوَ  َكَلَِمهِ  في ُمْقتَِدراً  َوَكانَ  اْلِمْصِريِّيَن، ِحْكَمةِ  بُِكلِّ  ُموَسى فَتَهَذَّ

 .أَْعَمالِهِ 

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (23 ــ 22:  1) لُوقا
 

 البَشير،ا لوقمار  ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،النبي بركاتُه ِمن َمزاميرأبينا َداُود
 

  10 ـ 19:  29 مز

يقُ  دِّ بِّ  بَْيتِ  في َمْغُروِسينَ . يَْنُمو لُْبنَانَ  أَْرزِ  َوَكِمْثلِ  يُْزِهُر، َكالنَّْخلَةِ  الصِّ  وفي ،الرَّ

 .هَلِّلُويَا. َزاِهِرينَ  إلِهنَا بَْيتِ  ِديَارِ 
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا بَّ  أنَّ  َوأَْقِربَاُؤهَا ِجيرانُهَا َوَسِمعَ . اْبناً  َولََدتِ  لِتَلَِد، أَلِيَصابَاتَ  َزَمانُ  تَمَّ  َولَمَّ  دْ قَ  الرَّ

 لِيَْختِنُوا َجاُءوا أَنهُمْ  الثَّاِمنِ  اْليَْومِ  في َوَحَدثَ . َمَعهَا فَفَِرُحوا لَهَا، َرْحَمتَهُ َعظَّمَ 

، بِيَّ ْوهُ  الصَّ هُ فَأََجابَتْ . َزَكِريَّا أَبِيهِ  بِاْسمِ  َوَسمَّ ". يُوَحنَّا يُْدَعى بَلْ ! ال: "َوقَالَتْ  أُمُّ

 بَِماَذا أَبِيِه، إلى أََشاُروا ثُمَّ ". ااِلْسمِ  بِهََذا يُْدَعى َعِشيَرتكِ  في أََحدٌ  لَْيسَ : "لَهَا فَقَالُوا

يَِه؟ أنْ  تُِريدُ  بَ ". يُوَحنَّا إْسُمهُ: "قَائَِلً  َوَكتَبَ  لَْوحاً  فَطَلَبَ  تَُسمِّ  َوبَْغتَةً  .َجِميُعهُمْ  فَتََعجَّ

َ  ُمبَاِرَكاً  يَتََكلَّمُ  وَكانَ  َولَِسانُهُ فَُمهُ إْنفَتَحَ  ثَ . ِجيَرانِِهمْ  َجِميعِ  َعلَى َخْوفٌ  َوَوقَعَ . هللاَّ  َوتُُحدِّ

اِمِعينَ  َجِميعُ  َوَحفَظَهَا اْليَهُوِديَِّة، ِجبَالِ  في َجِميِعهَا األُُمورِ  بِهَِذهِ   قُلُوبِِهمْ  في السَّ

؟ هََذا يَُكونُ  َماَذا تَرى: "قَائِلِينَ  بِيُّ بِّ  يَدُ  َوَكانَتْ ". الصَّ  بوهُ أَ  َزَكِريَّا َوإْمتَألَ . َمَعهُ الرَّ

وحِ  ِمنَ  بُّ  ُمبَاَركٌ : "قَائَِلً  َوتَنَبَّأَ  القُُدِس، الرُّ  عَ َوَصنَ  تَفَقَّدَ  الَِّذي إْسَرائِيلَ  إلهُ الرَّ

 اهِ أَْفوَ  َعلَى تََكلَّمَ  َكَما. فَتَاهُ  َداُودَ  بَْيتِ  ِمنْ  َخَلَصٍ  قَْرنَ  لَنَا َوأَقَامَ  لَِشْعبِِه، َخَلََصاً 

يِسينَ  أَنبِيَائِهِ  ْهِر، ذُ ُمنْ  اْلقِدِّ  لِيَْصنَعَ  .ُمْبِغِضينَا َجِميعِ  أَْيِدي َوِمنْ  أَْعَدائِنَا ِمنْ  َخَلَصٍ  الدَّ
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َس، َعْهَدهُ  َويَْذُكرَ  آبائِنَا، َمعَ  َرْحَمةً   نْ أ: أبِينَا إلْبَراِهيمَ  بِهِ  َحلَفَ  الَِّذي اْلقََسمَ  اْلُمقَدَّ

اَمهُ َوبِرٍّ  بِطَهَاَرةٍ  لِنَْعبَُدهُ  أَْعَدائِنَا، أَْيِدي ِمنْ  اْلَخَلَصَ  َخْوٍف، بَِلَ  يُْعِطيَنَا  َجِميعَ  قُدَّ

بِيُّ  أيهَا َوأَْنتَ . أياِمنا مُ  ألنكَ  تُْدَعى، اْلَعلِيِّ  نَبِيَّ  الصَّ  لِتُِعدَّ  بِّ الرَّ  َوْجهِ  أَمامَ  َسائِراً  تَتَقَدَّ

 نَاإلهِ  َرْحَمةِ  تََحنُّنِ  أَْجلِ  ِمنْ  َخطَايَاهُْم، بَِمْغفَِرةِ  لَِشْعبِهِ  اْلَخَلَصِ  ِعْلمَ  لِتُْعِطيَ . طُُرقَهُ

 ِظَلَلِ وَ  الظُّْلَمةِ  في اْلَجالِِسينَ  َعلَى لِيُِضيءَ  الَعَلَِء؛ ِمنَ  اْلُمْشِرقُ  تَفَقََّدنا، بِهَا الَّتي

ا". السََّلمِ  طَِريقِ  في أَْرُجلُنَا تَْستَقِيمَ  لَِكيْ  اْلَمْوِت، بِيُّ  أَمَّ ىوَ  ُمويَنْ  فََكانَ  الصَّ  يَتَقَوَّ

وحِ،  .إلْسَرائِيلَ  ظُهُوِرهِ  يَْومِ  إلى اْلبََراِريِّ  في ُمقِيماً  َوَكانَ  بِالرُّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 العَشيه

 (12 ــ 10:  16) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2 ، 4:  113 مز

بُّ  أَْقَسمَ  . "َمْلِشيَصاَدقَ  طَْقسِ  َعلَى األَبدِ  إلى اْلَكاِهنُ  هُوَ  أَْنتَ  نكَ أ: "يَْنَدمَ  َولَنْ  الرَّ

بُّ   .هَلِّلُويَا. َرْأَساً  يَْرفَعُ  لِذلِكَ  يَِمينَِك، َعنْ  الرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا  النَّاسُ  لُ يَقُو َماذا: "قَائَِلً  تََلَِميَذهُ  َسألَ  فِيلُبُّسَ  قَْيَصِريَّةِ  نََواِحي إلى يَُسوعُ  َجاءَ  َولَمَّ

: آَخُرونَ  َوقَالَ  اْلَمْعَمَداُن، يُوَحنَّا: قَالُوا قَومٌ : "قَالُوا فَهُمْ ". هَُو؟ َمنْ  اإلْنساِن، إْبنِ  في

 نيإ تَقُولُونَ  َمنْ  َوأْنتُْم،: "لَهُمْ  قَالَ ". األْنبِيَاءِ  ِمنَ  َواِحدٌ  أوْ  إْرِميَا: آَخُرونَ  َوقَالَ  إيلِيَّا،

ِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  أَْنتَ : "َوقَالَ  بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ  فَأَجابَ ". أنا؟  فَأَجابَ ". اْلَحيِّ  هللاَّ

 لَِكنَّ  هَذا، لَكَ  يُْعلِنْ  لَمْ  َوَدَماً  لَْحَماً  إنَّ  يُونا، ْبنَ  ِسْمَعانُ  يا طُوبَاكَ : "لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ 

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي ْخَرةِ  هِذهِ  َوَعلَى بُْطُرُس، أَْنتَ : لَكَ  أَقُولُ  َوأنا. السَّ  أْبنِي الصَّ

َموَ  َملَُكوتِ  َمفَاتِيحَ  َوأُْعِطيكَ . َعلَْيهَا تَْقَوى لَنْ  اْلَجِحيمِ  َوأَْبَوابُ  َكنِيَستي،  َوَما اِت،السَّ

َمَواتِ  في َمْربُوطَاً  يَُكونُ  األَْرضِ  َعلَى تَْربِطُهُ  يَكونُ  األَْرضِ  َعلَى تَُحلُّهُ َوَما. السَّ

َمَواتِ  في َمْحلُوالً  ِ َدائِماً   ". السَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (92 ــ 12:  12) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا. َعلي ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 14: 2 ، 94 ، 90:  20 مز

 اإلْلتَِصاقُ  يلِ  َخْيرٌ  َوأنا. قَبِْلتَنِي َوبِاْلَمْجدِ  هََدْيتَنِي َوبَِمُشوَرتكَ  اْليُْمنَى، بِيَِدي أَْمَسْكتَ 

 ِ بِّ  َعلَى أَْجَعلَ  َوأنْ  بِاّلِلَّ  .ْهيَْونَ صِ  إْبنَةِ  أَبَوابِ  في تََسابِيِحكَ  بُِكلِّ  ألُْخبِرَ  تَِّكالِي،إ الرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 قَدْ  أنهُ ُموافَاْعلَ  يُْبِغُضُكمْ  اْلَعالَمُ  َكانَ  إنْ . بَْعضاً  بَْعُضُكمْ  تُِحبُّوا َحتَّى أَْوَصْيتُُكمْ  بِهَذا

تَهُ يُِحبُّ  اْلَعالَمُ  لََكانَ  اْلَعالَمِ  ِمنَ  ُكْنتُمْ  لَوْ . قَْبلَُكمْ  أَْبَغَضنِي  ِمنَ  لَْستُمْ  مْ ألنكُ  َولِكنْ . َخاصَّ

 قُْلتُهُ يالَّذِ  الَكَلَمَ  اُْذُكُروا. اْلَعالَمُ  يُْبِغُضُكمْ  لِذلِكَ  لَِم،اْلَعا ِمنَ  اْختَْرتُُكمْ  أَنا بَلْ  اْلَعالَِم،

 َوإنْ  فََسيَْضطَِهُدونَُكْم، اْضطَهَُدونِي قَدْ  َكانُوا إنْ . َسيِِّدهِ  ِمنْ  أَْعظَمَ  َعْبدٌ  لَْيسَ : لَُكمْ 

 ِمنْ  هُُكلَّ  هَذا بُِكمْ  يَْفَعلُونَ  إنََّما لِكنَّهُمْ . َكَلََمُكمْ  فََسيَْحفَظُونَ  َكَلَِمي َحفِظُوا قَدْ  َكانُوا

 ُكنْ تَ  لَمْ  َوَكلَّْمتُهُْم، ِجْئتُ  قَدْ  أَُكنْ  لَمْ  لَوْ . أَْرَسلَنِي الَِّذي يَْعِرفُونَ  ال ألنهُمْ  اْسِمي؛ أَْجلِ 

ا َخِطيَّةٌ، لَهُمْ  ةٌ  لَهُمْ  فَلَْيسَ  اآلنَ  َوأَمَّ  يأَبِ  يُْبِغضُ  يُْبِغُضنِي الَِّذي. َخِطيَّتِِهمْ  في ُحجَّ

 َخِطيَّةٌ، لَهُمْ  تَُكنْ  لَمْ  آَخُر، أََحدٌ  يَْعَمْلهَا لَمْ  التي أَْعَماالً  بَْينَهُمْ  َعِمْلتُ  قَدْ  أَُكنْ  لَمْ  لَوْ . أْيضاً 

ا  يف اْلَمْكتُوبَةُ  اْلَكلَِمةُ  تَتِمَّ  لَِكيْ  لِكنْ . َوأبِي أَنا َوأَْبَغُضونِي َرأَْونِي فَقَدْ  اآلنَ  َوأمَّ

ِ َدائِماً   .َسبَبٍ  بَِلَ  أَْبَغُضوني إنَّهُمْ : نَاُموِسِهمْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (11:  2 ــ 2:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  ُكوُرنثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 قِبَلِ  ِمنْ  لَُكمْ  َعبِيدٌ  أْيضاً  َونَْحنُ  َربِّنَا، يَُسوعَ  بِاْلَمِسيحِ  بَلْ  بِأَْنفُِسنَا، نَْكِرزُ  لَْسنَا فَإنَّنَا

َ  ألنَّ  يَُسوَع؛  ا،قُلُوبِنَ  في أََضاءَ  الَِّذي هُوَ  ،"ظُْلَمةٍ  ِمنْ  نُورٌ  يُْشِرقَ  أنْ : "قَالَ  الَِّذي هللاَّ

ِ  َمْجدِ  َمْعِرفَةِ  نُورَ   َكيْ لِ  َخَزفِيٍَّة؛ أََوانٍ  في اْلَكْنزُ  هذا َولَنَا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  ْجهِ بِوَ  هللاَّ

ةِ  فَْضلُ  يَُكونَ  ِ  اْلقُوَّ  .ُمتََضايِقِينَ  َغْيرَ  لِكنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  في َمْحُزونِينَ . ِمنَّا ال ّلِِلَّ

 ِكنْ ل َمْطُروِحيَن،. َمْتُروِكينَ  َغْيرَ  لِكنْ  ُمْضطَهَِديَن،. َساقِِطينَ  َغْيرَ  لِكنْ  َمْطُروِديَن،

 وعَ يَسُ  َحيَاةُ  تَْظهَرَ  لَِكيْ  يَُسوَع، إَماتَةَ  ِحينٍ  ُكلّ  أَْجَساِدنَا في َحاِملِينَ . هَالِِكينَ  َغْيرَ 

 وَع؛يَسُ  أَْجلِ  ِمنْ  لِْلَمْوتِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في نَُسلَّمُ  األْحيَاءَ  نَْحنُ  ألننَا. أَْجَساِدنَا في أْيَضاً 

 نَا،فِي يَْعَملُ  إذاً  فَاْلَمْوتُ . َسيَُموتُ  الَِّذي َجَسِدنَا في أْيضاً  يَُسوعَ  َحيَاةُ  تَْظهَرَ  لَِكيْ 

وحُ  هَذا َوفِينَا. فِيُكمْ  اْلَحيَاةَ  َولِكنَّ   ذلِكَ لِ  آَمْنتُ : "اْلَمْكتُوبِ  َحَسبَ  لِإليَماِن، الَِّذي الرَّ

بَّ  أَقَامَ  الَِّذي أنَّ  َعالِِمينَ . نَتََكلَّمُ  َولِذلِكَ  نُْؤِمنُ  أْيضاً  نَْحنُ  ،"تََكلَّْمتُ   يُقِيُمنَاسَ  يَُسوعَ  الرَّ

 يْ لِكَ  أَْجلُِكْم، ِمنْ  َكانَتْ  األْشيَاءِ  َجِميعَ  ألنَّ . َمَعُكمْ  َويُوقِفُنَا يَُسوَع، َمعَ  أْيضاً  نَْحنُ 

ْكرُ  َويَْزَدادَ  النِّْعَمةُ، تَْكثُرَ  ِ  لَِمْجدِ  اْلَكثِيِرينَ  ِمنَ  الشُّ ، ال لِذلِكَ . هللاَّ  َكانَ  َوإنْ  بَلْ  نََملُّ

اِخلُ  يَْفَسُد، اْلَخاِرجُ  إْنَسانُنَا دُ  فَالدَّ  تُْنِشئُ  ْقتِيَّةِ اْلوَ  ِضيقَتِنَا ِخفَّةَ  ألنَّ  فَيَْوَماً؛ يَْوماً  يَتََجدَّ

 ال َما إلى بَلْ  يَُرى، َما إلى نَاِظِرينَ  َغْيرُ  َونَْحنُ . أَبِديٍّ  َمْجدٍ  ثِقَلَ  فَأَْكثَرَ  أَْكثَرَ  لَنَا

ا َوْقتِيَّةٌ، ِهيَ  تَُرى التي األْشيَاءَ  ألنَّ  يَُرى؛  أنهُ ْعلَمُ نَ  ألننَا. فَأَبِديَّةٌ  تَُرى ال التي َوأَمَّ

، َمْسَكنِنَا بَْيتُ  نُقِضَ  إنْ  َمَواتِ  في فَلَنَا األْرِضيُّ ِ، ِمنَ  بِنَاءٌ  السَّ ،أَب بَْيتٌ  هللاَّ  َغْيرُ  ِديٌّ

َماءِ ال ِمنَ  الَِّذي َمْسَكننَا نَْلبَسَ  أنْ  إلى ُمْشتَاقِينَ  نَئِنُّ  هَذا في ألننَا بِيٍَد؛ َمْصنُوعٍ  . سَّ

انَ  نَْحنُ  فَإنَّنَا. ُعَراةً  نُوَجدُ  فََل لَبِْسنَاهُ  َوإنْ  كَّ  لَْسنَا إذْ  ،ُمْثقَلِينَ  نَئِنُّ  اْلَمْسَكنِ  هَذا في السُّ
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 َصنََعنَا لَِّذيا َولِكنَّ . اْلَحيَاةِ  ِمنَ  اْلَمائِتُ  يُْبتَلَعَ  لَِكيْ  فَْوقَهُ، نَْلبَسَ  أنْ  بَلْ  نَْخلََعهُ أنْ  نُِريدُ 

ُ، هُوَ  َعْينِهِ  لِهَذا وحِ  ُعْربُونَ  أْيضاً  أَْعطَانَا الَِّذي هللاَّ  ِحينٍ  ُكلَّ  َواثِقُونَ  نَْحنُ  فَإذْ . الرُّ

بِّ  َعنِ  ُغَربَاءُ  فَنَْحنُ  اْلَجَسِد، في هُنَا ُدْمنَا َما أننَا َوَعالُِمونَ   ْسلُكُ نَ  بِاإليَمانِ  ألننَا. الرَّ

بِّ  إلى َونَْمِضيَ  اْلَجَسدِ  ِمنَ  نَْخُرجَ  أنْ  بِاألَْولَى َونَُسرُّ  فَنَثِقُ . بِاْلِعيَانِ  ال  أَْجلِ  ِمنْ . الرَّ

 نَ َمْرِضيِّي لِنَُكونَ  َعْنهُ َخاِرِجينَ  أَوْ  اْلَجَسدِ  في هُنَا ُكنَّا ُمقِيِمينَ  أْيضاً  نَْحتَِرصُ  هَذا

 َكاألْعَمالِ  َواِحدٍ  ُكلُّ  لِيَنَالَ  اْلَمِسيحِ؛ ِمْنبَرِ  أََمامَ  نَْظهَرُ  َجِميَعنَا أننَا البدَّ  ألنهُ. ِعْنَدهُ 

اً  أَمْ  َكانَتْ  َخْيَراً  بِاْلَجَسِد، َعِملَهَا التي بِّ  َمَخافَةِ  َعالُِمونَ  نَْحنُ  فَإذْ . َشرَّ . لنَّاسَ ا نُْقنِعُ  الرَّ

ا ُ  َوأمَّ  .أْيضاً  َضَمائِِرُكمْ  في ظَاِهَراً  أَُكونَ  أنْ  َوأَْرُجو ظَاِهِريَن، لَهُ ِصْرنَا فَقَدْ  هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (2:  0 ــ 12:  9) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

الِِحينَ  فَقَطْ  لَْيسَ  َخْوٍف، بُِكلِّ  لَِساَدتُِكمْ  َخاِضِعينَ  ُكونُوا الَعبِيُد، أيهَا  ْلُمتََرفِّقِيَن،ا للصَّ

ينَ  لآلَخِرينَ  بَلْ   نَْحوَ  َضِميرٍ  أْجلِ  ِمنْ  أَحدٌ  َكانَ  إنْ  نِْعَمةٌ، هَِذهِ  ألنَّ  أْيضاً؛ اْلُمعَوجِّ

،ِ  ُكمْ َويُْقمُعونَ  تُْخِطئُونَ  ُكْنتُمْ  إَذا االْفتَِخارُ  هُوَ  َما ألنْ . َمْظلُومٌ  َوهُوَ  أَْحَزاناً  يَْحتَِملُ  هللاَّ

ِ، ْندِ عِ  ِمنْ  نِْعَمةٌ  ِهيَ  فَهَِذهِ  َوَصبِرتُْم، َوتَألَّْمتُمْ  اْلَخيرَ  َصنَْعتُمُ  إذا لَِكنْ  فَتَْصبُِروَن؟  هللاَّ

. طَُواتِهِ خُ  نَتَّبِعَ  لَِكيْ  ِمثَاالً  لَنَا تَاِرَكاً  َعنَّا، تَألَّمَ  أْيضاً  هُوَ  اْلَمِسيحَ  ألنَّ . لِهََذا َدَعاُكمْ  الَِّذي

 مْ لَ  تَألَّمَ  َوإِذْ . يَْشتِمُ  َوال يُْشتَمُ  َوَكانَ  ،"ِغشٌّ  فَِمهِ  في يُْوَجدْ  َولَمْ  يُْخِطْئ، لَمْ  الَِّذي"

 ِه،بَِجَسدِ  اْلَخَشبَةِ  َعلَى َخطَايَانَا َرفَعَ  الَِّذي. الَعاِدلِ  لِلَحاِكمِ  اْلُحْكمَ  َوأْعطَى يَْغَضبْ 

 َكِمْثلِ  تُمْ ُكنْ  ألنُكمْ . بِِجَراَحاتِهِ  ُشفِيتُمْ  َوالَِّذي. بِالبِرِّ  نَْحيَا باْلَخطَايَا ُمْتنَا إَذا َما لِكيْ 

 اءُ النِّسَ  َكذلُِكنَّ . نُفُوِسُكمْ  َوأُْسقُفِ  َراِعيُكمْ  إلى اآلنَ  َرَجْعتُمُ  مْ لَِكنَّكُ  َضالٍَّة، ِخَرافٍ 
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 ُحونَ يُْربَ  اْلَكلَِمةَ، يَْقبَلُونَ  ال اْلبَْعضُ  َكانَ  َوإنْ  َحتَّى لِِرَجالِِهَن، فَْليَْخَضْعنَ  أْيضاً،

 تَُكنْ  فََلَ  هََذا َوَعلَى. بَِخْوفٍ  الطَّاِهَرةَ  ِسيَرتَُكنَّ  ُمَلَِحِظينَ . َكلَِمةٍ  بُِدونِ  النَِّساءِ  بِِسيَرةِ 

ينَةُ  ْعرِ  َضْفرِ  ِمنْ  اْلَخاِرِجيَّةُ، الزِّ هَبِ  َوالتََّحلِّي الشَّ ،ِزي ِهيَ  الثِّيَاِب، َولِْبسِ  بِالذَّ  نَتَُكنَّ

وحِ  في اْلقَْلِب، في اْلَخفِيُّ  اإلْنَسانُ  بَلِ   هُوَ  ِذيالَّ  اْلفََساِد، اْلَعِديمِ  اْلَوِديعِ  اْلهَاِدئِ  الرُّ

امَ  ِ  قُدَّ يَساتُ  النَِّساءُ  قَِديماً  َكانَتْ  هََكَذا ألنهُ. الثََّمنِ  َكثِيرُ  هللاَّ َلَتُ  اْلقِدِّ  َعلَى ْيضاً أ اْلُمتََوكِّ

،ِ ، َخاِضَعاتٍ  أَْنفَُسهُنَّ  يَُزيِّنَّ  هللاَّ  وهُ ْدعُ َوتَ  إْبَراِهيمَ  تُِطيعُ  َساَرةُ  َكانَتْ  َكَما لِِرَجالِِهنَّ

 َحدٍ أَ  ِمنْ  َخْوفاً  َخائِفَاتٍ  َوَغْيرَ  اْلَخْيِر، َصانَِعاتِ  بَنَاٍت، لَهَا ِصْرتُنَّ  الَّتي". َسيِِّدي"

َجاُل، أَيهَا أْيضاً  أَْنتُمْ  َكذلِكَ . اْلبَتَّةَ   نِيَةٌ آ النَِّساءَ  أنَّ  َعالِِمينَ  َمَعهُنَّ  َساِكنِينَ  ُكونُوا الرِّ

 ال لَِكيْ  نَْوعٍ، بِأَيِّ  اْلَحيَاةِ  نِْعَمةَ  َمَعُكمْ  َكاْلَواِرثَاتِ  َكَراَمةً، إيَّاهُنَّ  ُمْعِطينَ  َضِعيفَةٌ،

 .َصلََواتُكمْ  تَعاقَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،ْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَ 

 

 

 (02 ــ 12:  93) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا. اْلَكنِيَسةِ  أْحبَارَ  ْستَْدَعىإوَ  أَفَُسسَ  إلى أَْرَسلَ  ِميلِيتُسَ  َوِمنْ  : لَهُمْ  الَ قَ  إلَْيهِ  َجاُءوا فَلَمَّ

لِ  ِمنْ  تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ  َماِن، هَذا ُكلَّ  َمَعُكمْ  ُكْنتُ  َكْيفَ  أَِسيَّا، إلى أَتِيتُ  يَْومٍ  أَوَّ  مُ أَْخدِ  الزَّ

بَّ   أُْخفِ  مْ لَ  َكْيفَ . اْليَهُودِ  بَِمَكايِدِ  َعلَيَّ  أَتَتْ  التي َوالتََّجاِربُ  َوُدُموعٍ، تََواُضعٍ  بُِكلِّ  الرَّ

 لِْليَهُودِ  بَْيتٍ  ُكلِّ  َوفي َجْهَراً  َشاِهداً . بِهَا َوَعلَّْمتُُكمْ  َعْنهَا َوأَْخبَْرتُُكمْ  إالَّ  اْلفََوائِدِ  ِمنَ  َشْيئاً 

ِ  إلى بِالتَّْوبَةِ  َواْليُونَانِيِّينَ   أَْذهَبُ  أنا هَا َواآلنَ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بَِربِّنَا الَِّذي َواإليَمانِ  هللاَّ

وحِ، َمأُْسوراً  أُوُرَشلِيمَ  إلى و أنَّ  َغْيرَ . فِيها هُنَاكَ  يَُصاِدفُنِي َماَذا أَْعلَمُ  ال بِالرُّ  حَ الرُّ
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 ْستُ لَ  َولِكنَّنِي". تَْنتَِظُركَ  َوَشَدائِدَ  ُوثُقَاً  إنَّ : "قَائَِلً  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في لِي يَْشهَدُ  اْلقُُدسَ 

َمةٌ  نَْفِسي َوال لَِشْيٍء، أَْحتَِسبُ  مَ  َحتَّى ِعْنِدي، ُمَكرَّ  تهَاأََخذْ  التي َواْلِخْدَمةَ  َسْعيِي أُتَمِّ

بِّ  ِمنَ  ِ  نِْعَمةِ  بِبَِشاَرةِ  ألَْشهَدَ  يَُسوَع، الرَّ  َوْجِهي تََرْونَ  ال أَنُكمْ  أَْعلَمُ  أنا هَا َواآلنَ . هللاَّ

ِ  بَِملَُكوتِ  َكاِرزاً  بَْينَهُمْ  َمَرْرتُ  الَِّذينَ  َجِميعاً  أَْنتُمْ  بَْعُد،  هَذا هَارِ نَ  في أُْشِهُدُكمُ  لِذلِكَ . هللاَّ

رْ  لَمْ  ألني َوذلِكَ  َجِميعاً، َدِمُكمْ  ِمنْ  بَِريءٌ  إنِّي اْليَْومِ  ِ  َمِشيئَةِ  بُِكلِّ  أُْخبَِرُكمْ  أنْ  أَتَأخَّ . هللاَّ

ِعيَّةِ  َولَِجِميعِ  ألَْنفُِسُكمْ  إَذاً  اِْحتَِرسوا وحُ  أَقَاَمُكمُ  التي الرَّ  فَةً،أََساقِ  فِيهَا القُُدسُ  الرُّ

بِّ  َكنِيَسةَ  لِتَْرَعْوا  َسيَْدُخلُ  َذهَابِي بَْعدَ  ِمنْ  أنهُ: أَْعلَمُ  ألني. بَِذاتِهِ  بَِدِمهِ  اْقتَنَاهَا التي الرَّ

ِعيَّةِ  لَىعَ  تُْشفِقُ  ال َخاِطفَةٌ  ِذئَابٌ  بَْينَُكمْ   بِأَْقَوالٍ  ُمونَ يَتََكلَّ  ِرَجالٌ  َسيَقُومُ  أَْنتُمْ  َوِمْنُكمْ . الرَّ

ِرينَ  إذاً، اْسهَُروا لِذلِكَ . َوَراَءهُمْ  التََّلَِميذَ  لِيَْجتَِذبُوا ُمْلتَِويَةٍ   لَمْ  نينَ سِ  ثََلَثَ  أني ُمتََذكِّ

بِّ  أَْستَْوِدُعُكمْ  َواآلنَ . ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلَّ  بُِدُموعٍ  أَُعلِّمَ  أنْ  َعنْ  َولَْيَلً  نَهَاراً  أَْفتُرْ   لِلرَّ

ِسينَ  َجِميعِ  َمعَ  ِميَراثاً  َوتَْمنََحُكمْ  تُثَبِّتَُكمْ  أنْ  اْلقَاِدَرةِ  نِْعَمتِِه، َولَِكلَِمةِ  ةَ فِ . اْلُمقَدَّ  أَوْ  ضَّ

 َمِعي الَِّذينَ  َواْحتِياَجاتِ  اْحتِياَجاتِي أنَّ  تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ . أَْشتَهِ  لَمْ  أََحدٍ  ثَْوبَ  أَوْ  َذهَبَ 

دَ  نَْتَعبَ  أَنْ  يَْنبَِغي هَكَذا أنهُ أََرْيتُُكمْ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في. اْليََدانِ  هَاتَانِ  َخَدَمْتهَا  َونَُعضِّ

َعفَاَء، ِرينَ  الضُّ بِّ  َكلَِماتِ  ُمتََذكِّ  ِمنَ  أَْكثَرُ  اْلَعطَاءِ  في اْلِغْبطَةُ : "قَالَ  ألنهُ يَُسوعَ  الرَّ

ا". األَْخذِ   نَ مِ  َعِظيمٌ  بَُكاءٌ  َوَكانَ . َوَصلَّى َجِميِعِهمْ  َمعَ  ُرْكبَتَْيهِ  َعلَى َجثَا هَذا قَالَ  َولَمَّ

ِعيَن، َوقَبَّلُوهُ  بُولُسَ  ُعنُقِ  َعلَى َوَوقَُعوا اْلَجِميعِ،  التي اْلَكلَِمةِ  أَْجلِ  ِمنْ  ِسيََّما َوال ُمتََوجِّ

فِينَةِ  إلى َشيَُّعوهُ  ثُمَّ . أْيضاً  َوْجهَهُ يََرْوا لَنْ  إنَّهُمْ : قَالَهَا  .السَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (16 ــ 1:  13) يُوَحنا
 

نا يُوحَ مار  ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 49،  41 ، 09:  132 مز

يوخِ  َمْجلِسِ  في َوْليُبَاِرُكوهُ  َشْعبِِه، َكنِيَسةِ  في فَْليَْرفَُعوهُ  ةً  َجَعلَ . الشُّ  اْلِخَراِف، ْثلَ مِ  أبوَّ

 .هَلِّلُويَا. َويَْفَرُحونَ  اْلُمْستَقِيُمونَ  يُْبِصرُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لَعُ يَطْ  بَلْ  اْلِخَراِف، َحِظيَرةِ  إلى اْلبَابِ  ِمنَ  يَْدُخلُ  ال الَِّذي إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ "

ا. َولِصٌّ  َساِرقٌ  فََذاكَ  آَخَر، َمْوِضعٍ  ِمنْ   َراِعي فَهُوَ  اْلبَابِ  ِمنَ  يَْدُخلُ  الَِّذي َوأمَّ

اُب، يَْفتَحُ  لِهَذا. اْلِخَرافِ   بِأْسَمائِهَا ِخَرافَهُ فَيَْدُعو َصْوتَهُ، تَْسَمعُ  َواْلِخَرافُ  اْلبَوَّ

ةَ  ِخَرافَهُ أَْخَرجَ  فَإَذا. َويُْخِرُجهَا  تَْعِرفُ  ألنهَا تَْتبَُعهُ، َواْلِخَرافُ  أََماَمهَا، يَْذهَبُ  اْلَخاصَّ

ا. َصْوتَهُ ". بِ اْلَغِري َصْوتَ  تَْعِرفُ  ال ألنهَا ِمْنهُ؛ تَْهُربُ  بَلْ  تَْتبَُعهُ فََل اْلَغِريبُ  َوأمَّ

ا يَُسوُع، لَهُمْ  قَالَهُ اْلَمثَلُ  هَذا  هُمْ لَ  قَالَ  ثُمَّ . يَُكلُِّمهُمْ  َكانَ  َشْيءٍ  أليِّ  يَْعِرفُوا فَلَمْ  هُمْ  َوأمَّ

 اأَتَوْ  الِذينَ  َجِميعُ . اْلِخَرافِ  بَابُ  هُوَ  أَنَا إنِّي: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ : "أْيضاً  يَُسوعُ 

اقٌ  هُمْ  قَْبلِي  إنْ . اْلِخَرافِ  بَابُ  هُوَ  أنا. لَهُمْ  تَْسَمعْ  لَمْ  اْلِخَرافَ  َولِكنَّ  َولُُصوٌص، ُسرَّ

ا. َمْرًعى َويَِجدْ  َويَْخُرجْ  َويَْدُخلْ  يَْخلُصْ  أََحدٌ  بِي َدَخلَ  اِرقُ  َوأمَّ  ِرقَ لِيَسْ  إالَّ  يَأتِي ال السَّ

ا َويُْهلَِك، َويَْذبَحَ  اِعي وَ هُ  أنا. أَْفَضلُ  لَهُمْ  َولِيَُكونَ  َحيَاةٌ  لَهُمْ  لِتَُكونَ  أَتَْيتُ  فَقَدْ  أَنا َوأمَّ  الرَّ

الُِح، اِعي الصَّ الِحُ  َوالرَّ ا. اْلِخَرافِ  َعنِ  نَْفَسهُ يَْبِذلُ  الصَّ  َولَْيسَ  أَِجيٌر، هُوَ  الَِّذي َوأمَّ
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 اْلِخَراَف، َويَْتُركُ  يَْهُربُ  ُمْقبَِلً  ْئبَ الذِّ  َرأى فَإَذا لَهُ، اْلِخَرافُ  لَْيَست الَِّذي َراِعياً،

ْئبُ  فَيَْخطَفُ  ُدهَا اْلِخَرافَ  الذِّ ا. بِاْلِخَرافِ  يُبَالِي َوال أَِجيٌر، ألنهُ. َويُبَدِّ  يفَإنِّ  أَنا أمَّ

اِعي الُِح، الرَّ تِي َوأَْعِرفُ  الصَّ تِي َخاصَّ  أناوَ  يَْعِرفُنِي اآلبَ  أنَّ  َكَما تَْعِرفُنِي، َوَخاصَّ

 هِذهِ  ِمنْ  لَْيَستْ  أَُخرُ  ِخَرافٌ  َولِي. ِخَرافِي َعنْ  نَْفِسي أََضعُ  َوأَنا. أْيضاً  اآلبَ  أَْعِرفُ 

 ِعيَّةً رَ  َوتَُكونُ  َصْوتِي، فَتَْسَمعُ  أْيضاً  األَُخرِ  بِهُؤالءِ  آتِيَ  أنْ  لِي يَْنبَِغي اْلَحِظيَرِة،

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد   ".َواِحدٍ  لَِراعٍ  َواحدةً    .ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر أبِيب 2اليوم: 
 

 العَشيه

 (91 ــ 2:  0) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  02 ، 11:  62 مز

بُّ  ِريَن، َكلَِمةً  يُْعِطي الرَّ ةٍ  للُمبشِّ ُ  هُوَ  َعِجيبٌ . َعِظيَمةٍ  بِقُوَّ يِسيِه، في هللاَّ  إْسَرائِيلَ  هُإلَ  قِدِّ

ةً  يُْعِطي هُوَ  اً  قُوَّ  .هَلِّلُويَا. لَِشْعبِهِ  َوِعزَّ
 

بُن يُسوع الَمسيح إلُكنا ُكلنا، م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 ِمنَ وَ  اْلَجلِيلِ  ِمنَ  َكثِيرٌ  َجْمعٌ  َوتَبَِعهُ اْلبَْحِر، َعْبرِ  إلى تََلِميِذهِ  َمعَ  يَُسوعُ  فَإْنطَلَقَ 

 ُصور ِمنْ  َكثِيرٌ  َوَجْمعٌ . األُْرُدنِّ  َعْبرِ  َوِمنْ  أَُدوِميَّةَ  َوِمنْ  أُوُرَشلِيمَ  َوِمنْ  اْليَهُوِديَّةِ 

 اْلَجْمعِ، َسبَبِ لِ  َسفِينَةٌ  تَُلَِزَمهُ أنْ  لِتََلَِميِذهِ  فَقَالَ . إلَْيهِ  فَأَتَْوا َصنَعَ  بَِما َوَسِمُعوا َوَصْيَدا،

. َداءٌ  يهِ فِ  َمنْ  ُكلُّ  لِيَْلِمَسهُ َعلَْيهِ  َوقَعَ  َحتَّى َكثِيِريَن، أَْبَرأَ  قد َكانَ  ألنهُ يَْزَحُموهُ، ال َكيْ 

تْ  نَظََرْتهُ ِحينََما النَِّجَسةُ  َواألَْرَواحُ  اَمهُ َخرَّ  اْبنُ  هُوَ  أَْنتَ  إنَّكَ : "قَائِلَةً  َوَصَرَختْ  قُدَّ

 ِ  أََراَدهُمْ  الَِّذينَ  َوَدَعا اْلَجبَلِ  إلى َصِعدَ  ثُمَّ . يُْظِهُروهُ  ال َكيْ  َكثِيراً  واْنتَهََرهُمْ !". هللاَّ

اهُمْ  َعَشرَ  اْثنَيْ  فَاْنتََخبَ . إلَْيهِ  بُوافََذهَ   ْكِرُزوا،لِيَ  َولِيُْرِسلَهُمْ  َمَعهُ، لِيمُكثُوا ُرُسَلً  َوَسمَّ

يَاِطينِ  َوإْخَراجِ  األَْمَراضِ  ِشفَاءِ  َعلَى ُسْلطَانٌ  لَهُمْ  يَُكونَ  َولَِكيْ   لِِسْمَعانَ  َوَجَعلَ . الشَّ

اهَُما يَْعقُوَب، أََخا َويُوَحنَّا َزْبِدي ْبنَ  َويَْعقُوبَ . بُْطُرسَ  إْسمَ   الَِّذي بَُوانَْرِجسَ  َوَسمَّ
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ْعدِ  إْبنَا تَْفِسيُرهُ   ْعقُوبَ َويَ  َوتُوَما، َوَمتَّى، َوبَْرثُولَُماُوَس، َوفِيلُبَُّس، َوأَْنَدَراُوَس،. الرَّ

اُوَس، َحْلفَى، ْبنَ  ، َوِسْمَعانَ  َوتَدَّ  ثُمَّ . أَْسلََمهُ الَِّذي اإلْسَخْريُوِطيَّ  َويَهُوَذا اْلقَانَِويَّ

ا. زٍ ُخبْ  أَْكلِ  َعلَى َوال يَْقِدُروا لَمْ  َحتَّى َكثِيرٌ  َجْمعٌ  أْيضاً  فَاْجتََمعَ . بَْيتٍ  في َدَخلُوا  َولَمَّ

 ". ُمْختَلٌّ  إنَّهُ: "يَقُولُونَ  َكانُوا ألنهُمْ  لِيُْمِسُكوهُ؛ َخَرُجوا أَْقِربَاُؤهُ  َسِمعَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (90 ــ 19:  6) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 19،  11 ، 13:  142 مز

يُسوكَ  تِكَ . يَِصفُونَ  ُمْلِككَ  َوَمْجدَ  يُبَاِرُكونََك، قدِّ  البََشرِ  نِيلِبَ  لِيُْظِهُروا يَْنطقُوَن، َوبِقُوَّ

 .هَلِّلُويَا .قُْدَرتَكَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، لهُ المجُد الدائمهللا الحي، الذي 
 

َلَةِ  في َساِهراً  َوَكانَ . لِيَُصلِّيَ  اْلَجبَلِ  إلى َخَرجَ  األيامِ  تِْلكَ  َوفي ِ  الصَّ  َكانَ  اَولَمَّ . ّلِِلَّ

اهُمْ  الَِّذينَ  َعَشَر، اْثنَيْ  ِمْنهُمُ  َواْختَارَ  تََلَِميَذهُ، َدَعا النَّهَارُ   الَِّذي ِسْمَعانَ ": ُرُسَلً " َسمَّ

 تَّىومَ . َوبَْرثُولَُماُوسَ  فِيلُبُّسَ . أََخاهُ  َويُوَحنَّا يَْعقُوبَ . أََخاهُ  َوأَْنَدَراُوسَ  بُْطُرسَ  يُْدَعى

 لِيَْعقُوَب، الَِّذي َويَهُوَذا. اْلَغيُورَ  يُْدَعى الَِّذي َوِسْمَعانَ  َحْلفَى ْبنَ  َويَْعقُوبَ . َوتُوَما

 َخَلٍء، َمْوِضعٍ  في َوَوقَفَ  َمَعهُمْ  َونََزلَ . ُمَسلَِّماً  َصارَ  الَِّذي اإلْسَخْريوِطيَّ  َويَهُوَذا
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ْعِب، ِمنَ  َكثِيرٍ  َوُجْمهورٍ  تََلِميِذِه، ِمنْ  َجْمعٍ  َمعَ   َوأُوُرَشلِيمَ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  ِمنْ  الشَّ

 أَْمَراِضِهْم، ِمنْ  شفِيَِهمْ َويَ  ِمنهُ لِيَْسَمُعوا َجاُءوا الَِّذينَ  َوَصْيَدا، ُصورَ  َساِحلِ  َوِمنْ 

بُونَ   ؛يَْلِمَسهُ أنْ  يَْطلُبُ  اْلَجْمعِ  ُكلُّ  َوَكانَ . يَْشفِيِهمْ  َكانَ  النَِّجَسةِ  األَْرَواحِ  ِمنَ  َواْلُمَعذَّ

ةً  ألنَّ   :هُمْ لَ  َوقَالَ  تََلِميِذهِ  إلى َعْينَْيهِ  َوَرفَعَ . اْلَجِميعَ  َوتَْشفِي ِمْنهُ تَْخُرجُ  َكانَتْ  قُوَّ

وحِ؛ اْلَمَساِكينُ  أيهَا طُوبَاُكمْ " ِ  َملَُكوتَ  لَُكمْ  ألنَّ  بِالرُّ  آلَن؛ا اْلِجيَاعُ  أيهَا طُوبَاُكمْ . هللاَّ

 ْبَغَضُكمْ أ إذا طُوبَاُكمْ . َستَْضَحُكونَ  ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلبَاُكونَ  أيهَا طُوبَاُكمْ . تُْشبَُعونَ  ألنُكمْ 

يرٍ  اْسَمُكمْ  َوأَْخَرُجوا َوَعيَُّروُكْم، َوأَْفَرُزوُكمْ  النَّاُس، . اإلْنَسانِ  إْبنِ  أَْجلِ  ِمنْ  َكِشرِّ

َماِء؛ في َعِظيمٌ  أَْجُرُكمْ  فَهَُوَذا َوتَهَلَّلُوا، اْليَْومِ  ذلِكَ  في اْفَرُحوا  َذاهكَ  آباَءهُمْ  ألنَّ  السَّ

ِ َدائِماً   ".بِاألنبِيَاءِ  يَْفَعلُونَ  َكانُوا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 4:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 رِّ اْلبِ  في َكتَبَ  ُموَسى ألنَّ  يُْؤِمُن؛ َمنْ  لُِكلِّ  لِْلبِرِّ  اْلَمِسيحُ : هيَ  النَّاُموسِ  َغايَةَ  ألنَّ 

ا". بِهِ  يَْحيَا يَْفَعلُهُ الَِّذي اإلْنَسانَ  إنَّ : "النَّاُموسِ  ِمنَ  الَِّذي  انِ اإليمَ  ِمنَ  الَِّذي اْلبِرُّ  َوأمَّ

َماِء؟ إلى يَْصَعدُ  َمنْ  قَْلبِكَ  في تَقُلْ  ال: "هَكَذا فَيَقُولُ  : أوْ . اْلَمِسيحَ  لِيُْنِزلَ  أيْ  ،"السَّ

 يَقُولُ  َماذا لِكنْ . األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحَ  لِيُْصِعدَ  أيْ  ،"اْلهَاِويَِة؟ إلى يَْهبِطُ  َمنْ "

 لتيا اإليَمانِ  َكلَِمةُ  أيْ  ،"قَْلبِكَ  َوفي فَِمكَ  في َوهيَ  ِمْنَك، قَِريبَةٌ  الَكلَِمةَ  إنَّ : "الِكتَابُ 

بَّ  أنَّ  بِفَِمكَ  ْعتََرْفتَ إ إنْ  ألنكَ  :بِهَا نُنَاِدي َ  أنَّ  بِقَْلبِكَ  َوآَمْنتَ  يَُسوُع، هُوَ  الرَّ  دْ قَ  هللاَّ

، بِهِ  يُْؤَمنُ  بِاْلقَْلبِ  ألنَّ  تَْخلُُص؛ فَإنَّكَ  األَْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  أَقَاَمهُ  بِهِ  ْعتََرفُ يُ َوبِاْلفَمِ  لِْلبِرِّ
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 بَْينَ  فَْرقَ  ال ألنهُ ؛"يُْخَزى ال بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ : "يَقُولُ  اْلِكتَابَ  ألنَّ . لِْلَخَلَصِ 

، اْليَهُوِديِّ   َمنْ  ُكلَّ " ألنَّ  يَْدُعوهُ؛ َمنْ  لُِكلِّ  َغنِيٌّ  َواِحٌد، َربٌّ  لِلَجِميعِ  إذْ  َواْليُونَانِيِّ

بِّ  بِاْسمِ  يَْدُعو  ِمنُونَ يُؤْ  َوَكْيفَ  بِِه؟ يُْؤِمنُوا لَمْ  بَِمنْ  يَْدُعونَ  َكْيفَ  َولِكنْ ". يَْخلُصُ  الرَّ

 َكَما ا؟يُْرَسلُو لَمْ  إنْ  يَْكِرُزونَ  َوَكْيفَ  َكاِرٍز؟ بَِل يَْسَمُعونَ  َوَكْيفَ  بِِه؟ وايَْسَمعُ  لَمْ  بَِمنْ 

ِرينَ  أَْقَدامَ  أَْجَملَ  َما: "َمْكتُوبٌ  هُوَ   واأَطَاعُ  قَدْ  اْلَجِميعُ  لَْيسَ  لِكنْ !". بِاْلَخْيَراتِ  اْلُمبَشِّ

 ِذَراعُ  اْستُْعلِنَتْ  َولَِمنْ . بَِخبَِرنَا آَمنَ  َمنْ  يَاَربُّ : "يَقُولُ  إَشْعيَاءَ  ألنَّ  اإلْنِجيَل،

؟ بِّ ْمعِ، اإليَمانُ  إذاً ". الرَّ ْمعُ  بِالسَّ  مْ لَ  ألََعلَّهُمْ : أَقُولُ  لِكنَّنِي. اْلَمِسيحِ  بَِكلَِمةِ  َوالسَّ

 أَقَاِصي َوإلَى ُكلِّهَا، األَْرضِ  إلى َصْوتُهُمْ  َخَرجَ  َوقَد ذلَِك؟ َوَكْيفَ  يَْسَمُعوا؟

 .أَْقَوالُهُمْ  بَلََغتْ  اْلَمْسُكونَةِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (91 ــ 19:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.فلتُكن َمعنا، 
 

ُرُكمْ  َسْوفَ  لِذلِكَ   ْلَحقِّ ا في َوثَابِتُونَ  َعالُِمونَ  إنَُّكمْ  َولَوْ  األُُموِر، بِهِذهِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في أَُذكِّ

َرُكمْ  أنْ  َعلَيَّ  َحقٍّ  َواِجبُ  أنهُ أَظُنُّ  َولِكنَّنِي. اْلَحاِضرِ   هَذا في ُمقِيَماً  ُدْمتُ  َما أَُذكِّ

 َربُّنا أَْعلََمنِي َكَما َسِريَعاً، َسيَْنَحلُّ  َمْسَكنِي أنَّ  َعالِماً  بِالتَّْذِكَرِة، أُْنِهَضُكمْ  وأنْ  اْلَمْسَكنِ 

ُروا ِحينٍ  ُكلِّ  في أُْسِرعُ  َوأنَا. اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ   .ُخُروِجي بَْعدِ  ِمنْ  األُُمورَ  هِذهِ  لِتَتََذكَّ

ْفنَاُكمْ  ذْ إ فَْلَسفِيَّةً، ُخَرافَاتٍ  نَْتبَعْ  لَمْ  ألننَا ةِ  َعرَّ  بَلْ  ظُهُوِرِه،وَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا بِقُوَّ

ِ  ِمنَ  َوَمْجداً  َكَراَمةً  أََخذَ  ألنهُ. َعظََمتَهُ ُمَعايِنِينَ  ُكنَّا قَدْ   ْوتٌ صَ  َعلَْيهِ  أَْقبَلَ  َوإذْ  اآلِب، هللاَّ

". ُسِرْرتُ  بِهِ  أَنا الَِّذي َحبِيبِي، اْبنِي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  اْلَعِظيمِ  األَْسنَى اْلَمْجدِ  ِمنَ  َكهَذا

ْوتَ  هَذا نَْحنُ  َسِمْعنَا َوقَد َماِء، ِمنَ  الصَّ  ابِتٌ َوثَ . اْلُمقَدَّسِ  اْلَجبَلِ  َعلَى َمَعهُ ُكنَّا ِحينَ  السَّ
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ْلتُمْ  إَذا تَْصنَُعونَهُ َما نِْعمَ  هُوَ  الَِّذي هَذا األْنبِيَاِء، َكَلمُ  ِعْنَدنَا  اجٍ ِسرَ  َكِمْثلِ  إلَْيِه، تَأمَّ

 ْم،قُلُوبِكُ  في َويَْظهَرَ  يُْشِرقَ  َوالنُّورُ  النَّهَاُر، يَْظهَرَ  حتَّى ُمْظلٍِم، َمْوِضعٍ  في ُمِضيءٍ 

الً  َوهَذا اتِ  ُكلَّ  أنَّ : فَإْعلَُموهُ  أَوَّ  َولَْيَستْ . َخاَصةً  َذاتِهَا ِمنْ  تَأِْويلُهَا لَْيسَ  اْلُكتُبِ  نُبُوَّ

ةٌ  َجاَءتْ  إْنَسانٍ  بَِمِشيئَةِ  ِ  بِإَراَدةِ  أُناسٌ  تََكلَّمَ  بَلْ  َزَماٍن، في نُبوَّ وحِ  هللاَّ  .ُدسِ اْلقُ  بِالرُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ، فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ 

 

 

 (16 ــ 1:  0) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

اَعةِ  َصَلةِ  َوْقتِ  في اْلهَْيَكلِ  إلى َويُوَحنَّا بُْطُرسُ  َوَصِعدَ   لٌ َرجُ  َوَكانَ . التَّاِسَعةِ  السَّ

ِه، بَْطنِ  ِمنْ  أَْعَرجُ   يُقَالُ  الَِّذي اْلهَْيَكلِ  بَابِ  ِعْندَ  َويََضُعونَهُ يَْومٍ  ُكلَّ  يُْحَملُ  َكانَ  هَذا أُمِّ

ا فَهَذا. هَْيَكلَ الْ  يَْدُخلُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َصَدقَةً  لِيَْسأَلَ  ،"اْلَجِميلُ " لَهُ  بُْطُرسَ  َرأى لَمَّ

سَ . َصَدقَةً  ِمْنهَُما يَأُْخذَ  أنْ  يُِريدُ  َسأَلَهَُما اْلهَْيَكَل، يَْدُخَل أنْ  ُمْزِمَعْينِ  َويُوَحنَّا  يهِ فِ  فَتَفَرَّ

سَ !" إلَْينَا إْنظُرْ : "َوقَالَ  يُوَحنَّا، َمعَ  بُْطُرسُ  َلً  فِيهَُما فَتَفَرَّ . ْيئاً شَ  ِمْنهَُما يَأُْخذَ  أنْ  ُمَؤمِّ

ةٌ  لِي لَْيسَ : "بُْطُرسُ  لَهُ فَقاَلَ   مِ بِاسْ : أُْعِطيكَ  فَإيَّاهُ  لِي الَِّذي َولِكنِ  َذهٌَب، َوال فِضَّ

 اْلَحالِ  فَفِي َوأَقَاَمهُ، اْليُْمنَى بِيَِدهِ  َوأَْمَسَكهُ". َوإْمشِ  قُمْ  النَّاِصِريِّ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ 

َدتْ   هُوَ وَ  اْلهَْيَكلِ  إلى َمَعهَُما َوَدَخلَ  يَْمِشي، َوَصارَ  َوَوقَفَ  فََوثَبَ  َوَكْعبَاهُ، َساقَاهُ  تََشدَّ

َ  َويَُسبِّحُ  َويَثِبُ  يَْمِشي ْعبِ  َجِميعُ  َوأَْبَصَرهُ . هللاَّ َ  َويَُسبِّحُ  يَْمِشي َوهُوَ  الشَّ  َوَكانُوا .هللاَّ

 تَألُوافَإمْ  اْلَجِميِل، اْلهَْيَكلِ  بَابِ  َعلَى َصَدقَةً  يَْسأَلُ  لِسُ يَجْ  َكانَ  الَِّذي هُوَ  أنهُ يَْعِرفُونَهُ

ا َوَدْهَشةً  َخْوفَاً  ُجلُ ) َكانَ  َوبَْينََما. لَهُ َحَدثَ  ِممَّ َكاً ( األَْعَرجُ  الرَّ  ،َويُوَحنَّا بِبُْطُرسَ  ُمتََمسِّ
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ْعبِ  َجِميعُ  إلَْيِهمْ  تَبَاَدرَ  واقِ  إلى الشَّ  َوهُمْ " ُسلَْيَمانَ  ِرَواقُ " لَهُ يُقَالُ  الَِّذي الرِّ

ا. ُمْنَدِهُشونَ  ْعبَ  أَجابَ  بُْطُرسُ  رأى فَلَمَّ َجالُ  أيهَا: الشَّ  لَِماذا اإلْسَرائِيلِيُّوَن، الرِّ

بُونَ  تِنَا َكأننَا إلَْينَا، تَْشَخُصونَ  َولَِما هَذا؟ ِمنْ  تَتََعجَّ  أنْ  َذا،ه َصنَْعنَا تَْقَوانَا أوْ  بِقُوَّ

دَ  آبائِنَا، إِلَهَ  يَْعقُوَب، َوإِلَهَ  إْسَحقَ  َوإِلَهَ  إْبَراِهيمَ  إِلَهَ  إنَّ  يَْمِشي؟ هذا َجَعْلنَا  هُ فَتَا َمجَّ

. بِإْطَلَقِهِ  َحاِكمٌ  َوهُوَ  بِيَلطَُس، أَمامَ  َوأْنَكْرتُُموهُ  أْنتُمْ  أْسلَْمتُُموهُ  الَِّذي هذا يَُسوَع،

ا ، القُدُّوسَ  فَأْنَكْرتُمُ  أْنتُمْ  َوأمَّ  اْلَحيَاةِ  سُ َوَرئِي. قَاتِلٌ  َرُجلٌ  لَُكمْ  يُْطلَقَ  أنْ  َوطَلَْبتُمْ  َوالبَارَّ

ُ  أقَاَمهُ الَِّذي هَذا قَتَْلتُُموهُ،  اْسِمِه،بِ  َوبِاإليَمانِ . لِذلِكَ  ُشهُودٌ  َونَْحنُ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  هللاَّ

 اهُ أَْعطَ  بَِواِسطَتِهِ  الَِّذي َواإليَمانُ  ثَبَّتَهُ، الَِّذي هُوَ  ُمهُاسْ  َوتَْعِرفُونَهُ، تََرْونَهُ الَِّذي هَذا

ةَ  هِذهِ  حَّ  .أَْجَمِعينَ  أَماَمُكمْ  الصِّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 1:  13) َمتى
 

 البَشير، َمتىمار  ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4 ، 1:  19 مز

َمَواتُ  ِ، َمْجدَ  تُِذيعُ  السَّ  قُهُْم،َمْنطِ  َخَرجَ  األَْرضِ  ُكلِّ  في. يََدْيهِ  بَِعَملِ  يُْخبِرُ  اْلفَلَكُ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. أَقََوالُهُمْ  بَلََغتْ  اْلَمْسُكونَةِ  أَْقطَارِ  َوإلى
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،الدائمهللا الحي، الذي لهُ المجُد 
 

 يُْخِرُجوهَا َحتَّى نَِجَسةٍ  أَْرَواحٍ  َعلَى ُسْلطَاناً  َوأَْعطَاهُمْ  َعَشرَ  االْثنَيْ  تََلَِميَذهُ  َدَعا ثُمَّ 

ا. ُسْقمٍ  َوُكلَّ  َمَرضٍ  ُكلَّ  َويَْشفُوا لُ : هِذهِ  فَِهيَ  َرُسوالً  َعَشرَ  االْثنَيْ  أَْسَماءُ  َوأَمَّ  األوَّ

 .أَُخوهُ  َويُوَحنَّا َزْبِدي، ْبنُ  يَْعقُوبُ . أَُخوهُ  َوأَْنَدَراُوسُ  بُْطُرُس، لَهُ يُقَالُ  الِذي ِسْمَعانُ 

ارُ  َوَمتَّى تُوَما،. َوبَْرثُولَُماُوسُ  فِيلُبُُّس، اُوسُ  َحْلفَى، ْبنُ  يَْعقُوبُ . اْلَعشَّ  ْمَعانُ سِ . َوتَدَّ

 يَُسوعُ  أَْرَسلَهُمْ  َعَشرَ  االْثنَا هَُؤالَءِ . أَْسلََمهُ الَِّذي اإلْسَخْريُوِطيُّ  َويَهُوَذا اْلقَانَِويُّ 

اِمِريِّينَ  َمِدينَةٍ  َوإلى تَْذهَبُوا ال أَُممٍ  طَِريقِ  إلى: "قَائَِلً  َوأَْوَصاهُمْ   بَل .تَْدُخلُوا ال لِلسَّ

الَّةِ  إْسَرائِيلَ  بَْيتِ  ِخَرافِ  إلى بِاْلَحِريِّ  اْذهَبُوا  اْكِرُزوا َذاِهبُونَ  أَْنتُمْ  َوفِيَما. الضَّ

َمَواتِ  َملَُكوتُ  اْقتََربَ  قَدْ  إنَّهَ : قَائِلِينَ   هُِّرواطَ . اْلَمْوتَى أَقِيُموا. اْلَمْرَضى اِْشفُوا. السَّ

انَاً . الشياِطينَ  أَْخِرُجوا. اْلبُْرصَ  انَاً  أََخْذتْم، َمجَّ  الوَ  َذهَبَاً  لَُكمْ  تَْقتَنُوا ال. أَْعطُوا َمجَّ

 ِذيَةً أَحْ  َوال ثَْوبَْينِ  َوال الطَِّريقِ  في لَُكمْ  ِمْزَوداً  َوال َمنَاِطقُِكْم، في نَُحاَساً  َوال ةً فِضَّ 

 فَاْفَحُصوا تَْدُخلُونَهَا قَْريَةٍ  أَوْ  َمِدينَةٍ  َوأَيةُ . طََعاَمهُ ُمْستَِحقٌّ  اْلفَاِعلَ  ألنَّ  َعصاً؛ َوال

، فِيهَا َمنْ   لَْيِه،عَ  َسلُِّموا اْلبَْيتَ  تَْدُخلُونَ  َوِحينَ . تَْخُرُجوا َحتَّى هُنَاكَ  َوأَقِيُموا ُمْستَِحقٌّ

 ْليَْرِجعْ فَ  ُمْستَِحقّاً  يَُكنْ  لَمْ  إنْ  َولِكنْ . َعلَْيهِ  َسَلَُمُكمْ  فَْليَأْتِ  ُمْستَِحقّاً  اْلبَْيتُ  َكانَ  فَإنْ 

 ْيتِ اْلبَ  ذلِكَ  ِمنْ  َخاِرَجاً  فَاْخُرُجوا َكَلََمُكمْ  يَْسَمعُ  َوال يَْقبَلُُكمْ  ال َوَمنْ . إلَْيُكمْ  َسَلَُمُكمْ 

 َستَُكونُ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . أَْرُجلُِكمْ  ُغبَارَ  َواْنفُُضوا اْلقَِريَةِ  أَوْ  اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  ِمنْ  أَوْ 

ينِ  يَْومَ  َوَعُموَرةَ  َسُدومَ  ألَْرضِ  ا أَْكثَرُ  َراَحةٌ  الدِّ  ". اْلَمِدينَةِ  لِتِْلكَ  ِممَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام



 من شهر أبيب ِعشُروناليوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

817 

 من شهر أبِيب 93اليوم: 
 

 العَشيه

 (90 ــ 16:  13) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ الُمقدَ يل َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 02 ، 04:  12 مز

ةً  َوَمْنطَْقتَنِي. نَُحاسٍ  ِمنْ  أْقَواَساً  َساِعَديَّ  َوَجَعلَ  اْلقِتَاَل، يََديَّ  يَُعلِّمُ  الَِّذي  في قُوَّ

 .هَلِّلُويَا. تَْحتِي َعلَيَّ  قَاُموا الَِّذينَ  ُكلَّ  َوَعقَْلتَ  اْلَحْرِب،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

. مِ َكاْلَحَما َوبَُسطَاءَ  َكاْلَحيَّاتِ  ُحَكَماءَ  فَُكونُوا ِذئَابٍ  َوَسطِ  في َكِخَرافٍ  أُْرِسلُُكمْ  أَنَا هَا

. يَْجلُِدونَُكمْ  َمَجاِمِعِهمْ  وفي َمَجالِسَ  إلى َسيَُسلُِّمونَُكمْ  ألنهُمْ  النَّاِس؛ ِمنَ  َواْحَذُروا

ُمونَ  و فََل أَْسلَُموُكمْ  فََمتَى. َولِألَُممِ  لَهُمْ  َشهَاَدةً  أَْجلِي ِمنْ  َوُوالةٍ  ُملُوكٍ  أََمامَ  َوتُقَدَّ  اتَْهتَمُّ

اَعةِ  تِْلكَ  في تُْعطَْونَ  ألنُكمْ  تَتََكلَُّموَن؛ بَِما أوْ  َكْيفَ   لَْستُمْ  ُكمْ ألن. بِهِ  تَتََكلَُّمونَ  َما السَّ

 َويَُسلِّمُ  اْلَمْوتِ  إلى أََخاهُ  األَخُ  َوَسيَُسلِّمُ . فِيُكمْ  يَتََكلَّمُ  الَِّذي أَبِيُكمْ  ُروحُ  بَلْ  اْلُمتََكلِِّمينَ  أَْنتُمُ 

 َجِميعِ الْ  ِمنَ  ُمْبَغِضينَ  َوتَُكونُونَ . َويَْقتُلُونَهُمْ  آبَائِِهمْ  َعلَى األَْوالدُ  َويَقُومُ  َولََدهُ، األَبُ 

 هِذهِ  في طََرُدوُكم فَإَذا. يَْخلُصُ  فَهَذا اْلُمْنتَهَى إلى يَْصبِرُ  َوالَِّذي اْسِمي، أَْجلِ  ِمنْ 

ُمونَ  ال: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  فَإنِّي األُْخَرى، إلى فَاْهُربُوا اْلَمِدينَةِ   ُمُدنِ  َجَوالنِ  تُتَمِّ

ِ َدائِماً   . اإلْنَسانِ  إْبنُ  يَأْتِيَ  َحتَّى إْسَرائِيلَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (12 ــ 11:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ هللا لِ مَخافة قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 6،  4 ، 0:  42 مز

، أيهَا فَْخِذكَ  َعلَى َسْيفَكَ  تَقَلَّدْ   ُكْرِسيُّكَ  .َواْملِكْ  َوإْنَجحْ  إْستَلَّهُ َوَجَمالِكَ  بُِحْسنِكَ  اْلقَويُّ

ُ  يَا هُوِر، َدْهرِ  إلى هللاَّ  .هَلِّلُويَا .ُمْلِككَ  قَِضيبُ  هُوَ  اإلْستِقَاَمةِ  َوقَِضيبُ  الدُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، المجُد الدائمهللا الحي، الذي لهُ 
 

ا  َوَجْمعٌ  تََلَِميُذهُ  َمَعهُ َوَذهَبَ  نَايِيَن، تُْدَعى َمِدينَةٍ  إلى يَُسوعُ  َمَضى اْلَغدُ  َصارَ  َولَمَّ

ا. َكثِيرٌ   َوِحيدٌ  اْبنٌ  َوهُوَ  َماَت، قَدْ  َمْحُمولٌ  َواِحدٌ  إَذا اْلَمِدينَِة، بَابِ  ِمنْ  اْقتََربَ  فَلَمَّ

ِه، ا. اْلَمِدينَةِ  ِمنَ  َكثِيرٌ  َجْمعٌ  َمَعهَا َوَكانَ  أَْرَملَةً  َوَكانَتْ  ألُمِّ  تَراَءفَ  يَُسوعُ  َرآهَا فَلَمَّ

مَ  ثُمَّ ". تَْبِكي ال: "لَهَا َوقَالَ  َعلَْيهَا،  أيهَا" :َوقَالَ . اْلَحاِملُونَ  فََوقَفَ  النَّْعَش، َولََمسَ  تَقَدَّ

، ابُّ هِ  إلى فََدفََعهُ يَتََكلَُّم، َواْبتََدأَ  اْلَمْيتُ  فََجلَسَ ". قُمْ : أَقُولُ  أَْنتَ  لَكَ  الشَّ  اْعتََرىفَ . أُمِّ

ُدوا َخْوٌف، اْلَجِميعَ  َ  َوَمجَّ ُ  َوتَفَقَّدَ  َعِظيٌم، نَبِيٌّ  فِينَا قَامَ  قَدْ : "قَائِلِينَ  هللاَّ  َوَشاعَ ". ْعبَهُشَ  هللاَّ

ِ َدائِماً  . اْلُكوَرةِ  َوُكلِّ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  في َعْنهُ اْلَكَلَمُ  هََذا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 0:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  اوس،تيموث تلميِذه إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َوهُوَ  َحدٌ أَ  لَْيسَ  ألنهُ. يَُسوعَ  لِْلَمِسيحِ  َصالِحٍ  َكُجْنِديٍّ  اآلالمِ  ْحتَِمالِ إ في أَْنتَ  فَإْشتَِركْ 

ا. َجنََّدهُ  َمنْ  يُْرِضيَ  لَِكيْ  اْلَحيَاةِ  هِذهِ  بِأَْعَمالِ  يَْرتَبِكُ  يَتََجنَّدُ   إلى أََحدٌ  َمَضى إَذا أَمَّ

 ْتَعُب،يَ  الَِّذي لِْلفََلَحِ  َوالبُدَّ . قَانُونِيَّاً  َجاِهدْ يُ لَمْ  إنْ  اإلْكلِيلَ  يَنَالَ  فَلَنْ  اْلِجهَاِد، َمْوِضعِ 

الً  يَنَالَ  أنْ  بُّ  فَْليُْعِطكَ . أَقُولُهُ َما اْفهَمْ . األَْثَمارِ  ِمنَ  أَوَّ  اُْذُكرْ . َشْيءٍ  ُكلِّ  في ِعْلَماً  الرَّ

 أَنا الَِّذي إْنِجيلِي، بَِحَسبِ  َداُودَ  نَْسلِ  ِمنْ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  قَامَ  الَِّذي اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ 

ِ  َكلَِمةَ  لِكنَّ . َشرٍّ  َكفَاِعلِ  اْلقُيُودَ  َحتَّى الَمَشقَّاتِ  فِيهِ  أَْحتَِملُ   أَنا ذلِكَ  ألَْجلِ . تُقَيَّدُ  ال هللاَّ

 حِ اْلَمِسي في الَِّذي اْلَخَلَصَ  يَنَالُوا لَِكيْ  اْلُمْختَاِريَن؛ ألَْجلِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى أَْصبِرُ 

 اً أْيض فََسنَْحيَا َمَعهُ ُمْتنَا ُكنَّا إنْ  أنهُ: اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  َصاِدقَةٌ . األبَِديِّ  اْلَمْجدِ  َمعَ  يَُسوَع،

 ُكنَّا إنْ  .َسيُْنِكُرنَا أْيضاً  فَهُوَ  نُْنِكُرهُ  ُكنَّا إنْ . َمَعهُ أْيضاً  فََسنَْملِكُ  نَْصبِرُ  ُكنَّا إنْ . َمَعهُ

ْرهُمْ . نَْفَسهُ يُْنِكرَ  أنْ  يَْقِدرَ  لَنْ  ألنهُ أَِميناً، يَْبقَى فَهُوَ  أَُمنَاءَ  َغْيرَ   َشاِهَداً  ،األُُمورِ  بِهِذهِ  َذكِّ

امَ  ِ  قُدَّ اِمِعينَ  لِهْدمِ  فِيه، فَائَِدةَ  ال َشْيءٍ  َعلَى اْلَكَلَمِ  في يَتََخاَصُموا ال أنْ  هللاَّ  اْجتَِهدْ . السَّ

ِ، ُمْختَاَراً  نَْفَسكَ  تُقِيمَ  أنْ   .بِإْستِقَاَمةٍ  اْلَحقِّ  َكلَِمةَ  ُمفِصَلً  يُْخَزى، ال َعاِمَلً  ّلِِلَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 ــ 2:  0) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ينَ ُمِحبِّ َوُكونُوا. اآلالمِ  في ُمْشتَِرِكينَ  َوُكونُوا َواِحٍد، بَِرأيٍ  َجِميَعاً  ُكونُوا َوالنِّهَايَةُ،

 َمٍة،بَِشتِي َشتِيَمةٍ  َعنْ  أَوْ  بَِشرٍّ  َشرٍّ  َعنْ  ُمَجاِزينَ  َغْيرَ  ُمتََواِضِعيَن، َرُحوِمينَ  اإلْخَوةَ،

 أنْ  أََرادَ  َمنْ : ألنَّ . اْلبََرَكةَ  تَِرثُوا لَِكيْ  ُدِعيتُمْ  األَْمرِ  لِهََذا ألنُكمْ  ُمبَاِرِكيَن؛ بِاْلَعْكسِ  بَلْ 

رِّ  َعنِ  لَِسانَهُ فَْليَْكفُفْ  َصالَِحةً، أَياَماً  َويََرى اْلَحيَاةَ  يُِحبَّ   تََكلََّماتَ  أالَّ  َوَشفَتَْيهِ . الشَّ

رِّ  َعنِ  َولِيَِحدْ  بِاْلَمْكِر، َلَمَ  َولِيَْطلُبِ  اْلَخْيَر، َويَْصنَعِ  الشَّ  َعْينِيِ  نَّ أل أَثَِرِه؛ في َويَِجدَّ  السَّ

بِّ  ا ِطْلبَتِِهْم، إلى تَْنِصتَانِ  َوأُْذنَْيهِ  األْبَراَر، تَْنظَُرانِ  الرَّ بِّ  َوْجهُ َوأمَّ  اِعلِيفَ  فَِضدُّ  الرَّ

رِّ   إنْ وَ  َولَِكنْ  اْلَخْيِر؟ َعلَى َغيُّوِرينَ  ُكْنتُمْ  إَذا يُْؤِذيَُكمْ  أنْ  يُْمِكنُهُ الَِّذي َذا فََمنْ . الشَّ

، أَْجلِ  ِمنْ  تَأَلَّْمتُمْ  ا. فَطُوبَاُكمْ  اْلبِرِّ ُسوا بَلْ  تَْضطَِربُوا، َوال تََخافُوهُ  فََل َخْوفَهُمْ  َوأَمَّ  قَدِّ

بَّ   .قُلُوبُِكمْ  في اْلَمِسيحَ  الرَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (6:  92 ــ 49:  92) اإلبَركِسيس

 

ُسل اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 إذْ  اْلِمئَِة، ئِدَ قَا َولِكنَّ . فَيَْهُربَ  ِمْنهُمْ  أََحدٌ  يَْسبَحَ  لِئََلَّ  األَْسَرى يَْقتُلُوا َكيْ  اْلُجْندُ  فَتَشاورَ 

 لَىعَ  اْلقَاِدِرينَ  أنَّ  َوأََمرَ  َمُشوَرتِِهْم، تَْنفِيذِ  َعنْ  َمنََعهُمْ  بُولَُس، يَُخلِّصَ  أنْ  يُِريدُ  َكانَ 
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بَاَحةِ  الً  أَْنفَُسهُمْ  يَْرُمونَ  السِّ ، إلى َويَُعوُمونَ  اْلبَْحرِ  إلى أَوَّ  َعلَى هُمْ بَْعضُ  َواْلبَاقِينَ  اْلبَرِّ

فِينَةِ  ِمنَ  قِطَعٍ  َعلَى َوبَْعُضهُمْ  أَْلَواحٍ   لىإ َجِميعاً  نََجاتُنَا َكانَتْ  اْلَواسطةِ  َوبِهِذهِ . السَّ

ا. البَرِّ   ْلقَاِطنُونَ ا فَاْلبََرابَِرةُ . َملِيطَةَ  تُْدَعى اْلَجِزيَرةَ  تِْلكَ  بِأَنَّ  ِحينَئِذٍ  َعلِْمنَا نََجْونَا َولَمَّ

 نْ مِ  َجِميَعنَا َوقَبِلُوا نَاراً  أَْوقَُدوا ألنهُمْ  َعِظيَمةً، َشفَقَةً  َمَعنَا َصنَُعوا اْلَمَحلِّ  ذلِكَ  في

 َرهُ فَأَْحضَ  اْلقَشِّ  ِمنَ  َكثِيراً  فََوَجدَ  بُولُسُ  َوَعادَ . اْلبَْردِ  أَْجلِ  َوِمنْ  َكانَ  الَِّذي اْلَمطَرِ  أَْجلِ 

ا. يََدهُ  َونَهََشتْ  أَْفَعى اْلَحَراَرةِ  ِمنَ  فََخَرَجتْ  النَّاِر، َعلَى َوَرَماهُ   بَِرةُ اْلبََرا َرأَى فَلَمَّ

ُجلَ  هَذا أنَّ  البدَّ : "لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  قَالَ  بِيَِدِه، ُمَعلَّقَاً  اْلَوْحشَ   ألنَّ  َوذلِكَ  قَاتٌِل، الرَّ

 ِصْبهُيُ َولَمْ  النَّارِ  إلى اْلَوْحشَ  هُوَ  فَنَفَضَ ". اْلبَْحرِ  ِمنَ  نََجا َولَوْ  يَْحيَا يََدْعهُ لَمْ  قََضاهُ 

ا. َرِديءٌ  َشْيءٌ   فَإذْ . تَ َويَُمو بَْغتَةً  يَْسقُطَ  أَوْ  يَْنتَفِخَ  أنْ  َعتِيدٌ  أنهُ يَْظنُّونَ  فََكانُوا هُمْ  َوأمَّ

، َشْيءٌ  يَنَْلهُ لَمْ  أنهُ َوَرأَْوا َكثِيراً  اْنتَظَُروا  هُإنَّ : "عنه َوقَالُوا لِْلَوْقتِ  َرِجُعوا ُمِضرٌّ

 !".إلهٌ

بِّ تَْنُمو  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (94 ــ 91:  13) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوقمار  ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 11 ، 10:  21 مز

 ِمنْ  َكتَهَُمَلَئِ  يُوِصي ألنهُ. َوالتنِّينَ  األََسدَ  َوتَْسَحقُ  تَطَأُ، اْلَحيَّاتِ  َوَملِكِ  األَْفَعى َوَعلَى

 .هَلِّلُويَا. طُُرقِكَ  َسائِرِ  في لِيَْحفَظُوكَ  أَْجلَِك،
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بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن  ُمبارُك اآلتي

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

اَعةِ  تِْلكَ  َوفي وحِ  يَُسوعُ  تَهَلَّلَ  السَّ  َربُّ  اآلُب، أيهَا أَْشُكُركَ : "َوقَالَ  اْلقُُدسِ  بِالرُّ

َماءِ   لِألَْطفَالِ  َوأَْعلَْنتَهَا َواْلفُهََماءِ  اْلُحَكَماءِ  َعنِ  هِذهِ  أَْخفَْيتَ  ألنكَ  َواألَْرِض؛ السَّ

َغارِ  ةُ  َصاَرتِ  هَكَذا ألنْ  اآلُب، أيهَا نََعمْ . الصِّ  إليَّ  ُدفِعَ  قَدْ  َشْيءٍ  ُكلُّ . أََماَمكَ  اْلَمَسرَّ

 َوَمنْ  االْبُن، إالَّ  اآلبُ  هُوَ  َوَمنْ  اآلُب، إالَّ  االْبنُ  هُوَ  َمنْ  يَْعِرفُ  أََحدٌ  َولَْيسَ . أبِي ِمنْ 

 وبَىطُ : "لَهُمْ  َوقَالَ  َوْحَدهُمْ  اْنفََرادٍ  َعلَى تََلَِميِذهِ  إلى َعادَ  ثُمَّ ". لَهُ يُْعلِنَ  أنْ  االْبنُ  يُِريدُ 

 أََراُدوا َكاً وَوُملُ  َكثِيِرينَ  أْنبِيَاءَ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  ألني! تَْنظُُرونَهُ َما تَْنظُرُ  التي لِْلُعيُونِ 

 ولَمْ  تَْسَمُعونَ  أَْنتُمْ  َما يَْسَمُعوا َوأنْ  يَْنظُُروا، ولَمْ  تَْنظُُرونَ  أَْنتُمْ  َما يَْنظُُروا أنْ 

ِ َدائِماً   ". يَْسَمُعوا   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الَرئيسىالفِهِرس  فهرس األيام
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 ِمسرىمن شهر  0اليوم: 

 

 العَشيه

 (92 ــ 99:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0،  9:  43 مز

ْخَرةِ  َعلَى أَقَامَ  ، الصَّ  ُسْبَحاً وَ  َجِديَداً، تَْسبِيَحاً  فَِمي في َوَجَعلَ . ُخطَُواتِي َوَسهَّلَ  ِرْجلَيَّ

 .هَلِّلُويَا. إللِهنَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

،: اْليَْومِ  ذلِكَ  في لِي َسيَقُولُونَ  َكثِيُرونَ  يُوَجدُ  ألنهُ  تَنَبَّأْنا، كَ بِاْسمِ  أَلَْيسَ ! يَاَربُّ  يَاَربُّ

اتٍ  َصنَْعنَا َوبِاْسِمكَ  َشيَاِطيَن، أَْخَرْجنَا َوبِاْسِمكَ  حُ  فَِحينَئِذٍ  َكثِيَرةً؟ قُوَّ  إنِّي: هُمْ لَ  أَُصرِّ

 بِهَا، َويَْعَملُ  هِذهِ  أَْقَوالِي يَْسَمعُ  َمنْ  فَُكلُّ ! اإلْثمِ  فَاِعلِي يَا َعنِّي اْذهَبُوا! قَطُّ  أَْعِرْفُكمْ  لَمْ 

ْخرِ  َعلَى بَْيتَهُ بَنَى َعاقٍِل، بَِرُجلٍ  أَُشبِّهُهُ  هَبَّتوَ  األْنهَاُر، َوَجاَءت اْلَمطَُر، فَنََزلَ . الصَّ

يَاُح، ْخرِ  َعلَى ثَابِتَاً  َكانَ  أََساَسهُ ألنَّ  يَْسقُْط؛ فَلَمْ  اْلبَْيتَ  ذلِكَ  َوَصَدَمتْ  الرِّ  . الصَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (03 ــ 90:  10) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

  12 ، 94:  22 مز

: َوقُْلتُ  ،بَنِيِكَ  َمعَ  تََكلَّْمتُ  بِاْلَوِحيِّ  ِحينَئِذٍ . قَْرنُهُ يَْرتَفِع َوبِإْسِمي َمَعهُ، َوَرْحَمتِي َحقِّي

 .هَلِّلُويَا .اْلقَويِّ  َعلَى َعْونَاً  َوَضْعتُ  إنِّي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمينإلي ، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

،: "َواِحدٌ  لَهُ فَقَالَ   ْدُخلُواتَ  أنْ  إْجتَِهُدوا: "لَهُمُ  فَقَالَ ". يَْخلُُصوَن؟ الَِّذينَ  هُمُ  أَقَلِيلٌ  يَاَربُّ

يِِّق، اْلبَابِ  ِمنَ   ْقِدُرونَ يَ  َوال يَْدُخلُوا أنْ  َسيَْطلُبُونَ  َكثِيِرينَ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  فَإنِّي الضَّ

ََ  َوإَذا  تَْقَرُعونَ وَ  َخاِرَجاً  بِاْلُوقُوفِ  فَتَْبتَِدئُونَ  اْلبَاَب، َويُْغلِقَ  اْلبَْيتِ  َربُّ  يَقُومَ  أنْ  بَلَ

،: قَائِلِينَ  اْلبَابَ  ! أَْنتُمْ  أَْينَ  نْ مِ  أَْعِرفُُكمْ  ال: لَُكمْ  َويَقُولُ  فَيُِجيُب،. لَنَا اْفتَحْ ! يَاَربُّ  يَاَربُّ

اَمكَ  أََكْلنَا: تَقُولُونَ  تَْبتَِدئُونَ  ِحينَئِذٍ  : لَُكمْ  قُولُ فَيَ ! َشَواِرِعنَا في َوَعلَّْمتَ  َوَشِرْبنَا، قُدَّ

 ْلبَُكاءُ ا يَُكونُ  هُنَاكَ ! الظُّْلمِ  فَاِعلِي َجِميعَ  يَا َعنِّي اْذهَبُوا! أَْنتُمْ  أَْينَ  ِمنْ  أَْعِرفُُكمْ  ال إنِّي

 َملَُكوتِ  في األْنبِيَاءِ  َوَجِميعَ  َويَْعقُوبَ  َوإْسَحقَ  اِهيمَ إْبرَ  َرأَْيتُمْ  َمتَى األْسنَاِن، َوَصِريرُ 

،ِ َمالِ  َوِمنَ  َواْلَمَغاِربِ  اْلَمَشاِرقِ  ِمنَ  َويَأْتُونَ . َخاِرَجاً  َمْطُروُحونَ  َوأَْنتُمْ  هللاَّ  الشِّ

ِ  َملَُكوتِ  في َويَتَِّكئُونَ  َواْلَجنُوِب، لِيَن، يَُكونُونَ  آِخُرونَ  َوهَُوَذا. هللاَّ لُونَ  أَوَّ  َوأَوَّ

ِ َدائِماً   ". آِخِرينَ  يَُكونُونَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (2 ــ 1:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  ُكورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 في َكأَْطفَالٍ  َكَجَسِديِّينَ  بَلْ  َكُروِحيِّيَن، أَُكلَِّمُكمْ  أنْ  أَْستَِطعْ  لَمْ  اإلْخَوةُ  أيهَا أْيضاً  َوأنَا

 ال أْيضاً  آلنَ ا بَلِ  تَْستَِطيُعوَن، بَْعدُ  تَُكونُوا لَمْ  ألنُكمْ  طََعاماً؛ ال لَبَناً  َسقَْيتُُكمْ  اْلَمِسيحِ،

 يِّينَ َجَسدِ  أَلَْستُمْ  َوِخَصاٌم، َحَسدٌ  فِيُكمْ  إذْ  هُفَإنَّ . َجَسِديُّونَ  بَْعدُ  ألنُكمْ  تَْستَِطيُعوَن؛

" ألَبلُّوسَ  أَنا: "َوآَخرُ " لِبُولُسَ  أَنا: "َواِحدٌ  قَالَ  إَذا ألَنهُ اْلبََشِر؟ بَِحَسبِ  َوتَْسلُُكونَ 

 ِهَما،بَِواِسطَتِ  آَمْنتُمْ  َخاِدَمانِ  بَلْ  بُولُُس؟ هُوَ  َوَمنْ  أَبلُّوُس، هُوَ  فََمنْ  بََشِريِّيَن؟ أَفَلَْستُمْ 

بُّ  أَْعطَى َوَكَما َ  لِكنَّ  َسقَى، َوأَبلُّوسُ  َغَرْستُ  أَنَا: َواِحدٍ  لُِكلِّ  الرَّ  اً إذَ  يُْنِمي، َكانَ  هللاَّ

اقِي، َوال َشْيئاً  اْلَغاِرسُ  لَْيسَ  ُ  بَلِ  السَّ اقِي َواْلَغاِرسُ  يُْنِمي، الَِّذي هللاَّ  اِحٌد،وَ  هَُما َوالسَّ

 .تََعبِهِ  بَِحَسبِ  أُْجَرتَهُ َسيَأُْخذُ  َواِحدٍ  ُكلَّ  َولِكنَّ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (11 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َماً ُمَكرَّ  إيَماناً  َمَعنَا نَالُوا الَِّذينَ  إلى َوَرُسولُهُ، اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َعْبدُ  بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ 

َلَ  النِّْعَمةُ  لَُكمُ  لِتَْكثُرْ : اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  وُمَخلِِّصنَا إلَِهنَا بِبِرِّ  لَنَا، ُمَساِوياً   بَِمْعِرفَةِ  مُ َوالسَّ

 ِ ةِ  لَنَا َصارَ  قَدْ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أنَّ  َكَما. َربِّنَا اْلَمِسيحِ  َويَُسوعَ  هللاَّ  التَّْقَوى،وَ  لِْلَحيَاةِ  الهُوتِهِ  بِقُوَّ
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اناً  لَنَا أُْعِطيَتْ  التي  ألَْمَجادِ ا هِذهِ  َوبَِواِسطَةِ  َواْلفَِضيلَِة، بَِمْجِدهِ  َدَعانَا الَِّذي بَِمْعِرفَةِ  َمجَّ

 ِهيَِّة،اإللَ  الطَّبِيَعةِ  ُشَرَكاءَ  بِهَا تَِصيُروا لَِكيْ  لِلَكَراَمةِ  لَنَا أُْعِطيَتْ  التي اْلَجلِيلِِة،

ُموا ادٍ اْجتِهَ  ُكلَّ  بَاِذلُونَ  َوأَْنتُمْ  َعْينِهِ  َولِهََذا. اْلَعالَمِ  في التي اْلفََسادِ  َشْهَوةِ  ِمنْ  هَاِربِينَ   قَدِّ

 َصْبراً، التََّعفُّفِ  َوفي تََعفُّفاً، اْلَمْعِرفَةِ  َوفي َمْعِرفَةً، اْلفَِضيلَةِ  َوفي فَِضيلَةً، إيَمانُِكمْ  في

ْبرِ  َوفي ةً  التَّْقَوى َوفي تَْقَوى، الصَّ ةِ  َوفي أََخِويَّةً، َمَودَّ  هِذهِ  نَّ أل َمَحبَّةً؛ األََخِويَّةِ  اْلَمَودَّ

 يَُسوعَ  بِّنَارَ  لَِمْعِرفَةِ  ُمْثِمِرينَ  َغْيرَ  َوال ُمتََكاِسلِينَ  ال ُرُكمْ تَُصيِّ َوَكثَُرْت، فِيُكمْ  َكانَتْ  إَذا

 طَايَاهُ خَ  تَْطِهيرَ  نَِسيَ  قَدْ  اْلبََصِر، قَِصيرُ  أَْعَمى هُوَ  هِذِه، ِعْنَدهُ  لَْيسَ  الَِّذي ألنَّ . اْلَمِسيحِ 

الِفَةِ   ابِتَْينِ ثَ  َواْختِيَاَرُكمْ  َدْعَوتَُكمْ  تَْجَعلُوا أَنْ  اإلْخَوةُ  أَيهَا اْجتَِهُدوا بِاألَْكثَرِ  لِذلِكَ . السَّ

الَِحِة؛ بِاألَْعَمالِ  مُ  هَكَذا ألنهُ. أبداً  تَِزلُّوا لَنْ  ذلَِك، فََعْلتُمْ  إَذا ألَنُكمْ  الصَّ  بِِغنَىً  لَُكمْ  يُقَدَّ

 .األبِديِّ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوُمَخلِِّصنَا َربِّنَا َملَُكوتِ  إلى ُدُخولٌ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (92 ــ 10:  12) اإلبَركِسيس

 

ُسل اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجالُ  أيهَا: "قَائَِلً  يَْعقُوبُ  أََجابَ  َسَكتَا، َوبَْعَدَما  دْ قَ  ِسْمَعانُ . اْسَمُعونِي إْخَوتُنَا، الرِّ

ُ  اْفتَقَدَ  َكْيفَ  أَْخبَرَ  الً  هللاَّ  َوالُ أَقْ  تُوافِقُهُ َوهَذا. إْسِمهِ  َعلَى َشْعباً  ِمْنهُمْ  لِيَأُْخذَ  األَُممَ  أَوَّ

اقِطَةَ، َداُودَ  َخْيَمةَ  أْيضاً  َوأْبنِي هَذا بَْعدَ  َسأَْرِجعُ : َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما األنبِيَاِء،  ْبنِيَوأَ  السَّ

، النَّاسِ  ِمنَ  اْلبَاقُونَ  يَْطلُبَ  لَِكيْ  ثَانِيَةً، َوأُقِيُمهَا َرْدَمهَا أْيضاً  بَّ  األَُممِ  َوَجِميعُ  الرَّ

بُّ  يَقُولُ  َعلَْيِهْم، اْسِمي ُدِعيَ  الَِّذينَ  انِعُ  الرَّ . األََزلِ  ُمْنذُ  اْلَمْعُروفَ  األَْمرَ  هَذا الصَّ

اِجِعينَ  َعلَى يُثَقَّلَ  ال أنْ  أْقِضي أَنا لِذلِكَ  ِ  إلى الرَّ  أنْ  ِهمْ إلَيْ  َسلَ يُرْ  بَلْ  األَُمِم، ِمنَ  هللاَّ
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نا، األْصنَاِم، َذبَائِحِ  َعنْ  يَْمتَنُِعوا مِ  َواْلَمْخنُوِق، َوالزِّ  ُمْنذُ  ُموَسى ألنَّ . اْلَمائِتِ  َوالدَّ

". ْبتٍ سَ  ُكلِّ  في اْلَمَجاِمعِ  في يُْقَرأُ  إذْ  بِِه، يَْكِرزُ  َمنْ  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في لَهُ اْلقَِديَمِة، األْجيَالِ 

ُسلُ  َرأى ِحينَئِذٍ   مْ لِيُْرِسلُوهُ  ِمْنهُْم، ِرَجاالً  يَْختَاُروا أنْ  الَكنِيَسةِ  َوُكلُّ  والقُُسوسُ  الرُّ

 ُجلَْينِ رَ  َوِسيَلَس، بَْرَسبَاَس، يُْدَعى الَِّذي يَهُوَذا: َوبَْرنَابَاسَ  بُولُسَ  َمعَ  أْنطاِكيَةَ  إلى

َمْينِ  سلِ  بِأْيِديِهمْ  َوَكتَبُوا. اإلْخَوةِ  في ُمتَقَدِّ  أْنطَاِكيَةَ  في الَِّذينَ  واإلْخَوةِ  َوالقُُسوسِ  لِلرُّ

امِ  َوِكيلِيِكيَّةَ   ْنُكمْ مِ  قَْوَماً  أنَّ  َسِمْعنَا قَدْ  ألننا اْفَرُحوا األَُممِ  ِمنَ  الَِّذينَ  اإلْخَوةُ  أيهَا: والشَّ

 بَِرْأيٍ  ْعنَاَواْجتَمَ  َرأْينا فَقَدْ . ْلهَانَقُ  لَمْ  بِأْقَوالٍ  أْنفَُسُكمْ  يُِميلُونَ  إذْ  فَأْقلَقُوُكْم، َخَرُجوا قَدْ 

 قَدْ  سٌ أُنا َوبُولَُس، بَْرنَابَاسَ  َحبِيبَْينَا َمعَ  إلَْيُكمْ  َوأْرَسْلنَاهَُما َرُجلَْينِ  َواْختَْرنَا َواِحدٍ 

 َوهَُما َوِسيَلََس، يَهُوذا َمَعهَُما فَأَْرَسْلنَا. اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا اْسمِ  َعلَى أْنفَُسهُمْ  بََذلُوا

وحَ  ألنَّ . اْلقَْولِ  بِهَذا يُْخبَِرانُِكمْ  أْيضاً   نُِزيدَ  ال أنْ  أْيضاً  َونَْحنُ  اْرتََضى قَدْ  القُُدسَ  الرُّ

 األْوثَاِن، َذبَائِحِ  ِمنْ  نُفُوَسُكمْ  اْحفَظُوا: الَضُروِريَةِ  األْشيَاءِ  هِذهِ  َغْيرَ  أْكثََر، ثِْقَلً  َعلِيُكمْ 

نَا، َوِمنَ  َواْلَمْخنُوِق، اْلَميِت، َدمِ  َوِمنْ   َما فَنِعمَ  ِمْنهَا نُفُوَسُكمْ  َحفِْظتُمْ  إَذا َوهِذهِ  الزِّ

 . ُمَعافَْينَ  ُكونُوا. تَْصنَُعونَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 الُمقَدس اإلنجيل

 (02 ــ 92:  14) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوقمار  ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0 - 1:  61 مز

ُ  يَا إْستَِمعْ  ْخَرةِ  َعلَى. َصَلَتِي إلى أْصَِ  ِطْلبَتِي، هللاَّ  ِصْرتَ  ي،َوأَْرَشْدتَنِ  َرفَْعتَنِي الصَّ

 .هَلِّلُويَا. َحِصيناً  َوبُْرَجاً  َرَجائِي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أباهُ  ضُ يُْبغِ  َوال إلَيَّ  يَأتِي َمنْ : "لَهُمْ  َوقَالَ  ْلتَفَتَ إفَ  َمَعهُ، َسائِِرينَ  َكثِيَرةٌ  ُجُموعٌ  َوَكانَ 

هُ  يلِ  يَُكونَ  أنْ  يَْقِدرُ  فََلَ  أْيضاً، نَْفَسهُ َحتَّى َوأََخَواتِِه، َوإْخَوتَهُ َوأَْوالََدهُ  َواْمَرأتهُ َوأُمَّ

 ِمْنُكمْ  َمنْ  فَإنَّهُ .تِْلِميذاً  لِي يَِصيرَ  أنْ  يُْمِكنُهُ فََلَ  َويَْتبَُعنِي َصلِيبَهُ يَْحِملُ  ال َوَمنْ . تِْلِميذاً 

الً  يَْجلِسُ  أَفََل بُْرجاً  يَْبنِيَ  أنْ  يُِريدُ  لُهُ؟ َما ِعْنَدهُ  َوهَلْ  النَّفَقَةَ، َويَْحُسبُ  أوَّ  يََضعَ  ئََلَّ لِ  يَُكمِّ

لَهُ، أنْ  يَْقِدرَ  َوال األَساسَ   هََذا إنَّ  :قَائِلِينَ  بِِه، يَْهَزأُونَ  النَّاِظِرينَ  َجِميعُ  فَيَْبتَِدئَ  يَُكمِّ

ُجلَ  لَهُ أنْ  يَْقِدرْ  َولَمْ  يَْبنِي اْبتََدأَ  الرَّ  َر،آخَ  َملِكٍ  ُمَحاَربَةِ  إلى يَْمِضي َملِكٍ  أَيُّ  أوْ . يَُكمِّ

الً  يَْجلِسُ  أَفََلَ   بِِعْشِرينَ  هِ َعلَيْ  يَأْتِي الَِّذي آالفٍ  بَِعَشَرةِ  يَُلقِيَ  أنْ  يَْقِدرُ  هَلْ : َويَتََشاَورُ  أوَّ

 لَمْ  إنْ  مْ ِمْنكُ  َواِحدٍ  ُكلُّ  فَهَكَذا. ِسْلَماً  طَالِبَاً  َشفَاَعةً  يُْرِسلُ  َعْنهُ، بَِعيداً  َدامَ  فََما َوإالَّ  أَْلفاً؟

 ْلِمْلُح،ا فََسدَ  فَإنْ . َجيِّدٌ  اْلِمْلحُ . تِْلِميذاً  لِي يَِصيرَ  أنْ  يَْقِدرُ  فََلَ  أْمَوالِِه، َجِميعَ  يَْتُركْ 

ْمعِ،لِ  أُُذنَانِ  لَهُ َمنْ . َخاِرجاً  يُْلقَى بَلْ  لَِمْزبَلٍَة، َوال يَْصلُحُ  ألْرضٍ  فََلَ  يَُملَُّح؟ فَبَِماذا  لسَّ

ِ َدائِماً  ". فَْليَْسَمعْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
$$$ 

  
 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر ِمسرى 10اليوم: 

 لُمخلِّصنا يسوع المسيحعيد التَّجلِّي الُمقدَّس 
 

 العَشيه

 (06 ــ 92:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 6:  22 مز

 يَْدُعونَ  َكانُوا. بِإْسِمهِ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ  في َوَصُموئيلُ  َكهَنَتِِه، في َوهَاُرونُ  ُموَسى

بَّ   .هَلِّلُويَا. يَُكلُِّمهُمْ  َكانَ  الَغَمامِ  بَِعُمودِ  لَهُْم، يَْستَِجيبُ  َكانَ  َوهُوَ  الرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 ِعدَ َوصَ  َويُوَحنَّا َويَْعقُوبَ  بُْطُرسَ  أََخذَ  أنهُ أياٍم، ثََمانِيَةِ  بِنَْحوِ  األَْقَوالِ  هِذهِ  بَْعدَ  َوَصارَ 

 ْبيَّضاً مُ  َولِبَاُسهُ ُمتََغيَِّرةً، َوْجِههِ  هَْيئَةُ  َصاَرتْ  يَُصلِّي هُوَ  َوفِيَما. لِيَُصلِّيَ  الَجبَلِ  إلى

 لََّماَوتَكَ  بَِمْجٍد، ظَهََرا اللََّذانِ  َوإيلِيَّا، ُموَسى َوهَُما َمَعهُ، يَتََكلََّمانِ  َرُجَلَنِ  َوإَذا. َكاْلبَْرقِ 

لَهُ أنْ  َعتِيداً  َكانَ  الَِّذي ُخُروِجهِ  َعنْ  ا. أُوُرَشلِيمَ  في يَُكمِّ  انُوافَكَ  َمَعهُ َواللَّذانِ  بُْطُرسُ  أَمَّ

ا. بِالنَّْومِ  تَثَقَّلُوا قَدْ  ُجلَْينِ  َمْجَدهُ، َرأَْوا اْستَْيقَظُوا فَلَمَّ  هَُما يَماَوفِ . َمَعهُ اْلَواقِفَْينِ  َوالرَّ

 ْلنَْصنَعْ فَ  تُِريدُ  ُكْنتَ  َوإنْ . هَهُنَا نَُكونَ  أنْ  َجيِّدٌ  ُمَعلُِّم، يَا: "لِيَُسوعَ  بُْطُرسُ  قَالَ  يُفَاِرقَانِهِ 

. يَقُولُ  َما يَْعلَمُ  ال َوهُوَ ". َواِحَدةً  َوإليلِيَّا َواِحَدةً، َولُِموَسى َواِحَدةً، لَكَ : َمظَالَّ  ثََلَثَ 

َحابَ  في َدَخلُوا ِعْنَدَما فََخافُوا. فَظَلَّلَْتهُمْ  َسَحابَةٌ  َكانَتْ  ذلِكَ  يَقُولُ  هُوَ  َوفِيَما  َوَصارَ . ةِ السَّ

َحابَةِ  ِمنَ  َصْوتٌ  ا". إْسَمعوا لَهُ. اْلُمْختَارُ  إْبنِي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  السَّ ْوتُ  َكانَ  َولَمَّ  الصَّ
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ا َوْحَدهُ، يَُسوعُ  ُوِجدَ   اِممَّ  بَِشْيءٍ  األَيامِ  تِْلكَ  في أََحداً  يُْخبُِروا َولَمْ  فََسَكتُوا هُمْ  َوأَمَّ

ِ  . َرأوهُ   .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (2 ــ 1:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

  09 ، 01:  134 مز

بِّ  َمْجدُ  فَْليَُكنْ  بُّ  يَْفَرحُ  األبِد، إلى الرَّ  األَرضَ  يَْنظُرُ  الَِّذي. أَْعَمالِهِ  بَِجِميعِ  الرَّ

نُ  اْلِجبَالَ  يََمسُّ  الَِّذي تَْرتَِعُد، فَيَْجَعلُهَا  .هَلِّلُويَا .فَتَُدخِّ
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 الٍ عَ  َجبَلٍ  َعلَى َوأَْصَعَدهُمْ  أَخاهُ  َويُوَحنَّا َويَْعقُوبَ  بُْطُرسَ  يَُسوعُ  أَخذَ  أيامٍ  ِستَّةِ  َوبَْعدَ 

اَمهُْم، َوتَْجلَّى. َوحَدهُمْ  ُمْنفَِرِدينَ  ْمِس، َوْجهُهُ َوأَضاءَ  قُدَّ تْ  َكالشَّ . ورِ َكالنُّ  ثِيَابُهُ َواْبيَضَّ

،: "لِيَُسوعَ  َوقَالَ  بُْطُرسُ  فَأَجابَ . يَُخاِطبَانِهِ  لَهُ ظَهََرا قَدْ  َوإيلِيَّا ُموَسى َوإَذا  يَاَربُّ

 َوَواِحَدةً  لََك، َواِحَدةً : َمظَالَّ  ثََلَثَ  هُنَا نَْصنَعَ  أنْ  أتََشاءُ ! هَهُنَا نَُكونَ  أنْ  لَنَا َحَسنٌ  إنَّهُ

 ِمنَ  ْوتٌ َوصَ  ظَلَّلَْتهُْم، قَدْ  نَيِّرةٌ  َسَحابَةٌ  إَذا يَتََكلَّمُ  هُوَ  فَبَْينََما". إليلِيَّا َوَواِحَدةً  لُِموَسى،

َحابَةِ  تْ  الَِّذي َحبِيبِي اْبنِي هُوَ  هََذا: "قَائَِلً  السَّ افَلَ ". فَأَِطيُعوهُ . نَْفِسي بِهِ  ُسرَّ  َسِمعَ  مَّ

اً  َوَخافُوا ُوُجوِهِهمْ  َعلَى َسقَطُوا التََّلِميذُ  : لَهُمْ  َوقَالَ  َولََمَسهُمْ  يَُسوعُ  إليهم فََجاءَ . ِجدَّ

 مْ هُ  َوفِيَما. َوْحَدهُ  يَُسوعَ  إالَّ  أَحداً  يََرْوا فَلَمْ  عيونَهُمْ  فََرفَُعوا". تََخافُوا َوال قُوُموا،"
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 ومَ يَقُ  أنْ  إلى بِالُرؤيةِ  أََحداً  تُْعلُِموا ال": قَائَِلً  يَُسوعُ  أَْوَصاهُمْ  اْلَجبَلِ  ِمنَ  ُمْنَحِدِرونَ 

ِ َدائِماً  ". األْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  اإلْنسانِ  اْبنُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (90 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم كولوسي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ، بَِمِشيئَةِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َرسولُ  بُولُُس، يِسي إلى األَُخ، َوتِيُموثَاُوسُ  هللاَّ  في نَ اْلقِدِّ

ِ  ِمنَ  َوَسَلَمٌ  لَُكمْ  نِْعَمةٌ : اْلَمِسيحِ  في اْلُمْؤِمنِينَ  َواإلْخَوةِ  ُكولُوسِّي،  يَُسوعَ  نَاَوَربِّ أَبِينَا هللاَّ

َ  نَْشُكرُ . اْلَمِسيحِ   َعنْ  ِمْعنَاسَ  إذْ  ألَْجلُِكْم، ُمَصلِّينَ  ِحيٍن، ُكلَّ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا أَبَا هللاَّ

يِسيَن، لَِجِميعِ  َوَمَحبَّتَُكمْ  يَُسوَع، بِاْلَمِسيحِ  إيَمانُِكمْ  َجاءِ  أَْجلِ  ِمنْ  اْلقِدِّ  لَُكمْ  وعِ اْلَمْوضُ  الرَّ

َمَواِت، في  َكَما يُكمْ فِ  يُوَجدُ  الَِّذي هَذا اإلْنِجيِل، َحقِّ  َكلَِمةِ  في قَْبَلً  بِهِ  َسِمْعتُمْ  الَِّذي السَّ

 نِْعَمةَ  مْ َوَعَرْفتُ  َسِمْعتُمْ  يَْومَ  ُمْنذُ  أْيضاً  فِيُكمْ  َوَكَما َونَامٍ  ُمْثِمرٌ  َوهُوَ  أْيضاً، اْلَعالَمِ  ُكلِّ  في

 ِ ِريكِ  اْلَحبِيبِ  اْلَعْبدِ  أبَْفَراسَ  ِمنْ  أْيضاً  تََعلَّْمتُمْ  َكَما. بِاْلَحقِيقَةِ  هللاَّ  هُوَ  الَِّذي نَا،َمعَ  الشَّ

وحِ  في بَِمَحبَّتُِكمْ  أْيضاً  أَْخبََرنَا الَِّذي ألَْجلُِكُم، لِْلَمِسيحِ  أَِمينٌ  َخاِدمٌ   ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ . الرُّ

 لِئُواتَْمتَ  أنْ  َونَْسأَلُ  ألَْجلُِكمْ  َوطَالِبِينَ  ُمَصلِّينَ  نََزلْ  مْ لَ  َسِمْعنَا، يَْومَ  ُمْنذُ  أْيضاً، نَْحنُ 

، يَِحقُّ  َكَما لِتَْسلُُكوا ُروِحيٍّ  َوفَْهمٍ  ِحْكَمةٍ  ُكلِّ  في َمِشيئَتِِه، َمْعِرفَةِ  ِمنْ  بِّ  ُكلِّ  في لِلرَّ

ِ، َمْعِرفَةِ  في َونَاِمينَ  َصالِحٍ، َعَملٍ  ُكلِّ  في ُمْثِمِرينَ  ِرضًى، ينَ  هللاَّ ةٍ قُ  بُِكلِّ  ُمتَقَوِّ  وَّ

َ  َشاِكِرينَ  بِفََرحٍ، أنَاةٍ  َوطُولِ  َصْبرٍ  بُِكلِّ  َمْجِدِه، قُْدَرةِ  بَِحَسبِ   لَنَاَجعَ  الَِّذي اآلبَ  هللاَّ

يِسينَ  ِميَراثِ  نَِصيبِ  في لِلدُُّخولِ  ُكفاةً   ْلطَانِ سُ  ِمنْ  أَْنقََذنَا الَِّذي هَذا النُّوِر، في اْلقِدِّ

. َخطَايَاالْ  لُِغْفَرانِ  بَِدِمهِ  اْلَخَلَصَ  نْلنَا الَِّذي َمَحبَّتَِه، اْبنِ  َملَُكوتِ  إلى َونَقَلَنَا الظُّْلَمِة،
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ِ  ُصوَرةُ  هُوَ  الَّذي  يف َما: اْلُكلُّ  ُخلِقَ  فِيهِ  فَإنَّهُ. َخلِيقَةٍ  ُكلِّ  بِْكرُ  اْلَمْنظُوِر، َغْيرِ  هللاَّ

َمَواتِ   ِسيَاَداتٍ  أَمْ  ُعُروشاً  َكانَ  َسَواءٌ  يَُرى، ال َوَما يَُرى َما األَْرِض، َعلَى َوَما السَّ

 َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  هُوَ  الَِّذي. ُخلِقَ  قَدْ  َولَهُ َصاَر، قَدْ  بِهِ  اْلُكلُّ . َسَلَِطينَ  أَمْ  ِريَاَساتٍ  أَمْ 

 ِمنَ  اْلبِْكرُ  اْلبََداَءةُ، هُوَ  ِذيالَّ . اْلَكنِيَسةِ  َجَسدِ  َرأَسُ  َوهُوَ  َشْيٍء، ُكلُّ  يَقُومُ  َوفِيهِ 

ماً  هُوَ  يَُكونَ  لَِكيْ  األَْمَواِت،  اْلِمْلِء، ُكلُّ  يَِحلَّ  أنْ  ُسرَّ  فِيهِ  ألنهُ. َشيءٍ  ُكلِّ  في ُمتَقَدِّ

ْلحَ  َعاِمَلً  لِنَْفِسِه، اْلُكلَّ  بِهِ  يَُصالِحَ  َوأَنْ   َما: انَ كَ  َسَواءٌ  بَِواِسطَتِِه، َصلِيبِِه، بَِدمِ  الصُّ

َمَواتِ  في َما أَمْ  األَْرِض، َعلَى  يف َوأَْعَداءً  أَْجنَبِيِّينَ  قَْبَلً  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ  َوأَْنتُمُ . السَّ

يَرِة، األَْعَمالِ  في أَْفَكاِرُكْم، رِّ  يُقِيَمُكمْ لِ  بَِمْوتِِه، بََشِريَّتِهِ  ِجْسمِ  في اآلنَ  َصالََحُكمُ  قَدْ  الشِّ

يِسينَ  ِسينَ  اإليَماِن، َعلَى ثَبَتُّمْ  إنْ  أََماَمهُ، لَْومٍ  َوبَِلَ  َعْيبٍ  بَِلَ  قِدِّ  َوَغْيرَ  نَ َوَراِسِخي ُمتَأَسِّ

 لتيا اْلَخلِيقَةِ  ُكلِّ  في بِهِ  اْلَمْكُروزِ  َسِمْعتُُموهُ، الَِّذي اإلْنِجيِل، َرَجاءِ  َعنْ  ُمتََزْعِزِعينَ 

َماِء، تَْحتَ   .لَهُ َخاِدَماً  بُولُسَ  أَنا ِصْرتُ  الَِّذي السَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (91 ــ 19:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُرُكمْ  َسْوفَ  لِذلِكَ   ْلَحقِّ ا في َوثَابِتُونَ  َعالُِمونَ  إنَُّكمْ  َولَوْ  األُُموِر، بِهِذهِ  ِحينٍ  ُكلِّ  في أَُذكِّ

َرُكمْ  أنْ  َعلَيَّ  َحقٍّ  َواِجبُ  أنهُ أَظُنُّ  َولِكنَّنِي. اْلَحاِضرِ   هَذا في ُمقِيَماً  ُدْمتُ  َما أَُذكِّ

 َربُّنا أَْعلََمنِي َكَما َسِريَعاً، َسيَْنَحلُّ  َمْسَكنِي أنَّ  لِماً َعا بِالتَّْذِكَرِة، أُْنِهَضُكمْ  وأنْ  اْلَمْسَكنِ 

ُروا ِحينٍ  ُكلِّ  في أُْسِرعُ  َوأنَا. اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ   .ُخُروِجي بَْعدِ  ِمنْ  األُُمورَ  هِذهِ  لِتَتََذكَّ

ْفنَاُكمْ  إذْ  فَْلَسفِيةً، ُخَرافَاتٍ  نَْتبَعْ  لَمْ  ألننَا ةِ  َعرَّ  بَلْ  ظُهُوِرِه،وَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا بِقُوَّ

ِ  ِمنَ  َوَمْجداً  َكَراَمةً  أََخذَ  ألنهُ. َعظََمتَهُ ُمَعايِنِينَ  ُكنَّا قَدْ   ْوتٌ صَ  َعلَْيهِ  أَْقبَلَ  َوإذْ  اآلِب، هللاَّ
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". ُسِرْرتُ  بِهِ  أَنا الَِّذي َحبِيبِي، اْبنِي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  اْلَعِظيمِ  األَْسنَى اْلَمْجدِ  ِمنَ  َكهَذا

ْوتَ  هَذا نَْحنُ  َسِمْعنَا َوقَد َماِء، ِمنَ  الصَّ  ابِتٌ َوثَ . اْلُمقَدَّسِ  اْلَجبَلِ  َعلَى َمَعهُ ُكنَّا ِحينَ  السَّ

ْلتُمْ  إَذا تَْصنَُعونَهُ َما نِْعمَ  هُوَ  الَِّذي هَذا األْنبِيَاِء، َكَلمُ  ِعْنَدنَا  اجٍ ِسرَ  َكِمْثلِ  إلَْيِه، تَأمَّ

 ْم،قُلُوبِكُ  في َويَْظهَرَ  يُْشِرقَ  َوالنُّورُ  النَّهَاُر، يَْظهَرَ  حتَّى ُمْظلٍِم، َمْوِضعٍ  في ُمِضيءٍ 

الً  َوهَذا اتِ  ُكلَّ  أنَّ : فَاْعلَُموهُ  أَوَّ  َولَْيَستْ . َخاَصةً  َذاتِهَا ِمنْ  تَأِْويلُهَا لَْيسَ  اْلُكتُبِ  نُبُوَّ

ةٌ  َجاَءتْ  إْنَسانٍ  بَِمِشيئَةِ  ِ  بِإَراَدةِ  أُنَاسٌ  تََكلَّمَ  بَلْ  َزَماٍن، في نُبوَّ وحِ  هللاَّ  .ُدسِ اْلقُ  بِالرُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (1:  2 ــ 44:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا هَاَدةِ  َخْيَمةُ  َوأمَّ يِة، في آبَائِنَا َمعَ  فََكانَتْ  الشَّ  أنْ  ُموَسى َكلَّمَ  الَِّذي أََمرَ  َكَما اْلبَرِّ

 َمَعهُمْ  آبَاُؤنَا أَْدَخلَهَا قَدْ  التي هِذهِ  َرآهُ، قَدْ  َكانَ  الَِّذي اْلِمثَالِ  َحَسبِ  َعلَى يَْصنََعهَا

ُ  طََرَدهُمُ  الَِّذينَ  األَُممِ  ُمْلكِ  في يَُشوعَ  َمعَ  َوقَبِلُوهَا  دَ َداوُ  أَيامِ  إلى آبَائِنَا، َوْجهِ  ِمنْ  هللاَّ

ِ، أَمامَ  نِْعَمةً  َوَجدَ  الَِّذي  بَنَى ُسلَْيَمانَ  َولِكنَّ . يَْعقُوبَ  إللَهِ  َمْسَكناً  يَْصنَعَ  أنْ  َواْلتََمسَ  هللاَّ

َماءُ ا: النَّبِيُّ  يَقُولُ  َكَما األَيَاِدي، َمْصنُوَعاتِ  في يَْسُكنُ  ال اْلَعلِيَّ  َولِكنَّ . بَْيتاً  لَهُ  لسَّ

، قَالَ  لِي؟ تَْبنُوهُ  بَْيتٍ  أَيُّ . لِقََدَميَّ  َمْوِطئٌ  َواألَْرضُ  لِي، ُكْرِسيٌّ  بُّ  هُوَ  أيٌّ  أَوْ  الرَّ

قَاِب، قَُساةَ  يَا ُكلَّهَا؟ األَْشيَاءَ  هِذهِ  َخلَقَتْ  يَِدي أَلَْيَستْ  َراَحتِي؟ َمَكانُ   َوَغْيرَ  الرِّ

وحَ  تُقَاِوُمونَ  ِحينٍ  ُكلِّ  في أَْنتُمْ ! َوآَذانِِهمْ  بِقُلُوبِِهمْ  اْلَمْختُونِينَ   انَ كَ  َكَما. القُُدسَ  الرُّ

 َسبَقُوا ينَ الَّذِ  قَتَلُوا َوقَدْ  آباُؤُكْم؟ يَْضطَِهْدهُ  لَمْ  األْنبِيَاءِ  ِمنَ  َمنْ ! أْيضاً  أَْنتُمْ  َكذلِكَ  آباُؤُكمْ 
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، بَِمِجيءِ  فَأَْنَذُروا  بِْلتُمُ قَ  الِذينَ  َوأَْنتُمْ  َوقَتَْلتُُموهُ، أَْسلَْمتُُموهُ  اآلنَ  أَْنتُمْ  الَِّذي هَذا اْلبَارِّ

ا. تَْحفَظُوهُ  َولَمْ  َمَلَئَِكةٍ  بِتَْرتِيبِ  اْلنَّاُموسَ  وا هَذا َسِمُعوا فَلَمَّ  نواوكا بِقَْلبِِهمْ  اْحتَدُّ

ونَ  ا. َعلَْيهِ  بِأَْسنَانِِهمْ  يَِصرُّ َماءِ  إلى فََشَخصَ  اْستِفَانُوسُ  َوأمَّ  ِمنَ  ُمْمتَلِئٌ  َوهُوَ  السَّ

وحِ  اإليَمانِ  ِ، َمْجدَ  فََرأَى القُُدِس، َوالرُّ ِ  يَِمينِ  َعنْ  قَائَِماً  َويَُسوعَ  هللاَّ  أنا هَا: "فَقَالَ . هللاَّ

َمَواتِ  أَْنظُرُ  ِ  يَِمينِ  َعنْ  قَائَِماً  اإلْنَسانِ  َواْبنَ  َمْفتُوَحةً، السَّ  َجِميُعهُمْ  فََصاُحوا". هللاَّ

وا َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ   َخارجَ  َوأَْخَرُجوهُ  بِنَْهَضٍة، َجِميُعهُمْ  َعلَْيهِ  َوهََجُموا آَذانَهُْم، َوَسدُّ

هُودُ . َوَرَجُموهُ  اْلَمِدينَةِ   َوَرَجُموا. َشاُولُ  اْسُمهُ َشابٍّ  ِرْجلَيْ  ِعْندَ  ثِيَابَهُمْ  َوَضُعوا َوالشُّ

بُّ  أيهَا: "َويَقُولُ  يَْدُعو َوهُوَ  اْستِفَانُوسَ   ْكبَتَْيهِ رُ  َعلَى َجثَا ثُمَّ ". ُروِحي اْقبَلْ  ُسوعُ يَ  الرَّ

،: "قَائَِلً  َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  َوَصَرخَ   َذاه قَالَ  َوإذْ ". اْلَخِطيَّةَ  هِذهِ  َعليهُمْ  تَْحِسبْ  ال يَاَربُّ

ا. َرقَدَ   . قَْتلِهِ  َعلَى ُمَوافِقاً  فََكانَ  َشاُولُ  َوأمَّ

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (10 ــ 1:  2) َمرقُس
 

س َمرقُ مار  ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه ِمن
 

 2،  9 ، 1:  22 مز

َسِة، اْلِجبَالِ  في أََساَساتُهُ بُّ  يُِحبُّ  اْلُمقَدَّ  إنَّ : تَقُولُ  ِصهيَونُ  األُمُّ . ِصهيَونَ  أَبَوابَ  الرَّ

َسها الَِّذي اْلَعلِيُّ  َوهُوَ  فيها، َحلَّ  َوإْنساناً  إْنساناً   .هَلِّلُويَا. األبدِ  إلى أسَّ
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َعالٍ  َجبَلٍ  إلى بِِهمْ  َوَصِعدَ  َويُوَحنَّا، َويَْعقُوبَ  بُْطُرسَ  يَُسوعُ  أََخذَ  أَيامٍ  ِستَّةِ  َوبََعدَ 

اَمهُْم، هَْيئَتُهُ َوتََغيََّرتْ . َوْحَدهُمْ  ُمْنفَِرِدينَ   ْثلَ مِ  ِجّداً  بَْيَضاءَ  تَْلَمعُ  ثِيَابُهُ َوَصاَرتْ  قُدَّ

ارٌ  يَْقِدرُ  ال الثَّْلجِ،  وَسى،مُ  َمعَ  إيلِيَّا لَهُمْ  َوظَهَرَ . ذلِكَ  ِمْثلَ  يُبَيِّضَ  أنْ  األَْرضِ  َعلَى قَصَّ

 أنْ  دٌ َجيِّ َربِّي، يَا: "لِيَُسوعَ  َوقَالَ  بُْطُرسُ  أََجابَ  فَِحينَئِذٍ . يَُسوعَ  َمعَ  يَتََكلََّمانِ  َوَكانَ 

 ؛"َواِحَدةً  َوإليلِيَّا َواِحَدةً، َولُِموَسى َواِحَدةً، لَكَ : َمظَالٍ  ثََلثَ  فَْلنَْصنَعْ . هَهُنَا نَُكونَ 

. ظَلِّلُهُمْ تُ  َسَحابَةٌ  َوَكانَتْ . ُرْعبَاً  َمْملُوئِينَ  َكانُوا ألنهُمْ  بِِه؛ يَُجاِوبُ  َما يَْعلَمُ  يَُكنْ  لَمْ  ألنهُ

َحابَةِ  ِمنَ  َصْوتٌ  َوَصارَ   ْغتَةً بَ  فَنَظَُروا". إْسَمُعوا لَهُ. َحبِيبِي اْبنِي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  السَّ

 أنْ  أَْوَصاهُمْ  اْلَجبَِل، ِمنَ  نَاِزلُونَ  هُمْ  َوفِيَما. َمَعهُمْ  َوْحَدهُ  يَُسوعَ  َغْيرَ  أََحداً  يََرْوا َولَمْ 

ثوا ال  َكلَِمةَ الْ  فََحفِظُوا. األَْمَواتِ  ِمنَ  اإلْنَسانِ  اْبنُ  قَامَ  َمتَى إالَّ  أْبَصُروهُ، بَِما أََحداً  يَُحدِّ

 هُ فََسأَلُو". األَْمَواِت؟ ِمنَ  اْلقِيَامُ  هُوَ  َما: "بَْعضاً  بَْعَضهُمْ  يَْسأَلُونَ  َوَصاُروا ألَْنفُِسِهمْ 

الً؟ يَأْتِيَ  أنْ  يَْنبَِغي إيلِيَّا إنَّ : اْلَكتَبَةُ  يَقُولُ  لَِماَذا: "قَائِلِينَ  : لَهُمْ  قَالَ وَ  هُوَ  فَأََجابَ ". أَوَّ

الً  يَأْتِي إيلِيَّا إنَّ "  أَلَّمَ يَتَ  أنْ  اإلْنَسانِ  اْبنِ  َعنِ  َمْكتُوبٌ  هُوَ  َوَكْيفَ . َشْيءٍ  ُكلَّ  َويَُردُّ  أَوَّ

 َكَما أََراُدوا، َما ُكلَّ  بِهِ  َوَعِملُوا أَتَي، قَدْ  أْيضاً  إيلِيَّا إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  لَِكنْ . َويْرَذلَ  َكثِيراً 

ِ َدائِماً   ". َعْنهُ َمْكتُوبٌ  هُوَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر ِمسرى 12اليوم: 
 

 العَشيه

 (99 ــ 16:  1) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ ُمعلمِ س، فَصُل ِمن بِشارة يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  93 ، 12:  04 مز

يقِيَن، أَْحَزانُ  ِهيَ  َكثِيَرةٌ  دِّ يِهمِ  َجِميِعهَا َوِمنْ  الصِّ بُّ  يُنَجِّ بُّ  يَْحفَظُ . الرَّ  َجِميعَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا. تَْنَكِسرُ  ال ِمْنهَا َوَواِحدةٌ  ِعظَاِمِهْم،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 نِ يُْلقِيَا أََخاهُ  َوأْنَدَراُوسَ  ِسْمَعانَ  أَْبَصرَ  اْلَجلِيلِ  بَْحرِ  َشاِطئِ  ِعْندَ  يَْجتَازُ  هُوَ  َوفِيَما

 لُُكَمافَأَْجعَ  َوَرائِي هَلُمَّ : "يَُسوعُ  لَهَُما فَقَالَ . َصيَّاَدْينِ  َكانَا فَإنَّهَُما اْلبَْحِر، في َشبََكةً 

امٍ  إلى قَلِيَلً  ْجتَازَ ا ثُمَّ . َوتَبَِعاهُ  ِشبَاَكهَُما تََرَكا فَلِْلَوْقتِ ". النَّاسِ  َصيَّاَديِ  تَِصيَرانِ   قُدَّ

فِينَةِ  في َوهَُما أََخاهُ، َويُوَحنَّا َزْبِدي ْبنَ  يَْعقُوبَ  فََرأَى  فََدَعاهَُما .ِشبَاَكهَُما يُْصلَِحانِ  السَّ

فِينَةِ  في َزْبِدي أَباهَُما فَتََرَكا. لِْلَوْقتِ   َدَخلُوا ثُمَّ . َوَراَءهُ  َوَذهَبَا األَْجَرى َمعَ  السَّ

ْبتِ  في اْلَمْجَمعَ  َدَخلَ  َولِْلَوْقتِ  َكْفَرنَاُحوَم،  ألنهُ ِمهِ تَْعلِي ِمنْ  فَبُِهتُوا. يَُعلِّمُ  َوَصارَ  السَّ

ِ َدائِماً   .َكاْلَكتَبَةِ  َولَْيسَ  ُسْلطَانٌ  لَهُ َكَمنْ  يَُعلُِّمهُمْ  َكانَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (99 ــ 12:  4) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ هللا لِ مَخافة قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 43 ، 02:  02 مز

يقِينَ  َخَلَصُ  دِّ ، قِبَلِ  ِمنْ  الصِّ بِّ يقِ  َزَمانِ  في نَاِصُرهُمْ  َوهُوَ  الرَّ بُّ . الضِّ  هُْم،يُِعينُ  الرَّ

يِهمْ   .هَلِّلُويَا .ويُْنقُِذهُمْ  َويُنَجِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لَهُ يُقَالُ  الَّذي ِسْمَعانَ : أََخَوْينِ  أَْبَصرَ  اْلَجلِيلِ  بَْحرِ  َشاِطئِ  َعلَى َماِشياً  َكانَ  َوإذْ 

: لَهَُما الَ فَقَ . َصيَّاَدْينِ  َكانَا فَإنَّهَُما اْلبَْحِر، في َشبََكةً  يُْلقِيَانِ  أََخاهُ  َوأَْنَدَراُوسَ  بُْطُرُس،

 اْجتَازَ  ثُمَّ  .َوتَبَِعاهُ  ِشبَاَكهَُما تََرَكا فَلِْلَوْقتِ ". النَّاسِ  َصيَّاَديِ  فَأَْجَعلُُكَما اْتبََعانِي هَلُمَّ "

امٍ  إلى فِينَةِ ال في أََخاهُ  َويُوَحنَّا َزْبِدي ْبنَ  يَْعقُوبَ : آَخَرْينِ  أََخَوْينِ  فََرأَى هُنَاَك، ِمنْ  قُدَّ  سَّ

فِينَةَ  تََرَكا فَلِْلَوْقتِ . فََدَعاهَُما ِشبَاَكهَُما يُْصلَِحانِ  أبِيِهَما َزْبِدي َمعَ   َزْبِدي َوأَباهَُما السَّ

ِ َدائِماً   . َوتَبَِعاهُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ دسة بََرَكتُهُ المق غَلطية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ  اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  بَلْ  بِإْنَساٍن، َوال النَّاسِ  ِمنَ  ال َرُسولٌ  بُولُُس،  أَقَاَمهُ الَِّذي اآلبِ  َوهللاَّ

 لَُكمْ  النِّْعَمةُ : َغَلَِطيَّةَ  َكنَائِسِ  إلى َمِعي، الَِّذينَ  اإلْخَوةِ  َوَجِميعُ  األَْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ 

َلمُ  ِ  ِمنَ  َوالسَّ  نَا،َخطَايَا َعن نَْفَسهُ بََذلَ  الَِّذي هََذا يحِ،اْلَمسِ  يَُسوعَ  َوَربِّنَا أَبِينَا، هللاَّ

يرِ  اْلَحاِضرِ  اْلَعالَمِ  هََذا ِمنَ  لِيُْنقَِذنَا رِّ ِ  إَراَدةِ  َحَسبَ  الشِّ  لىإ اْلَمْجدُ  لَهُ الِذي َواآلِب، هللاَّ

بُ  إنِّي. آِمينَ . األبِِدينَ  أَبدِ   نِْعَمةِ بِ  َدَعاُكمْ  الَِّذي َعنِ  َسِريعاً  هََكَذا تَْنتَقِلُونَ  أنُكمْ  أَتََعجَّ

 يُْزِعُجونَُكمْ  قَْومٌ  يُوَجدُ  أنهُ َغْيرَ  آَخَر، هُوَ  لَْيسَ  الَِّذي! آَخرَ  إْنِجيلٍ  إلى اْلَمِسيحِ 

لُوا أنْ  َويُِريُدونَ  َماءِ  ِمنَ  َمَلكٌ  أَوْ  نَْحنُ  ُكنَّا إنْ  َولِكنْ . اْلَمِسيحِ  إْنِجيلَ  يَُحوِّ ُرُكمْ يُبَ  السَّ  شِّ

ْرنَاُكمْ  َما بَِغْيرِ   َكانَ  إنْ  :أْيضاً  اآلنَ  أَقُولُ  فَقُْلنَا َسبَْقنَا َكَما". َمْحُروماً " فَْليَُكنْ  بِهِ  بَشَّ

ُرُكمْ  أََحدٌ  َ؟ أَمِ  النَّاسَ  اآلنَ  أَفَأَْستَْعِطفُ ". َمْحُروماً " فَْليَُكنْ  قَبِْلتُْم، َما بَِغْيرِ  يُبَشِّ  أَمْ  هللاَّ

 َعْبداً  أَُكنْ  لَمْ  النَّاَس، أُْرِضيَ  أنْ  أَْطلُبُ  بَْعدُ  ُكْنتُ  فَلَوْ  النَّاَس؟ أُْرِضيَ  أنْ  أَْطلُبُ 

فُُكمْ . لِْلَمِسيحِ  ْرتُ  الَِّذي اإلْنِجيلَ  أنَّ  إِْخَوتي يَا َوأَُعرِّ  ألني. انٍ إْنسَ  بَِحَسبِ  لَْيسَ  بِِه، بَشَّ

 بِِسيَرتِي مْ َسِمْعتُ  فَإنَُّكمْ . اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِإْعَلنِ  بَلْ . هُُعلِّْمتُ  َوال إْنَسانٍ  ِعْندِ  ِمنْ  أَْقبَْلهُ لَمْ 

يَانَةِ  في قَْبَلً  ِ  َكنِيَسةَ  أَْضطَِهدُ  ُكْنتُ  أنِّي اْليَهُوِديَِّة، الدِّ بُهَا بِإْفَراطٍ  هللاَّ  َوُكْنتُ  .َوأَُخرِّ

يَانَةِ  في أَتََزايَدُ   َغْيَرةً  ْوفَرَ أَ  ُكْنتُ  إذْ  ِجْنِسي، في أَْتَرابِي ِمنْ  َكثِيِرينَ  َعلَى اْليَهُوِديَّةِ  الدِّ

ا َولِكنْ . آبَائِي إليَّ  َسلَُّموهُ  َما َعلَى ُ  ُسرَّ  لَمَّ  يَوَدَعانِ  أُمِّي، بَْطنِ  ِمنْ  أَْفَرَزنِي الَِّذي هللاَّ

رَ  فيَّ  اْبنَهُ يُْعلِنَ  بأَنْ  بِنِْعَمتِهِ   َصِعْدتُ  َوال َدماً وَ  لَْحَماً  أَْتبَعْ  لَمْ  لِْلَوْقتِ  األَُمِم، بَْينَ  بِهِ  ألُبشِّ

ُسلِ  إلى أُوُرَشلِيَم، إلى  إلى ْيضاً أ َرَجْعتُ  ثُمَّ . أََرابِيَا إلى اْنطَلَْقتُ  بَلْ  قَْبلِي، الَِّذينَ  الرُّ
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 َمَكْثتُ وَ  ،(َصفَا أي) ِكيفا ألَْنظُرَ  أُوُرَشلِيمَ  إلى َصِعْدتُ  ِسنِينَ  ثََلَثِ  بَْعدَ  ثُمَّ . ِدَمْشقَ 

ُسلِ  ِمنَ  َغْيَرهُ  أَرَ  لَمْ  َولِكنَّني. يَْوماً  َعَشرَ  َخْمَسةَ  ِعْنَدهُ  بِّ  أََخا يَْعقُوبَ  إالَّ  الرُّ  .الرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

ِ  َعْبدُ  يَْعقُوُب، َلمَ  يُْهِدي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َوَربِّنَا هللاَّ  الَِّذينَ  طاً ِسبْ  َعَشرَ  االْثنَيْ  إلَى السَّ

تَاتِ  في َعٍة، تََجاِربَ  في َوقَْعتُمْ  إَذا إْخَوتِي يَا فََرحٍ  ُكلِّ  في ُكونُوا. الشَّ  الِِمينَ عَ  ُمتَنَوِّ

ا. َصْبراً  تُْنِشئُ  إيَمانُِكمْ  تَْجِربَةَ  أنَّ  ْبرُ  َوأمَّ ، َعَملٌ  فِيهِ  فَْليَُكنْ  الصَّ  ُكونُواتَ  لَِكيْ  تَامٌّ

اءَ  َكاِملِينَ   بْ فَْليَْطلُ  ِحْكَمةٌ، تُْعِوُزهُ  أََحُدُكمْ  َكانَ  َوإنْ . َشْيءٍ  في نَاقِِصينَ  َغْيرَ  َوأِصحَّ

ِ  ِمنَ   َغْيرَ  بِإيَمانٍ  َوْليَْسألْ . لَهُ فََسيُْعطَى يَُعيُِّر، َوال بَِسَخاءٍ  اْلَجِميعَ  يُْعِطي الَِّذي هللاَّ

يحُ  يَْخبِطُهَا التي اْلبَْحرِ  أَْمَواجَ  يُْشبِهُ اْلُمْرتَابَ  ألنَّ  ُمْرتَاٍب، هَا الرِّ  ظُنَّ يَ  فََل. َويَُردُّ

بِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َشْيئاً  يَنَالُ  نهُأ اإلْنَسانُ  ذلِكَ  ُجلَ  ألنَّ . الرَّ ْأيَْينِ  َذا الرَّ  يف ُمتَقَْلقِلٌ  هُوَ  الرَّ

ا بِإْرتِفَاِعِه، اْلُمتَواِضعُ  األخُ  َوْليَْفتَِخرِ . طُُرقِهِ  َجِميعِ   نهُأل فَبِإتَِّضاِعِه، اْلَغنِيُّ  َوأمَّ

ْمسَ  ألنَّ . يَُزولُ  اْلُعْشبِ  َكَزْهرِ  ، َمعَ  أَْشَرقَتْ  الشَّ  ْهُرهُ زَ  َواْنتَثَرَ  اْلُعْشَب، فَيَبََّست اْلَحرِّ

ُجلِ  طُوبَى. طُُرقِهِ  ُكلِّ  في أْيضاً  اْلَغنِيُّ  يَْذبُلُ  هَكَذا. َمْنظَِرهِ  َجَمالُ  َوفََسدَ   الَِّذي لِلرَّ

بُّ  بِهِ  َوَعدَ  الَِّذي اْلَحيَاِة، إْكلِيلَ  يَنَالُ  ُمْختَاَراً  َصارَ  إَذا ألنهُ التَّْجِربَِة، في يَْصبِرُ   الرَّ

 . يُِحبُّونَهُ لِلَِّذينَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (91 ــ 19:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ثَانِ  َوبُولُسَ  بَْرنَابَا يَْسَمُعونَ  َوَكانُوا. ُكلُّهُ اْلُجْمهُورُ  فََسَكتَ  ُ  نَعَ صَ  َما بَِجِميعِ  يَُحدِّ  هللاَّ

: قَائَِلً  يَْعقُوبُ  أََجابَ  َسَكتَا، َوبَْعَدَما. بَِواِسطَتِِهَما األَُممِ  في َواْلَعَجائِبَ  اآليَاتِ  ِمنَ 

َجالُ  أيهَا" ُ  اْفتَقَدَ  َكْيفَ  أَْخبَرَ  قَدْ  ِسْمَعانُ . اْسَمُعونِي إْخَوتُنَا، الرِّ الً  هللاَّ  يَأُْخذَ لِ  األَُممَ  أَوَّ

 دَ بَعْ  َسأَْرِجعُ : َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما األْنبِيَاِء، أَْقَوالُ  تُوافِقُهُ َوهَذا. اْسِمهِ  َعلَى َشْعباً  ِمْنهُمْ 

اقِطَةَ، َداُودَ  َخْيَمةَ  أْيضاً  َوأْبنِي هَذا  ْطلُبَ يَ  لَِكيْ  ثَانِيَةً، َوأُقِيُمهَا َرْدَمهَا أْيضاً  َوأَْبنِي السَّ

، النَّاسِ  ِمنَ  اْلبَاقُونَ  بَّ بُّ  يَقُولُ  َعلَْيِهْم، اْسِمي ُدِعيَ  الَِّذينَ  األَُممِ  َوَجِميعُ  الرَّ  الرَّ

انِعُ  اِجعِ  َعلَى يُثَقَّلَ  ال أنْ  أْقِضي أنا لِذلِكَ . األََزلِ  ُمْنذُ  اْلَمْعُروفَ  األَْمرَ  هَذا الصَّ  ينَ الرَّ

ِ  إلى نا، األْصنَاِم، َذبَائِحِ  َعنْ  يَْمتَنُِعوا أنْ  إلَْيِهمْ  يُْرَسلْ  بَلْ  األَُمِم، ِمنَ  هللاَّ  َوالزِّ

مِ  َواْلَمْخنُوِق،  َمنْ  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  في لَهُ اْلقَِديَمِة، األْجيَالِ  ُمْنذُ  ُموَسى ألنَّ . اْلَمائِتِ  َوالدَّ

 ".َسْبتٍ  ُكلِّ  في اْلَمَجاِمعِ  في يُْقَرأُ  إذْ  بِِه، يَْكِرزُ 

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (42 ــ 02:  13) َمرقُس
 

س َمرقُ مار  ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 19،  11:  22 مز

يقِيَن، أَْشَرقَ  نُورٌ  دِّ يقُ  أيهَا إْفَرُحوا. بِقَْلبِِهمْ  لِْلُمْستَقِيِمينَ  َوفََرحٌ  لِلصِّ دِّ ، ونَ الصِّ بِّ  بِالرَّ

 .هَلِّلُويَا. قُْدِسهِ  لِِذْكرِ  َوإْعتَِرفُوا
 

بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

مَ   َما ُكلَّ  لَنَا تَْفَعلَ  أنْ  نُِريدُ  ُمَعلُِّم، يَا: "لَهُ قَائِلَْينِ  َزْبِدي اْبنَا َويُوَحنَّا يَْعقُوبُ  إلَْيهِ  َوتَقَدَّ

 نَْجلِسَ  أنْ  أَْعِطنَا: "لَهُ فَقَاالَ ". لَُكَما؟ أَْفَعلَ  أنْ  تُِريَدانِ  َماَذا: "لَهَُما فَقَالَ ". طَلَْبنَاهُ 

 لََمانِ تَعْ  لَْستَُما: "يَُسوعُ  لَهَُما فَقَالَ ". َمْجِدكَ  في يََساِركَ  َعنْ  َواآلَخرُ  يَِمينِكَ  َعنْ  َواِحدٌ 

ْبَغةِ بِ  تَْصطَبَِغا َوأنْ  أنَا، أَْشَربُهَا التي اْلَكأْسَ  تَْشَربَا أنْ  أَتَْستَِطيَعانِ . تَْطلُبَانِ  َما  الصِّ

َُ  التي ا: "يَُسوعُ  لَهَُما فَقَالَ ". نَْستَِطيعُ : "لَهُ فَقَاالَ ". أَنَا؟ بِهَا أَْصطَبِ  التي اْلَكأْسُ  أَمَّ

ْبَغةُ  فَتَْشَربَانِهَا، أَنَا أَْشَربُهَا َُ  التي َوالصِّ ا. تَْصطَبَِغانِ  أَنَا هَابِ  أَْصطَبِ  ُجلُوسُ الْ  َوأمَّ

ا". لَهُمْ  أُِعدَّ  لِلَِّذينَ  إالَّ  أُْعِطيَهُ أنْ  لي فَلَْيسَ  يََساِري َوَعنْ  يَِمينِي َعنْ   َعَشَرةُ الْ  َسِمعَ  َولَمَّ

ُرونَ  إْبتََدأُوا  أنَّ  نَ تَْعلَُمو أَْنتُمْ ": لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فََدَعاهُمْ . َويُوَحنَّا يَْعقُوبَ  َعلَى يَتََذمَّ

 ُكونُ يَ  فََلَ . َعلَْيِهمْ  يَتََسلَّطونَ  ُعظََماَءهُمْ  َوأنَّ . يَُسوُدونَهُمْ  األَُمم ُرؤَساءَ  يُْحَسبُونَ  الَِّذينَ 

 أنْ  أََرادَ  َوَمنْ  َخاِدَماً، لَُكمْ  يَُكونُ  َعِظيماً، فِيُكمْ  يَِصيرَ  أنْ  أََرادَ  َمنْ  بَلْ . فِيُكمْ  هَكَذا
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الً، فِيُكمْ  يَِصيرَ   بَلْ  َدمَ لِيُخْ  يَأتِ  لَمْ  أْيضاً  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ . َعْبداً  لِْلَجِميعِ  يَُكونُ  أوَّ

ِ َدائِماً   ".َكثِيِرينَ  َعنْ  فِْديَةً  نَْفَسهُ َولِيَْبِذلَ  لِيَْخِدمَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر ِمسرى 92اليوم: 
 

 العَشيه

 (90 ــ 14:  92) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ الُمقدَ يل َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 1:  49 مز

ُ  ايَ  إلَْيكَ  تَأتِيَ  أنْ  نَْفِسي، تَاقَتْ  َكذلِكَ  اْلِميَاِه، يَنَابِيعِ  إلى اإليُل، يَْشتَاقُ  َكَما  .هَلِّلُويَا. هللاَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 َوَزنَاٍت، َخْمسَ  َواِحداً  فَأَْعطَى أَْمَوالَهُ، َوَسلََّمهُمْ  َعبِيَدهُ  َدَعا ُمَسافِرٌ  إْنَسانٌ  َوَكأنَما

 ذَ أَخَ  الَِّذي فََمَضى. َوَسافَرَ . طَاقَتِهِ  قَْدرِ  َعلَى َواِحدٍ  ُكلَّ . َوْزنَةً  َوآَخرَ  َوْزنَتَْيِن، َوآَخرَ 

 االْثنَتَْيِن، أََخذَ  الَِّذي أْيضاً  َوهَكَذا. أَُخرَ  َخْمَساً  فََربِحَ  بِهَا، َوتَاَجرَ  َوَزنَاتٍ  اْلَخْمسَ 

ا. أُْخَريَْينِ  ْثنَتَْينِ ا َربِحَ   َوأَْخفَى األَْرضِ  في َوَحفَرَ  فََمَضى اْلَواِحدةَ  أََخذَ  الَِّذي َوأمَّ

ةَ   َخذَ أَ  الَِّذي فََجاءَ . َوَحاَسبَهُمْ  اْلَعبِيدِ  أُولئِكَ  َسيِّدُ  َجاءَ  طَِويلٍ  َزَمانٍ  َوبَْعدَ . َسيِِّدهِ  فِضَّ

مَ  َوَزنَاتٍ  اْلَخْمسَ   .أَْعطيتَنِي َوَزنَاتٍ  َخْمسَ  َسيِِّدي، يا: قَائَِلً  أَُخرَ  َوَزنَاتٍ  َخْمسَ  َوقَدَّ

الِحُ  اْلَعْبدُ  أيهَا َحسناً : َسيُِّدهُ  لَهُ فَقَالَ . َربِْحتُهَا أَُخرُ  َوَزنَاتٍ  َخْمسُ  هَُوَذا  ُن،َواألِمي الصَّ

 أََخذَ  الَِّذي ءَ َجا ثُمَّ . َسيِِّدكَ  فََرحِ  إلى اُْدُخلْ . اْلَكثِيرِ  َعلَى فَأُقِيُمكَ  اْلقَلِيلِ  في أِميناً  ُكْنتَ 

 قَالَ  .َربِْحتُهَُما أُْخَريَانِ  َوْزنَتَانِ  هَُوذا. َسلَّْمتَنِي َوْزنَتَْينِ  َسيِِّدي، يا: َوقَالَ  اْلَوْزنَتَْينِ 
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ا: َسيُِّدهُ  لَهُ الِحُ  اْلَعْبدُ  أيهَا نِِعمَّ . اْلَكثِيرِ  لَىعَ  فَأُقِيُمكَ  اْلقَلِيلِ  في أَِميناً  ُكْنتَ  َواألَِميُن، الصَّ

ِ َدائِماً    .َسيِِّدكَ  فََرحِ  إلى اُْدُخلْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (12 ــ 11:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا. َعلي ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 2:  00 مز

ُموا ، َمَلَكُ  يَُعْسِكرُ . تَْخَزى ال َوُوُجوهُُكم َوإْستَنِيُروا، إلَْيهِ  تَقَدَّ بِّ  ئِفِيهِ َخا ُكلِّ  َحْولَ  الرَّ

يِهمْ   .هَلِّلُويَا .َويُنَجِّ
 

ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ظُنُّونَ يَ  َوَكانُوا أُوُرَشلِيَم، ِمنْ  قَِريباً  َكانَ  ألنهُ َمثََلً، فَقَالَ  َعادَ  هَذا يَْسَمُعونَ  َكانُوا َوإذْ 

ِ  َملَُكوتَ  أنَّ   دْ قَ  اْلِجْنسِ  َشِريفُ  إْنَسانٌ  َكانَ : "فَقَالَ . اْلَحالِ  في يَْظهَرَ  أنْ  َعتِيدٌ  هللاَّ

 مْ َوأَْعطَاهُ  لَهُ َعبِيدٍ  َعَشَرةَ  فََدَعا. َويَْرِجعَ  لِنَْفِسهِ  ُمْلَكاً  لِيَأُْخذَ  بَِعيَدةٍ  ُكوَرةٍ  إلى َذهَبَ 

ا. يَ آتِ  َحتَّى هِذهِ  في تَاِجُروا: لَهُمْ  قَائَِلً  أَْمنَاٍء، َعَشَرةَ   فََكانُوا َمِدينَتِهِ  أَْهلُ  َوأمَّ

 َرَجعَ  اَولَمَّ . َعلَْينَا يَْملِكُ  هَذا أنَّ  نُِريدُ  ال: قَائِلِينَ  َسفَاَرةً  َوَراَءهُ  فَأَْرَسلُوا يُْبِغُضونَهُ،

ةَ، أَْعطَاهُمُ  الَِّذينَ  اْلَعبِيدُ  إلَْيهِ  يُْدَعى أنْ  قَالَ  اْلُمْلَك، أََخذَ  بَْعَدَما  تَاَجرَ  ابِمَ  لِيَْعلَمَ  اْلفِضَّ

لُ  فََجاءَ . َواِحدٍ  ُكلُّ  ا: لَهُ فَقَالَ . أَْمنَاءٍ  َعَشَرةَ  َربِحَ  َمنَاكَ  َسيِِّدي، يَا: قَائَِلً  األَوَّ  يهَاأ نِِعمَّ

الُِح، اْلَعْبدُ   ثُمَّ . ُمْدنٍ  َعْشرِ  َعلَى ُسْلطَانٌ  لَكَ  فَْليَُكنْ  اْلقَلِيِل، في أَِمينَاً  ُكْنتَ  ألنكَ  الصَّ
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 أَنتَ  َوُكنْ : أْيضاً  لِهَذا فَقَالَ . أَْمنَاءٍ  َخْمَسةَ  َربِحَ  قَدْ  َمنَاكَ  َسيِِّدي، يَا: قَائَِلً  الثَّانِي َجاءَ 

ِ َدائِماً   ".ُمْدنٍ  َخْمسِ  َعلَى  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2:  4 ــ 93:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم ،فيلَبي أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َمواتِ  في هيَ  نَحنُ  َوطَنِيَّتَنَا فإنَّ   يَُسوعَ  َربَّنَا: ُمَخلَِّصنَا نَْنتَِظرُ  هُناكَ  وِمنْ . السَّ

 َمْجِدِه، َجَسدِ  لُِصوَرةِ  ُمَشاِركاً  لِيَُكونَ  تََواُضِعنَا َجَسدَ  َسيَُغيِّرُ  الَِّذي هَذا اْلَمِسيَح،

 األَِحبَّاءَ  إْخَوتِي يَا إذاً . َشْيءٍ  ُكلَّ  لِنَْفِسهِ  يُْخِضعَ  أنْ  اْستِطَاَعتِهِ  َعَملِ  بَِحَسبِ 

بِّ  في هَكَذا اْثبُتُوا َوإْكلِيلِي، فََرِحي يَا َواْلَمْحبُوبِيَن،  إلى أَْطلُبُ . األَِحبَّاءُ  أيهَا الرَّ

بِّ  في بِعينِهِ  هَذا في تَْفتَِكَرا أنْ  ِسْنتِيِخي إلى َوأَْطلُبُ  افُوِديَّةَ   أَْنتَ  لُكَ أَْسأَ  نََعمْ . الرَّ

 َمعَ  ،اإلْنِجيلِ  في َمِعي َجاهََدتَا اللَّتَْينِ  هَاتَْينِ  َساِعْدهَُما، َشريِكي اْلُمختَارُ  أيهَا أْيضاً،

. َحيَاةِ الْ  ِسْفرِ  في َمْكتُوبَةٌ  أَْسَماُؤهُمْ  الَِّذينَ  َمِعي، اْلَعاِملِينَ  َوبَاقِي أْيضاً  اْكلِيَمْنُدسَ 

بِّ  في اِْفَرُحوا . النَّاسِ  لَِجِميعِ  ِحْلُمُكمْ  لِيَْظهَرْ . اِْفَرُحوا: أْيضاً  َوأَقُولُ  ِحيٍن، ُكلَّ  الرَّ

بُّ  َلَةِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في بَلْ  بَِشْيٍء، تَْهتَمُّوا ال. قَِريبٌ  الرَّ َعاءِ  بِالصَّ  لِتُْعلَمْ  ِر،كْ الشُّ  َمعَ  َوالدُّ

ِ  لََدى ِطْلبَاتُُكمْ  ِ  َوَسَلمُ . هللاَّ  في ُكمْ َوأَْفَكارَ  قُلُوبَُكمْ  يَْحفَظُ  َعْقٍل، ُكلَّ  يَفُوقُ  الَِّذي هللاَّ

، هُوَ  َما ُكلُّ  إْخَوتِي يَا أَِخيراً . يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ   َعاِدٌل، هُوَ  َما ُكلُّ  َجلِيٌل، هُوَ  َما ُكلُّ  َحقٌّ

 امَ  أَوْ  فَِضيلَةٌ  فِيهِ  َما ِصيٍت، بُِحْسنِ  َشْيءٍ  ُكلُّ  بَِمَحبٍَّة، َشْيءٍ  ُكلُّ  طَاِهٌر، هُوَ  َما ُكلُّ 

 ُموهَا،َوَسِمْعتُ  َوتََسلَّْمتُُموهَا، تََعلَّْمتُُموهَا، الَّتي ِهيَ  هِذهِ . اْفتَِكُروا هِذهِ  فَفِي َكَراَمةٌ، فِيهِ 

، َونَظَْرتُُموهَا َلَمِ  َوإِلَهُ اْفَعلُوهَا، فَهِذهِ  فيَّ  .َمَعُكمْ  يَُكونُ  السَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (19 ــ 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

يَّانُ  هَُوذا. تَُدانُوا لِئََلَّ  إْخَوتي يا بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  يَئِنَّ  ال . ألْبَوابِ ا َعلَى َواقِفٌ  الدَّ

 اْسمِ بِ  تََكلَُّموا الَِّذينَ  األنبِيَاءِ  أناةِ  َوطُولِ  الَمَشقَّاتِ  اْحتَِمالِ  ِمثَالَ  إْخَوتي يا لَُكمْ  ُخُذوا

بِّ  بُ  نَْحنُ  هَا. الرَّ ابِِرينَ  نُطَوِّ  ألنَّ . بِّ الرَّ  َعاقِبَةَ  َوَرأَْيتُمْ  أيُّوبَ  بَِصْبرِ  َسِمْعتُمْ  قَدْ . الصَّ

بَّ  أفَةِ  َعِظيمُ  هُوَ  الرَّ  واتَْحلِفُ  ال إْخَوتي، يا َشيءٍ  ُكلِّ  َوقَْبلَ . األناةِ  طَويلُ  َوهُوَ  ِجّداً  الرَّ

َماءِ  ال  َلَّ لِئَ  ال، وال نََعْم، نََعمْ : َكَلُمُكمْ  َوْليَُكنْ . آَخرَ  بِقََسمٍ  َوال بِاألْرضِ  َوال بِالسَّ

 . اْلُحْكمِ  تَْحتَ  تَُكونُوا

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (6:  12 ــ 94:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 سَ أَفَسُ  إلى قَُدمَ  فَِصيحٌ  َرُجلٌ  اْلِجْنِس، إْسَكْنَدِريُّ  أَبلُّوُس، ْسُمهُإ يَهُوِديٌّ  يُوَجدُ  َوَكانَ 

بِّ  لِطَِريقِ  تِْلِميذاً  َكانَ  هَذا. اْلُكتُبِ  في ُمْقتَِدرٌ  وحِ  َحارٌّ  َوهُوَ  َوَكانَ . الرَّ  مُ يَتََكلَّ  بِالرُّ

 في يَُجاِهرُ  هَذا َواْبتََدأَ . فَقَطْ  يُوَحنَّا َمْعُموِديَّةَ  َعاِرفَاً . بِيَُسوعَ  يَْختَصُّ  َما بِتَْدقِيقٍ  َويَُعلِّمُ 

ا. اْلَمْجَمعِ  ِ  طَِريقَ  َوَعلََّماهُ  إلَْيِهَما، قَبَِلهُ  َوأَِكيَلَّ  بِِريْسِكَلَّ  َسِمَعاهُ  فَلَمَّ . تَْدقِيقٍ  رِ بِأَْكثَ  هللاَّ

وا أََخائِيَةَ، إلى يَْنطَلِقَ  أنْ  يُِريدُ  َكانَ  َوإذْ  ا. لُوهُ يَْقبَ  أنْ  لِلتََّلِميذِ  َوَكتَبُوا اإلْخَوةَ  َحضُّ  فَلَمَّ

 ُمبَيِّناً  اً،َجْهرَ  بِاْشتَِدادٍ  اْليَهُودَ  يُْفِحمُ  َكانَ  ألنهُ بِالنِّْعَمِة؛ َكثِيَراً  اْلُمؤِمنِينَ  نَفَعَ  هَذا، َجاءَ 

 أَنَّ  ُكوِرْنثُوَس، في أَبلُّوسُ  َكانَ  إذْ  فََحَدثَ . يَُسوعُ  هُوَ  اْلَمِسيحَ  أنَّ  اْلُكتُبِ  ِمنَ  لَهُمْ 

 فَقَالَ  َذ،تََلِمي َوَجدَ  أَفَُسَس، إلَى يَأتِيَ  لَِكيْ  اْلَعالِيَةِ  النََّواِحي في اْجتَازَ  َما بَْعدَ  بُولُسَ 

وحَ  قَبِْلتُمُ  هَلْ : "لَهُمْ  ا اْلقُُدسَ  الرُّ  ُروحٌ  يُوَجدُ  أنهُ َسِمْعنَا َوال: "لَهُ قَالُوا". آَمْنتُْم؟ لَمَّ

 إنَّ : "سُ بُولُ  فَقَالَ ". يُوَحنَّا بَِمْعُموِديَّةِ : "فَقَالُوا". إْعتََمْدتُْم؟ فَبَِماَذا: "لَهُمْ  فَقَالَ ". قُُدسٌ 

دَ  يُوَحنَّا ْعبَ  َعمَّ ". وعَ بِيَسُ  أَيْ  بَْعَدهُ، يَأْتِي بِالَِّذي يُْؤِمنُوا أنْ  قَائَِلً  التَّْوبَِة، بَِماءِ  الشَّ

ا بِّ  بِإْسمِ  إْعتََمُدوا َسِمُعوا فَلَمَّ ا. يَُسوعَ  الرَّ و َحلَّ  َعلَْيِهمْ  يََدهُ  بُولُسُ  َوَضعَ  َولَمَّ  حُ الرُّ

 . َويَتَنَبَّأُونَ  بِأَْلِسنَةٍ  يَْنِطقُونَ  فَطَفِقُوا َعلَْيِهْم، اْلقُُدسُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 الُمقَدساإلنجيل 

 (44 ــ 09:  19) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوقمار  ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4 ، 9 ، 1:  134 مز

بُّ  أيهَا اً، َعظُْمتَ  قَدْ  اإللَهُ الرَّ  لنُّورِ بِا إْشتََمْلتَ . تََسْربَْلتَ  اْلَجَلَلِ  َوِعظَمُ  ْعتَِرافُ اإل ِجدَّ

اَمهُ أَْرَواحاً  َمَلَئَِكتَهُ َصنَعَ  الَِّذي الثوِب، ِمْثلَ   .هَلِّلُويَا. تَْلتَِهبُ  نَاراً  َوُخدَّ
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ِغيُر، اْلقَِطيعُ  أَيهَا تََخْف، الَ   ُعوابِي. اْلَملَُكوتَ  يُْعِطيَُكمُ  أَنْ  ُسرَّ  قَدْ  أَباُكمْ  فَإنَّ  الصَّ

َمَواتِ  في َكْنزاً  تَْبلَى، ال أَْكيَاساً  لَُكمْ  َواْصنَُعوا. َصَدقَةً  َوأَْعطُوا أَْمتَعتَُكمْ   يَْفنَى، ال السَّ

 بُُكمْ قَلْ  يَُكونُ  هُنَاكَ  َكْنُزُكْم، َحْيثُ  ألَنهُ ُسوٌس؛ يُْفِسُدهُ  َوالَ  َساِرقٌ  ِمْنهُ يَْدنو ال َحْيثُ 

 اً أُنَاسَ  تُْشبِهُونَ  أْيضاً  َوأَْنتُمْ  ُموقََدةً، َوَمَصابِيُحُكمْ  ُمَمْنطَقَةً  أَْحقَاُؤُكمْ  لِتَُكنْ . أْيَضاً 

. ْقتِ لِْلوَ  لَهُ يَْفتَُحونَ  َوقََرعَ  َجاءَ  إَذا َحتَّى اْلُعْرِس، ِمنَ  يَْرِجعُ  َمتَى َسيَِّدهُمْ  يَْنتَِظُرونَ 

 هُنَّ إ: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . َساِهِرينَ  يَِجُدهُمْ  َسيُِّدهُمْ  َجاءَ  إَذا الَِّذينَ  اْلَعبِيدِ  ألُولَئِكَ  طُوبَى

 ْلهَِزيعِ ا في َجاءَ  أَوْ  الثَّانِي اْلهَِزيعِ  في َجاءَ  َوإَذا. فَيَْخِدُمهُمْ  َويَقُومُ  َويُْتِكئُهُْم، يَتََمْنطَقُ 

 انَ كَ  لَوْ  أَنهُ: اْعلَُموهُ  َوهَذا. اْلَعبِيدِ  ألُولَئِكَ  فَطُوبَى هَكَذا، يَْصنَُعونَ  َوَوَجَدهُمْ  الثَّالِثِ 

اِرقُ  يَأْتِي َساَعةٍ  أَيةِ  في يَْعلَمُ  اْلبَْيتِ  َربُّ   فَُكونُوا. ْنقَبُ يُ بَْيتَهُ يََدعْ  َولَمْ  يَْسهَُر، لََكانَ  السَّ

يَن، أْيضاً  أَْنتُمْ  : بُْطُرسُ  الَ فَقَ . اإلْنَسانِ  اْبنُ  يَأْتِي تَْعرفُونَها الَ  َساَعةٍ  في فَإنَّهُ ُمْستَِعدِّ

، بُّ  فَقَالَ  لِلَجِميعِ؟ قُْلتَهُ أَمْ  اْلَمثَلَ  هَذا قُْلتَ  أَلَنَا يَاَربُّ  ألَِمينُ ا اْلَوِكيلُ  تَُرى هُوَ  َمنْ : الرَّ
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 اْلَعْبدِ  ذلِكَ لِ  طُوبَى ِحينِِه؟ في طََعاَمهُمْ  لِيُْعِطيَهُمْ  َعبِيِدهِ  َعلَى َسيُِّدهُ  يُقِيُمهُ الَِّذي اْلَحِكيمُ 

 .هِ أَْمَوالِ  َجِميعِ  َعلَى يُقِيُمهُ إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  َحقَّاً  هَكَذا، يَْفَعلُ  يَِجُدهُ  َسيُِّدهُ  َجاءَ  إَذا الَِّذي

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر ِمسرى 96اليوم: 
 

 العَشيه

 (00 ــ 94:  13) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه ِمن
 

 12 ، 90:  01 مز

بَّ  أَِحبُّوا يِسيِه؛ َجِميعَ  يَا الرَّ بَّ  ألنَّ  قِدِّ  ِحكَ َصَل َكْثَرةَ  أَْعظَمَ  َما. اْلَحقَائِقَ  ْبتََغىإ الرَّ

، َخْرتَهُإ الَِّذي يَاَربُّ  .هَلِّلُويَا .يََخافُونَكَ  للَِّذينَ  دَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 ِصيرَ يَ  أنْ  التِّْلِميذَ  يَْكفِي. َسيِِّدهِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  َعْبدٌ  َوال ُمَعلِِّمِه، ِمنْ  أَْفَضلَ  تِْلِميذٌ  لَْيسَ 

 اْلَحِريِّ بِ  فََكمْ  بَْعلََزبُوَل، اْلبَْيتِ  َربَّ  لَقَّبُوا قَدْ  َكانُوا إنْ . َسيِِّدهِ  ِمْثلَ  َواْلَعْبدَ  َكُمَعلِِّمِه،

. ْعَرفُ َويُ إالَّ  َمْكتُومٌ  َوال َويُْستَْعلَنُ  إالَّ  َخفِيٌّ  لَْيسَ  ألنْ  إذاً؛ تََخافُوهُمْ  فََلَ ! بَْيتِهِ  أَْهلَ 

 َعلَى هِ بِ  نَاُدوا بِآَذانُِكمْ  تَْسَمُعونَهُ َوالَِّذي النُّوِر، في قُولُوهُ  الظُّْلَمةِ  في لَُكمْ  أَقُولُهُ الَِّذي

ا َجَسَدُكْم، يَْقتلُ  الَِّذي ِمنَ  تََخافُوا َوال ُسطُوِحُكْم،  لوهَا،يَْقت أنْ  يَْقِدُرونَ  ال نَْفَسُكمْ  أمَّ

 أَلَْيسَ  .َجهَنَّمَ  في ِكلَْيِهَما َواْلَجَسدَ  النَّْفسَ  يُهلِكَ  أنْ  يَْقِدرُ  الَِّذي ِمنَ  بِاْلَحِريِّ  َخافُوا بَلْ 

 ُكمْ أَبِي إَراَدةِ  بُِدونِ  األَْرضِ  َعلَى يَْسقُطُ  ال ِمْنهَُما َوَواِحدٌ  بِفَْلٍس؟ يُبَاَعانِ  ُعْصفُوَرانِ 

َمَواتِ  في الَِّذي ا. السَّ  واتََخافُ  فََلَ . ُمْحَصاةٌ  َجِميُعهَا ُرُؤوِسُكمْ  ُشُعورُ  فََحتَّى أْنتُمْ  َوأمَّ

امَ  بِي يَْعتَِرفُ  َمنْ  فَُكلُّ ! َكثِيَرةٍ  َعَصافِيرَ  ِمنْ  أَْفَضلُ  أَْنتُمْ ! إذاً   أنا فُ أَْعتَرِ  النَّاسِ  قُدَّ
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امَ  بِهِ  أْيضاً  َمَواِت، في الَِّذي أبِي قُدَّ امَ  يُْنِكُرنِي َوَمنْ  السَّ امَ  اً أْيض أنا أُْنِكُرهُ  النَّاسِ  قُدَّ  قُدَّ

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي ِ َدائِماً   .السَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (96 ــ 93:  19) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُهِمن 
 

  93 ، 12 ، 11 ، 13:  145 مز

يُسوكَ  ثُون، َوبَِعَجائِبِكَ  يُبَاِرُكونَكَ  قِدِّ تِكَ  يَُحدِّ  َخائِفِيِه، ئَةَ َمِشي يَْصنَعُ . يَْنِطقُون َوبِقُوَّ

بُّ  يَْحفَظُ   .هَلِّلُويَا .ُمْحبِّيهِ  َجِميعَ  الرَّ
 

اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن  ُمباركُ 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

مَ . اْلِعيدِ  في لِيَْسُجُدوا َصِعُدوا الَِّذينَ  ِمنَ  يُونَانِيُّونَ  قَْومٌ  َوَكانَ   فِيلُبُّسَ  إلى هُؤالءِ  فَتَقَدَّ

 فََجاءَ ". وعَ يَسُ  نََرى أنْ  نُِريدُ  َسيَِّدنا يَا: "قَائِلِينَ  َوَسأَلُوهُ  اْلَجلِيِل، َصْيَدا بَْيتِ  ِمنْ  الَِّذي

ا. لِيَُسوعَ  َوقَاالَ  َوفِيلُبُّسُ  أْنَدَراُوسُ  َجاءَ  ثُمَّ  ألَْنَدَراُوَس، َوقَالَ  فِيلُبُّسَ   فَأَجابَ  عُ يَُسو َوأمَّ

اعَ  أَتَت قَدْ : "لَهَُما َوقَالَ  دَ  ةُ السَّ  تَقَعْ  لَمْ  إنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ . اإلْنَسانِ  إْبنُ  لِيَتََمجَّ

. َكثِيرٍ  بِثََمرٍ  تَأتِي َماتَتْ  إذا َولِكنْ  َوْحَدهَا، تَْبقَى فَِهيَ  َوتَُمتْ  األَْرضِ  في اْلِحْنطَةِ  َحبَّةُ 

. بِديَّةٍ أَ  َحيَاةٍ  إلى يَْحفَظُهَا اْلَعالَمِ  هَذا في نَْفَسهُ يُْبِغضُ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يُِحبُّ  َمنْ 

 يَْخِدُمنِي َوَمنْ . َمِعي َخاِدِمي يَُكونُ  هُنَاكَ  أنَا أَُكونُ  َوَحْيثُ  فَْليَْتبَْعنِي، يَْخِدْمنِي َمنْ 

ِ َدائِماً   ".أبِي يُْكِرُمهُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (92 ــ 14:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ، بُِروحِ  يَْنقَاُدونَ  الَِّذينَ  ُكلَّ  ألنَّ  ِ  أَبنَاءُ  هُمْ  فَأُولئِكَ  هللاَّ  ْلُعبُوِديَّةِ ا ُروحَ  تَأُْخُذوا لَمْ  إذْ . هللاَّ

وحُ ". اآلبُ  آبا يَا: "نَْصُرخُ  بِهِ  الَِّذي التَّبَنِّي ُروحَ  أََخْذتُمْ  بَلْ  لِْلَخْوِف، أْيضاً   نَْفُسهُ الرُّ

ِ  أَْوالدُ  أننَا ألَْرَواِحنَا يَْشهَدُ  أْيضاً  ِ  َوَوَرثَةُ  أْيضاً، َوَرثَةٌ  فَنَْحنُ  أَْوالداً  ُكنَّا فَإنْ . هللاَّ  هللاَّ

دَ  لَِكيْ  َمَعهُ نَتَألَّمُ  ُكنَّا إنْ . اْلِميَراثِ  في اْلَمِسيحِ  َوُشَرَكاءُ   أَظُنُّ  ألني. َمَعهُ أْيضاً  نَتََمجَّ

َمانِ  هَذا آالمَ  أنَّ   تِظَارَ انْ  ألنَّ . فِينَا يُْستَْعلَنَ  أنْ  اْلَعتِيدِ  بِاْلَمْجدِ  تُقَاسُ  ال اْلَحاِضرِ  الزَّ

ِ؛ أْبنَاءِ  اْستَِعَلَنَ  يَتََوقَّعُ  اْلَخلِيقَةِ   إَراَدٍة، َعن ال لِْلبَاِطِل، أُْخِضَعت قَدْ  اْلَخلِيقَةَ  ألنَّ  هللاَّ

َجاِء؛ َعلَى أَْخَضَعهَا الَِّذي أْجلِ  ِمنْ  بَلْ   ِمنْ  َستُْعتَقُ  أْيضاً  نَْفَسهَا اْلَخلِيقَةَ  ألنَّ  الرَّ

يةِ  إلى اْلفََسادِ  ُعبُوِديَّةِ  ِ  أَْوالدِ  َمْجدِ  ُحرِّ  تَتََمخَّضُ وَ  تَئِنُّ  اْلَخلِيقَةِ  ُكلَّ  أنَّ  نَْعِرفُ  فَإنَّنَا. هللاَّ

وحِ، بَاُكوَرةُ  لَنَا الَِّذينَ  أْيضاً  نَْحنُ  بَلْ  فَقَْط، ِهيَ  َولَْيسَ . اآلنَ  َحتَّى َمعاً   أَْنفُُسنَا نَْحنُ  الرُّ

َجاءِ  ألننَا. أَْجَساِدنَا فَِداءَ  التَّبَنِّي ُمتََوقِِّعينَ  أَْنفُِسنَا، في نَئِنُّ  أْيضاً   َولِكنَّ . ْصنَالَ خَ  بِالرَّ

َجاءَ   نَّاكُ  إنْ  َولِكنْ . َعلَْيهِ  يَْصبِرُ  فَإيَّاهُ  أََحٌد، يَْنظُُرهُ  َما ألنَّ  َرَجاًء، لَْيسَ  اْلَمْنظُورَ  الرَّ

ْبرِ  نَتََوقَُّعهُ فَإنَّنَا نَْنظُُرهُ  لَْسنَا َما نَْرُجو وحُ  َوَكذلِكَ . بِالصَّ دُ  أْيضاً  الرُّ  ْعفَنا،ضَ  يَُعضِّ

وحَ  َولِكنَّ . يَْنبَِغي َكَما ألَْجلِهِ  نَُصلِّي َما نَْعلَمُ  لَْسنَا ألننَا  بِتَنَهَُّداتٍ  ينَافِ  يَْشفَعُ  نَْفَسهُ الرُّ

وحِ؛ فِْكرُ  هُوَ  َما يَْعلَمُ  اْلقُلُوبَ  يَْفَحصُ  الَِّذي َولِكنَّ . بِهَا يُْنطَقُ  ال ِ  عَ تََشفَّ  ألنهُ الرُّ  ّلِلَّ

يِسينَ  َعن  .اْلقِدِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيهللاَّ
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 (12 ــ 11:  9) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

هََواتِ  َعنِ  تَْبتَِعُدوا أنْ  َونَُزالََء، َكُغَربَاءَ  إلَْيُكمْ  أَْطلُبُ  األِحبَّاُء، أيهَا  لتيا اْلَجَسِديَّةِ  الشَّ

فُُكمْ  يَُكونَ  َوأنْ  النَّْفَس، تُقَاتِلُ   بِهِ  تََكلَُّمونَ يَ  َما فِي يَُكونُوا لَِكيْ  األَُمِم، بَْينَ  َحَسناً  تََصرُّ

، َكفَاِعلِي َعلِيُكمْ  الَِحةَ  أْعَمالَُكمُ  يََرْونَ  إذْ  َشرٍّ ُدونَ  الصَّ َ  يَُمجِّ . ادِ االْفتِقَ  يَْومِ  في هللاَّ

بِّ  أْجلِ  ِمنْ  بََشِريٍّ  تَْرتِيبٍ  لُِكلِّ  فَاْخَضُعوا ،ال فَْوقَ  هُوَ  فََكَمنْ  لِْلَملِكِ  َكانَ  إنْ . الرَّ  ُكلِّ

، فَاِعلِي ِمنْ  لَِلْنتِقَامِ  ِمْنهُ فََكُمْرَسلِينَ  لِْلُوالَةِ  أوْ  رِّ  هِذهِ  ألنَّ . اْلَخْيرِ  يلِفَاِعلِ  َولِْلَمْدحِ  الشَّ

ِ  إَراَدةُ  هيَ  وا لَِكيْ  اْلَخْيرَ  تَْصنَُعوا أنْ : هللاَّ  الوَ  َكأْحَراٍر،. األْغبِيَاءِ  النَّاسِ  َجهَالَةَ  تَِسدُّ

يَتُُكم تَُكنْ  ، َكِستَارٍ  ُحرِّ رِّ ِ  َكَعبِيدٍ  بَلْ  لِلشَّ  َخافُوا .اإلْخَوةَ  أِحبُّوا. َواِحدٍ  ُكلَّ  أَْكِرُموا. ّلِلَّ

 َ  .اْلَملِكَ  أَْكِرُموا. هللاَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (93 ــ 11:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

اٍت َكثِيَرةً، َحتَّى إِنَّهُْم َكانُوا يَأُخُذوَن َمناِديَل  ُ يَْصنَُع َعلَى يََدْي بُولَُس قُوَّ َوَكاَن هللاَّ

َعلَى َجَسِدِه َويََضُعونَهَا َعلَى اْلَمْرَضى، فَتَُزوُل َعْنهُُم األْمَراُض، َوِخَرقاً ِمْن 

يَرةُ. رِّ افِينَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  قَْومٌ  فَإْبتََدأ َوتَْخُرُج األْرَواُح الشِّ ِمينَ  الطَّوَّ وايُسَ  أنْ  اْلُمَعزِّ  مُّ

بِّ  بِاْسمِ  يَرةُ ال األْرَواحُ  بِِهمِ  الَِّذينَ  َعلَى يَُسوعَ  الرَّ رِّ  يَُسوعَ ب نَْستَْحلِفُُكمْ : "قَائِلِينَ  شِّ

 َكهَنٍَة، َرئِيسِ  يَهُوِديٍّ  َسَكاَوا، يُْدَعى لَِواحدٍ  بَنِينَ  َسْبَعةُ  َوَكانَ !" بُولُسُ  بِهِ  يَْكِرزُ  الَِّذي

وحُ  فَأَجابَ . هََذا يَْفَعلُونَ  يرُ  الرُّ رِّ ا: "لَهُمْ  َوقَالَ  الشِّ  ناأَ  َوبُولُسُ  أَْعِرفُهُ، فَأَنا يَُسوعُ  أمَّ

ا أَْعلَُمهُ، ُجلُ  َعلَْيِهمُ  فََوثَبَ ". أْنتُْم؟ فََمنْ  أْنتُمْ  َوأمَّ وحُ  بِهِ  َكانَ  الَِّذي الرَّ يرُ  الرُّ رِّ  ،الشِّ

ؤوسِ  َمْشُدوِخي ُعَراةً  اْلبَْيتِ  َذلِكَ  ِمنْ  هََربُوا َحتَّى َعلَْيهْم، َوقَِويَ  َوتََسلَّطَ   ارَ َوصَ . الرُّ

اِكنِينَ  َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودِ  لَِجِميعِ  ظَاِهراً  هََذا  ىَعلَ  َخْوفٌ  فََوقَعَ . أَفَُسسَ  في السَّ

بِّ  اْسمُ  َوَكانَ  َجِميِعِهْم،  يَأْتونَ  آَمنُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َوَكانَ . يَتََعظَّمُ  يَُسوعَ  الرَّ

ْحرَ  يَْستَْعِملُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َوَكانَ  ،بِأَْفَعالِِهمْ  َوُمْخبِِرينَ  ُمْعتَِرفِينَ  ُمونَ يُ السِّ  قَدِّ

قُونَهَا ُكتُبَهُمْ  رُ  فََوَجُدوهَا أَْثَمانَهَا َوَحَسبُوا. اْلَجِميعِ  أَمامَ  َويُحرِّ  نَ مِ  َربََواتٍ  بَِخْمسِ  تُقَدَّ

ةِ  بِّ  َكلَِمةُ  َكانَتْ  هَكَذا. اْلفِضَّ ةٍ  َوتَْقَوى تَْنُمو الرَّ  .بِِشدَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 ــ 19:  91) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  142 مز

يُسونَ  يَْفتَِخرُ  . َمْكتُوبَاً  ُحْكَماً  بِِهمْ  لِيَْصنَُعوا. َمَضاِجِعِهمْ  َعلَى َويَْبتَِهُجونَ  بِاْلَمْجِد، القِدِّ

يِسيهِ  َجِميعِ  في َكائِنٌ  اْلَمْجدُ  هَذا  .هَلِّلُويَا .قِدِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 وٍن،َوُسجُ  َمَجاِمعَ  إلى َويَُسلُِّمونَُكمْ  َويَْطُرُدونَُكْم، َعلَْيُكمْ  أَْيِديَهُمْ  يُْلقُونَ  ُكلِّهِ  هََذا َوقَْبلَ 

ُمونَ   في إَذاً  فََضُعوا. َشهَاَدةً  ذلِكَ  لَُكمْ  فَيَُكونُ . اْسِمي ألَْجلِ  َوُوالةٍ  ُملُوكٍ  أَمامَ  َوتُقَدَّ

ونَ  بَِما قَْبلُ  ِمنْ  تَْهتَمُّوا ال أنْ  قُلُوبُِكمْ   ال التي ةً َوِحْكمَ  فََماً  أُْعِطيُكمْ  أَنا ألني بِِه؛ تَْحتَجُّ

 اْلَوالَِدْينِ  ِمنَ  تَُسلَُّمونَ  َوَسْوفَ . يُنَاقُِضوهَا أَوْ  يُقَاِوُموهَا أنْ  ُمَعانِِديُكمْ  َجِميعُ  يَْقِدرُ 

 عِ اْلَجِمي ِمنَ  ُمْبَغِضينَ  َوتَُكونُونَ . ِمْنُكمْ  َويَْقتُلُونَ  َواألَْصِدقَاِء، َواألَْقِربَاءِ  َواإلْخَوةِ 

 . أْنفَُسُكمْ  تَْقتَنُونَ  بَِصْبِرُكمُ . تَْهلِكُ  ال ُرُؤوِسُكمْ  ِمنْ  َوَشْعَرةٌ . اْسِمي ألَْجلِ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من شهر ِمسرى 92اليوم: 
 

 العَشيه

 (16 ــ 2:  12) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ـ 2:  42 مز

بُّ  ُ  األَُمِم، َجِميعِ  َعلَى َملَكَ  الرَّ ُعوبِ  ُرَؤَساءُ . اْلُمقَدَّسِ  َعْرِشهِ  َعلَى َجلَسَ  هللاَّ  الشُّ

اءَ  ألنَّ  إْبَراِهيَم، إِلَهِ  َمعَ  إْجتََمُعوا ِ  أِعزَّ  .هَلِّلُويَا. ِجّداً  إْرتَفَُعوا قَد هللاَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

دُ يَ  بِهَذا. لَُكمْ  فَيَُكونُ  تُِريُدونَ  َما تَْطلُبُوا فِيُكْم، َكَلَِمي َوثَبَتَ  فيَّ  ثَبَتُّمْ  إنْ   أنْ : أبِي تََمجَّ

 في اُْثبُتُوا. ناأَ  أَْحبَْبتُُكمْ  َكذلِكَ  أبِي أََحبَّنِي َكَما. تََلَِميِذي فَتَُكونُونَ  َكثِيرٍ  بِثََمرٍ  تَأْتوا

 أبِي َصايَاوَ  َحفِْظتُ  قَدْ  أَنا أني َكَما َمَحبَّتِي، في تَْثبُتُوا َوَصايَايَ  َحفِْظتُمْ  إنْ . َمَحبَّتِي

 هيَ  هِذهِ . ُكمفََرحُ  َويُْكَملَ  فِيُكمْ  فََرِحي يَْثبُتَ  لَِكيْ  بِهَذا َكلَّْمتُُكمْ . َمَحبَّتِهِ  في ثَابِتٌ  َوأَنا

 أنْ : َذاه ِمنْ  أَْعظَمُ  ُحبٌّ  ألََحدٍ  لَْيسَ . أَْحبَْبتُُكمْ  َكَما بَْعَضاً  بَْعُضُكمْ  تُِحبُّوا أنْ : َوِصيَّتِي

 َولَْستُ . بِهِ  أَْوَصْيتُُكمْ  َما ُكلَّ  َعَمْلتُمْ  إنْ  أَِحبَّائِي َوأْنتُمْ . َصِديقِهِ  ألَْجلِ  نَْفَسهُ أََحدٌ  يََضعَ 

 ألني يأَْصِدقَائِ  َدَعْوتُُكمْ  قَدْ  لِكنِّي َسيُِّدهُ، يَْصنَعُ  َما يَْعلَمُ  ال اْلَعْبدَ  ألنَّ  َعبِيَداً؛ أَْدُعوُكمْ 

 أُطلِقُُكمْ وَ  اْختَْرتُُكمْ  أَنا بَلْ  اْختَْرتُُمونِي أَْنتُم لَْستُمْ . أبِي ِمنْ  َسِمْعتُهُ َما بُِكلِّ  أَْعلَْمتُُكمْ 

 .إْسِميبِ  تَْسأَلُونَهُ َما ُكلَّ  اآلبُ  يُْعِطيَُكمُ  لَِكيْ  ثََمُرُكْم، َويَُدومَ  بِثََمٍر، َوتَأْتوا لِتَْذهَبُوا

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (01 ــ 12:  16) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 4،  0:  132 مز

، يَْلتَِمُسونَ  الَِّذينَ  قَْلبُ  َولِيَْفَرحْ  بَّ بَّ  إْبتَُغوا الرَّ وا، الرَّ  ُكلِّ  يف َوْجهَهُ اُْطلُبُوا َوإْعتَزُّ

 .هَلِّلُويَا .ِحينٍ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

مُ  َوهُوَ  َواْلَحِريرَ  األَْرُجوانَ  يَْلبَسُ  َوَكانَ  َغنِيٌّ  إْنَسانٌ  َكانَ   َوَكانَ  .ُمتََرفِّهَاً  يَْومٍ  ُكلَّ  يَتَنَعَّ

 نْ أ َويَْشتَِهي بِاْلُجُروحِ، َمْضُروبَاً  بَابِهِ  ِعْندَ  َمْطُروحاً  لَِعاَزُر، اْسُمهُ ِمْسِكينٌ  أْيضاً 

، َمائَِدةِ  ِمنْ  يَْسقُطُ  الَِّذي اْلفُتَاتِ  ِمنَ  بَْطنَهُ يَْمألَ   تَْلَحسُ وَ  تَأْتِي اْلِكَلَبُ  َكانَتِ  بَلْ  اْلَغنِيِّ

 اً أْيض اْلَغنِيُّ  َوَماتَ . إْبَراِهيمَ  ِحْضنِ  إلى اْلَمَلَئَِكةُ  َوَحَملَْتهُ اْلِمْسِكينُ  فََماتَ . ُجُروَحهُ

 َعاَزرَ َولِ  بَِعيدٍ  ِمنْ  إْبَراِهيمَ  َوَرأَى اْلَعَذاِب، في الَجِحيمِ  في َوهُوَ  َعْينَْيهِ  فََرفَعَ  َوُدفَِن،

 َرفَ طَ  لِيَبُلَّ  لَِعاَزرَ  لي َوأَْرِسلْ  اْرَحْمنِي، إْبَراِهيَم، أَبِي يَا: َوقَالَ  فَنَاَدى ِحْضنِِه، في

دَ  بَِماءٍ  إْصبِِعهِ  بٌ  ألني لَِسانِي، َويُبَرِّ  اْبنِي، ايَ : إْبَراِهيمُ  لَهُ فَقَالَ . اللَِّهيبِ  هَذا في ُمَعذَّ

ىيَ  هُوَ  َواآلنَ . اْلبََلَيَا لَِعاَزرُ  َوَكذلِكَ  َحيَاتَِك، في َخْيَراتِكَ  اْستَْوفَْيتَ  أَنكَ  اْذُكرْ   تََعزَّ

بُ  َوأَْنتَ  هُنَا ةٌ  َوبَْينَُكمْ  بَْينَنَا تُوَجدُ  ُكلِِّه، هَذا َوفَْوقَ . تَتَعذَّ  إنَّ  تَّىحَ  َعِظيَمةٌ، ثَابِتَةٌ  هُوَّ

 ُروايَْعبُ أنْ  ِعْنِدُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوال يَْقِدُروَن، ال إلَْيُكمْ  هَهُنَا ِمنْ  اْلُعبُورَ  يُِريُدونَ  الَِّذينَ 

 َحتَّى ،إْخَوةٍ  َخْمَسةَ  لِي ألنَّ  أبِي؛ بَْيتِ  إلى تُْرِسلَهُ أنْ  أَبِت، يَا إَذاً  أَْسأَلُكَ : فَقَالَ . إلَْينَا
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 مْ ِعْنَدهُ : إْبَراِهيمُ  لَهُ فَقَالَ . هَذا اْلَعَذابِ  َمْوِضعِ  إلى أْيضاً  هُمْ  يَأْتُوا لَِكْيَلَ  لَهُمْ  يَْشهَدَ 

 لَْيِهمْ إ َمَضى إَذا بَلْ  إْبَراِهيَم، أَبِي يَا ال،: فَقَالَ . ِمْنهُمْ  فَْليَْسَمُعوا َواألْنبِيَاُء، ُموَسى

 َواألْنبِيَاِء، ُموَسى ِمنْ  يَْسَمُعونَ  ال َكانُوا إنْ : لَهُ فَقَالَ . يَتُوبُونَ  األَْمَواتِ  ِمنَ  َواِحدٌ 

قُونَ  األَْمَواتِ  ِمنَ  َواِحدٌ  قَامَ  إنْ  َوال ِ َدائِماً   .يَُصدِّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (13 ــ 1:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا . ْلقَُدَماءِ لِ  ُشِهدَ  هذا في فَإنَّهُ. تَُرى ال بِأُُمورٍ  َواإليقَانُ  يُْرَجى بَِما الثِّقَةُ  فَهُوَ  اإليَمانُ  َوأمَّ

هُورَ  أنَّ  نَْفهَمُ  بِاإليَمانِ  ِ، بَِكلَِمةِ  أُْتقِنَتْ  الدُّ نْ  لَمْ  َحتَّى هللاَّ ا يَُرى َما يَتََكوَّ . اِهرٌ ظَ  هُوَ  ِممَّ

بَ  بِاإليَمانِ  ِ  هَابِيلُ  قَرَّ يٌق، أنهُ لَهُ ُشِهدَ  فَبِهِ  قَايِيَن، ِمنْ  أَْفَضلَ  َذبِيَحةً  ّلِِلَّ  َشِهدَ  ذْ إ ِصدِّ

 ُ  اْلَمْوتَ  ىيَرَ  ال لَِكيْ  أَْخنُوخُ  نُقِلَ  بِاإليَمانِ ! بَْعدُ  يَتََكلَّمُ  َماَت، َوإنْ  َوبِِه،. لِقََرابِينِهِ  هللاَّ

َ  ألنَّ  يُوَجدْ  َولَمْ  َ  أَْرَضى قَدْ  بِأَنهُ لَهُ ُشِهدَ  نَْقلِهِ  قَْبلَ  إذْ . نَقَلَهُ هللاَّ  إيَمانٍ  بُِدونِ  َولِكنْ . هللاَّ

ِ  إلى يَأْتِي الَِّذي أنَّ  يَِجبُ  ألنهُ إْرَضاُؤهُ؛ يُْمِكنُ  ال  يرُ يَص َوأَنهُ َمْوُجوٌد، بِأَنهُ يُْؤِمنُ  هللاَّ

ا نُوحٌ  بِاإليَمانِ . يَْطلُبُونَهُ لِلَِّذينَ  ُمَجاِزياً   ،َخافَ  بَْعدُ  تُرَ  لَمْ  أُُمورٍ  َعنْ  إلَْيهِ  أُوِحيَ  لَمَّ

 لَِّذيا لِْلبِرِّ  َواِرثاً  َوَصارَ  اْلَعالََم، َدانَ  قِبَلِهِ  ِمنْ  الَِّذي هََذا. بَْيتِهِ  لَِخَلَصِ  فُْلكاً  َوَصنَعَ 

ا إْبَراِهيمُ  بِاإليَمانِ . لِإليَمانِ   َعتِيداً  َكانَ  الَِّذي اْلَمَكانِ  إلى يَْخُرجَ  أنْ  أَطَاعَ  ُدِعيَ  لَمَّ

هُ أَْينَ  إلى يَْعلَمُ  ال َوهُوَ  فََخَرجَ  ِميَراثاً، يَأُْخَذهُ  أَنْ  بَ  بِاإليَمانِ . يَتََوجَّ  ضِ أَرْ  في تََغرَّ

 ِميَراثِ  في َشِريَكْيهِ  َويَْعقُوبَ  إْسَحقَ  َمعَ  ِخيَامٍ  في َساِكناً  أَْرَضهُ، لَْيَستْ  َكأنهَا اْلَمْوِعدِ 
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 هَاَصانِعُ  الَّتِي األََساَساُت، لَهَا الَّتِي اْلَمِدينَةَ  يَْنتَِظرُ  َكانَ  ألنهُ بَِعْينِِه؛ اْلَمْوِعدِ  هَذا

ُ  هُوَ  َوَخالِقُهَا  .هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (90 ــ 14:  9) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 يَمانُ اإل يَْقِدرُ  هَلْ  أَْعَماٌل؟ لَهُ لَْيسَ  َولِكنْ  إيَماناً  لَهُ إنَّ  أََحدٌ  قَالَ  إنْ  إْخَوتِي يَا اْلَمْنفََعةُ  َما

، لِْلقُوتِ  َوُمْحتَاَجْينِ  ُعْريَانَْينِ  أُْختٌ  أَوْ  أَخٌ  َكانَ  إنْ  يَُخلَِّصهُ؟ أنْ   الَهُمَ  فَقَالَ  اْليَْوِميِّ

 َمافَ  اْلَجَسِد، اْحتِيَاجَ  تُْعطُوهَُما لَمْ  َولِكنْ " َوإْشبََعا إْستَْدفِئَا بَِسَلٍَم، إْذهَبَا: "أََحُدُكمُ 

 ولُ يَقُ  لِكنْ . َذاتِهِ  في َميِّتٌ  فَهُوَ  أَْعَماٌل، لَهُ يَُكنْ  لَمْ  إنْ  أْيضاً، اإليَمانُ  هَكَذا اْلَمْنفََعةُ؟

 أُِريكَ  َوأَنا أَْعَمالَِك، بُِدونِ  إيَمانَكَ  أَِرنِي" أَْعَمالٌ  لِي َوأَنا إيَماٌن، لَكَ  أَْنتَ : "َواِحدٌ 

َ  أنَّ  تُْؤِمنُ  أَْنتَ . بِأَْعَمالِي إيَمانِي يَاِطينُ . تَْفَعلُ  َحَسناً . َواِحدٌ  هللاَّ  ِمنُونَ يُؤْ  أْيضاً  َوالشَّ

ونَ   َمالٍ أَعْ  بُِدونِ  اإليَمانَ  أنَّ  اْلبَاِطلُ  اإلْنَسانُ  أيهَا تَْعلَمَ  أنْ  تُِريدُ  هَلْ  َولِكنْ ! َويَْقَشِعرُّ

رْ  أَلَمْ  َميٌِّت؟ مَ  إذْ  بِاألَْعَماِل، أَبونَا إْبَراِهيمُ  يَتَبَرَّ  أنَّ  تََرىفَ  اْلَمْذبَحِ؟ َعلَى اْبنَهُ إْسَحقَ  قَدَّ

 فَآَمنَ : "اْلقَائِلُ  اْلِكتَابُ  َوتَمَّ  اإليَماُن، أُْكِملَ  َوبِاألَْعَمالِ  أَْعَمالِِه، َمعَ  َعِملَ  اإليَمانَ 

ِ  إْبَراِهيمُ  اً  لَهُ فَُحِسبَ  بِاّلِلَّ ِ  َخلِيلَ  َوُدِعيَ " بِرَّ  .هللاَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (04 ــ 93:  2) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ  الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ِ، ِعْندَ  َمْرِضياً  َجِميَلً  َوَكانَ  ُموَسى ُولِدَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  َوفي  رٍ أَْشهُ ثََلثَةَ  ُربِّيَ  هَذا هللاَّ

ا. أَبِيهِ  بَْيتِ  في بَ . اْبناً  لِنَْفِسهَا َوَربَّْتهُ فِْرَعْونَ  اْبنَةُ  أََخَذْتهُ طُِرَح، َولَمَّ  وَسىمُ  فَتَهَذَّ

ا. أَْعَمالِهِ  َوفي َكَلَِمهِ  في ُمْقتَِدراً  َوَكانَ  اْلِمْصِريِّيَن، ِحْكَمةِ  بُِكلِّ  ةُ  لَهُ َكُملَتْ  َولَمَّ  ُمدَّ

 ْظلُوَماً مَ  َواِحداً  َرأَى َوإذْ . إْسَرائِيلَ  بَنِي إْخَوتَهُ يَْفتَقِدَ  أنْ  بَالِهِ  َعلَى َخطَرَ  َسنَةً، أَْربَِعينَ 

 أنَّ  ُمونَ يَْفهَ  إْخَوتَهُ أنَّ  يَظُنُّ  َوَكانَ . اْلِمْصِريَّ  قَتَلَ  إذْ  لِْلَمْغلُوِب، َواْنتَقَمَ  َعلَْيِه، فَتََحنَّنَ 

 َ ا. َخَلَصاً  يُْعِطيِهمْ  يَِدْيهِ  َعلَى هللاَّ  هُمْ وَ  آلَخرينَ  ظَهَرَ  اْلَغدِ  َوفي. يَْفهَُموا فَلَمْ  هُمْ  َوأمَّ

 ْعضاً؟بَ  بَْعُضُكمْ  تَْظلُِمونَ  لَِماذا. إْخَوةٌ  ِرَجالٌ  أَْنتُمْ : قَائَِلً  لِلُصْلحِ  فََوفَّقَهُمْ  يَتََخاَصُموَن،

 ْقتُلَنِيتَ  أنْ  أَتُِريدُ  َعلَْينَا؟ قَاِضياً  أوْ  َرئيساً  أَقَاَمكَ  َمنْ : قَائَِلً  لَِصاِحبِهِ  الظَّالِمُ  فََجَحَدهُ 

؟ أَْمسِ  قَتَْلتَ  َكَما أَْنتَ   يف َغِريباً  َوَصارَ  اْلَكلَِمِة، هَِذهِ  بَِسبَبِ  ُموَسى فَهََربَ  اْلِمْصِريَّ

ا. اْبنَْينِ  هُنَاك َولَدَ  َحْيثُ  َمْديَاَن، أَْرضِ   في َمَلكٌ  لَهُ ظَهَرَ  َسنَةً، أَْربَُعونَ  َكُملَتْ  َولَمَّ

يَّةِ  ا. ُعلَّْيقَةٍ  َعلَى نَارٍ  لَِهيبِ  في ِسينا طُورِ  بَرِّ بَ  الُرؤيَةَ  ُموَسى َرأَى فَلَمَّ  َوفِيَما .تََعجَّ

مُ  هُوَ  َل، يَتَقَدَّ بِّ  َصْوتُ  َصارَ  لِيَتَأمَّ  َوإلَهُ إْبَراِهيمَ  إلَهُ آبائَِك، إلَهُ هُوَ  أَنَا: قَائَِلً  الرَّ

لَ  أنْ  يَْجُسرْ  َولَمْ  ُموَسى فَاْرتََعدَ . يَْعقُوبَ  َوإلَهُ إْسَحقَ  بُّ  لَهُ فَقَالَ . يَتَأَمَّ  نَْعلَ  اْخلَعْ : الرَّ

َسةٌ  أَْرضٌ  هُوَ  َعلَْيهِ  َواقِفٌ  أَْنتَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  ألنَّ  ِرْجلَْيَك؛  ِعيَانَاً  َرأَْيتُ  قَدْ . ُمقَدَّ

 ْرِسلَكَ ألُ  اآلنَ  فَهَلُمَّ . ألَُخلَِّصهُمْ  َونََزْلتُ  أَنِينَهُمْ  َوَسِمْعتُ  ِمْصَر، في الَِّذينَ  َشْعبِي َمَشقَّةَ 

 .ِمْصرَ  إلى

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

  



 ىمن شهر ِمسر ثاَمن والِعشروناليوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

861 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 ــ 12:  19) َمرقُس
 

س َمرقُ مار  ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  13 - 2:  132 مز

 َحَق،إلسْ  َوقََسَمهُ إلْبَراِهيَم، بِهِ  َعهَدَ  الَِّذي األَْجيَاِل، آالفِ  إلى بِهَا أَْوَصى التي اْلَكلَِمةُ 

 .هَلِّلُويَا. األَبدِ  إلى َعْهداً  َوإلْسَرائِيلَ  أَْمَراً، لِيَْعقُوبَ  أَقَاَمهُ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

وقِيُّوَن، إلَْيهِ  َوَجاءَ  دُّ  َكتَبَ  لُِّم،ُمعَ  يَا: "قَائِلِينَ  َوَسأَلُوهُ  قِيَاَمةٌ، لَْيسَ  يَقُولُونَ  الَِّذينَ  الصَّ

ْجهَا أَْوالَداً، يَُخلِّفْ  َولَمْ  اْمَرأَةً  َوتََركَ  أٌَخ، ألََحدٍ  َماتَ  إنْ : ُموَسى لَنَا  َويُقِمْ  أَُخوهُ، يَتََزوَّ

جَ . إْخَوةٍ  َسْبَعةُ  ِعْنَدنَا فََكانَ . ألَِخيهِ  نَْسَلً  لُ  تََزوَّ . نَْسَلً  يَْتُركْ  َولَمْ  َوَماَت، اْمَرأَةً  األَوَّ

َجهَا ابُع، الثَّالِثُ  َوهَكَذا. نَْسَلً  أْيضاً  هُوَ  يَْتُركْ  َولَمْ  َوَماَت، الثَّانِي فَتََزوَّ  لَمْ وَ  َوالسَّ

 ْوَجةً؟زَ  تَُكونُ  ِمْنهُمْ  لَِمنْ  اْلقِيَاَمِة، فَفِي. أْيضاً  اْلَمْرأَةُ  َماتَت اْلُكلِّ  َوآِخرَ . نَْسَلً  يَْتُرُكوا

ْبَعةَ  ألنَّ   ونَ تَْعِرفُ  ال إذْ  تَِضلُّوَن، لِهَذا ألَْيسَ :"يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  ".َزْوَجةً  اتََّخُذوها السَّ

ةَ  َوال اْلُكتُبَ  ِ؟ قُوَّ ُجونَ  ال األَْمَواتِ  ِمنَ  قَاُموا َمتَى ألنهُمْ  هللاَّ ْجَن، َوال يَتََزوَّ  لْ بَ  يَتََزوَّ

َمَواتِ  في َكالمَلئَِكة يَِصيُرونَ  ا .السَّ  مْ قََرْأتُ  أَفََما: يَقُوُمونَ  إنَّهُمْ  األَْمَواتِ  ِجهَةِ  ِمنْ  َوأمَّ

ُ  َخاطَبَهُ َكْيفَ  ُموَسى، ِكتَابِ  في  ْسَحقَ إ َوإِلَهُ إْبَراِهيمَ  إِلَهُ أَنا: قَائَِلً  اْلُعلَّْيقَةِ  َعلَى هللاَّ

 ".َكثِيراً  تَِضلُّونَ  إذاً  فَأَْنتُمْ . أَْحيَاءٍ  إِلَهُ بَلْ  أَْمَواتٍ  إِلَهَ  لَْيسَ  يَْعقُوَب؟ َوإِلَهُ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
$$$ 
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 من شهر ِمسرى 92اليوم: 
 

 العَشيه

 (11 ــ 1:  12) َمتي
 

البَشير،  َمتيار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12،  12 ، 13 ، 2:  109 مز

، يَْلبَُسونَ  َكهَنَتُكَ  يُسوكَ  اْلبِرَّ  ِسَراجاً  هَيَّأْتُ . َعْبِدكَ  َداُودَ  أَْجلِ  ِمنْ  يَْبتَِهُجونَ  وقِدِّ

 .هَلِّلُويَا. قُْدِسي يُْزِهرُ  َوَعلَْيهِ  لَِمِسيِحي،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ اآلتي بإسِ  ُمباركُ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

يِسيُّونَ ِمْن أُوُرَشلِيَم  يَُسوعَ  إِلَى َجاءَ  ِحينَئِذٍ   تََلَِميُذكَ  ىيَتََعدَّ  لَِماَذا"قَائِلِيَن:  َكتَبَةٌ وَ  فَرِّ

يُوخِ، تَْقلِيدَ   أَْيًضا، َوأَْنتُمْ  :لَهُمْ  قَالَ فَ  "ُخْبًزا؟ يَأُْكلُونَ  ِحينََما أَْيِديَهُمْ  يَْغِسلُونَ  الَ  فَإِنَّهُمْ  الشُّ

ْونَ  لَِماَذا َك، اكَ أَبَ  أَْكِرمْ : قَائَِلً  أَْوَصى هللاَ  تَْقلِيِدُكْم؟ فَإِنَّ  بَِسبَب هللاِ  َوِصيَّةَ  تَتََعدَّ  َوأُمَّ

ا فَْليَُمتْ قَاَل َكلِمةً َرِديئَةً قي أبيِه َوأَُمِه  َوَمنْ   بِيهِ ألَ  قَالَ  َمنْ : فَتَقُولُونَ  أَْنتُمْ  َمْوتًا. َوأَمَّ

هِ  أَوْ  هُ. فَقَدْ  أَوْ  أَبَاهُ  يُْكِرمُ  فََلَ . ِمنِّي بِهِ  تَْنتَفِعُ  الَِّذي هُوَ  قُْربَانٌ : أُمِّ  هللاِ  يَّةَ َوصِ  أَْبطَْلتُمْ  أُمَّ

ْعبُ  هَذايُكِرُمني "قَائَِلً:  إَِشْعيَاءُ  َعْنُكمْ  تَنَبَّأَ  َحَسنًا! ُمَراُؤونَ  يَا !تَْقلِيِدُكمْ  بَِسبَب  الشَّ

ا بَِشفَتَْيِه،  ِهيَ  َعالِيمَ تَ  يَُعلُِّمونَ  َوهُمْ  يَْعبُُدونَني بَِعيًدا. َوبَاِطَلً  َعنِّي فَُمْبتَِعدٌ  قَْلبُهُ َوأَمَّ

 اْلفَمَ  يَْدُخلُ  َما ْفهَُموا. لَْيسَ إوَ  إْسَمُعوا" :لَهُمُ  َوقَالَ  اْلَجْمعَ  َدَعا ثُمَّ  ."النَّاسِ  َوَصايَا

سُ  سُ  هَذا اْلفَمِ  ِمنَ  يَْخُرجُ  َما بَلْ  اإِلْنَساَن، يُنَجِّ  ."اإِلْنَسانَ  يُنَجِّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (93 ــ 19:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 2 ، 4:  113 مز

بُّ  أَْقَسمَ  . "َمْلِشيَصاَدقَ  طَْقسِ  َعلَى األَبدِ  إلى اْلَكاِهنُ  هُوَ  أَْنتَ  إِنَّكَ : "يَْنَدمَ  َولَنْ  الرَّ

بُّ   .هَلِّلُويَا .َرْأَساً  يَْرفَعُ  لِذلِكَ  يَِمينَِك، َعنْ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

مَ  ِحينَئِذٍ  يِسيِّينَ  أَنَّ  تَْعلَمُ أَنَت ": لَهُ َوقَالُوا تََلَِميُذهُ  تَقَدَّ ا اْلفَرِّ  ْلقَْولَ اهَذا  َسِمُعوا لَمَّ

 ِمنيُْقلَُع. َماَواتِ السَّ اَلَذي فِي  أَبِي يَْغِرْسهُ لَمْ  َغْرسٍ  ُكلُّ " :َوقَالَ  فَأََجابَ  "وا؟َعثَر

 يَْسقُطَانِ  أَْعَمى يَقُودُ  أَْعَمى َكانَ  َوإِنْ . ُعْميَانٍ  قَاَدةُ  ُعْميَانٌ  هُمْ . اُْتُرُكوهُمْ  أَُصولِِه.

رْ ": لَهُ َوقَالَ  بُْطُرسُ  . فَأََّجابَ "ُحْفَرةٍ  فِي ِكَلَهَُما  أَْنتُمْ " :لَهُمَ  . فَقَالَ "اْلَمثَلَ  هَذا لَنَا فَسِّ

 ْمِضييَ اإلنَساِن  فَمَ  يَْدُخلُ  َما ُكلَّ  أَنَّ  بَْعدُ  تَْفهَُمونَ  فَاِهِميَن؟ أَالَ  َغْيرُ  اآلنَ  َحتَّى أَْيًضا

ا إِلَى َويَْنَدفِعُ  اْلَجْوفِ  إِلَى  كَ لذَ وَ  ،يَخُرجُ  اْلقَْلب فَِمنَ  اْلفَمِ  ِمنَ  يَْخُرجُ  َما اْلَمْخَرجِ؟ َوأَمَّ

سُ  يَرةٌ  أَْفَكارٌ  تَْخُرجُ  اْلقَْلب ِمنَ  اإِلْنَساَن، ألَنْ  يُنَجِّ  ،الفِْسقُ  ،الِزنىَ  ،القَْتلُ : ِشرِّ

سُ  الَّتِي ِهيَ  . هِذهِ اِديفُ تَجْ ال ،الُزورِ  الَشهَاَداتُ  ،الِسْرقَةُ  ا. اإِلْنَسانَ  تُنَجِّ  األَْكلُ  َوأَمَّ

سُ  فََلَ  َمْغُسولَةٍ  َغْيرِ  بِأَْيدٍ  ِ َدائِماً   ."اإِلْنَسانَ  يُنَجِّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (1:  11 ــ 92:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  ُكورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِميِر، ألَنَّ  ْجلِ ألَ  َشْيٍء، َعنْ  فَاِحِصينَ  َغْيرَ  ُكلُوهُ  اْلَمْلَحَمةِ  فِي يُبَاعُ َشيٍء  ُكلُّ   الضَّ

بِّ "  أَنْ  َوتُِريُدونَ  يَْدُعوُكْم، اْلُمْؤِمنِينَ  َغْيرِ  ِمنْ  أََحدٌ  َكانَ  َوإِنْ . "َوِمألَهَا األَْرضَ  لِلرَّ

مُ  َما فَُكلُّ  تَْذهَبُوا، ِميِر. َولِكنْ  ْجلِ ألَ  ،َعن َشيءٍ  فَاِحِصينَ  َغْيرَ  ُكلُوهُ  لَُكمْ  يُقَدَّ  نْ إِ  الضَّ

ِمن أَجِل وَ  أَْعلََمُكْم، الَِّذي َذاكَ  ْجلِ ألَ  تَأُْكلُوا فََلَ  "لَِوثَنٍ  َمْذبُوحٌ  هَذا" :أََحدٌ  قَالَ 

ِميرِ " ِميرِ "ِمن أجِل  أَقُولُ . "الضَّ  .َصاِحبكَ  َضِميرُ  بَلْ  أَْنَت، َضِميَركَ  لَْيسَ  ،"الضَّ

يَّتِي فِي يُْحَكمُ  لَِماَذا ألَنَّهُ  لَِماَذافَ  بُِشْكٍر، أَتَنَاَولُ  أَنَا ُكْنتُ  آَخَر؟ فَإِنْ  َضِميرِ  ِمنْ  ُحرِّ

أي  نَ تَْفَعلُو أَوْ  تَْشَربُونَ  أَوْ  تَأُْكلُونَ  ُكْنتُمْ  َعلَْيِه؟ فَإَِذا أَْشُكرُ  َما ألَْجلِ  َعلَيَّ  يُْفتََرى

 لَِكنِيَسةِ وَ  َولِْليُونَانِيِّينَ  لِْليَهُودِ  َعْثَرةٍ  بَِلَ  ُكونُواوَ هللاِ.  لَِمْجدِ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ْفَعلُواإفَ  ،َشيءٍ 

 نَفَعَ  بَل ،نَفِعي َوحِدي طَالِبٍ  َغْيرَ  َشْيٍء، ُكلِّ  فِي اْلَجِميعَ  أُْرِضي ْيًضاأَ  أَنَا هللاِ. َكَما

 .ِسيحِ بِاْلمَ ُمتَشبهٌ  أَْيًضا أَنَا َكَما بِي ُمتََشبِهينَ  ُكونُوا .يَْخلُُصوا لَِكيْ  اْلَكثِيِريَن،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (91 ــ 12:  4) الَكاثولِيُكون
 

سول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ  لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 َونَْحنُ . هللاِ  فِيأيضاً يَثُبَت  َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتُ  فَاّلِلُ  هللاِ، ْبنُ إ هُوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  ْعتََرفَ يَ  َمنِ 

ْقنَا لِمنَاعَ  قَدْ   فِي يَْثبُتْ  ِة،اْلَمَحبَّ  فِي يَْثبُتْ  َوَمنْ  َمَحبَّةٌ، هللَاُ . فِينَا ّلِلِ  الَّتِي اْلَمَحبَّةَ  َوَصدَّ

لَتِ  فِيِه. بِهَذا يَْثبُتْ  َوهللاُ  هللاِ  ي يَْومِ  فِيَدالَةً  نَِجدَ  أَنْ : فِينَا اْلَمَحبَّةُ  تََكمَّ  َكَما ألَنَّهُ ،نُونةِ الدِّ

 اِملَةُ اْلكَ  اْلَمَحبَّةُ  بَلِ  اْلَمَحبَِّة، فِي َخْوفَ  الَ  اْلَعالَِم، هَذا فِي نَْحُن أَْيًضاَكاَن ذاَك فهَكَذا 

ا. َعَذابٌ  لَهُ اْلَخْوفَ  ألَنَّ  َخاِرجٍ  إِلَى اْلَخْوفَ  تَْطَرحُ  لْ  فَلَمْ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ  فِي يَتََكمَّ

الً. إِنْ  أََحبَّنَا هُوَ  ألَنَّهُ نُِحبُّ هللا نَْحنُ اْلَمَحبَِّة.  َوهُِو  "هللاَ  أُِحبُّ  إِنِّي" :أََحدٌ  قَالَ  أَوَّ

 أَنْ  يَستِطيعُ  َكْيفَ  أَْبَصَرهُ، الَِّذي أََخاهُ  يُِحبُّ  الَ  َمنْ  ألَنَّ . َكاِذبٌ  فَهُوَ  أََخاهُ،يُبِغُض 

 .ْيًضاأَ  أََخاهُ  يُِحبُّ  هللاَ  يُِحبُّ  َمنْ  أَنَّ : ِمْنهُ اْلَوِصيَّةُ  هِذهِ  َولَنَا يُْبِصْرهُ؟ لَمْ  الَِّذي هللاَ  يُِحبَّ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (49 ــ 04:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

يِسيٌّ اْسُمهُ َغَماالَئِيُل، ُمَعلٌِّم  ٌم ِعْنَد َجِميعِ فَقَاَم في اْلَمْجَمعِ َرُجٌل فَرِّ لِلنَّاُموِس، ُمَكرَّ

َجاُل  َجاُل قَلِيَلً إلى َخاِرجٍ. ثُمَّ قَاَل لَهُْم: "أَيهَا الرِّ ْعِب، َوأََمَر أْن يُْخَرَج الرِّ الشَّ

اإلْسَرائِيلِيُّوَن، اْحتَِرُزوا ألَنفُِسُكْم ِمْن ِجهَِة هَُؤالِء النَّاِس فِيَما أَْنتُْم ُمْزِمُعوَن أَْن 
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َعلُوا بِهْم. ألنهُ قَْبَل هَِذِه األياِم قَاَم ثُوَداُس قَائَِلً َعْن نَْفِسِه إنَّهُ َشْيٌء، الَِّذي اتَّبََعهُ تَفْ 

ُدوا َوَصاُروا  َجاِل نَْحُو أَْربَعِ ِمئٍَة، الَِّذي قُتَِل، َوَجِميُع الَِّذيَن اْنقَاُدوا لَهُ تَبَدَّ َعَدٌد ِمَن الرِّ

هََذا قَاَم يَهُوَذا اْلَجلِيلِيُّ في أياِم االْكتِتَاِب، َواْجتََذَب َوَراَءهُ َشْعباً  َكَلَ َشْيٍء. بَْعدَ 

ُدوا. َواآلَن  َكثِيراً. فَهََذا اآلَخُر هَلََك أْيضاً، َوَجِميُع الَِّذيَن َكانَْت قُلُوبُهُْم َمائِلَةً لَهُ تَبَدَّ

َجا ْأُي أَْو هََذا أَقُوُل لَُكْم: اْبتَِعُدوا َعْن هَُؤالِء الرِّ ِل َواْتُرُكوهُْم؛ ألنهُ إْن َكاَن هََذا الرَّ

ِ فََلَ يُْمِكنُُكْم أْن تَْنقُُضوهُ، لِئََلَّ  اْلَعَمُل ِمَن النَّاِس فََسْوَف يَْنتَقُِض، َوإْن َكاَن ِمَن هللاَّ

سُ  ِ ". فَأَطَاُعوهُ. َوَدَعُوا الرُّ َل َوَجلَُدوهُْم، َوأَْوَصْوهُْم تُوَجُدوا أَْنتُم أْيضاً ُمَحاِربِيَن ّلِِلَّ

ا هُْم فََذهَبُوا فَِرِحيَن ِمْن أََماِم َوْجهِ اْلَمْجَمعِ؛  أْن ال يَُعلُِّموا بِاْسِم يَُسوَع، ثُمَّ أَْطلَقُوهُْم. أَمَّ

لَّ يَْوٍم ألنهُْم ُحِسبُوا ُمْستَأِْهلِيَن أْن يُهَانُوا ِمْن أَْجِل هََذا االْسِم. َوَكانُوا ال يََزالُوَن كُ 

 في اْلهَْيَكِل وفي ُكلِّ بَْيٍت يَُعلُِّموَن ويَْكِرُزوَن بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ.

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 ــ 91:  2) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  12:  62 مز

بِّ  ُمبَاَركُ  لَِه، الرَّ بِّ  ُمبَاَركُ  اإْلِ  .هَلِّلُويَا .َسبِيلُنَا لَنَا يَُسهِّلُ  ،إِلَهَ َخََلِصنَا فَيَْوًما، يَْوًما الرَّ
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َوَستَْطلُبُونَنِي، َوتَُموتُوَن فِي َخِطيَّتُِكْم َحْيُث أَنَا أَْمِضي »قَاَل لَهُْم يَُسوُع أَْيًضا: 

وُل: أَلََعلَّهُ يَْقتُُل نَْفَسهُ َحتَّى يَقُ »فَقَاَل اْليَهُوُد: «. أَْمِضي أَنَا الَ تَْقِدُروَن أَْنتُْم أَْن تَأْتُوا

ا أَنَا فَمِ : »فَقَاَل لَهُمْ «. َحْيُث أَْمِضي أَنَا الَ تَْقِدُروَن أَْنتُْم أَْن تَأْتُوا؟ ْن أَْنتُْم ِمْن أَْسفَُل، أَمَّ

ا أَنَا فَلَْسُت ِمْن هَذا اْلَعالَِم. فَقُْلُت لَُكْم: إِنَُّكْم تَُموتُوَن فِي  فَْوُق أَْنتُْم ِمْن هَذا اْلَعالَِم، أَمَّ

َمْن »فَقَالُوا لَهُ: «. يَاُكمْ َخطَايَاُكْم، ألَنَُّكْم إِْن لَْم تُْؤِمنُوا أَنِّي أَنَا هَُو تَُموتُوَن فِي َخطَا

أَنَا ِمَن اْلبَْدِء َما أَُكلُِّمُكْم أَْيًضا بِِه. إِنَّ لِي أَْشيَاَء َكثِيَرةً أَتََكلَُّم »فَقَاَل لَهُْم يَُسوُع: « أَْنَت؟

ْنهُ، فَهَذا أَقُولُهُ َوأَْحُكُم بِهَا ِمْن نَْحِوُكْم، لِكنَّ الَِّذي أَْرَسلَنِي هَُو َحق َوأَنَا َما َسِمْعتُهُ مِ 

ِ َدائِماً   .َولَْم يَْفهَُموا أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل لَهُْم َعِن اآلبِ «. لِْلَعالَمِ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 من شهر ِمسرى 03اليوم: 
 

 العَشيه

 (22 ــ 20:  10) َمتي
 

البَشير،  َمتيار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  19 ، 11:  2 مز

ونَ  األَبدِ  إلَى َعلَْيَك، اْلُمتَِّكلِينَ  َجِميعُ  َوليَْفَرحْ   يُِحبُّونَ  نَ الَِّذي ُكلُّ  بِكَ  َويَْفتَِخرْ . يَُسرُّ

يقَ  بَاَرْكتَ  أَنتَ  ألنكَ  إْسَمَك، دِّ  .هَلِّلُويَا. يَاَربُّ  الصِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا َوَحَدثَ  ا. هُنَاكَ  ِمنْ  اْنتَقَلَ  األْمثَالَ  هِذهِ  يَُسوعُ  أَْكَملَ  لَمَّ  َكانَ  َوطَنِهِ  إلى َدَخلَ  َولَمَّ

اُت؟ َوهِذهِ  اْلِحْكَمةُ  هِذهِ  لِهَذا أَْينَ  ِمنْ : "َوقَالُوا بُِهتُوا َحتَّى َمَجاِمِعِهمْ  في يَُعلُِّمهُمْ   اْلقُوَّ

اِر؟ اْبنَ  هَذا أَلَْيسَ  هُ أَلَْيَستْ  النَّجَّ  َوِسْمَعانَ  َويُوِسي يَْعقُوبَ  َوإْخَوتُهُ َمْريََم، ِهيَ  أُمُّ

 فََكانُوا ،"َجِميُعهَا؟ هِذهِ  لِهَذا أْينَ  فَِمنْ  ِعْنَدنَا؟ َجِميُعهُنَّ  أََخَواتُهُ أََولَْيَستْ  هُوَذا؟َويَ 

ا. بِهِ  يَْعثُُرونَ   فيوَ  َوطَنِهِ  في إالَّ  َما ِجهَةٍ  في ُمهَانٌ  نَبِيٌّ  لَْيسَ : "لَهُمْ  فَقَالَ  يَُسوعُ  َوأَمَّ

اتٍ  هُنَاكَ  يَْصنَعْ  َولَمْ ". بَْيتِهِ   .إيَمانِِهمْ  لَِعَدمِ  َكثِيَرةً  قُوَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (2 ــ 1:  14) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،النبي، بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود 
 

 2:  131 مز

، َمِدينَةِ  ِمنْ  ألُبِيدَ  األَْرِض؛ ُخطَاةِ  َجِميعَ  أَْقتُلُ  ُكنتُ  اْلَغدواِت، أَْوقَاتِ  في بِّ  يعَ َجمِ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .اإلْثمِ  َصانِعي
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َمنِ  ذلِكَ  وفي ْبعِ  َرئِيسُ  ِهيُروِدسُ  َسِمعَ  الزَّ  هُوَ  هَذا: "لِفِْتيَانِهِ  فَقَالَ  يَُسوَع، َخبَرَ  الرُّ

اتُ  بِهِ  تُْعَملُ  هَذا أْجلِ  َوِمنْ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  قَامَ  فَإنَّهُ اْلَمْعَمَدانُ  يُوَحنَّا  فَإنَّ ". القُوَّ

 اْمَرأةِ  ِهيُروِديَّا أْجلِ  ِمنْ  السِّْجنِ  في َوطََرَحهُ َوَربطهُ يُوَحنَّا أْمَسكَ  قَدْ  َكانَ  ِهيُروِدسَ 

 تُلَهُيَقْ  أنْ  َوأَرادَ ". تَتَِّخَذهَا أنْ  لَكَ  يَِحلُّ  ال: "لَهُ يَقُولُ  َكانَ  يُوَحنَّا ألنَّ  أِخيِه، فِيلُبُّسَ 

ِ َدائِماً   .نَبِيٍّ  ِمْثلَ  ِعْنَدهُمْ  َكانَ  ألنهُ اْلَجْمعِ، ِمنَ  فََخافَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (16 ــ 2:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 هُوَ  فََما". َعطَايَا النَّاسَ  َوأَْعطَى َسْبيَاً  َسبَى الَعَلَءِ  إلى َصِعدَ  إذْ : "يَقُولُ  لِذلِكَ 

ُعودُ  ْفلَى؟ األَْرضِ  ِجهَاتِ  إلى أْيضاً  َذهَبَ  أنهُ إالَّ  الصُّ  ِعدَ صَ  الَِّذي هُوَ  نََزلَ  فَالَِّذي السُّ

َمَواِت؛ َجِميعِ  إلى أْيضاً  لَ  السَّ  َلً،ُرسُ  يَُكونُوا أنْ  اْلبَْعضَ  طَىأَعْ  َوهُوَ . َشْيءٍ  ُكلَّ  لِيُكمِّ

ِريَن، َواْلبَْعضَ  أْنبِيَاَء، َواْلبَْعضَ   تَْكِميلِ  ألَْجلِ  َوُمَعلِِّميَن، ُرَعاةً  َواْلبَْعضَ  ُمبَشِّ

يِسيَن،  ْحَدانِيَّةِ وَ  إلَى َجِميُعنَا نَْنتَِهيَ  أنْ  إلَى اْلَمِسيحِ، َجَسدِ  لِبُْنيَانِ  اْلِخْدَمِة، لَِعَملِ  اْلقِدِّ

ِ  إْبنِ  َوَمْعِرفَةِ  اإليَمانِ   ال َكيْ . اْلَمِسيحِ  ِمْلءِ  قَاَمةِ  قِيَاسِ  إلَى. َكاِملٍ  إْنَسانٍ  إلَى. هللاَّ

 ِحيلَةِ بِ  تَْعلِيٍم، ِريحِ  بُِكلِّ  َوَمْحُمولينَ  بِاألْمَواجِ  َمْضُروبِينَ  أْطفَاالً  بَْعدُ  َما في نَُكونَ 

َللِ  َمِكيَدةِ  إلَى بَِمْكرٍ  النَّاِس،  إِلَْيِه، يءٍ شَ  ُكلِّ  في لِنَْنُموَ  الَمَحبَِّة، في َصاِدقِينَ  بَلْ . الضَّ

ْأسُ  هُوَ  الَِّذي باً  اْلَجَسدِ  ُكلُّ  ِمْنهُ الَِّذي هَذا الَمِسيُح،: الرَّ  بُِمَؤاَزَرةِ  َوُمْقتَِرناً  َمَعاً، ُمَركَّ

اً  َصانَِعاً  األْعَضاِء، ِمنَ  َواِحدٍ  لِّ لِكُ  اْلَمَواِهبِ  َعَملِ  َكمْقَدارِ  ِعْرٍق، ُكلِّ   لِلَجَسدِ  نُُموَّ

 .اْلَمَحبَّةِ  في لِبُْنيَانِهِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (0:  9 ــ 12:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثانية الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْلتُمْ  إَذا تَْصنَُعونَهُ َما نِْعمَ  هُوَ  الَِّذي هَذا األْنبِيَاِء، َكَلمُ  ِعْنَدنَا َوثَابِتٌ   ِمْثلِ كَ  إلَْيِه، تَأمَّ

 في َويَْظهَرَ  يُْشِرقَ  َوالنُّورُ  النَّهَاُر، يَْظهَرَ  حتَّى ُمْظلٍِم، َمْوِضعٍ  في ُمِضيءٍ  ِسَراجٍ 

الً  َوهَذا قُلُوبُِكْم، اتِ  ُكلَّ  أنَّ : فَاْعلَُموهُ  أَوَّ . ةً َخاصَ  َذاتِهَا ِمنْ  تَأِْويلُهَا لَْيسَ  اْلُكتبِ  نُبُوَّ

ةٌ  َجاَءتْ  إْنَسانٍ  بَِمِشيئَةِ  َولَْيَستْ  ِ  بِإَراَدةِ  أُنَاسٌ  تََكلَّمَ  بَلْ  َزَماٍن، في نُبوَّ وحِ بِ  هللاَّ  الرُّ

ْعِب، في َكَذبَةٌ  أْنبِيَاءُ  َكانَ  َوقَدْ . اْلقُُدسِ  ابُو ُمَعلُِّمونَ  فِيُكمْ  يَُكونُ  َما ِمْثلُ  الشَّ  َن،َكذَّ

 لَىعَ  َويَْجلِبُونَ  يَْجَحُدونَهُ، اْشتََراهُمْ  الَِّذي َوالّسيِّدُ . هََلكٍ  بِبَِدعِ  يَأتونَ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ 

 َعلَى يَُجدَّفُ  قِبَلِِهمْ  َوِمنْ  نََجاَساتِِهْم، نَْحوَ  يَْنَجِذبُونَ  َوَكثِيُرونَ . َسِريعاً  هََلََكاً  أْنفُِسِهمْ 

 البَْدءِ  ْنذُ مُ  َدْينُونَتُهُمْ  الَِّذينَ  هَُؤالءِ  بُِكْم، يَتَِّجُرونَ  البَاِطلِ  َوَكَلمِ  َوبِالظُّْلمِ . اْلَحقِّ  طَِريقِ 

 .يَْنَعسُ  ال َوهََلُكهُمْ  تَْبطُُل، ال

ا ال  تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (02 ــ 03:  2) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا يَّةِ  في َمَلكٌ  لَهُ ظَهَرَ  َسنَةً، أَْربَُعونَ  َكُملَتْ  َولَمَّ  ىَعلَ  نَارٍ  لَِهيبِ  في ِسينا طُورِ  بَرِّ

ا. ُعلَّْيقَةٍ  بَ  الُرؤيَةَ  ُموَسى َرأَى فَلَمَّ مُ  هُوَ  َوفِيَما. تََعجَّ َل، يَتَقَدَّ بِّ  َصْوتُ  َصارَ  لِيَتَأمَّ  الرَّ
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 لَمْ وَ  ُموَسى فَاْرتََعدَ . يَْعقُوبَ  َوإِلَهُ إْسَحقَ  َوإِلَهُ إْبَراِهيمَ  إِلَهُ آبائَِك، إِلَهُ هُوَ  أَنَا: قَائَِلً 

لَ  أنْ  يَْجُسرْ  بُّ  لَهُ فَقَالَ . يَتَأَمَّ  اقِفٌ وَ  أَْنتَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  ألنَّ  ِرْجلَْيَك؛ نَْعلَ  اْخلَعْ : الرَّ

َسةٌ  أَْرضٌ  هُوَ  َعلَْيهِ   َوَسِمْعتُ  ِمْصَر، في الَِّذينَ  َشْعبِي َمَشقَّةَ  ِعيَانَاً  َرأَْيتُ  قَدْ . ُمقَدَّ

 الَِّذي ُموَسى هُوَ  هَذا. ِمْصرَ  إلى ألُْرِسلَكَ  اآلنَ  فَهَلُمَّ . ألَُخلَِّصهُمْ  َونََزْلتُ  أَنِينَهُمْ 

ُ  أَْرَسلَهُ هَذا َعلينَا؟ قَاِضياً  أَوْ  َرئِيساً  أَقَاَمكَ  َمنْ : قَائِلِينَ  أَْنَكُروهُ   بِيَدِ  فَاِدياً وَ  َرئِيساً  هللاَّ

 في َوآيَاتٍ  َعَجائِبَ  َصانَِعاً  أَْخَرَجهُمْ  الَِّذي هَذا. اْلُعلَّْيقَةِ  في لَهُ ظَهَرَ  الَِّذي اْلَمَلَكِ 

يَّةِ  َوفي األَْحَمِر، اْلبَْحرِ  َوفي ِمْصَر، أَْرضِ   الَِّذي ُموَسى هُوَ  هَذا. َسنَةً  أَْربَِعينَ  اْلبَرِّ

بُّ  لَُكمُ  َسيُقِيمُ  إنهُ: إْسَرائِيلَ  لِبَني قَالَ   لَهُ ،ِمْثلِي نَبِيّاً  إْخَوتُِكمْ  َوَسطِ  ِمنْ  اإللهُ الرَّ

 .تَْسَمُعونَ 

بِّ تَْنُمو وتَْكثُرُ  َسة، آمين. لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (94 ــ 16:  14) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َداُود النبي بركاتُهِمن َمزاميرأبينا 
 

  14 ، 90:  23 مز

ُدنِي، التَّْسبِيحِ  َذبِيَحةُ  ِ، َخَلَصَ : أُِريكَ  َحْيثُ  الطَِّريقُ  َوهُنَاكَ  تَُمجِّ  يَّ اْلَعل أَْوفِ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. نُُذوَركَ 
 

بُن يُسوع الَمسيح إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، 

  .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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 ْلَعَشاءِ ا َساَعةِ  في َعْبَدهُ  َوأَْرَسلَ  َكثِيِريَن، َوَدَعا َعِظيَمةً  َولِيَمةً  َصنَعَ  إْنَسانٌ : "لَهُ فَقَالَ 

ينَ  لِيَقُولَ   َصْوتٍ بِ  يَْستَْعفُونَ  َجِميعاً  فَاْبتََدأوا. أُِعدَّ  قَدْ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ألنَّ  تََعالَْوا: لِْلَمْدُعوِّ

لُ  فَقَالَ . َواِحدٍ   أنْ  أَْسأَلُكَ . َوأَْنظَُرهُ  أَْخُرجَ  أنْ  ُمْضطَرٌّ  وأنا َحْقَلً، إْشتََرْيتُ  إنِّي: األوَّ

 اضٍ مَ  َوأَنَا بَقٍَر، أَْزَواجِ  َخْمَسةَ  اْشتََرْيتُ  إنِّي: آَخرُ  َوقَالَ . آتِياً  لَْستُ  ألني تُْعفِيَنِي

ْجتُ  إنِّي: آَخرُ  َوقَالَ . آتِياً  لَْستُ  ألني تُْعفِيَنِي أنْ  أَْسأَلُكَ . ألَْمتَِحنَهَا  فَلِذلِكَ  ،بِاْمَرأَةٍ  تََزوَّ

 قَالَ وَ  اْلبَْيِت، َربُّ  َغِضبَ  ِحينَئِذٍ . بِذلِكَ  َسيَِّدهُ  َوأَْخبَرَ  اْلَعْبدُ  فََجاءَ . أَِجيءَ  أنْ  أَْقِدرُ  ال

 نَ اْلَمَساِكي اْلَمَكانِ  هَذا إلى َوأَْدِخلْ  اْلَمِدينَِة، َوَشَواِرعِ  األَِزقَّةِ  إلى َسِريعاً  اْخُرجْ : لَِعْبِدهِ 

َعفَاءَ   ْيضاً أ َويُوَجدُ  أََمْرَت، َكَما َصارَ  قَدْ  َسيُِّد، يَا: اْلَعْبدُ  فَقَالَ . َواْلُعْرجَ  َواْلُعْميَ  والضُّ

يِّدُ  فَقَالَ . َمَكانٌ  يَاَجاتِ  الطُُّرقِ  إلى اْخُرجْ : لِْلَعْبدِ  السَّ  ىَحتَّ  بِالدُُّخولِ  َوأَْلِزْمهُمْ  َوالسِّ

َجالِ  أُولئِكَ  ِمنْ  َواِحدٌ  لَْيسَ  إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  ألني بَْيتِي، يَْمتَلِئَ  ينَ  الرِّ  ُذوقُ يَ  اْلَمْدُعوِّ

ِ َدائِماً   ".َعَشائِي   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 ئالنَسمن شهر  1اليوم: 
 

 العَشيه

 (49 ــ 04:  13) َمتي
 

البَشير،  َمتيار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 4:  62 مز

ُ  يَا لَنَا إْستَِجبْ . األَبدِ  إلى ِديَاِركَ  في يَْسُكنُ  َوقَبِْلتَهُ، إْختَْرتَهُ لَِمنْ  طُوبَى  ُمَخلُِّصنَا، هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. األَْرضِ  أَْقطَارِ  َجِميعِ  َرَجاءَ  يَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ اآلتي بإسِ ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

. اً َسْيف بَلْ  َسَلماً  ألُْلقِيَ  ِجْئتُ  َما األَْرِض، َعلَى َسَلَماً  ألُْلقِيَ  ِجْئتُ  أني تَظُنُّوا ال

قَ  أَتَْيتُ  فَإنِّي هَا، ِضدَّ  َوااِلْبنَةَ  أبِيِه، ِضدَّ  اإلْنَسانَ  ألُفَرِّ . اَحَماتِهَ  ِضدَّ  َواْلَعُروسَ  أُمِّ

هُ أوْ  أَبَاهُ  أََحبَّ  َمنْ . بَْيتِهِ  أَْهلُ  اإلْنَسانِ  َوأَْعَداءُ   َحبَّ أَ  َوَمنْ  يَْستَِحقُّنِي، فََلَ  ِمنِّي أَْكثَرَ  أُمَّ

. يَْستَِحقُّنِي َلَ فَ  َويَْتبَُعنِي َصلِيبَهُ يَْحِملُ  ال َوَمنْ  يَْستَِحقُّنِي، فََلَ  ِمنِّي أَْكثَرَ  اْبنَتَهُ أوْ  اْبنَهُ

 بِلَنِي،قَ  فَقَدْ  يَْقبَْلُكمْ  َمنْ . يَِجُدهَا أَْجلِي ِمنْ  نَْفَسهُ أََضاعَ  َوَمنْ  يُِضيُعهَا، نَْفَسهُ َوَجدَ  َمنْ 

 َوَمنْ  يَأُْخُذ، يٍّ نَبِ  فَأَْجرَ  نَبِيٍّ  بِاْسمِ  نَبِيَّاً  يَْقبَلْ  َمنْ . َسلَنِيأَرْ  الَِّذي قَبِلَ  فَقَدْ  يَْقبَْلنِي َوَمنْ 

اً  يَْقبَلْ  َغارِ  هُؤالءِ  أََحدَ  يَْسقِ  َوَمنْ . يَأُْخذُ  بَارٍّ  فَأَْجرَ  بَارٍّ  بِاْسمِ  بَارَّ  اِردٍ بَ  َماءٍ  َكأْسَ  الصِّ

 .أَْجُرهُ  يَِضيعَ  لَنْ  إنَّهُ لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  تِْلِميٍذ، بِاْسمِ  فَقَطْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (12 ــ 1:  1) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُه ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي،
 

 12 ، 12:  02 مز

بُّ  دُ  الرَّ يقِيَن، يَُعضِّ دِّ بُّ  يَْعِرفُ  الصِّ  يَراثَهُْم،مِ  َويَُكونُ  فِيِهْم، َعْيبَ  ال الَِّذينَ  طَِريقَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .األَبدِ  إلى
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ِ، ِعْندَ  َكانَ  َواْلَكلَِمةُ  اْلَكلَِمةُ، َكانَ  اْلبَْدءِ  في َ  اْلَكلَِمةُ  َوَكانَ  هللاَّ  بَْدءِ الْ  في َكانَ  هَذا. هللاَّ

ِ  ِعْندَ  ا َشْيءٌ  يَُكنْ  لَمْ  َوبَِغْيِرهِ  َكاَن، بِهِ  َشْيءٍ  ُكلُّ . هللاَّ  اْلَحيَاةُ وَ  اْلَحيَاةُ، َكانَت فِيهِ . َكانَ  ِممَّ

 لٌ ُمْرسَ  إْنَسانٌ  َكانَ . تُْدِرْكهُ لَمْ  َوالظُّْلَمةُ  الظُّْلَمِة، في أََضاءَ  َوالنُّورُ  النَّاِس، نُورَ  َكانَتْ 

ِ  ِمنَ  هَاَدةِ  َجاءَ  هَذا. يُوَحنَّا اْسُمهُ هللاَّ  لَمْ  .بَِواِسطَتِهِ  اْلُكلُّ  يُْؤِمنَ  لَِكيْ  لِلنُّوِر، لِيَْشهَدَ  لِلشَّ

 إلى آتِيَاً  إْنَسانٍ  ُكلَّ  يُنِيرُ  الَِّذي اْلَحقِيقِيُّ  النُّورُ  َكانَ . لِلنُّورِ  لِيَْشهَدَ  بَلْ  النُّوَر، هُوَ  يَُكنْ 

نَ  اْلَعالَِم، في َكانَ . اْلَعالَمِ  تِهِ  إلى. اْلَعالَمُ  يَْعِرْفهُ َولَمْ  بِِه، اْلَعالَمُ  َوُكوِّ  َجاَء، َخاصَّ

تُهُ ا. تَْقبَْلهُ لَمْ  َوَخاصَّ ِ  أَْوالدَ  يَِصيُروا أنْ  ُسْلطَاناً  فَأَْعطَاهُمْ  قَبِلُوهُ  الَِّذينَ  ُكلُّ  َوأمَّ  ،هللاَّ

 يئَةِ َمشِ  ِمنْ  َوال َجَسٍد، َمِشيئَةِ  ِمنْ  َوال َدٍم، ِمنْ  لَْيسَ  ُولُِدوا الَِّذينَ . بِاْسِمهِ  يُْؤِمنُونَ  الَِّذينَ 

ِ  ِمنَ  بَلْ  َرُجٍل،  اْبنٍ  َكَمْجدِ  َمْجَدهُ، َوَرأَْينَا فِينَا، َوَحلَّ  َجَسداً  َصارَ  َواْلَكلَِمةُ . ُولُِدوا هللاَّ

 قُْلتُ  الَِّذي هُوَ  هَذا: "قَائَِلً  َونَاَدى لَهُ َشِهدَ  يُوَحنَّا. َوَحقّاً  نِْعَمةً  َمْملُوءاً  ألَبِيِه، َوِحيدٍ 

اِمي، َصارَ  بَْعِدي يَأْتِي الَِّذي إنَّ : َعْنهُ  يعاً َجمِ  نَْحنُ  ِمْلئِهِ  ِمنْ  ألنهُ". قَْبلِي َكانَ  ألنهُ قُدَّ
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ا أُْعِطَي، بُِموَسى النَّاُموسَ  ألنَّ . نِْعَمةٍ  َعنْ  ِعَوَضاً  َونِْعَمةً  أََخْذنَا،  َواْلَحقُّ  النِّْعَمةُ  أَمَّ

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد   .َصاَرا اْلَمِسيحِ  فَبِيَُسوعَ   .ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 4:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 رِّ اْلبِ  في َكتَبَ  ُموَسى ألنَّ  يُْؤِمُن؛ َمنْ  لُِكلِّ  لِْلبِرِّ  اْلَمِسيحُ : هيَ  النَّاُموسِ  َغايَةَ  ألنَّ 

ا". بِهِ  يَْحيَا يَْفَعلُهُ الَِّذي اإلْنَسانَ  إنَّ : "النَّاُموسِ  ِمنَ  الَِّذي  انِ اإليمَ  ِمنَ  الَِّذي اْلبِرُّ  َوأمَّ

َماِء؟ إلى يَْصَعدُ  َمنْ  قَْلبِكَ  في تَقُلْ  ال: "هَكَذا فَيَقُولُ  : أوْ . اْلَمِسيحَ  لِيُْنِزلَ  أيْ  ،"السَّ

 يَقُولُ  َماذا لِكنْ . األَْمَواتِ  بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحَ  لِيُْصِعدَ  أيْ  ،"اْلهَاِويَِة؟ إلى يَْهبِطُ  َمنْ "

 لتيا اإليَمانِ  َكلَِمةُ  أيْ  ،"قَْلبِكَ  َوفي فَِمكَ  في َوهيَ  ِمْنَك، قَِريبَةٌ  الَكلَِمةَ  إنَّ : "الِكتَابُ 

بَّ  أنَّ  بِفَِمكَ  إْعتََرْفتَ  إنْ  ألنكَ  :بِهَا نُنَاِدي َ  أنَّ  بِقَْلبِكَ  َوآَمْنتَ  يَُسوُع، هُوَ  الرَّ  دْ قَ  هللاَّ

، بِهِ  يُْؤَمنُ  بِاْلقَْلبِ  ألنَّ  تَْخلُُص؛ فَإنَّكَ  األَْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  أَقَاَمهُ  بِهِ  ْعتََرفُ يُ َوبِاْلفَمِ  لِْلبِرِّ

 بَْينَ  فَْرقَ  ال ألنهُ ؛"ْخَزىيُ ال بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ : "يَقُولُ  اْلِكتَابَ  ألنَّ . لِْلَخَلَصِ 

، اْليَهُوِديِّ   َمنْ  ُكلَّ " ألنَّ  يَْدُعوهُ؛ َمنْ  لُِكلِّ  َغنِيٌّ  َواِحٌد، َربٌّ  لِلَجِميعِ  إذْ  َواْليُونَانِيِّ

بِّ  بِاْسمِ  يَْدُعو  ِمنُونَ يُؤْ  َوَكْيفَ  بِِه؟ يُْؤِمنُوا لَمْ  بَِمنْ  يَْدُعونَ  َكْيفَ  َولِكنْ ". يَْخلُصُ  الرَّ

 َكَما ا؟يُْرَسلُو لَمْ  إنْ  يَْكِرُزونَ  َوَكْيفَ  َكاِرٍز؟ بَِل يَْسَمُعونَ  َوَكْيفَ  بِِه؟ يَْسَمُعوا لَمْ  بَِمنْ 

ِرينَ  أَْقَدامَ  أَْجَملَ  َما: "َمْكتُوبٌ  هُوَ   واأَطَاعُ  قَدْ  اْلَجِميعُ  لَْيسَ  لِكنْ !". بِاْلَخْيَراتِ  اْلُمبَشِّ

 ِذَراعُ  اْستُْعلِنَتْ  َولَِمنْ . بَِخبَِرنَا آَمنَ  َمنْ  يَاَربُّ : "يَقُولُ  إَشْعيَاءَ  ألنَّ  اإلْنِجيَل،

؟ بِّ ْمعِ، اإليَمانُ  إذاً ". الرَّ ْمعُ  بِالسَّ  مْ لَ  ألََعلَّهُمْ : أَقُولُ  لِكنَّنِي. اْلَمِسيحِ  بَِكلَِمةِ  َوالسَّ
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 أَقَاِصي َوإلَى ُكلِّهَا، األَْرضِ  إلى َصْوتُهُمْ  َخَرجَ  َوقَد ذلَِك؟ َوَكْيفَ  يَْسَمُعوا؟

 .أَْقَوالُهُمْ  بَلََغتْ  اْلَمْسُكونَةِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (6:  9 ــ 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة فلتُكن المقدس، بََرَكتُهُ األولى الَرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 هَُولََمَستْ  َشاهَْدنَاهُ، الَِّذي بُِعيُوننَا، َرأْينَاهُ  الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي اْلبَْدِء، ِمنَ  َكانَ  الَِّذي

 اْلَحيَاةِ بِ  َونُْعلُِمُكمْ  َونَْشهَدُ  َرأْينَا َوقَدْ  أُْظِهَرْت، اْلَحيَاةَ  فَإنَّ . اْلَحيَاةِ  َكلَِمةِ  ِجهَةِ  ِمنْ  أْيِدينَا،

ُرُكمْ  َوَسِمْعنَاهُ  َرأْينَاهُ  الَِّذي. لَنَا َوأُْظِهَرتْ  اآلبِ  ِعْندَ  َكانَتْ  التِي األَبِديَّةِ   لَِكيْ  ،بِهِ  نُبَشِّ

ا. َمَعنَا َشِرَكةٌ  أْيضاً  لَُكمْ  يَكُونَ  . َمِسيحِ الْ  يَُسوعَ  َواْبنهِ  اآلبِ  َمعَ  فَِهيَ  نَْحنُ  َشِرَكتُنَا َوأمَّ

 ِمْنهُ َسِمْعنَاهُ  الَِّذي اْلَوْعدُ  هُوَ  َوهََذا. َكاِمَلً  فََرُحُكمْ  يَُكونَ  لَِكيْ  إلَْيُكمْ  نَْكتُبُهُ َما َوهَذا

ُرُكمْ  َ  إنَّ : بِهِ  َونُبَشِّ  َونَْسلُكُ  َعهُمَ  َشِرَكةً  لَنَا إنَّ : قُْلنَا فَإنْ . اْلبَتَّةَ  ظُْلَمةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  نُورٌ  هللاَّ

 في َساِكنٌ  هُوَ  َكَما النُّورِ  في َسلَْكنَا إنْ  َولِكنْ . اْلَحقَّ  نَْعَملُ  َولَْسنَا نَْكِذبْ  الظُّْلَمِة، في

. َخِطيَّةٍ  لِّ كُ  ِمنْ  يُطَهُِّرنَا اْبنِهِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَدمُ  بَْعٍض، َمعَ  بَْعِضنَا َشِرَكةٌ  فَلَنَا النُّوِر،

 َرْفنَااْعتَ  إنِ . فِينَا اْلَحقُّ  َولَْيسَ  َوْحَدنَا أَْنفَُسنَا نُِضلَّ  َخِطيَّةٌ، لَنَا لَْيسَ  إنَّهُ: قُْلنَا إنْ 

: ْلنَاقُ  وإنْ . إْثمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َويُطَهَِّرنَا َخطَايَانَا لَنَا يَْغفِرَ  َحتَّى َوَعاِدٌل، أِمينٌ  فَهُوَ  بَِخطَايَانَا

 ال لَِكيْ  َذاهَ  إلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  أَْوالَِدي، يَا. فِينَا لَْيَستْ  َوَكلَِمتُهُ َكاِذباً، نَْجَعْلهُ نُْخِطئْ  لَمْ  إنَّنَا

 اَرةٌ َكفَّ  َوهُوَ . اْلبَارُّ  اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  اآلِب، ِعْندَ  َشفِيعٌ  فَلَنَا أََحدٌ  أَْخطَأَ  َوإنْ . تُْخِطئُوا

 إنْ : َرْفنَاهُ عَ  قَدْ  أننَا نَْعلَمُ  َوبِهََذا. اْلَعالَمِ  ُكلِّ  لَِخطَايَا بَلْ  فَقَْط، لَِخطَايَانَا لَْيسَ . لَِخطَايَانَا

 َكاِذبٌ  فَهُوَ  َوَصايَاهُ، يَْحفَظُ  ال َوهُوَ  ،"َعَرْفتُهُ قَدْ  إنِّي: "يَقُلْ  َمنْ . َوَصايَاهُ  َحفِْظنَا

ا. فِيهِ  اْلَحقُّ  َولَْيسَ  ِ  َمَحبَّةُ  َكُملَتْ  قَدْ  هََذا في فََحقّاً  َكلَِمتَهُ، يَْحفَظُ  َمنْ  َوأمَّ  نَْعلَمُ  هََذابِ . هللاَّ
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 يَْسلُكُ  َذاهَكَ  َذاكَ  َسلَكَ  َكَما أنهُ يَْنبَِغي ،"فِيهِ  ثَابِتٌ  إنَّي: "يَقُولُ  َمنْ . فِيهِ  ثَابِتُونَ  أننَا

 .أْيضاً  هُوَ 

ا يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم  مَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (16 ــ 1:  0) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن   َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

اَعةِ  َصَلةِ  َوْقتِ  في اْلهَْيَكلِ  إلى َويُوَحنَّا بُْطُرسُ  َوَصِعدَ   لٌ َرجُ  َوَكانَ . التَّاِسَعةِ  السَّ

ِه، بَْطنِ  ِمنْ  أَْعَرجُ   يُقَالُ  الَِّذي اْلهَْيَكلِ  بَابِ  ِعْندَ  َويََضُعونَهُ يَْومٍ  ُكلَّ  يُْحَملُ  َكانَ  هَذا أُمِّ

ا فَهَذا. اْلهَْيَكلَ  يَْدُخلُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َصَدقَةً  لِيَْسأَلَ  ،"اْلَجِميلُ " لَهُ  بُْطُرسَ  َرأى لَمَّ

سَ . َصَدقَةً  ِمْنهَُما يَأُْخذَ  أنْ  يُِريدُ  َسأَلَهَُما اْلهَْيَكَل، يَْدُخَل أنْ  ُمْزِمَعْينِ  َويُوَحنَّا  يهِ فِ  فَتَفَرَّ

سَ !" إلَْينَا اْنظُرْ : "َوقَالَ  يُوَحنَّا، َمعَ  بُْطُرسُ  َلً  فِيهَُما فَتَفَرَّ . ْيئاً شَ  ِمْنهَُما يَأُْخذَ  أنْ  ُمَؤمِّ

ةٌ  لِي لَْيسَ : "بُْطُرسُ  لَهُ فَقاَلَ   مِ بِاسْ : أُْعِطيكَ  فَإيَّاهُ  لِي الَِّذي َولِكنِ  َذهٌَب، َوال فِضَّ

 اْلَحالِ  فَفِي َوأَقَاَمهُ، اْليُْمنَى بِيَِدهِ  َوأَْمَسَكهُ". َواْمشِ  قُمْ  النَّاِصِريِّ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ 

َدتْ   هُوَ وَ  اْلهَْيَكلِ  إلى َمَعهَُما َوَدَخلَ  يَْمِشي، َوَصارَ  َوَوقَفَ  فََوثَبَ  َوَكْعبَاهُ، َساقَاهُ  تََشدَّ

َ  َويَُسبِّحُ  َويَثِبُ  يَْمِشي ْعبِ  َجِميعُ  َوأَْبَصَرهُ . هللاَّ َ  َويَُسبِّحُ  يَْمِشي َوهُوَ  الشَّ  َكانُواوَ  .هللاَّ

 تَألُوافَامْ  اْلَجِميِل، اْلهَْيَكلِ  بَابِ  َعلَى َصَدقَةً  يَْسأَلُ  يَْجلِسُ  َكانَ  الَِّذي هُوَ  أنهُ يَْعِرفُونَهُ

ا َوَدْهَشةً  َخْوفَاً  ُجلُ ) َكانَ  َوبَْينََما. لَهُ َحَدثَ  ِممَّ َكاً ( األَْعَرجُ  الرَّ  ،َويُوَحنَّا بِبُْطُرسَ  ُمتََمسِّ

ْعبِ  َجِميعُ  إلَْيِهمْ  تَبَاَدرَ  واقِ  إلى الشَّ  َوهُمْ " ُسلَْيَمانَ  ِرَواقُ " لَهُ يُقَالُ  الَِّذي الرِّ

ا. ُمْنَدِهُشونَ  ْعبَ  أَجابَ  بُْطُرسُ  رأى فَلَمَّ َجالُ  أيهَا: الشَّ  لَِماذا اإلْسَرائِيلِيُّوَن، الرِّ

بُونَ  تِنَا َكأننَا إلَْينَا، تَْشَخُصونَ  َولَِما هَذا؟ ِمنْ  تَتََعجَّ  أنْ  َذا،ه َصنَْعنَا تَْقَوانَا أوْ  بِقُوَّ
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دَ  آبائِنَا، إِلَهَ  يَْعقُوَب، َوإِلَهَ  إْسَحقَ  َوإِلَهَ  إْبَراِهيمَ  إِلَهَ  إنَّ  يَْمِشي؟ هذا َجَعْلنَا  هُ فَتَا َمجَّ

. بِإْطَلَقِهِ  مٌ َحاكِ  َوهُوَ  بِيَلطَُس، أَمامَ  َوأْنَكْرتُُموهُ  أْنتُمْ  أْسلَْمتُُموهُ  الَِّذي هذا يَُسوَع،

ا ، القُدُّوسَ  فَأْنَكْرتُمُ  أْنتُمْ  َوأمَّ  اْلَحيَاةِ  سُ َوَرئِي. قَاتِلٌ  َرُجلٌ  لَُكمْ  يُْطلَقَ  أنْ  َوطَلَْبتُمْ  َوالبَارَّ

ُ  أقَاَمهُ الَِّذي هَذا قَتَْلتُُموهُ،  اْسِمِه،بِ  َوبِاإليَمانِ . لِذلِكَ  ُشهُودٌ  َونَْحنُ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  هللاَّ

 اهُ أَْعطَ  بَِواِسطَتِهِ  الَِّذي َواإليَمانُ  ثَبَّتَهُ، الَِّذي هُوَ  اْسُمهُ َوتَْعِرفُونَهُ، تََرْونَهُ الَِّذي هَذا

ةَ  هِذهِ  حَّ  .أَْجَمِعينَ  أَماَمُكمْ  الصِّ

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة  َسة، آميلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   ن.هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 ــ 12:  91) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 01:  03 مز

يقِ  فَمُ  دِّ ِ  نَاُموسُ . بِاْلُحْكمِ  يَْنِطقُ  َولَِسانُهُ اْلِحْكَمةَ، يَْتلُو الصِّ  تَتََعْرقَلُ  الوَ  قَْلبِِه، في هللاَّ

 .هَلِّلُويَا. َخطََواتُهُ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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 ِمنْ  ثَرَ أَكْ  أَتِحبُّنِي يُونا، ْبنَ  ِسْمَعانُ  يا: "بُْطُرسَ  لِِسْمَعانَ  يَُسوعُ  قَالَ  أََكلُوا َما فَبَْعدَ 

". ُحْمَلنِي إْرعَ : "لَهُ قَالَ ". أُِحبُّكَ  أني تَْعلَمُ  أَْنتَ  َربِّي، يَا نََعمْ : "لَهُ قَالَ ". هُؤالِء؟

 أَْنتَ  ي،َربِّ يَا نََعمْ : "لَهُ قَالَ ". أَتِحبُّنِي؟ يُونا، ْبنَ  ِسْمَعانُ  يَا: "ثَانِيةً  أْيضاً  لَهُ قَالَ  ثُمَّ 

 يُونا، ْبنَ  ِسْمَعانُ  يَا: "ثَالِثَةً  لَهُ قَالَ ". ِخَرافي إْرعَ : "لَهُ قَالَ ". أُِحبُّكَ  أنِّي تَعلَمُ 

اتٍ  ثََلثَ  لَهُ قَالَ  ألنهُ بُْطُرسُ  فََحِزنَ ". أَتِحبُّنِي؟  أَْنتَ  ،يَاَربُّ : "لَهُ فَقَالَ  أَتِحبُّنِي؟ َمرَّ

: كَ لَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ . ِخَرافي إْرعَ : "لَهُ قَالَ ". أُِحبُّكَ  أني تَْعلَمُ  أَْنتَ . َشْيءٍ  ُكلَّ  تَْعلَمُ 

ا  إنَّكَ فَ  ِشْختَ  إَذا َولِكنْ . تََشاءُ  َحْيثُ  إلى َوتَْمِشي َذاتَكَ  تَُمْنِطقُ  ُكْنتَ  َشابَاً  ُكْنتَ  لَمَّ

 لىإ ُمِشيراً  هَذا لَهُ قَالَ ". تََشاءُ  ال َحْيثُ  إلى َويَْحِملُكَ  يَُمْنِطقَُك، َوآَخرُ  يََدْيكَ  تَْبُسطُ 

دَ  أنْ  ُمْزِمعاً  َكانَ  ِميتَةٍ  أَيةِ  َ  يَُمجِّ ا. بِهَا هللاَّ  فَاْلتَفَتَ ". إْتبَْعنِي" :لَهُ قَالَ  هَذا، قَالَ  َولَمَّ

 لَىعَ  اتََّكأَ  الَِّذي أْيضاً  َوهُوَ  يَْتبَُعهُ، يُِحبُّهُ يَُسوعُ  َكانَ  الَِّذي التِّْلِميذَ  َونَظَرَ  بُْطُرسُ 

،: "َوقَالَ  اْلَعَشاِء، َوْقتَ  َصْدِرهِ  ا". يَُسلُِّمَك؟ الَِّذي َمنْ  يَاَربُّ  هَذا، بُْطُرسُ  َرأَى فَلَمَّ

،: "وعَ لِيَسُ  قَالَ   َحتَّى يَْبقَى أنْ  أََشاءُ  ُكْنتُ  إنْ : "يَُسوعُ  لَهُ قَالَ ". لَهُ؟ َما َوهَذا يَاَربُّ

 ال التِّْلِميذَ  ذلِكَ  إنَّ : اإلْخَوةِ  بَْينَ  اْلقَْولُ  هَذا فََذاعَ !". أَْنتَ  اْتبَْعنِي لََك؟ فََماَذا أَِجيَء،

 ىَحتَّ  يَْبقَى أنهُ أََشاءُ  ُكْنتُ  إنْ : "بَلْ  يَُموُت، ال إنَّهُ يَُسوعُ  لَهُ يَقُلْ  لَمْ  َولِكنْ . يَُموتُ 

. َحقٌّ  َشهَاَدتَهُ أنَّ  َونَْعلَمُ . َوَكتَبَهُ بِهَذا َشِهدَ  الَِّذي التِّْلِميذُ  هُوَ  هَذا". لََك؟ فََماَذا أَِجيَء،

 لَمَ اْلَعا أنَّ  أَظُنُّ  فَلَْستُ  َواِحَدةً، َواِحَدةً  ُكتِبَتْ  إنْ  يَُسوُع، َصنََعهَا َكثِيَرةٌ  أَُخرُ  َوأْشيَاءُ 

ِ َدائِماً   . اْلَمْكتُوبَةَ  اْلُكتُبَ  يََسعُ  نَْفَسهُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ئمن شهر النَس 9اليوم: 
 

 العَشيه

 (41 ــ 02:  4) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4 ، 0:  12 مز

 َمْنِطقُهُْم، َخَرجَ  األَْرضِ  ُكلِّ  في. أَْصَواتُهُمْ  تُْسَمعُ  ال الَِّذينَ  َكَلٌَم، َوالَ  أَْقَوالٌ  لَْيسَ 

 .هَلِّلُويَا. أَقََوالُهُمْ  بَلََغتْ  اْلَمْسُكونَةِ  أَْقطَارِ  َوإلى
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 وهُ فََسأَلُ . َشِديَدةٍ  بُِحمَّى ِسْمَعانَ  َحَماةُ  َوَكانَتْ . ِسْمَعانَ  بَْيتَ  َوَدَخلَ  اْلَمْجَمعِ، ِمنَ  قَامَ  ثُمَّ 

 .َوَخَدَمْتهُمْ  قَاَمتْ  اْلَحالِ  َوفي. فَتََرَكْتهَا اْلُحمَّى َوَزَجرَ  ِمْنها فَْوقاً  فََوقَفَ . أَْجلِهَا ِمنْ 

ْمِس، ُغُروبِ  َوِعْندَ   َكثِيَرةٍ  أَْمَراضٍ  بِأَْنَواعِ  َمْرَضى ِعْنَدهُمْ  الَِّذينَ  ُكلُّ  َكانَ  الشَّ

ُمونَهُمْ  ا إلَْيِه، يُقَدِّ  أْيضاً  َوَكانَتْ . فََشفَاهُمْ  ِمْنهُمْ  َواِحدٍ  ُكلِّ  َعلَى يََدهُ  فََوَضعَ  هُوَ  أَمَّ

ِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  أَْنتَ : تَقُولُ  َصاِرَخةٌ  َوِهيَ  َكثِيِرينَ  ِمنْ  تَْخُرجُ  َشيَاِطينُ   َكانَ فَ . هللاَّ

 .اْلَمِسيحُ  هُوَ  أنهُ َعَرفُوهُ  دْ قَ  َكانُوا ألنهُمْ  يَْنِطقُوَن؛ يََدُعهُمْ  َوال يَْنتَِهُرهُمْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (96 ــ 12:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،النبي، بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود 
 

 2 ، 2 ، 4:  113 مز

بُّ  أَْقَسمَ  . "َمْلِشيَصاَدقَ  طَْقسِ  َعلَى األَبدِ  إلى اْلَكاِهنُ  هُوَ  أَْنتَ  إنَّكَ : "يَْنَدمَ  َولَنْ  الرَّ

بُّ   .هَلِّلُويَا .َرْأَساً  يَْرفَعُ  لِذلِكَ  يَِمينَِك، َعنْ  الرَّ
 

ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أَنْ  يَُحاِولُونَ  َوَكانُوا َسِريٍر، َعلَى َمْفلُوَجاً  َرُجَلً  إلَْيهِ  أَْحَضُروا قَدْ  بِِرَجالٍ  َوإَذا

ا. أََماَمهُ َويََضُعوهُ  يُْدِخلُوهُ  ُمونَهُ َكْيفَ  يَِجُدوا لَمْ  َولَمَّ  واَصِعدُ  اْلَجْمعِ، لَِسبَبِ  إلَْيهِ  يُقَدِّ

ْطحِ  َعلَى ِريرِ  َمعَ  َوَدلَّْوهُ  السَّ ْقفِ  َعلَى ِمنْ  السَّ امَ  اْلَوَسطِ  في السَّ ا. يَُسوعَ  قُدَّ  أَىرَ  فَلَمَّ

 اْلَكتَبَةُ  فَاْبتََدأَ ". َخطَايَاكَ  لَكَ  َمْغفُوَرةٌ  اإلْنَساُن، أيهَا: "لِْلَمْفلُوجِ  قَالَ  إيمانَهُمْ 

يِسيُّونَ  ُرونَ  َواْلفَرِّ  أنْ  يَْقِدرُ  َمنْ  التََّجاِديَف؟ بِهِذهِ  يَتََكلَّمُ  الَِّذي هَذا هُوَ  َمنْ : "قَائِلِينَ  يُفَكِّ

ُ  إالَّ  اْلَخطَايَا يَْغفِرَ   :لَهُمْ  َوقَالَ  َوأََجابَ  أَْفَكاَرهُْم، يَُسوعُ  فََعلِمَ ". َوْحَدهُ؟ اْلَواِحدُ  هللاَّ

ُرونَ  لَِماَذا"  يُقَالَ  أنْ  أَمْ  َخطَايَاَك، لَكَ  َمْغفُوَرةٌ : يُقَالَ  أنْ : أَْيَسرُ  أَيَما قُلُوبُِكْم؟ في تُفَكِّ

 يَْغفِرَ  أنْ  األَْرضِ  َعلَى ُسْلطَاناً  اإلْنَسانِ  اِلْبنِ  أنَّ  تَْعلَُموا لَِكيْ  َولِكنْ  َواْمِش؟ قُمْ 

 ْلَوْقتِ فَلِ ". بَْيتِكَ  إلى َواْذهَبْ  َسِريَركَ  َواْحِملْ  قُمْ : أَقُولُ  لَكَ : "لِْلَمْفلُوجِ  قَالَ  ،"اْلَخطَايَا

دُ  َوهُوَ  بَْيتِهِ  إلى َوَمَضى َعلَْيِه، َراقَِداً  َكانَ  َما َوَحَملَ  أََماَمهُْم، قَامَ  َ  يَُمجِّ  فَاْعتََرى. هللاَّ

ُدوا َحْيَرةٌ  اْلَجِميعَ  َ  َوَمجَّ  !".بَ َعَجائِ  اْليَْومَ  َرأْينَا قَدْ  إننَا: "قَائِلِينَ  َخْوفاً  َواْمتَألُوا ،هللاَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (4:  4 ــ 19:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  ُكورنثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 يََضعُ  ُموَسى َكانَ  َكَما َولَْيسَ . َكثِيَرةً  ُمَجاهََرةً  فَْلنَْستَْعِملْ  هَذا ِمْثلُ  َرَجاءٌ  لَنَا َوإذْ 

ائِلِ ال َوْجِههِ  َمْجدِ  نَظَرِ  َعلَى قَاِدِرينَ  إْسَرائِيلَ  بَنِي يَْجَعلَ  ال لَِكيْ  َوْجِههِ  َعلَى بُْرقُعاً  . زَّ

 ْنَكِشفٍ مُ  َغْيرَ  َمْوُجوداً  يََزلْ  لَمْ  نَْفُسهُ اْلبُْرقُعُ  ذلِكَ  اْليَْومِ  َحتَّى ألنهُ أَْذهَانُهُْم، أُْغلِظَتْ  بَلْ 

 يَْقَرأُونَ  ِعْنَدَما اْليَْوِم، َحتَّى لِكنْ . اْلَمِسيحِ  في َسيُْبطَلُ  ألنهُ اْلَعتِيِق، اْلَعْهدِ  قَِراَءةِ  ِعْندَ 

بِّ  إلى يَْرِجعُ  ِعْنَدَما َولِكنْ . قَْلبِِهمْ  َعلَى َمْوُضوعٌ  اْلبُْرقُعُ  ُموَسى، . ْرقُعَ اْلبُ يَْرفَعُ  الرَّ

ا بُّ  َوأَمَّ وُح، فَهُوَ  الرَّ بِّ  ُروحُ  َوَحْيثُ  الرُّ يةٌ  هُنَاكَ  الرَّ  نَاِظِرينَ  َجِميعاً  َونَْحنُ . ُحرِّ

بِّ  َمْجدَ  وَرِة، تِْلكَ  إلى نَتََغيَّرُ  ِمْرآٍة، في َكَما َمْكُشوٍف، بَِوْجهٍ  الرَّ  ةِ اْلهَيئَ  تِْلكَ  الصُّ

بِّ  ُروحِ  قِبَلِ  ِمنْ  َكَما َمْجٍد، إلى َمْجدٍ  ِمنْ  َعْينهَا  أننَا َكَما اْلِخْدَمةُ  هِذهِ  لَنَا إذْ  لِذلِكَ . الرَّ

اً  نَعْ نَصْ  َوال َمْكٍر، في ْسلُكْ نَ  َوال اْلِخْزي، َخفَايَا لِنَْرفُضْ  بَلْ  نَْفَشُل، ال ُرِحْمنَا قَدْ   ِغشَّ

ِ، َكلَِمةِ  في ، بِإْظهَارِ  بَلْ  هللاَّ م اْلَحقِّ امَ  إْنَسانٍ  ُكلِّ  َضِميرِ  لََدى أَْنفَُسنَا نُقُوِّ ِ  قُدَّ  َولِكنْ . هللاَّ

ُ  أَْعَمى َوقَدْ  اْلهَالِِكيَن، في َمْكتُومٌ  هُوَ  فَإنََّما َمْكتُوَماً، إْنِجيلُنَا َكانَ  إنْ   ْيرِ غَ  أَْذهَانَ  هللاَّ

ْهِر، هَذا ُمْؤِمني ِ  ُصوَرةُ  هُوَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، َمْجدِ  إْنِجيلِ  نُورَ  يَْنظُُروا لِئََلَّ  الدَّ  .هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (11 ــ 1:  2) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الَرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ فَ  ون:يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ِ  ِمنَ  ُولِدَ  فَقَدْ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  يَُسوعَ  أنَّ  يُْؤِمنْ  َمنْ  ُكلُّ   يُِحبُّ  اْلَوالِدَ  يُِحبُّ  َمنْ  َوُكلُّ . هللاَّ

ِ  أَْوالَدَ  نُِحبُّ  أننَا نَْعِرفُ  بِهَذا. أْيضاً  ِمْنهُ اْلَمْولُودَ  َ  أَْحبَْبنَا إَذا: هللاَّ . ايَاهُ َوصَ  َونَْعَملُ  هللاَّ

ِ  َمَحبَّةُ  ِهيَ  هِذهِ  فَإنَّ   ُولِدَ  َمنْ  ُكلَّ  ألنَّ  ثَقِيلَةً، لَْيَستْ  َوَوَصايَاهُ . َوَصايَاهُ  نَْحفَظَ  أَنْ : هللاَّ

ِ  ِمنَ   يَْغلِبُ  الِذي هُوَ  َمنْ . إيَمانُنَا: اْلَعالَمَ  تَْغلِبُ  التي اْلَغلَبَةُ  ِهيَ  َوهِذهِ . اْلَعالَمَ  يَْغلِبُ  هللاَّ

ِ؟ اْبنُ  هُوَ  يَُسوعَ  أنَّ  يُْؤِمنُ  الَِّذي إالَّ  الَعالََم،  ِمنْ  َجاءَ  الَِّذي هذا اْلَمِسيُح، يَُسوعُ  هللاَّ

مِ  بِاْلَماءِ  بَلْ  َوْحَدهُ، بِاْلَماءِ  ال َوُروحٍ، َوَدمٍ  َماءٍ  قِبَلِ  وحُ . َوالدَّ  يَْشهَُد؛ الَِّذي هُوَ  َوالرُّ

وحَ  ألنَّ  وُح،: ثََلثَةٌ  هُمْ  يَْشهَُدونَ  الَِّذينَ  فَإنَّ . اْلَحقٌّ  هُوَ  الرُّ مُ  َواْلَماُء، الرُّ  ةُ َوالثََّلثَ . َوالدَّ

ِ  فََشهَاَدةُ  النَّاِس، َشهَاَدةَ  نَْقبَلُ  ُكنَّا إنْ . َواِحدٍ  في هُمْ  ِ  َشهَاَدةُ  هيَ  هِذهِ  ألنَّ  أَْعظَُم، هللاَّ  هللاَّ

ِ  بِاْبنِ  يُْؤِمنْ  َمنْ . اْبنِهِ  َعنِ  بِهَا َشِهدَ  قَدْ  التي ِ  فََشهَاَدةُ  هللاَّ  يَُصدِّقُ  ال َوَمنْ . فِيهِ  ثَابِتَةٌ  هللاَّ

،َ هَاَدةِ  يُْؤِمنْ  لَمْ  ألنهُ َكاِذباً؛ َجَعلَهُ فَقَدْ  هللاَّ ُ  بِهَا َشِهدَ  قَدْ  التي بِالشَّ  َوهِذهِ . اْبنِهِ  َعنِ  هللاَّ

هَاَدةُ  هيَ  َ  أنَّ : الشَّ  .األبِديَّةَ  اْلَحيَاةَ  أْعطَانَا هللاَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (2 ــ 1:  14) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 آَمنَ  َحتَّى َكذلَِك، َوتََكلََّما اْليَهُودِ  َمْجَمعِ  إلى َمعاً  َدَخَلَ  أَنهَُما إِيقُونِيَةَ  في َوَحَدثَ 

 أَْفَسُدواوَ  هَيَُّجوا يُْؤِمنُوا لَمْ  الَِّذينَ  اْليَهُودَ  َولِكنَّ . َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  َكثِيرٌ  ُجْمهُورٌ 

بِّ  يَُجاِهَرانِ  طَِويَلً  َزَمانَاً  فَأَقَاَما. اإلْخَوةِ  َعلَى األَُممِ  نُفُوسَ   يَْشهَدُ  انَ كَ  الَِّذي بِالرَّ

 ُجْمهُورُ  فَاْنَشقَّ . أَْيِديِهَما َعلَى َوَعَجائِبُ  آيَاتٌ  تُْجَرى أنْ  َويُْعِطي نِْعَمتِِه، لَِكلَِمةِ 

ُسولَْينِ  َمعَ  َوبَْعُضهُمْ  اْليَهُوِد، َمعَ  بَْعُضهُمْ  فََكانَ  اْلَمِدينَِة،  َمعَ  دُ َواْليَهُو األَُممُ  فَهََجمَ . الرَّ

ا َويَْرُجُموهَُما، َعلَْيِهَما لِيَْبُغوا ُرَؤَسائِِهمْ   لِْستَِرةَ  :لِيَكأُونِيَّةَ  َمِدينَتَيْ  إلى هََربَا َرأَيا، فَلَمَّ

َرانِ  هُنَاكَ  َوَكانَا. اْلُمِحيطَةِ  الُكوَرةِ  َوإلى َوِدْربَةَ،  ُجلٌ رَ  لِْستَِرةَ  في يَْجلِسُ  َوَكانَ . يُبَشِّ

ْجلَْينِ  َعاِجزُ  ِه، بَْطنِ  ِمنْ  ُمْقَعدٌ  الرِّ  .قَطُّ  يَْمشِ  َولَمْ  أُمِّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (90 ــ 19:  6) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11:  62 ، 1:  132 مز

بِّ  إْعتَِرفُوا بُّ . بِأَْعَمالِهِ  األَُممِ  في نَاُدوا بِإْسِمِه، َوإْدُعوا لِلرَّ  َكلَِمةً  يُْعِطي الرَّ

ِريَن، ةٍ  للُمبشِّ  .هَلِّلُويَا. َعِظيَمةٍ  بِقُوَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َلَةِ  في َساِهراً  َوَكانَ . لِيَُصلِّيَ  اْلَجبَلِ  إلى َخَرجَ  األيامِ  تِْلكَ  َوفي ِ  الصَّ  َكانَ  اَولَمَّ . ّلِِلَّ

اهُمْ  الَِّذينَ  َعَشَر، اْثنَيْ  ِمْنهُمُ  َواْختَارَ  تََلَِميَذهُ، َدَعا النَّهَارُ   الَِّذي ِسْمَعانَ ": ُرُسَلً " َسمَّ

 تَّىومَ . َوبَْرثُولَُماُوسَ  فِيلُبُّسَ . أََخاهُ  َويُوَحنَّا يَْعقُوبَ . أََخاهُ  َوأَْنَدَراُوسَ  بُْطُرسَ  يُْدَعى

 لِيَْعقُوَب، الَِّذي َويَهُوَذا. اْلَغيُورَ  يُْدَعى الَِّذي َوِسْمَعانَ  َحْلفَى ْبنَ  َويَْعقُوبَ . َوتُوَما

 َخَلٍء، َمْوِضعٍ  في َوَوقَفَ  َمَعهُمْ  َونََزلَ . ُمَسلَِّماً  َصارَ  الَِّذي اإلْسَخْريوِطيَّ  َويَهُوَذا

ْعِب، ِمنَ  َكثِيرٍ  َوُجْمهورٍ  تََلِميِذِه، ِمنْ  َجْمعٍ  َمعَ   َوأُوُرَشلِيمَ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  ِمنْ  الشَّ

 أَْمَراِضِهْم، ِمنْ  َويَشفِيَِهمْ  ِمنهُ لِيَْسَمُعوا َجاُءوا الَِّذينَ  َوَصْيَدا، ُصورَ  َساِحلِ  َوِمنْ 

بُونَ   ؛يَْلِمَسهُ أنْ  يَْطلُبُ  اْلَجْمعِ  ُكلُّ  َوَكانَ . يَْشفِيِهمْ  َكانَ  النَِّجَسةِ  األَْرَواحِ  ِمنَ  َواْلُمَعذَّ

ةً  ألنَّ  : هُمْ لَ  َوقَالَ  تََلِميِذهِ  إلى َعْينَْيهِ  َوَرفَعَ . اْلَجِميعَ  َوتَْشفِي ِمْنهُ تَْخُرجُ  َكانَتْ  قُوَّ

وحِ؛ اْلَمَساِكينُ  أيهَا طُوبَاُكمْ " ِ  َملَُكوتَ  لَُكمْ  ألنَّ  بِالرُّ  آلَن؛ا اْلِجيَاعُ  أيهَا طُوبَاُكمْ . هللاَّ

 ْبَغَضُكمْ أ إذا طُوبَاُكمْ . َستَْضَحُكونَ  ألنُكمْ  اآلَن؛ اْلبَاُكونَ  أيهَا طُوبَاُكمْ . تُْشبَُعونَ  ألنُكمْ 



 ئمن شهر الَنس ثانياليوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

887 

يرٍ  اْسَمُكمْ  َوأَْخَرُجوا َوَعيَُّروُكْم، َوأَْفَرُزوُكمْ  النَّاُس، . اإلْنَسانِ  اْبنِ  أَْجلِ  ِمنْ  َكِشرِّ

َماِء؛ في َعِظيمٌ  أَْجُرُكمْ  فَهَُوَذا َوتَهَلَّلُوا، اْليَْومِ  ذلِكَ  في اْفَرُحوا  َذاهكَ  آباَءهُمْ  ألنَّ  السَّ

ِ َدائِماً   ".بِاألنبِيَاءِ  يَْفَعلُونَ  َكانُوا   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ئمن شهر النَس 0اليوم: 
 

 العَشيه

 (92 ــ 94:  16) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 2:  04 مز

، َمَلَكُ  يَُعْسِكرُ  بِّ يِهمْ  َخائِفِيهِ  ُكلِّ  َحْولَ  الرَّ بَّ  أَْطيَبَ  َما َواْنظُُروا ُذوقُوا. َويُنَجِّ  !الرَّ

 .هَلِّلُويَا. َعلَْيهِ  اْلُمتَِّكلِ  لِإلْنَسانِ  طُوبَى
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 لِيبَهُصَ  َويَْحِملْ  نَْفَسهُ فَْليُْنِكرْ  يَْتبَْعنِي أنْ  أََرادَ  َمنْ : "لِتََلِميِذهِ  يَُسوعُ  قَالَ  ِحينَئِذٍ 

. ِجُدهَايَ  أَْجلِي ِمنْ  نَْفَسهُ يُْهلِكُ  َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يَُخلِّصَ  أنْ  أََرادَ  َمنْ  ألنَّ  َويَْتبَْعنِي،

 َسانُ اإلنْ  يُْعِطي َماذا أوْ  نَْفَسهُ؟ َوَخِسرَ  ُكلَّهُ اْلَعالَمَ  َربِحَ  لَوْ  اإلْنَسانُ  يَْنتَفِعُ  َماذا ألنهُ

 ينَئِذٍ َوحِ  َمَلئَِكتِِه، َمعَ  أَبِيهِ  َمْجدِ  في يَأْتِي َسْوفَ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ  نَْفِسِه؟ َعنْ  فَِداءً 

 يَُذوقُونَ  ال قَْوماً  هَهُنَا اْلقِيَامِ  ِمنَ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . أَْعَمالِهِ  َحَسبَ  َواِحدٍ  ُكلَّ  يَُجاِزي

 ".أَبِيهِ  َمْجدِ  في آتِياً  اإلْنَسانِ  ْبنَ إ يََرْوا َحتَّى اْلَمْوتَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (93 ــ 13:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُهِمن 
 

  2 - 2:  26 مز

بُّ  هُوَ  أْنتَ  ألنكَ . فَفَِرَحتْ  ِصْهيَْونُ  َسِمَعتْ  َمَلئَِكتِِه، َجِميعَ  يَا لَهُ إْسُجُدوا  لِيُّ اْلعَ  الرَّ

اً  إْرتَفَْعتَ  األَْرِض، ُكلِّ  َعلَى  .هَلِّلُويَا .اآللهةِ  َجِميعِ  فَْوقَ  ِجدَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َغاِر، هَُؤالءِ  أََحدَ  تَْحتَقُِروا ال إذاً، اُْنظُُروا  في َمَلَئَِكتَهُمْ  إنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  ألني الصِّ

َمَواتِ  َمَواتِ  في الَِّذي أبِي َوْجهَ  يَْنظُُرونَ  ِحينٍ  ُكلَّ  السَّ  اءَ جَ  قَدْ  اإلْنَسانِ  اْبنَ  ألنَّ . السَّ

 َواِحدٌ  َوَضلَّ  َخُروٍف، ِمئَةُ  ألََحدٍ  َكانَ  إنْ  تَظُنَّوَن؟ َماَذا. َضلَّ  قَدْ  َما َويَُخلِّصَ  لِيَْطلُبَ 

؟ يَْطلُبُ  َويَْذهَبُ  اْلَجبَلِ  َعلَى التِّْسِعينَ وَ  التِّْسَعةَ  يَْتُركُ  أَفََلَ  ِمْنهَا، الَّ  َحَصلَ  اَوإذَ  الضَّ

. تَِضلَّ  مْ لَ  التي َوالتِّْسِعينَ  التِّْسَعةِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  بِهِ  يَْفَرحُ  إنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  َوَوَجَدهُ،

َمَواتِ  في الَِّذي أبِي َمِشيئَةُ  لَْيَستْ  هَكَذا َغارِ  هُؤالءِ  أََحدُ  يَْهلِكَ  أنْ  السَّ  طَأَ أَخْ  َوإَذا. الصِّ

. اكَ أَخَ  َربِْحتَ  فَقَدْ  ِمْنكَ  َسِمعَ  إنْ . َوْحَدُكَما َوبَْينَهُ بَْينَكَ  َوَعاتِْبهُ فَاْذهَبْ  أَُخوكَ  إلَْيكَ 

 مِ فَ  َعلَى َكلَِمةٍ  ُكلُّ  تَقُومَ  لَِكيْ  اْثنَْيِن، أَوِ  َواِحداً  أْيضاً  َمَعكَ  فَُخذْ  ِمْنَك، يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ 

 فَْليَُكنْ  ةِ اْلَكنِيسَ  ِمنَ  يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ . لِْلَكنِيَسةِ  فَقُلْ  ِمْنهُمْ  يَْسَمعْ  لَمْ  َوإنْ . ثََلَثَةٍ  أَوْ  َشاِهَدْينِ 

ارٍ  َكَوثَنِيٍّ  ِعْنَدكَ   يَُكونُ  األْرضِ  َعلَى تَْربِطُونَهُ َما ُكلُّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ . َوَعشَّ

َمَواِت، في َمْربُوطاً  َمَواتِ  في َمْحلُوالً  يَُكونُ  األْرضِ  َعلَى تَُحلُّونَهُ َما َوُكلُّ  السَّ . السَّ
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 ُكونُ يَ  فَإنَّهُ يَْطلُبَانِهِ  َشْيءٍ  أليِّ  األَْرضِ  َعلَى ِمْنُكمْ  اْثنَانِ  اتَّفَقَ  إنِ : أْيضاً  لَُكمْ  َوأَقُولُ 

َمَواتِ  في الَِّذي أَبِي ِعْندِ  ِمنْ  لَهَُما  بِاْسِمي ثََلَثَةٌ  أَوْ  اْثنَانِ  اْجتََمعَ  َحْيثَُما ألنهُ. السَّ

ِ َدائِماً   .َوَسِطِهمْ  في أَُكونُ  فَهُنَاكَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 2:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال العبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َمْوِضعٍ  يف َواِحدٌ  لَنَا َشِهدَ  لِكنْ . َعْنهُ نَتََكلَّمُ  الَِّذي اْلَعتِيدَ  اْلَعالَمَ  يُْخِضعِ  لَمْ  لَِمَلئَِكةٍ  فَإنَّهُ

 لِيَلً قَ  أَْنقَْصتَهُ تَْفتَقَِدهُ؟ َحتَّى اإلْنَسانِ  اْبنُ  أَوِ  تَْذُكَرهُ؟ َحتَّى اإلْنَسانُ  هُوَ  َمنْ : "قَائَِلً 

 ُكلَّ  أَْخَضْعتَ . يََدْيكَ  أَْعَمالِ  َعلَى َوأَقَْمتَهُ َكلَّْلتَهُ، َواْلَكَراَمةِ  بِاْلَمْجدِ . اْلَمَلئَِكةِ  َعنِ 

 أننَا لَىعَ . لَهُ َخاِضعٍ  َغْيرَ  َشْيئاً  يَْتُركْ  لَمْ  لَهُ اْلُكلَّ  أَْخَضعَ  إذْ  ألنهُ". قََدَمْيهِ  تَْحتَ  َشْيءٍ 

 ُسوَع،يَ  اْلَمَلئَِكِة، َعنِ  قَلِيَلً  أَْنقََصهُ الَِّذي َولِكنَّ . لَهُ ُمْخَضعاً  بَْعدُ  اْلُكلَّ  نََرى لَْسنَا اآلنَ 

ِ  بِنِْعَمةِ  يَُذوقَ  لَِكيْ  اْلَمْوِت، ألَمِ  أْجلِ  ِمنْ  َواْلَكَراَمِة، بِاْلَمْجدِ  ُمَكلََّلً  نََراهُ   اْلَمْوتَ  هللاَّ

 آتٍ  َوهُوَ  َشْيٍء، ُكلُّ  َكانَ  َوبِهِ  اْلُكلُّ  أْجلِهِ  ِمنْ  الَِّذي بَِذاكَ  الَقَ  ألنهُ. َواِحدٍ  ُكلِّ  ألْجلِ 

لَ  أنْ  اْلَمْجِد، إلى َكثِيِرينَ  بِأْبنَاءٍ   اْلُمقَدِّسَ  ألنَّ  بِاآلالِم؛ َخَلَِصِهمْ  َرئِيسَ  يَُكمِّ

ِسينَ  بَبِ  فَلِهَذا َواِحٍد، ِمنْ  َجِميَعهُمْ  َواْلُمقَدَّ : ئَِلً قَا إْخَوتِي، يَْدُعَوهُمْ  أنْ  يَْستَِحي ال السَّ

 َسأَُكونُ  أَنا: "أْيضاً  َويَقُول". أَُسبُِّحكَ  اْلَجَماَعةِ  َوَسطِ  وفي إْخَوتِي، بِاْسِمكَ  أَُخبِّرُ "

َلً  ُ  أَْعطَانِيِهمِ  الَِّذينَ  َواألَْوالَدُ  أَنا هَا: "يَقُول َوأْيضاً ". َعلَْيهِ  ُمتََوكِّ  َشاَركَ تَ  قَدْ  فَإذْ ". هللاَّ

مِ  في األَْوالَدُ   الَِّذي َذاكَ  بَِمْوتِهِ  يُْبِطلَ  لَِكيْ  فِيِهَما، َكذلِكَ  أْيضاً  هُوَ  اْشتََركَ  َواللَّْحمِ  الدَّ

 ولِينَ َمْذلُ  َكانُوا اْلَمْوتِ  ِمنَ  َخْوفَاً  الَِّذينَ  أُولئِكَ  َويُْعتِقَ  إْبلِيَس، أيْ  اْلَمْوِت، ُسْلطَانُ  لَهُ
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. ْبَراِهيمَ إ نَْسلَ  يُْمِسكُ  بَلْ  اْلَمَلئَِكةَ، يُْمِسكُ  لَْيسَ  َحقّاً  ألنهُ. اْلُعبُوِديَّةِ  تَْحتَ  َحيَاتِِهمْ  ُكلَّ 

 سَ َوَرئِي َرِحيماً، يَُكونَ  لَِكيْ  َشْيٍء، ُكلِّ  في إْخَوتَهُ يُْشبِهَ  أنْ  يَِجبُ  َكانَ  ذلِكَ  أْجلِ  ِمنْ 

ِ  َما في أَِميناً  َكهَنَةٍ  ْعبِ  َخطَايَا يَْغفِرَ  لَِكيْ  ّلِِلَّ ب تَأَلَّمَ  قَدْ  هُوَ  َما في ألنهُ. الشَّ  يَْقِدرُ  اً ُمَجرَّ

بِينَ  يُِعينَ  أنْ   .اْلُمَجرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 ــ 0:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ فَ ون: يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُ  ُمبَاَركٌ  ، لَِرَجاءٍ  ثَانِيَةً  َولََدنَا َرْحَمتِهِ  بَِكْثَرةِ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبو هللاَّ  َحيٍّ

 َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  يَْبلَى ال الَِّذي لِلِميَراثِ  األْمَواِت، بَْينِ  ِمنْ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ 

، َمَواِت، في لَُكمْ  َمْحفُوظٌ  يَْضَمِحلُّ ةِ  اْلَمْحُروُسونَ  أيهَا السَّ ِ، بِقُوَّ  بِاإليَماِن، هللاَّ

َمنِ  في يُْعلَنَ  أنْ  اْلُمْستََعدِّ  لِلَخَلَصِ   َوإنْ  راً،يَِسي اآلنَ  تَْبتَِهُجونَ  بِهِ  الَِّذي. األِخيرِ  الزَّ

َعٍة، بِتََجاِربَ  تَتَألَُّموا أنْ  يَِجبُ  َكانَ   ْفَضلَ أ َكِريَمةً، إيَمانُِكمْ  َصْفَوةُ  تَُكونَ  لَِكيْ  ُمتَنَوِّ

هَبِ  ِمنَ  بِ  الفَانِي، الذَّ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َوَكَراَمةٍ  َوَمْجدٍ  بِفَْخرٍ  لِتُوَجُدوا بِالنَّاِر، اْلُمَجرَّ

 تُمْ َوآَمنْ  تََرْوهُ  لَمْ  اآلنَ  الَِّذي هَذا. تُِحبُّونَهُ تَْعِرفُوهُ  لَمْ  َوإنْ  الَِّذي َذاكَ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ 

ٍد، بِهِ  يُْنطَقُ  ال بِفََرحٍ  فَتَهَلَّلُوا بِِه،  ألنهُ. مْ أْنفُِسكُ  َخَلَصَ  إيَمانُِكمْ  َغايَةَ  نَائِلِينَ  َوُمَمجَّ

 يالت النِّْعَمةِ  َعنِ  تَنبَّأُوا الَِّذينَ  َوفَتَُّشوا، األنبِيَاءُ  طَلَبَ  قَدْ  اْلَخَلَصِ  هَذا أْجلِ  ِمنْ 

َمنِ  َعنِ  َوبََحثُوا فِيُكْم، َصاَرتْ   فََشِهدَ  قَ َسبَ  إذْ . فيِهمْ  اْلَمِسيحِ  ُروحُ  فيهِ  تََكلَّمَ  الَّذي الزَّ

 انُواكَ  ألْنفُِسِهمْ  لَْيسَ  أنَّهُمْ  لَهُمْ  أُْعلِنَ  الَِّذينَ . بَْعَدهَا اآلتِيَةِ  َواألْمَجادِ  اْلَمِسيحِ، آالمِ  َعلَى

اَماً  لَُكمْ  نُفُوَسهُمْ  َجَعلُوا بَلْ  يَْعَملُوَن،  َن،اآل أْنتُمُ  بِهَا أُْخبِْرتُمْ  التِي األُمورِ  بِهِذهِ  ُخدَّ
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ُروُكمْ  الَِّذينَ  بَِواِسطَةِ  وحِ  بَشَّ َماءِ  ِمنَ  اْلُمْرَسلِ  القُُدسِ  بِالرُّ  َمَلَئَِكةُ الْ  تَْشتَِهي يالَّتِ . السَّ

 .َعلَْيهَا تَطَّلِعَ  أنْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (00 ــ 91:  13) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجاِل، إلى بُْطُرسُ  فَنََزلَ   مْ َحَضْرتُ  الَِّذي األَْمرُ  هُوَ  َما. تَْطلُبُونَهُ الَِّذي أَنا هَا: "َوقَالَ  الرِّ

ِ  َوَخائِفَ  بَاّراً  َرُجَلً  اْلمئَِة، قَائِدَ  ُكْرنِيلِيُوسَ  إنَّ : "فَقَالُوا". ألَْجلِِه؟  هُلَ  َوَمْشهُوداً  هللاَّ

ةِ  َجِميعِ  ِمنْ   ْنكَ مِ  َويَْسَمعَ  بَْيتِهِ  إلى يَْستَْدِعيَكَ  أنْ  ُمقَدَّسٍ  بَِمَلَكٍ  إلَْيهِ  أُوِحيَ  اْليَهُوِد، أُمَّ

 إْخَوةٌ  َمَعهُ َوأَتى َمَعهُْم، َوَخَرجَ  قَامَ  اْلَغدِ  في ثُمَّ . َوأَضافَهُمْ  َداِخلٍ  إلى فََدَعاهُمْ ". َكَلَماً 

ا. قَْيَصِريَّةَ  َدَخلُوا اْلَغدِ  َوفي. يَافَا ِمنْ  آَخِرينَ   قَدْ وَ  يَْنتَِظُرهُْم، فََكانَ  ُكْرنِيلِيُوسُ  َوأمَّ

ةَ  َوأَْصِدقَاَءهُ  أَْنِسبَاَءهُ  َدَعا ا َوَحَدثَ . األَِخصَّ  َجدَ َوسَ  ُكْرنِيلِيُوسُ  بِهِ  ُسرَّ  بُْطُرسُ  َدَخلَ  لَمَّ

 َوهُوَ  َدَخلَ  ثُمَّ ". ِمْثلُكَ  إْنَسانٌ  أْيضاً  أَنا قُْم،: "قَائَِلً  بُْطُرسُ  فَأَقَاَمهُ. قََدَمْيهِ  َعلَى َواقِعاً 

 َعلَى مٌ ُمَحرَّ  هُوَ  َكْيفَ  تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ : "لَهُمْ  لَ فَقَا. ُمْجتَِمِعينَ  َكثِيِرينَ  َوَوَجدَ  َمَعهُ يَتََكلَّمُ 

ا. أَْجنَبِيٍّ  َمعَ  يَِسيرَ  أنْ  أو يَْلتَِصقَ  أنْ  يَهُوِديٍّ  َرُجلٍ  ُ  أََرانِي فَقَدْ  أَنا َوأمَّ  قُولَ أَ  ال أنْ  هللاَّ

 .اْستَْدَعْيتُُمونِي إذِ  ُمنَاقََضةٍ  ُدونِ  ِمنْ  ِجْئتُ  فَلِذلِكَ . نَِجسٌ  أَوْ  َدنِسٌ  إنَّهُ َما إْنَسانٍ  َعنْ 

 هِذهِ  إلى أيامٍ  أَْربََعةِ  ُمْنذُ  إنهُ: "ُكْرنِيلِيُوسُ  فَقَالَ ". اْستَْدَعْيتُُمونِي؟ َسبَبٍ  أليِّ : فَأَْسأَلُ 

اَعةِ  اَعةِ  نَْحوَ  بَْيتِي في أَُصلِّي ُكْنتُ  السَّ  أَماِمي َوقَفَ  قَدْ  َرُجلٌ  وإَذا التَّاِسَعِة، السَّ

ِ  أَمامَ  َصَدقَاتُكَ  َوُذِكرتْ  َصلََواتُكَ  ُسِمَعتْ  ُكْرنِيلِيُوُس، يَا: َوقَالَ  أَْبيَضَ  بِلِبَاسٍ  . هللاَّ

باغِ ا ِسْمَعانَ  بَْيتِ  في نَاِزلٌ  إنهُ. بُْطُرسَ  اْلُملَقَّبَ  ِسْمَعانَ  َواْستَْدعِ  يَافَا إلى فَأَْرِسلْ   لدَّ
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 اً َجِميع نَْحنُ  َواآلنَ . ِجْئتَ  إذْ  َحَسناً  فََعْلتَ  َوأَْنتَ . َحاالً  إلَْيكَ  فَأَْرَسْلتُ . اْلبَْحرِ  ِعْندَ 

ِ  أَمامَ  هَهُنَا َحاِضُرونَ  بِّ  قِبَلِ  ِمنْ  بِهِ  أُِمْرتَ  َما ُكلَّ  لِنَْسَمعَ  هللاَّ  ".الرَّ

ِ اْلمُ  بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.قَدَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (46 ــ 01:  92) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4،  9،  1:  102 مز

امَ  َوأَْسُجدُ  لََك، أَُرتِّلُ  اْلَمَلئَِكةِ  أَمامَ   ُكلِّ  ِمنْ  يَاَربُّ  لَكَ  وأَْعتَِرفُ . اْلُمقَدَّسِ  هَيَكلِكَ  قُدَّ

 .هَلِّلُويَا. فَِمي َكلَِماتِ  ُكلَّ  اْستََمْعتَ  ألنكَ  قَْلبِي،
 

بُن يُسوع الَمسيح إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِسينَ  َمَلئَِكتِهِ  َوَجِميعُ  َمْجِدهِ  في اإلْنَسانِ  اْبنُ  َجاءَ  َوَمتَى  ْجلِسُ يَ  فَِحينَئِذٍ  َمَعهُ، اْلقِدِّ

ُعوِب، َجِميعُ  أََماَمهُ َوتَْجتَِمعُ . َمْجِدهِ  َعْرشِ  َعلَى  َكَما بَْعضٍ  ِمنْ  بَْعَضهُمْ  فَيَُميِّزُ  الشُّ

اِعي يَُميِّزُ  . يََساِرهِ  َعنْ  َواْلِجَداءَ  يَِمينِهِ  َعنْ  اْلِخَرافَ  فَيُقِيمُ  اْلِجَداِء، ِمنَ  اْلِخَرافَ  الرَّ

 اْلُمَعدَّ  ْلكَ المُ  ِرثُوا أبِي، ُمبَاَرِكي يَا إليَّ  تََعالَْوا: يَِمينِهِ  َعنْ  لِلَِّذينَ  اْلَملِكُ  يَقُولُ  ِحينَئذٍ 

 ْنتُ كُ . فََسقَْيتُُمونِي وَعِطْشتُ . فَأَْطَعْمتُُمونِي ُجْعتُ  ألني اْلَعالَِم؛ تَأِْسيسِ  ُمْنذُ  لَُكمْ 

 فَأَتَْيتُمْ  َساً وَمْحبُو. فَُزْرتُُمونِي َمِريضاً  ُكْنتُ . فََكَسْوتُُمونِي ُعْريَاناً . فآَوْيتُُمونِي َغِريباً 
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 َعْطَشاناً  وْ أَ  فَأَْطَعْمنَاَك، َجائِعاً  َرأْينَاكَ  َمتَى َربَّنَا،: قَائِلِينَ  األْبَرارُ  يبُهُيُجِ  ِحينَئِذٍ . إليَّ 

 أْينَاكَ رَ  َمتَى أَوْ  فََكَسْونَاَك؟ ُعْريَاناً  أَوْ  فآَويناَك، َغِريباً  َرأْينَاكَ  َمتَى أَوْ  فََسقَْينَاَك؟

 أَنُكمْ  بَِما: مْ لَكُ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : لَهُمْ  َويَقُولُ  اْلَملِكُ  فَيُِجيبُ  إلَْيَك؟ فَأَتَْينَا َمْحبُوَساً  أَوْ  َمِريضاً 

َغاِر، هَُؤالءِ  إْخَوتِي بِأََحدِ  فََعْلتُُموهُ   َعنْ  لَِّذينَ ا لألشرار يَقُولُ  ِحينَئذٍ . فََعْلتُمْ  فَبِي الصِّ

ةِ  األَبِديَّةِ  النَّارِ  إلى َمَلَِعينُ  يَا َعنِّي اْذهَبُوا: يََساِرهِ   نيأل َوَمَلَئَِكتِِه؛ إلْبلِيسَ  اْلُمَعدَّ

 فَلَمْ  اناً ُعْريَ . تَأُْوونِي فَلَمْ  َغِريباً  ُكْنتُ . تَْسقُونِي فَلَمْ  َعِطْشتُ . تُْطِعُمونِي فَلَمْ  ُجْعتُ 

 هُمْ  ونَ ِجيبُيُ ِحينَئِذٍ . إليَّ  تَأْتُوا فَلَمْ  وَمْحبُوَساً . تَُزوُرونِي فَلَمْ  َمِريضاً  ُكْنتُ . تَْكُسونِي

 ِريضاً مَ  أَوْ  ُعْريَاناً  أَوْ  َغِريباً  أَوْ  َعْطَشاناً  أَوْ  َجائِعاً  َرأَْينَاكَ  َمتَى َربَّنَا،: قَائِلِينَ  أْيضاً 

 ْفَعلُوهُ تَ  لَمْ  أَنُكمْ  بَِما: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : قَائَِلً  يُِجيبُهُمْ  ِحينَئِذٍ  نَْخِدْمَك؟ َولَمْ  َمْحبُوَساً  أَوْ 

َغاِر، هَُؤالءِ  بِأََحدِ   إلى َواألْبَرارُ . أبِديٍّ  َعَذابٍ  إلى هَُؤالءِ  فَْيَذهَبُ . تَْفَعلُوا لَمْ  فَبِي الصِّ

ِ َدائِماً   .أبَِديَّةٍ  َحيَاةٍ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ئمن شهر النَس 4اليوم: 
 

 العَشيه

 (42 ــ 49:  94) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0 ، 02:  62 مز

ُ  هُوَ  َعِجيبٌ  يِسيِه، في هللاَّ ةً  يُْعِطي هُوَ  إْسَرائِيلَ  إِلَهُ قِدِّ اً  قُوَّ ي. لَِشْعبِهِ  َوِعزَّ دِّ  قُونَ َوالصِّ

ِ، أَمامَ  َويَتَهَلَّلُونَ  يَْفَرُحونَ  ُمونَ  هللاَّ ُرورِ  َويَتَنَعَّ  .هَلِّلُويَا. بِالسُّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 َكانَ  لَوْ  أنهُ: هََذا َوإْعلَُموا. َربُكمْ  يَأتِي َساَعةٍ  أَيةِ  في تَْعلَُمونَ  ال ألَنُكمْ  إَذاً  إْسهَُروا

اِرُق، يَأْتِي َساَعةٍ  أَيةِ  في يَْعلَمُ  اْلبَْيتِ  َربُّ   ُكونُوا ذلِكَ لِ . يُْنهَبُ  بَْيتَهُ يََدعْ  َولَمْ  لََسِهرَ  السَّ

يَن؛ أْيضاً  أَْنتُمْ  اَعةِ  في ألنهُ ُمْستَِعدِّ  فََمنْ . فِيهَا انِ اإلْنسَ  اْبنُ  يَأْتِي ونَهاتَْعِرفُ  ال التي السَّ

 في َعاَمهُمْ طَ  لِيُْعِطيَهُمْ  َعبِيِدهِ  َعلَى َسيُِّدهُ  يُقِيُمهُ الَِّذي َواْلَحِكيمُ  األَِمينُ  اْلَعْبدُ  تَُرى يَا هُوَ 

 إنَّهُ: مْ لَكُ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  هَكَذا، يَْفَعلُ  يَِجُدهُ  َسيُِّدهُ  َجاءَ  إَذا الَِّذي اْلَعْبدِ  لِذلِكَ  طُوبَى ِحينِِه؟

ِ َدائِماً   . أَْمَوالِهِ  َجِميعِ  َعلَى يُقِيُمهُ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (02 ــ 00:  10) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 19،  11:  22 مز

يقِيَن، أَْشَرقَ  نُورٌ  دِّ يقُ  أيهَا إْفَرُحوا. بِقَْلبِِهمْ  لِْلُمْستَقِيِمينَ  َوفََرحٌ  لِلصِّ دِّ ، ونَ الصِّ بِّ  بِالرَّ

 .هَلِّلُويَا .قُْدِسهِ  لِِذْكرِ  َوإْعتَِرفُوا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 افِرٌ مسَ  إْنَسانٌ  َكأنَما. اْلَوْقتُ  يَُكونُ  َمتَى تَْعرفُونَ  ال ألَنُكمْ  َوَصلُّوا، إْسهَُروا اُْنظُُروا،

ْلطَاَن، َعبِيَدهُ  َوأَْعطَى بَْيتَهُ، تََركَ  ابَ  َوأَْوَصى َعَملَهُ، َواِحدٍ  َولُِكلِّ  السُّ . هَرَ يَسْ  أنْ  اْلبَوَّ

 مْ أَ  اللَّْيِل، نِْصفَ  أَمْ  أََمَساًء، اْلبَْيِت، َربُّ  يَأْتِي َمتَى تَْعرفُونَ  ال ألَنُكمْ  إذاً، اِْسهَُروا

يِك، ِصيَاحَ  : لِْلَجِميعِ  ولُهُأَقُ  لَُكمْ  أَقُولُهُ َوَما! نِيَاَماً  فَيَِجَدُكمْ  بَْغتَةً  يَأْتِيَ  َلَّ لِئَ . َصبَاَحاً  أَمْ  الدِّ

ِ َدائِماً   .إْسهَُروا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (90 ــ 2:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  ُكورنثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ِ، َعاِمَلنِ  ُشَرَكاءُ  نَْحنُ  فَإنَّنَا ِ، فََلََحةُ  َوأَْنتُمْ  ّلِِلَّ ِ  بِنَاءُ  هللاَّ ِ  نِْعَمةِ  َحَسبَ . هللاَّ  ْلُمْعطَاةِ ا هللاَّ

 َواِحدٍ  لُّ كُ  فَْليَْنظُرْ  َولِكنْ . َعلَْيهِ  يَْبنِي َوآَخرُ  أََساساً، َوَضْعتُ  قَدْ  َماِهرٍ  َحِكيمٍ  َكبَنَّاءٍ  لِي

 الَِّذي َع،ُوضِ  الَِّذي َغْيرَ  آَخرَ  أَساساً  يََضعَ  أنْ  أََحدٌ  يَْستَِطيعُ  ال فَإنَّهُ َعلَْيِه؟ يَْبنِي َكْيفَ 

ةً، َذهَباً،: األََساسِ  هَذا َعلَى يَْبنِي َواِحدٌ  َكانَ  َوإنْ . اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  هُوَ   ِحَجاَرةً  فِضَّ

اً، ُعْشباً، َحطَبَاً، َكِريَمةً،  نَارٍ بِ  ألنهُ َسيُْظِهُرهُ؛ اْليَْومَ  ألنَّ  َواِحدٍ  ُكلِّ  َعَملُ  فََسيُْعلَنُ  قَشَّ

 نَاهُ بَ  الَِّذي َعَملُهُ بَقِيَ  فََمنْ  هَُو؟ َما َكْيفَ  َواِحدٍ  ُكلِّ  َعَملَ  النَّارُ  َوَستَْمتَِحنُ  يُْستَْعلَُن،

ا فََسيَْخَسُر، َعَملُهُ اْحتََرقَ  وَمنْ . أُْجَرتَهُ فََسيَنَالُ  ثَابِتَاً   َكَما نْ َولكِ  فََسيَْخلُُص، هُوَ  َوأمَّ

ِ، هَْيَكلُ  أَنُكمْ  تَْعلَُمونَ  أََما. بِنَارٍ  ِ  َوُروحُ  هللاَّ سْ  فََمنْ  فِيُكْم؟ َساِكنٌ  هللاَّ ِ  هَْيَكلَ  يُنَجِّ  هللاَّ

ُ؛ فََسيُْفِسُدهُ  ِ  هَْيَكلَ  ألنَّ  هللاَّ  أََحدٌ  َكانَ  إنْ . نَْفَسهُ أََحدٌ  يَْخَدَعنَّ  ال. هُوَ  أَْنتُمْ  الَِّذي ُمقَدَّسٌ  هللاَّ

ْهِر، هَذا في بَْينَُكمْ  َحِكيمٌ  أنهُ يَظُنُّ   ِحْكَمةَ  ألنَّ ! َحِكيماً  يَِصيرَ  لَِكيْ  َجاِهَلً  فَْليَِصرْ  الدَّ

ِ؛ ِعْندَ  َجهَالَةٌ  اْلَعالَمِ  هَذا بُّ : "َوأْيضاً ". بَِمْكِرِهمْ  اْلُحَكَماءَ  اآلِخذُ : "َمْكتُوبٌ  ألنهُ هللاَّ  الرَّ

 إنْ : ُكمْ لَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  فَإنَّ ! بِالنَّاسِ  أََحدٌ  يَْفتَِخَرنَّ  فََل". بَاِطلَةٌ  أنهَا اْلُحَكَماءِ  أَْفَكارَ  يَْعلَمُ 

 يَاءُ األَشْ  أَوْ  اْلَمْوُت، أَوْ  اْلَحيَاةُ، أَوْ  اْلَعالَُم، أَوْ  ،(صفَا) ِكيفا أَوْ  أَبلُّوُس، أَوْ  بُولُُس، َكانَ 

ِ  َواْلَمِسيحُ  لِْلَمِسيحِ، َوأَْنتُمْ . لَُكمْ  ِهيَ  َجِميُعهَا. اْلُمْستَْقبلَةُ  أَوْ  اْلَحاِضَرةُ،  .ّلِِلَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (19 ــ 1:  2) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الَرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يُوخِ  إلى أَْطلُبُ  ْيخَ  أَنا بَْينَُكْم، الَِّذينَ  الشُّ اِهدَ  َشِريَكُكْم، الشَّ  َوَشِريكَ  ،اْلَمِسيحِ  آلالَمِ  َوالشَّ

ِ  َرِعيَّةَ  اْرَعْوا يُْعلََن، أنْ  اْلَعتِيدِ  اْلَمْجدِ   لْ بَ  بِاْلقَْهرِ  ال َوتََعاهَُدوهَا، بَْينَُكمْ  التي هللاَّ

ِ  َكمثلِ  بِاالْختِيَاِر،  بَلْ  ِث،اْلَمَواِري َعلَى يَتََسلَّطُ  َكَمنْ  َوال بِنََشاٍط، بَلْ  بِبُْخلٍ  َوال هللاَّ

ِعيَّةِ  أَْمثِلَةً  َصائِِرينَ  َعاةِ  يسُ َرئِ  ظَهَرَ  َوَمتَى. لِلرَّ  ال الَِّذي اْلَمْجدِ  إْكلِيلَ  تَنَالُونَ  الرُّ

بَّاُن، أيهَا أَْنتُمْ  َكذلِكَ . يَْضَمِحلُّ  يُوخِ، اْخَضُعوا الشُّ  ينَ ُمتََسْربِلِ  َجِميعاً  َوُكونُوا لِلشُّ

َ  ألنَّ  لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ  بِالتََّواُضعِ  . ْلُمتََواِضِعينَ لِ  نِْعَمةً  َويُْعِطي اْلُمْستَْكبِِريَن، يُقَاِومُ  هللاَّ

ِ  يَدِ  تَْحتَ  فَتََواَضُعوا ُكمْ  لَّ كُ  ُمْلقِينَ  االْفتِقَاِد، َزَمانِ  في يَْرفََعُكمْ  لَِكيْ  اْلقَِويَّةِ  هللاَّ  هَمِّ

ُكمْ  إْبلِيسَ  ألنَّ . َواْسهَُروا ُمتَيَقِِّظينَ  ُكونُوا. بُِكمْ  يَْعتَنِي هُوَ  ألنهُ َعلَْيِه؛  ُجولُ يَ  َعُدوَّ

 نَْفسَ  أنَّ  َعالِِمينَ  اإليَماِن، في َراِسِخينَ  فَقَاِوُموهُ،. يَْبتَلُِعهُ َمنْ  يَْلتَِمسُ  َزائٍِر، َكأََسدٍ 

 إلى َدَعاُكمْ  الَِّذي نِْعَمةٍ  ُكلِّ  َوإلهُ. اْلَعالَمِ  في الَِّذينَ  إْخَوتُِكمُ  َعلَى تُْجَرى اآلالمِ  هِذهِ 

يُكْم، ُكْم،َويُثَبِّتُ  يُهَيِّئُُكْم، هُوَ  يَِسيراً، تَأَلَّْمتُمْ  بَْعَدَما وَع،يَسُ  اْلَمِسيحِ  في األبِديِّ  َمْجِدهِ   َويُقَوِّ

نُُكمْ  ْلطَانُ  لَهُ. َويَُمكِّ  أَظُنُّ  َكَما األِمينِ  األخِ  ِسْلَوانُسَ  بِيَدِ . آِمين. اآلبادِ  إلى َواْلَمْجدُ  السُّ

 . قَلِيلَةٍ  بَِكلَِماتٍ  إلَْيُكمْ  َكتَْبتُ 

ا ال  تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (6:  12 ــ 94:  12) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَارِ اإلبَركسِ  وحِ  يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 سَ أَفَسُ  إلى قَُدمَ  فَِصيحٌ  َرُجلٌ  اْلِجْنِس، إْسَكْنَدِريُّ  أَبلُّوُس، ْسُمهُإ يَهُوِديٌّ  يُوَجدُ  َوَكانَ 

بِّ  لِطَِريقِ  تِْلِميذاً  َكانَ  هَذا. اْلُكتُبِ  في ُمْقتَِدرٌ  وحِ  َحارٌّ  َوهُوَ  َوَكانَ . الرَّ  مُ يَتََكلَّ  بِالرُّ

 في يَُجاِهرُ  هَذا َواْبتََدأَ . فَقَطْ  يُوَحنَّا َمْعُموِديَّةَ  َعاِرفَاً . بِيَُسوعَ  يَْختَصُّ  َما بِتَْدقِيقٍ  َويَُعلِّمُ 

ا. اْلَمْجَمعِ  ِ  طَِريقَ  َوَعلََّماهُ  إلَْيِهَما، قَبَِلهُ  َوأَِكيَلَّ  بِِريْسِكَلَّ  َسِمَعاهُ  فَلَمَّ . تَْدقِيقٍ  رِ بِأَْكثَ  هللاَّ

وا أََخائِيَةَ، إلى يَْنطَلِقَ  أنْ  يُِريدُ  َكانَ  َوإذْ  ا. لُوهُ يَْقبَ  أنْ  لِلتََّلِميذِ  َوَكتَبُوا اإلْخَوةَ  َحضُّ  فَلَمَّ

 ُمبَيِّناً  اً،َجْهرَ  بِاْشتَِدادٍ  اْليَهُودَ  يُْفِحمُ  َكانَ  ألنهُ بِالنِّْعَمِة؛ َكثِيَراً  اْلُمؤِمنِينَ  نَفَعَ  هَذا، َجاءَ 

 أَنَّ  ُكوِرْنثُوَس، في أَبلُّوسُ  َكانَ  إذْ  فََحَدثَ . يَُسوعُ  هُوَ  اْلَمِسيحَ  أنَّ  اْلُكتُبِ  ِمنَ  لَهُمْ 

 الَ فَقَ  َذ،تََلِمي َوَجدَ  أَفَُسَس، إلَى يَأتِيَ  لَِكيْ  اْلَعالِيَةِ  النََّواِحي في اْجتَازَ  َما بَْعدَ  بُولُسَ 

وحَ  قَبِْلتُمُ  هَلْ : "لَهُمْ  ا اْلقُُدسَ  الرُّ  ُروحٌ  يُوَجدُ  أنهُ َسِمْعنَا َوال: "لَهُ قَالُوا". آَمْنتُْم؟ لَمَّ

 إنَّ : "سُ بُولُ  فَقَالَ ". يُوَحنَّا بَِمْعُموِديَّةِ : "فَقَالُوا". اْعتََمْدتُْم؟ فَبَِماَذا: "لَهُمْ  فَقَالَ ". قُُدسٌ 

دَ  يُوَحنَّا ْعبَ  َعمَّ ". وعَ بِيَسُ  أَيْ  بَْعَدهُ، يَأْتِي بِالَِّذي يُْؤِمنُوا أنْ  قَائَِلً  التَّْوبَِة، بَِماءِ  الشَّ

ا بِّ  بِإْسمِ  إْعتََمُدوا َسِمُعوا فَلَمَّ ا. يَُسوعَ  الرَّ و َحلَّ  َعلَْيِهمْ  يََدهُ  بُولُسُ  َوَضعَ  َولَمَّ  حُ الرُّ

 . َويَتَنَبَّأُونَ  بِأَْلِسنَةٍ  يَْنِطقُونَ  فَطَفِقُوا َعلَْيِهْم، اْلقُُدسُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (19 ــ 1:  16) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 16،  12:  112 مز

، أََمامَ  َكِريمٌ  بِّ يِسيهِ  َمْوتُ  الرَّ  .هَلِّلُويَا. أََمتِكَ  ْبنُ إوَ  َعْبُدَك، هو أَنَا يَاَربُّ . قِدِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

رُ  بِأَنهُ إلَْيهِ  بِهِ  فَُوِشيَ  َوِكيٌل، لَهُ َغنِيٌّ  إْنَسانٌ  َكانَ : "لِتََلِميِذهِ  أْيضاً  َوقَالَ  . أَْمَوالَهُ يُبَذِّ

 تَُكونُ  ال ألَنكَ  اْلَوَكالَةِ  ِحَسابَ  أَْعِطنِي َعْنَك؟ أَْسَمُعهُ الَِّذي هَذا َما: لَهُ َوقَالَ  فََدَعاهُ 

 لَْستُ وَ . اْلَوَكالَةَ  ِمنِّي يَأُْخذُ  َسيِِّدي أَْفَعُل؟ َماَذا: نَْفِسهِ  في اْلَوِكيلُ  فَقَالَ . بَْعدُ  َوِكيَلً 

 ْلتُ ُعزِ  إَذا َحتَّى أَْصنَُع، َماَذا َعلِْمتُ  قَدْ . َصَدقَةً  أَْسأَلَ  أنْ  َوأَْستَِحي أَْنقَُب، أنْ  أَْستَِطيعُ 

لِ لِ  َوقَالَ  َسيِِّدِه، َمْديُونِي ِمنْ  َواِحدٍ  ُكلَّ  فََدَعا. بُيُوتِِهمْ  في يَْقبَلُونِي اْلَوَكالَةِ  َعنِ   َكمْ : ألَوَّ

ا لَِسيِِّدي؟ َعلَْيكَ  كَ  ُخذْ : فَقَالَ . َزْيتٍ  بَثِّ  ِمئَةُ : فَقَالَ  هُوَ  أَمَّ  تُبْ َواكْ  َعاِجَلً  َواْجلِسْ  َصكَّ

كَ  ُخذْ : لَهُ فَقَالَ . قَْمحٍ  ُكرِّ  ِمئَةُ : فَقَالَ  َعلَْيَك؟ َكمْ  َوأَْنتَ : آلَخرَ  قَالَ  ثُمَّ . َخْمِسينَ   َصكَّ

يِّدُ  فََمَدحَ . ثََمانِينَ  َواْكتُبْ  ْهرِ  هَذا أْبنَاءَ  ألنَّ  َصنََع؛ بِِحْكَمةٍ  إذْ  الظُّْلمِ  َوِكيلَ  السَّ  أَْحَكمُ  الدَّ

 تَّىحَ  الظُّْلِم؛ بَِمالِ  أْصِدقَاءَ  لَُكمْ  اْصنَُعوا: لَُكمُ  أَقُولُ  َوأنَا. ِجيلِِهمْ  في النُّورِ  أْبنَاءِ  ِمنْ 

. اْلَكثِيرِ  في ْيضاً أ أِميناً  يَُكونُ  اْلقَلِيلِ  في األَِمينُ . األَبَِديَّةِ  اْلَمظَالِّ  في يَْقبَلُونَُكمْ  فَنِيتُمْ  إَذا

 فََمنْ  لظُّْلِم،ا َمالِ  في أَُمنَاءَ  تَُكونُوا لَمْ  فَإنْ . اْلَكثِيرِ  في أْيضاً  ظَالِمٌ  اْلقَلِيلِ  في َوالظَّالِمُ 
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؟ َعلَى يَأْتَِمنُُكمْ   وَ هُ  َما يُْعِطيُكمْ  فََمنْ  لِْلَغْيِر، هُوَ  َما في أَُمنَاءَ  تَُكونُوا لَمْ  َوإنْ  اْلَحقِّ

ِ َدائِماً   ".لَُكْم؟   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس األيام
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 ئمن شهر النَس 6اليوم: 
 

 العَشيه

 (12 ــ 13:  10) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 26 ـ 22:  112 مز

 اأَمَّ  ُمْنتَهَى، َرأَْيتُ  تََمامٍ  لُِكلِّ . فَهْمتُ  َولَِشهَاَداتِكَ  لِيُْهلُِكوني، اْلُخطَاةُ  إْنتَظَرَ  إيَّايَ 

 .هَلِّلُويَا. ِجّداً  فََواِسَعةٌ  َوَصايَاكَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ م ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ْبِت، في اْلَمَجاِمعِ  أََحدِ  في يَُعلِّمُ  َوَكانَ   ثََمانِي ُمْنذُ  َمَرضٍ  ُروحُ  بِهَا اْمَرأَةٌ  َوإَذا السَّ

ا. اْلبَتَّةَ  تَْنتَِصبَ  أنْ  تَْقِدرْ  َولَمْ  ُمْنَحنِيَةً  َوَكانَتْ  َسنَةً، َعْشرةَ   َعاهَادَ  يَُسوعُ  َرآهَا فَلَمَّ

 فَاْستَقَاَمتْ  يََدْيِه، َعلَْيهَا َوَوَضعَ !". َمَرِضكِ  ِمنْ  َمْحلُولَةٌ  إنَّكِ  اْمَرأَةُ، يَا: "لَهَا َوقَالَ 

َدت لِْلَوْقتِ  َ  َوَمجَّ ْبِت،ال في أْبَرأَ  يَُسوعَ  ألنَّ  ُمْغتَاظٌ  َوهُوَ  اْلَمْجَمعِ، َرئِيسُ  فَأََجابَ . هللاَّ  سَّ

ْبتِ  ْومِ يَ  في ال لِتَْستَْشفُوا، فَتََعالُْوا اْلَعَمُل، فِيهَا يَِحلُّ  أيامٍ  ِستَّةَ  إنَّ : "لِْلَجْمعِ  َوقَالَ  " السَّ

بُّ  أََجابَهُ  ِمنَ  ِحَماَرهُ  أَوْ  ثَْوَرهُ  ِمْنُكمْ  اِحدٍ وَ  ُكلُّ  يَُحلُّ  أالَ ! اْلُمَراُؤونَ  أيهَا: "َوقَالَ  الرَّ

ْبتِ  يَْومِ  في اْلِمْذَودِ   هَاَربَطَ  قَدْ  إْبَراِهيَم، اْبنَةُ  وِهيَ  َوهِذهِ  َويَْسقِيِه؟ بِهِ  َويَْمِضي السَّ

ْيطَانُ  بَاطِ  هَذا ِمنْ  تَُحلَّ  أنْ  يَِجبُ  َكانَ  أََما َسنَةً، َعْشَرةَ  ثََمانِيَ  ُمْنذ الشَّ  يَْومِ  في الرِّ
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ْبِت؟ ا ،"السَّ ْعبِ  َجِميعُ  َوَكانَ  يَُعانُِدونَهُ، َكانُوا الَِّذينَ  َجِميعُ  ُخِزيَ  هذا قَالَ  َولَمَّ  الشَّ

ِ َدائِماً   .ِمْنهُ َصَدَرتْ  الَّتي اْلَمِجيَدةِ  األْعَمالِ  بُكلِّ  يَْفَرُحونَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (03 ــ 90:  4) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 23،  22:  112 مز

َمَواِت، في َدائَِمةٌ  َكلَِمتُكَ  يَاَربُّ  ْستَ  َحقَُّك، فَِجيلٍ  ِجيلٍ  َوإلى. األَبدِ  إلى السَّ  ألَْرضَ ا أَسَّ

 .هَلِّلُويَا .بِأَْمِركَ  ثَابِتَةٌ  فَِهيَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َما لُّ وكُ . َوحَدكَ  َذاتَكَ  ْشفِ إ الطَّبِيبُ  أيهَا: اْلَمثَلَ  هََذا لي تَقُولُونَ  لََعلَُّكمْ : "لَهُمْ  فَقَالَ 

" نَتِكَ َمِدي في أيضاً  الَموِضعِ  هََذا في اْفَعْلهُ َكْفِرنَاُحوَم، في َصارَ  قَدْ  أنهُ َعْنهُ َسِمْعنَا

 إنَّ : ُكمْ لَ  أقُولُ  وَحقَّاً . َمِدينَتِهِ  في بَِمْقبُولٍ  واِحدٌ  نبيٌّ  وال إنَّهُ: لَُكمْ  أقُولُ  الَحقَّ : "قَالَ  ثُمَّ 

َماءُ  أُْغلِقَتِ  ِحينَ  إيلِيَّا أيامِ  في إسَرائِيلَ  في ُكنَّ  َكثِيرةً  أَراِملَ   َوِستَّةَ  ينَ ِسنِ  ثََلَثَ  السَّ

 ،ِمنهُنَّ  َواِحَدةٍ  لىإ إيلِيَّا يُْرَسلْ  َولَمْ  األْرِض، ُكلِّ  َعلَى َعِظيمٌ  ُجوعٌ  َصارَ  حتَّى أْشهٍُر،

 في َكثِيُرونَ  بُْرصٌ  يُوَجدُ  وَكانَ . َصْيَدا َصْرفَةِ  في كانت أْرَملَةٍ  اْمَرأَةٍ  إلى إالَّ 

، ألِيَشعَ  َزَمانِ  في إْسَرائِيلَ  ْريَانِيُّ  نُْعَمانُ  إالَّ  ِمْنهُمْ  َواِحدٌ  يُطَهَّرْ  َولَمْ  النَّبيِّ  فَاْمتَألَ . "السُّ

ا َغَضباً  اْلَجِميعُ   َخاِرَجاً  بِهِ  َوَجاُءوا اْلَمِدينَِة، َخاِرجَ  فأْخَرُجوهُ  وقَاُموا هََذا، َسِمُعوا لَمَّ
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ا .أْسفَلٍ  إلى يَْطَرُحوهُ  حتَّى َعلَْيهِ  َمْبنِيَّةً  َمِدينَتُهُمْ  كانَتْ  الَِّذي الَجبَلِ  أْعلَى إلى  هُوَ  أمَّ

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد   .َوَمَشى َوَسِطِهمْ  ِمنْ  فََعبَرَ   .ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 ــ 2:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم ُكولُوسي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا  اْلُخْبَث، السََّخطَ، اْلَغَضَب،: َشْيءٍ  ُكلَّ  أْيضاً  أَْنتُمْ  َعْنُكمْ  ْطَرُحواإفَ  اآلنَ  َوأمَّ

 إذْ  ْعٍض،بَ  َعلَى بَْعُضُكمْ  تَْكِذبُوا ال. أَْفَواِهُكمْ  ِمنْ  يَْخُرجُ  ال اْلقَبِيحَ  َوالَكَلَمَ . التَّْجِديفَ 

دُ  الَِّذي اْلَجِديدَ  اإلْنَسانَ  َولَبِْستُمُ  أَْعَمالِِه، َمعَ  اْلَعتِيقَ  اإلْنَسانَ  َخلَْعتُمُ   ْلَمْعِرفَةِ لِ  يَتََجدَّ

، يُونَانيٌّ  لَْيسَ  َحْيثُ  َخالِقِِه، ُصوَرةِ  َحَسبَ  ي بَْربَِريٌّ  َوُغْرلَةٌ، ِختَانٌ  َويَهُوِديٌّ ،ِسكِّ  ثِيٌّ

، َعْبدٌ  ِ  َكُمْختَاِري فَاْلبَُسوا. إْنَسانٍ  لُكلِّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في اْلَمِسيحُ  بَلِ  َوُحرٌّ يِسينَ الْ  هللاَّ  قِدِّ

 ُمْحتَِملِينَ  أَنَاٍة، َوطُولَ  َوَوَداَعةً، َوتََواُضعاً، لُْطفاً،وَ  َرْأفَاٍت، أَْحَشاءَ  َواْلَمْحبُوبِينَ 

 َماكَ . َشْكَوى أََحدٍ  َعلَى ألََحدٍ  َكانَ  إنْ  بَْعضاً، بَْعُضُكمْ  َوُمَساِمِحينَ  بَْعضاً، بَْعُضُكمْ 

. اْلَكَمالِ  ِربَاطُ  ِهيَ  التي اْلَمَحبَّةُ  هَذا ُكلِّ  َوفَْوقَ . أْيضاً  أَْنتُمْ  هَكَذا اْلَمِسيحُ  لَُكمْ  َغفَرَ 

 ونُواَوكُ  َواِحٍد، َجَسدٍ  في ُدِعيتُمْ  إلَْيهِ  الَِّذي هَذا اْلَمِسيحِ  َسَلَمُ  قُلُوبُِكمْ  في َولِيَْثبُتْ 

بِّ  َكلَِمةُ  فِيُكمْ  لِتَْسُكنْ . َشاِكِرينَ   نَ َوُمْنِذُرو ُمَعلُِّمونَ  ِحْكَمةٍ  بُِكلِّ  َوأَْنتُمْ  بِِغنًى، الرَّ

َ  ُمَسبِِّحينَ  ُروِحيٍَّة، َوأََغانِيَّ  َوتََسابِيحَ  بَِمَزاِميرَ  بَْعضاً، بَْعُضُكمْ  . بُِشْكرٍ  بُِكمْ قُلُو في هللاَّ

 اِكِرينَ شَ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا بِاْسمِ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ْعَملُواإفَ  فِْعٍل، أَوْ  بِقَْولٍ  تَْعَملُونَ  َما َوُكلُّ 

 َ  .بَِواِسطَتِهِ  اآلبَ  هللاَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (93 ــ 16:  2) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

. ْشفَْواتُ  لِكيَما بَْعٍض، ألْجلِ  بَْعُضُكمْ  َوَصلُّوا لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ  بَِخطَايَاُكمْ  إْعتَِرفُوا

ةٌ  فِيها البَارِّ  َوَصَلةُ   َصلَّىوَ  ِمْثلَنَا، اآلالمِ  تَْحتَ  إْنَسانَاً  إيلِيَّا َكانَ . فََعالَةٌ  َعِظيَمةٌ  قُوَّ

َماُء، تُْمِطرَ  ال َكيْ  َصَلةً   .أْشهُرٍ  َوِستَّةَ  ِسنِينَ  ثََلثَ  األْرضِ  َعلَى تُْمِطرْ  فَلَمْ  السَّ

َماءُ  فَأْعطَتِ  أْيضاً، َوَصلَّى  لَّ ضَ  إذا إْخَوتي، يا. ثََمَرهَا أْنبَتَتْ  َواألْرضُ  اْلَمطََر، السَّ

هُ  اْلَحقِّ  َسبيلِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٌ   طَِريقِ  َعنْ  الَخاِطئَ  يَُردُّ  َمنْ  أنَّ  فَْليَْعلَمْ  َواِحٌد، َوَردَّ

 .َكثِيَرةً  َخطَايَا َويَْستُرُ  اْلَمْوِت، ِمنَ  نَْفَسهُ يَُخلِّصُ  فَإنَّهُ َضَللَتِِه،

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

 آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 
 (12 ــ 19:  11) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

تَّةُ  اإلْخَوةُ  هُؤالءِ  َمِعي َوَجاءَ  ُجِل، بَْيتَ  فََدَخْلنَا. اآلَخُرونَ  السِّ  أَىرَ  َكْيفَ  فَأَْخبََرنَا الرَّ

 ىيُْدعَ  الَِّذي ِسْمَعانَ  َواْستَْدعِ  يَافَا، إلى أَْرِسلْ : لَهُ َوقَائَِلً  قَائَِماً  بَْيتِهِ  في اْلَمَلكَ 

ا. بَْيتِكَ  َوُكلُّ  أْنتَ  تَْخلُصُ  بِهِ  َكَلماً  يَُكلُِّمكَ  َوهَذا بُْطُرَس،  لَّ حَ  أَتََكلَُّم، اْبتََدْأتُ  فَلَمَّ

وحُ  ْرتُ . البَُداَءةِ  في أْيضاً  نَْحنُ  َعلِينَا َحلَّ  َكَما َعلَْيِهمْ  القُُدسُ  الرُّ بِّ ال َكَلمَ  فَتََذكَّ  رَّ

دَ  يُوَحنَّا إنَّ : قَالَ  َكْيفَ  ا بَِماءٍ  َعمَّ ُدونَ  أَْنتُمْ  َوأمَّ وحِ  فََستَتََعمَّ ُ  نَ َكا فَإنْ . القُُدسِ  بِالرُّ  هللاَّ

بِّ  آَمنُوا إذْ  أْيضاً  ْحنُ نَ  ِمْثلَنا اْلَمْوِهبَةَ  أَْعطَاهُمُ  قَدْ   تَّىحَ  أَنا فََمنْ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  بِالرَّ
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َ؟ أَْمنَعَ  ا هللاَّ ُدونَ  َوَكانُوا َسَكتُوا، ذلِكَ  َسِمُعوا فَلَمَّ َ  يَُمجِّ ُ  إِذاً : "قَائِلِينَ  هللاَّ  األَُممَ  َمنَحَ  دْ قَ  هللاَّ

 !".لِْلَحيَاةِ  التَّْوبةَ  أْيضاً 

َسة، آمين.لَْم تََزْل  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   َكلَِمةُ الرَّ

 

 
 اإلنجيل الُمقَدس

 (11 ــ 1:  9) يُوَحنا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 22 ، 22:  112 مز

، إْسُمكَ  هُوَ  َمْحبُوبٌ   نْ مِ  أَْفَضلَ  َوَصايَاكَ  َعلَّْمتَني. تَِلَوتِي النَّهارِ  طُولُ  فَهُوَ  يَاَربُّ

 .هَلِّلُويَا. األبدِ  إلى لِي ثَابِتَةٌ  ألنها أَْعَدائِي،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ْيضاً أ َوُدِعيَ . هُنَاكَ  يَُسوعَ  أُمُّ  َوَكانَتْ  اْلَجلِيِل، قَانَا في ُعْرسٌ  َكانَ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفي

ا. اْلُعْرسِ  إلى َوتََلِميُذهُ  يَُسوعُ   مْ لَهُ لَْيسَ : "لَهُ يَُسوعَ  أُمُّ  قَالَتْ  اْلَخْمُر، فََرَغتِ  َولَمَّ

هُ قَالَتْ ". بَْعدُ  َساَعتِي تَأْتِ  لَمْ  اْمَرأةُ؟ يَا َولَكِ  لِي َما: "يَُسوعُ  لَهَا فَقَالَ ". َخْمرٌ   أُمُّ

امِ   هُنَاَك، َمْوُضوَعةً  ِحَجاَرةٍ  ِمنْ  أَْجَرانٍ  ِستَّةُ  َوَكانَتْ ". فَإْفَعلُوهُ  لَُكمْ  قَالَ  َمْهَما:"لِْلُخدَّ

 اْمألُوا: "يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ . ثََلَثَةً  أَوْ  ِمْطَرْينِ  َواِحدٍ  ُكلُّ  يََسعُ  اْليَهُوِد، تَْطِهيرِ  َحَسبَ 

ُموا اآلنَ  إْستَقُوا: "لَهُمُ  قَالَ  ثُمَّ . فَْوقَ  إلى فََمألُوهَا". َماءً  األَْجَرانَ   َرئيسِ  إلى َوقَدِّ

ُموا". اْلُمتََّكإِ  ا. فَقَدَّ لَ  اْلَماءَ  اْلُمتََّكإِ  َرئيسُ  َذاقَ  فَلَمَّ  ِمنْ  يَْعلَمُ  يَُكنْ  َولَمْ  َخْمراً، اْلُمتََحوِّ
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امَ  لِكنَّ  ِهَي، أْينَ   ُمتََّكإِ الْ  َرئيسُ  فََدَعا يَْعلَُموَن، َكانُوا اْلَماءَ  َمألُوا قَدْ  َكانُوا الَِّذينَ  اْلُخدَّ

الً، اْلَجيَِّدةَ  اْلَخْمرَ  يََضعُ  إنََّما إْنَسانٍ  ُكلُّ : "لَهُ َوقَالَ  اْلَعِريِسَ   نَئِذٍ فَِحي َسِكُروا َوَمتَى أَوَّ

مُ  ا. الدُّونَ  يُقَدِّ  األُولى اآليَةُ  ِهيَ  هِذهِ !". اآلنَ  إلى اْلَجيَِّدةَ  اْلَخْمرَ  َحفِْظتَ  فَقَدْ  أَْنتَ  أَمَّ

 . تََلَِميُذهُ  بِهِ  فَآَمنَ  َمْجَدهُ، َوأَْظهَرَ  اْلَجلِيِل، قَانَا في يَُسوعُ  فََعلَهَا التي

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ونانيام يُ اليوم األول من صِ 
 

 يونان يامصِ  من األول اليوم

 العَشيه

 (2 - 1:  10) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ ِمن بِشارة ُمعلمِ س، فَصُل يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 - 1:  22 مز

،فَلنَبتَِهج باِ  هَلُمَّ  بِّ نُهَلُل وً  ِولِنُهَلُل ّلِل ُمَخلِِصنا، نُبُاِدر فَنُبلَُ إلي َوُجهُه بِاإلعتَراف، لرَّ

 .هَلِّلُويَا. لَهُ بالَمَزاِميِرِ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 طُسُ بِيَلَ  َخلَطَ  الَِّذينَ  اْلَجلِيلِيِّينَ  َعنِ  يُْخبُِرونَهُ قَْومٌ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  فِي َحاِضًرا َوَكانَ 

 طَاةً خُ  َكانُوا اْلَجلِيلِيِّينَ  هُؤالَءِ  أَنَّ  أَتَظُنُّونَ » :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  بَِذبَائِِحِهْم. فَأَجابَ  َدَمهُمْ 

 بُواتَتُو لَمْ  إِنْ  بَلْ : لَُكمْ  أَقُولُ ! هَذا؟ َكَلَّ  ِمْثلَ  َكابَُدوا ألَنَّهُمْ  اْلَجلِيلِيِّينَ  ُكلِّ  ِمنْ  أَْكثَرَ 

 ِسْلَوامَ  يفِ  اْلبُْرجُ  َعلَْيِهمُ  َسقَطَ  الَِّذينَ  َعَشرَ  الثََّمانِيَةَ  أُولئِكَ  تَْهلُِكوَن. أَوْ  َكذلِكَ  فََجِميُعُكمْ 

اِكنِينَ  النَّاسِ  َجِميعِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  ُمْذنِبِينَ  َكانُوا هُؤالَءِ  أَنَّ  أَتَظُنُّونَ  َوقَتَلَهُْم،  فِي السَّ

 .«تَْهلُِكونَ  َكذلِكَ  فََجِميُعُكمْ  تَتُوبُوا لَمْ  إِنْ  بَلْ : لَُكمْ  أَقُولُ ! أُوُرَشلِيَم؟ َكَلَّ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكرنِبوات 

 (12 - 1:  1) يُونان
 

َسةَ  بََرَكتَهُ النبى، يُونَانِ  ِمنْ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بِّ  قَْولُ  َوَصارَ   ِظيَمةِ اْلعَ  اْلَمِدينَةِ  نِينََوى إِلَى اْذهَبْ  قَائَِلً: قُمِ  أَِمتَّايَ  ْبنِ  يُونَانَ  إِلَى الرَّ

هُمْ  َصِعدَ  قَدْ  ألَنَّهُ َعلَْيهَا، َونَادِ   ْجهِ وَ  ِمنْ  تَْرِشيشَ  إِلَى لِيَْهُربَ  يُونَانُ  أََماِمي. فَقَامَ  َشرُّ

، بِّ  فِيهَا، َونََزلَ  أُْجَرتَهَا فََدفَعَ  تَْرِشيَش، إِلَى َذاِهبَةً  َسفِينَةً  َوَوَجدَ  يَافَا إِلَى فَنََزلَ  الرَّ

. فَأَْرَسلَ  َوْجهِ  ِمنْ  تَْرِشيشَ  إِلَى َمَعهُمْ  لِيَْذهَبَ  بِّ بُّ  الرَّ  ،اْلبَْحرِ  إِلَى َشِديَدةً  ِريًحا الرَّ

فِينَةُ  َكاَدتِ  َحتَّى اْلبَْحرِ  فِي َعِظيمٌ  نَْوءٌ  فََحَدثَ   اْلَمَلَُّحونَ  تَْنَكِسُر. فََخافَ  السَّ

فِينَةِ  فِي الَّتِي األَْمتَِعةَ  َوطََرُحوا إِلِهِه، إِلَى َواِحدٍ  ُكلُّ  َوَصَرُخوا  يَُخفِّفُوالِ  اْلبَْحرِ  إِلَى السَّ

ا. َعْنهُمْ  فِينَةِ  َجْوفِ  إِلَى نََزلَ  قَدْ  فََكانَ  يُونَانُ  َوأَمَّ  فََجاءَ  ثَقِيَلً. نَْوًما َونَامَ  َواْضطََجعَ  السَّ

 ِكرَ يَْفتَ  أَنْ  َعَسى إِلِهكَ  إِلَى اْصُرخْ  قُمِ  نَائًِما؟ لَكَ  َما: »لَهُ َوقَالَ  النُّوتِيَّةِ  َرئِيسُ  إِلَْيهِ 

 هِذهِ  َمنْ  بِ بَِسبَ  لِنَْعِرفَ  قَُرًعا نُْلقِي هَلُمَّ : »لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  َوقَالَ  «نَْهلِكَ  فََلَ  فِينَا اإِللهُ

 َمنْ  َسبَبِ بِ  أَْخبِْرنَا: »لَهُ يُونَاَن. فَقَالُوا َعلَى اْلقُْرَعةُ  فََوقََعتِ  قَُرًعا، فَأَْلقَوا. «اْلبَلِيَّةُ 

 َشْعبٍ  أَيِّ  َوِمنْ  أَْرُضَك؟ ِهيَ  َما أَتَْيَت؟ أَْينَ  َوِمنْ  َعَملَُك؟ هُوَ  َما َعلَْينَا؟ اْلُمِصيبَةُ  هِذهِ 

، أَنَا: »لَهُمْ  فَقَالَ  «أَْنَت؟ بِّ  ِمنَ  َخائِفٌ  َوأَنَا ِعْبَرانِيٌّ َماءِ  إِلهِ  الرَّ  ْحرَ اْلبَ  َصنَعَ  الَِّذي السَّ

َجالُ  فََخافَ  «َواْلبَرَّ  َجالَ  فَإِنَّ  «هَذا؟ فََعْلتَ  لَِماَذا: »لَهُ َوقَالُوا َعِظيًما، َخْوفًا الرِّ  الرِّ

، َوْجهِ  ِمنْ  هَاِربٌ  أَنَّهُ َعَرفُوا بِّ  نَ لِيَْسكُ  بِكَ  نَْصنَعُ  َماَذا: »لَهُ أَْخبََرهُْم. فَقَالُوا ألَنَّهُ الرَّ

 يفِ  َواْطَرُحونِي ُخُذونِي: »لَهُمْ  اْضِطَرابًا. فَقَالَ  يَْزَدادُ  َكانَ  اْلبَْحرَ  ألَنَّ  «َعنَّا؟ اْلبَْحرُ 

 َولِكنَّ  «ْيُكمْ َعلَ  اْلَعِظيمُ  النَّْوءُ  هَذا بَِسبَبِي أَنَّهُ َعالِمٌ  ألَنَّنِي َعْنُكْم، اْلبَْحرُ  فَيَْسُكنَ  اْلبَْحرِ 

َجالَ  ُعوا َجَذفُوا الرِّ فِينَةَ  لِيَُرجِّ  يَْزَدادُ  انَ كَ  اْلبَْحرَ  ألَنَّ  يَْستَِطيُعوا، فَلَمْ  اْلبَرِّ  إِلَى السَّ

بِّ  إِلَى َعلَْيِهْم. فََصَرُخوا اْضِطَرابًا  نَْفسِ  أَْجلِ  ِمنْ  نَْهلِكْ  الَ  ،َربُّ  يَا آهِ : »َوقَالُوا الرَّ

ُجِل، هَذا  ُذواأَخَ  ثُمَّ  «ِشْئتَ  َكَما فََعْلتَ  َربُّ  يَا ألَنَّكَ  بَِريئًا، َدًما َعلَْينَا تَْجَعلْ  َوالَ  الرَّ
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َجالُ  هَيََجانِِه. فََخافَ  َعنْ  اْلبَْحرُ  فََوقَفَ  اْلبَْحِر، فِي َوطََرُحوهُ  يُونَانَ  بِّ  ِمنَ  الرِّ  الرَّ

بِّ  َذبِيَحةً  َوَذبَُحوا َعِظيًما، َخْوفًا ا َونََذُروا لِلرَّ بُّ  نُُذوًرا. َوأَمَّ  َعِظيًما ُحوتًا فَأََعدَّ  الرَّ

 .لَيَال َوثََلَثَ  أَيَّامٍ  ثََلَثَةَ  اْلُحوتِ  َجْوفِ  فِي يُونَانُ  فََكانَ . يُونَانَ  لِيَْبتَلِعَ 

 .دائماً  ّلِل والُسبح
 

 

 بَاِكرإنجيل 

 (19 - 6:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 1:  130 مز

، نَْفِسي يَا بَاِرِكي بَّ بُّ  .اْلقُدُّوسَ  إْسَمهُ لِيُبَاِركِ  بَاِطنِي فِي َما َوُكلُّ  الرَّ  مٌ َرِحي الرَّ

وحِ  طَِويلُ  َوَرُؤوٌف، ْحَمةِ  َوَكثِيرُ  الرُّ  .هَلِّلُويَا .الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمينإلي ، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

امَ  ُدَرَرُكمْ  تَْطَرُحوا َوالَ  لِْلِكَلَب، اْلقُْدسَ  تُْعطُوا الَ   أَْرُجلِهَابِ  تَُدوَسهَا لِئََلَّ  اْلَخنَاِزيِر، قُدَّ

قَُكْم. َوتَْلتَفِتَ   يَْسأَلُ  َمنْ  لَّ كُ  ألَنَّ  لَُكْم. يُْفتَحْ  اِْقَرُعوا تَِجُدوا اُْطلُبُوا تُْعطَْوا اِْسأَلُوا فَتَُمزِّ

 ْبًزا،خُ  اْبنُهُ َسأَلَهُ إَِذا ِمْنُكمْ  إِْنَسانٍ  أَيُّ  أَمْ  لَهُ. يُْفتَحُ  يَْقَرعُ  َوَمنْ  يَِجُد، يَْطلُبُ  َوَمنْ  يَأُْخُذ،

 نْ أَ  تَْعِرفُونَ  أَْشَرارٌ  َوأَْنتُمْ  ُكْنتُمْ  فَإِنْ  َحيَّةً؟ يُْعِطيهِ  َسَمَكةً، َسأَلَهُ َوإِنْ  َحَجًرا؟ يُْعِطيهِ 

َماَواِت، فِي الَِّذي أَبُوُكمُ  بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  َجيَِّدةً، َعطَايَا أَْوالََدُكمْ  ْعطُواتُ   َراتٍ َخيْ  يَهَبُ  السَّ
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 ألَنَّ  بِِهْم، ًضاأَيْ  أَْنتُمْ  هَكَذا اْفَعلُوا بُِكمُ  النَّاسُ  يَْفَعلَ  أَنْ  تُِريُدونَ  َما فَُكلُّ  يَْسأَلُونَهُ. لِلَِّذينَ 

ِ َدائِماً   . َواألَْنبِيَاءُ  النَّاُموسُ  هُوَ  هَذا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (90 - 12:  6) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 الَّتِي تَّْعلِيمِ ال ُصوَرةَ  اْلقَْلبِ  ِمنَ  أَطَْعتُمْ  َولِكنَُّكمْ  لِْلَخِطيَِّة، َعبِيًدا ُكْنتُمْ  أَنَُّكمْ  ّلِلِ، فَُشْكراً 

. َعبِيًدا ِصْرتُمْ  اْلَخِطيَّةِ  ِمنَ  أُْعتِْقتُمْ  َوإِذْ  تََسلَّْمتُُموهَا.  َضْعفِ  أَْجلِ  ِمنْ  إِْنَسانِيًّا أَتََكلَّمُ  لِْلبِرِّ

ْمتُمْ  َكَما ألَنَّهُ َجَسِدُكمْ  مُ  اآلنَ  هَكَذا لِإِلْثِم، َواإِلْثمِ  لِلنََّجاَسةِ  َعبِيًدا َضاَءُكمْ أَعْ  قَدَّ  واقَدِّ

ا ألَنَُّكمْ  لِْلقََداَسِة. لِْلبِرِّ  َعبِيًدا أَْعَضاَءُكمْ  . ِمنَ  اأَْحَرارً  ُكْنتُمْ  اْلَخِطيَِّة، َعبِيدَ  ُكْنتُمْ  لَمَّ  اْلبِرِّ

 ألُُمورِ ا تِْلكَ  نِهَايَةَ  ألَنَّ  اآلَن؟ بِهَا تَْستَُحونَ  الَّتِي األُُمورِ  ِمنَ  ِحينَئِذٍ  لَُكمْ  َكانَ  ثََمرٍ  فَأَيُّ 

ا اْلَمْوُت. ِهيَ   ثََمُرُكمْ  فَلَُكمْ  ّلِلِ، َعبِيًدا َوِصْرتُمْ  اْلَخِطيَِّة، ِمنَ  أُْعتِْقتُمْ  إِذْ  اآلنَ  َوأَمَّ

ا َمْوٌت، ِهيَ  اْلَخِطيَّةِ  أُْجَرةَ  ألَنَّ  أَبَِديَّةٌ. َحيَاةٌ  َوالنِّهَايَةُ  لِْلقََداَسِة،  اةٌ َحيَ  فَِهيَ  هللاِ  ِهبَةُ  َوأَمَّ

 .َربِّنَا يَُسوعَ  بِاْلَمِسيحِ  أَبَِديَّةٌ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (10 - 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

نا، ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعالَرسول يهوذا ُمعلِّمناسالة صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

ينَ  إِلَى يَْعقُوَب، َوأَُخو اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َعْبدُ  يَهُوَذا، ِسينَ  اْلَمْدُعوِّ  اآلِب، هللاِ  فِي اْلُمقَدَّ

ْحَمةُ  لَُكمُ  لِتَْكثُرْ : اْلَمِسيحِ  لِيَُسوعَ  َواْلَمْحفُوِظينَ  َلَمُ  الرَّ  ِحبَّاُء،األَ  أَيُّهَا َواْلَمَحبَّةُ. َوالسَّ

 أَنْ  اْضطُِرْرتُ  اْلُمْشتََرِك، اْلَخَلَصِ  َعنِ  إِلَْيُكمْ  ألَْكتُبَ  اْلَجْهدِ  ُكلَّ  أَْصنَعُ  ُكْنتُ  إِذْ 

ةً  اْلُمَسلَّمِ  اإِليَمانِ  ألَْجلِ  تَْجتَِهُدوا أَنْ  َواِعظًا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبَ  يِسيَن. َمرَّ  لَ َدخَ  ألَنَّهُ لِْلقِدِّ

ْينُونَِة، لِهِذهِ  اْلقَِديمِ  ُمْنذُ  ُكتِبُوا قَدْ  أُنَاسٌ  ُخْلَسةً  اٌر، الدَّ لُونَ  فُجَّ  لَىإِ  إِلِهنَا نِْعَمةَ  يَُحوِّ

َعاَرِة، يِّدَ  َويُْنِكُرونَ  الدَّ رَ  أَنْ  فَأُِريدُ  اْلَمِسيَح. يَُسوعَ  َوَربَّنَا هللاَ : اْلَوِحيدَ  السَّ  َولَوْ  ُكْم،أَُذكِّ

ةً، هَذا َعلِْمتُمْ  بَّ  أَنَّ  َمرَّ ْعبَ  َخلَّصَ  بَْعَدَما الرَّ  الَِّذينَ  أَْيًضا أَْهلَكَ  ِمْصَر، أَْرضِ  ِمنْ  الشَّ

 إِلَى َحفِظَهُمْ  َمْسَكنَهُمْ  تََرُكوا بَلْ  ِريَاَستَهُْم، يَْحفَظُوا لَمْ  الَِّذينَ  َواْلَمَلَئَِكةُ  يُْؤِمنُوا. لَمْ 

 لَّتِيا َواْلُمُدنَ  َوَعُموَرةَ  َسُدومَ  أَنَّ  َكَما الظََّلَِم. تَْحتَ  أَبَِديَّةٍ  بِقُيُودٍ  اْلَعِظيمِ  اْليَْومِ  َدْينُونَةِ 

 ِعْبَرةً  ُجِعلَتْ  آَخَر، َجَسدٍ  َوَراءَ  َوَمَضتْ  ِمْثلِِهَما، طَِريق َعلَى َزنَتْ  إِذْ  َحْولَهَُما،

ُسونَ  اْلُمْحتَلُِموَن، أَْيًضا، هُؤالَءِ  َكذلِكَ  َولِكنْ  أَبَِديٍَّة. نَارٍ  ِعقَابَ  ُمَكابَِدةً   َد،اْلَجسَ  يُنَجِّ

يَاَدِة، َويَتَهَاَونُونَ  ا األَْمَجاِد. َذِوي َعلَى َويَْفتَُرونَ  بِالسِّ  ئَِكِة،اْلَمَلَ  َرئِيسُ  ِميَخائِيلُ  َوأَمَّ

ا ا إِْبلِيسَ  َخاَصمَ  فَلَمَّ  لْ بَ  اْفتَِراٍء، ُحْكمَ  يُوِردَ  أَنْ  يَْجُسرْ  لَمْ  وَسى،مُ  َجَسدِ  َعنْ  ُمَحاّجً

بُّ  لِيَْنتَِهْركَ » :قَالَ  ا يَْعلَُمونَ  الَ  َما َعلَى يَْفتَُرونَ  هُؤالَءِ  َولِكنَّ  .«الرَّ  نَهُيَْفهَُمو َما َوأَمَّ

 لَُكواسَ  ألَنَّهُمْ  لَهُمْ  َوْيلٌ  يَْفُسُدوَن. ذلِكَ  فَفِي النَّاِطقَِة، َغْيرِ  َكاْلَحيََوانَاتِ  بِالطَّبِيَعِة،

 وَرَح.قُ  ُمَشاَجَرةِ  فِي َوهَلَُكوا أُْجَرٍة، ألَْجلِ  بَْلَعامَ  َضَلَلَةِ  إِلَى َواْنَصبُّوا قَايِيَن، طَِريقَ 

 فَُسهُمْ أَنْ  َراِعينَ  َخْوٍف، بَِلَ  َمًعا َوالَئِمَ  َصانِِعينَ  اْلَمَحبِّيَِّة، َوالَئِِمُكمُ  فِي ُصُخورٌ  هُؤالَءِ 

يَاحُ  تَْحِملُهَا َماءٍ  بَِلَ  ُغيُومٌ   أَْمَواجُ  ةٌ.ُمْقتَلَعَ  ُمَضاَعفًا، َميِّتَةٌ  ثََمرٍ  بَِلَ  َخِريفِيَّةٌ  أَْشَجارٌ  الرِّ

 .األَبَدِ  إِلَى الظََّلَمِ  قَتَامُ  لَهَا َمْحفُوظٌ  تَائِهَةٌ  نُُجومٌ  بِِخْزيِِهمْ  ُمْزبَِدةٌ  هَائَِجةٌ  بَْحرٍ 

ا ال  تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (42 - 02:  9) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ُغْفَرانِ لِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  اْسمِ  َعلَى ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  َوْليَْعتَِمدْ  تُوبُوا» :بُْطُرسُ  لَهُمْ  فَقَالَ 

وحِ  َعِطيَّةَ  فَتَْقبَلُوا اْلَخطَايَا،  لَِّذينَ ا َولُِكلِّ  َوألَْوالَِدُكمْ  لَُكمْ  هُوَ  اْلَمْوِعدَ  ألَنَّ  اْلقُُدِس. الرُّ

بُّ  يَْدُعوهُ  َمنْ  ُكلِّ  بُْعٍد، َعلَى  هُمْ َويَِعظُ  لَهُمْ  يَْشهَدُ  َكانَ  َكثِيَرةٍ  أَُخرَ  َوبِأَْقَوال .«إِلهُنَا الرَّ

 اْنَضمَّ وَ  َواْعتََمُدوا، بِفََرحٍ، َكَلََمهُ فَقَبِلُوا .«اْلُمْلتَِوي اْلِجيلِ  هَذا ِمنْ  اْخلُُصوا» :قَائَِلً 

ُسِل، تَْعلِيمِ  َعلَى يُواِظبُونَ  َوَكانُوا نَْفٍس. آالَفِ  ثََلَثَةِ  نَْحوُ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي ِرَكِة،وَ  الرُّ  الشَّ

لََواِت. اْلُخْبِز، َوَكْسرِ   ثِيَرةٌ كَ  َوآيَاتٌ  َعَجائِبُ  َوَكانَتْ  نَْفسٍ  ُكلِّ  فِي َخْوفٌ  َوَصارَ  َوالصَّ

ُسِل. أَْيِدي َعلَى تُْجَرى  َشْيءٍ  ُكلُّ  ِعْنَدهُمْ  َوَكانَ  َمًعا، َكانُوا آَمنُوا الَِّذينَ  َوَجِميعُ  الرُّ

 يَُكونُ  َماكَ  اْلَجِميعِ، بَْينَ  َويَْقِسُمونَهَا يَبِيُعونَهَا َكانُوا َواْلُمْقتَنَيَاتُ  َواألَْمَلَكُ  ُمْشتََرًكا.

 هُمْ  َوإِذْ  َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  اْلهَْيَكلِ  فِي يُواِظبُونَ  يَْومٍ  ُكلَّ  َوَكانُوا اْحتِيَاٌج. َواِحدٍ  لُِكلِّ 

 ُمَسبِِّحينَ  ْلٍب،قَ  َوبََساطَةِ  بِاْبتِهَاجٍ  الطََّعامَ  يَتَنَاَولُونَ  َكانُوا اْلبُيُوِت، فِي اْلُخْبزَ  يَْكِسُرونَ 

ْعبِ  َجِميعِ  ىلَدَ  نِْعَمةٌ  َولَهُمْ  هللاَ، بُّ  َوَكانَ  الشَّ  ِذينَ الَّ  اْلَكنِيَسةِ  إِلَى يَُضمُّ  يَْومٍ  ُكلَّ  الرَّ

 .يَْخلُُصونَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (42 - 02:  19) َمتي
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4 ، 0:  103 مز

،َراِصداً  آلثَامَ ل ُكْنتَ  إِنْ   َرةَ،اْلَمْغفِ  ِعْنَدكَ  ؟ ألَنَّ َمن يًقِدر أن يَثبُُت أَماَمكُ َرُب  يَا يَاَربُّ

 .هَلِّلُويَا .تُُوَكلت نَفِسي َعلى الَربُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

الِحُ  اَإِلْنَسانُ  الِحِ  اْلَكْنزِ  ِمنَ  الصَّ الَِحاِت، يُْخِرجُ  اْلقَْلب فِي الصَّ يرُ ا َواإِلْنَسانُ  الصَّ رِّ  لشِّ

يرِ  اْلَكْنزِ  ِمنَ  رِّ ُروَر. يُْخِرجُ  الشِّ  هَابِ  يَتََكلَّمُ  بَطَّالَةٍ  َكلَِمةٍ  ُكلَّ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ  الشُّ

يِن. يَْومَ  ِحَسابًا َعْنهَا يُْعطُونَ  َسْوفَ  النَّاسُ  رُ  بَِكَلَِمكَ  ألَنَّكَ  الدِّ  .«َدانُ تُ  َوبَِكَلَِمكَ  تَتَبَرَّ

يِسيِّينَ  اْلَكتَبَةِ  ِمنَ  قَْومٌ  أََجابَ  ِحينَئِذٍ   .«آيَةً  ِمْنكَ  نََرى أَنْ  نُِريدُ  ُمَعلُِّم، يَا» :قَائِلِينَ  َواْلفَرِّ

يرٌ  ِجيلٌ » :لَهُمْ  َوقَالَ  فَأَجابَ   ونَانَ يُ آيَةَ  إِالَّ  آيَةٌ  لَهُ تُْعطَى َوالَ  آيَةً، يَْطلُبُ  َوفَاِسقٌ  ِشرِّ

.  اْبنُ  ُكونُ يَ  هَكَذا لَيَال، َوثََلَثَ  أَيَّامٍ  ثََلَثَةَ  اْلُحوتِ  بَْطنِ  فِي يُونَانُ  َكانَ  َكَما ألَنَّهُ النَّبِيِّ

ينِ  يفِ  َسيَقُوُمونَ  نِينََوى ِرَجالُ  لَيَال. َوثََلَثَ  أَيَّامٍ  ثََلَثَةَ  األَْرضِ  قَْلب فِي اإِلْنَسانِ   الدِّ

 ههُنَا. يُونَانَ  ِمنْ  أَْعظَمُ  َوهَُوَذا يُونَاَن، بُِمنَاَداةِ  تَابُوا ألَنَّهُمْ  َويَِدينُونَهُ، اْلِجيلِ  هَذا َمعَ 

ينِ  فِي َستَقُومُ  التَّْيَمنِ  َملَِكةُ   ألَْرضِ ا أَقَاِصي ِمنْ  أَتَتْ  ألَنَّهَا َوتَِدينُهُ، اْلِجيلِ  هَذا َمعَ  الدِّ

وحُ  َخَرجَ  إَِذا ههُنَا. ُسلَْيَمانَ  ِمنْ  أَْعظَمُ  َوهَُوَذا ُسلَْيَماَن، ِحْكَمةَ  لِتَْسَمعَ   ِمنَ  النَِّجسُ  الرُّ

 عُ أَْرج: يَقُولُ  ثُمَّ  يَِجُد. َوالَ  َراَحةً  يَْطلُبُ  َماٌء، فِيهَا لَْيسَ  أََماِكنَ  فِي يَْجتَازُ  اإِلْنَسانِ 
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 يَأُْخذُ وَ  يَْذهَبُ  ثُمَّ  ُمَزيَّنًا. َمْكنُوًسا فَاِرًغا َويَِجُدهُ  فَيَأْتِي ِمْنهُ َخَرْجتُ  الَِّذي بَْيتِي إِلَى

 َسانِ اإِلنْ  ذلِكَ  أََواِخرُ  فَتَِصيرُ  هُنَاَك، َوتَْسُكنُ  فَتَْدُخلُ  ِمْنهُ، أََشرَّ  أَُخرَ  أَْرَواحٍ  َسْبَعةَ  َمَعهُ

يرِ  اْلِجيلِ  لِهَذا أَْيًضا يَُكونُ  هَكَذا هِ أََوائِلِ  ِمنْ  أََشرَّ  رِّ  . «الشَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من صيام يونان ثَانياليوم ال
 

 بَاِكرنِبوات 

 (13 - 1:  9) يُونان
 

َسةَ  بََرَكتَهُ النبى، يُونَانِ  ِمنْ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بِّ إِلِهِه ِمْن  ، ِضيقِي ِمنْ  َدَعْوتُ : »َوقَالَ  َجْوِف اْلُحوِت،فََصلَّى يُونَاُن إِلَى الرَّ بَّ  الرَّ

 فِي طََرْحتَنِي ألَنَّكَ  َصْوتِي. فََسِمْعتَ  اْلهَاِويَِة، َجْوفِ  ِمنْ  َصَرْختُ . فَإْستََجابَنِي

 .َولَُجِجكَ  تَيَّاَراتِكَ  َجِميعُ  فَْوقِي َجاَزتْ . نَْهرٌ  بِي فَأََحاطَ  اْلبَِحاِر، قَْلبِ  فِي اْلُعْمقِ 

 نَفَْتنِياْكتَ  قُْدِسَك. قَدِ  هَْيَكلِ  إِلَى أَْنظُرُ  أَُعودُ  َولِكنَّنِي. َعْينَْيكَ  أََمامِ  ِمنْ  طُِرْدتُ  قَدْ : فَقُْلتُ 

 لِ أََسافِ  إِلَى بَِرْأِسي. نََزْلتُ  اْلبَْحرِ  ُعْشبُ  اْلتَفَّ . َغْمرٌ  بِي أََحاطَ . النَّْفسِ  إِلَى ِميَاهٌ 

 بُّ الرَّ  أَيُّهَا َحيَاتِي اْلَوْهَدةِ  ِمنَ  أَْصَعْدتَ  ثُمَّ . األَبَدِ  إِلَى َعلَيَّ  األَْرضِ  َمَغالِيقُ . اْلِجبَالِ 

، َذَكْرتُ  نَْفِسي فِيَّ  أَْعيَتْ  إِلِهي. ِحينَ  بَّ ْدِسَك. قُ  هَْيَكلِ  إِلَى َصَلَتِي إِلَْيكَ  فََجاَءتْ  الرَّ

ا يَْتُرُكونَ  َكاِذبَةً  أَبَاِطيلَ  يَُراُعونَ  اَلَِّذينَ   َك،لَ  أَْذبَحُ  اْلَحْمدِ  فَبَِصْوتِ  أَنَا نِْعَمتَهُْم. أَمَّ

بِّ . نََذْرتُهُ بَِما َوأُوفِي بُّ  َوأََمرَ  «اْلَخَلَصُ  لِلرَّ  .اْلبَرِّ  إِلَى يُونَانَ  فَقََذفَ  اْلُحوتَ  الرَّ

 .دائماً  ّلِل والُسبح
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 بَاِكرإنجيل 

 (2 - 6:  10) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ هللا لِ مَخافة قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
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ْنَسانَ  أيَّاَمهُ َكاْلُعْشِب. لَْيَس إْلي اإلنقضاء يَْسِخط  أَِذْكُر يَا ُربَّ أَنَّنَا تَُراٌب نَْحُن، اإْلِ

ْهِر يَْحقَد، لَْيَس َحْسُب َخطَايَاِنَا َعاَملَنَا َواَل َكأُثَّاِمنَا َكافَأَنَا.  .هَلِّلُويَا َواَل إْلي الدَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، الحي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا 
 

 يهَافِ  يَْطلُبُ  فَأَتَى َكْرِمِه، فِي َمْغُروَسةٌ  تِينٍ  َشَجَرةُ  لَِواِحدٍ  َكانَتْ » :اْلَمثَلَ  هَذا َوقَالَ 

امِ  فَقَالَ  يَِجْد. َولَمْ  ثََمًرا  َولَمْ  ةِ التِّينَ  هِذهِ  فِي ثََمًرا أَْطلُبُ  آتِي ِسنِينَ  ثََلَثُ  هَُوَذا: لِْلَكرَّ

 نَةَ السَّ  هِذهِ  اْتُرْكهَا َسيُِّد، يَا: لَهُ َوقَالَ  فَأََجابَ  أَْيًضا؟ األَْرضَ  تُبَطِّلُ  لَِماَذا اِْقطَْعهَا أَِجدْ 

 . «ْقطَُعهَاتَ  بَْعدُ  فَفِيَما َوإِالَّ  ثََمًرا، َصنََعتْ  فَإِنْ  ِزْبَلً. َوأََضعَ  َحْولَهَا أَْنقُبَ  َحتَّى أَْيًضا،

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (92 - 91:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم كولوسي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يَرِة، األَْعَمالِ  فِي اْلفِْكِر، فِي َوأَْعَداءً  أَْجنَبِيِّينَ  قَْبَلً  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ  َوأَْنتُمُ  رِّ  َصالََحُكمُ  دْ قَ  الشِّ

يِسينَ  لِيُْحِضَرُكمْ  بِاْلَمْوِت، بََشِريَّتِهِ  ِجْسمِ  فِي اآلَن.  َماَمهُ،أَ  َشْكَوى َوالَ  لَْومٍ  َوبَِلَ  قِدِّ

ِسينَ  اإِليَماِن، َعلَى ثَبَتُّمْ  إِنْ   الَِّذي ِل،اإِلْنِجي َرَجاءِ  َعنْ  ُمْنتَقِلِينَ  َوَغْيرَ  َوَراِسِخينَ  ُمتَأَسِّ

َماِء، تَْحتَ  الَّتِي اْلَخلِيقَةِ  ُكلِّ  فِي بِهِ  اْلَمْكُروزِ  َسِمْعتُُموهُ،  ولُسَ بُ أَنَا ِصْرتُ  الَِّذي السَّ

لُ  ألَْجلُِكْم، آالَِمي فِي أَْفَرحُ  اآلنَ  الَِّذي لَهُ. َخاِدًما  فِي اْلَمِسيحِ  َشَدائِدِ  نَقَائِصَ  َوأَُكمِّ

 تَْدبِيرِ  َحَسبَ  لَهَا، َخاِدًما أَنَا ِصْرتُ  الَّتِي اْلَكنِيَسةُ، هُوَ  الَِّذي َجَسِدِه، لِ ألَجْ  ِجْسِمي

رِّ  هللاِ. َكلَِمةِ  لِتَْتِميمِ  ألَْجلُِكْم، لِي اْلُمْعطَى هللاِ  هُورِ  ُمْنذُ  اْلَمْكتُومِ  السِّ  ألَْجيَاِل،ا َوُمْنذُ  الدُّ

يِسيِه، أُْظِهرَ  قَدْ  اآلنَ  لِكنَّهُ فَهُمْ  أَنْ  هللاُ  أََرادَ  الَِّذينَ  لِقِدِّ  رِّ السِّ  هَذا َمْجدِ  ِغنَى هُوَ  َما يَُعرِّ

 ٍن،إِْنَسا ُكلَّ  ُمْنِذِرينَ  بِهِ  نُنَاِدي الَِّذي اْلَمْجِد. َرَجاءُ  فِيُكمْ  اْلَمِسيحُ  هُوَ  الَِّذي األَُمِم، فِي

 ُسوَع.يَ  اْلَمِسيحِ  فِي َكاِمَلً  إِْنَسانٍ  ُكلَّ  نُْحِضرَ  لَِكيْ  ِحْكَمٍة، بُِكلِّ  إِْنَساٍن، ُكلَّ  َوُمَعلِِّمينَ 

ةٍ  فِيَّ  يَْعَملُ  الَِّذي َعَملِهِ  بَِحَسبِ  ُمَجاِهًدا، أَْيًضا أَْتَعبُ  ألَْجلِهِ  الَِّذي األَْمرُ   .بِقُوَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (11 - 0:  4) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةالَرسول األولي بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 فِي َسالِِكينَ  األَُمِم، إَِراَدةَ  َعِمْلنَا قَدْ  لِنَُكونَ  يَْكفِينَا َمَضى الَِّذي اْلَحيَاةِ  َزَمانَ  ألَنَّ 

َعاَرةِ  هََواِت، الدَّ  األَْوثَانِ  َوِعبَاَدةِ  َواْلُمنَاَدَماِت، َواْلبَطَِر، اْلَخْمِر، َوإِْدَمانِ  َوالشَّ

َمِة،  ِذهِ ه فَْيضِ  إِلَى َمَعهُمْ  تَْرُكُضونَ  لَْستُمْ  أَنَُّكمْ  يَْستَْغِربُونَ  فِيهِ  الَِّذي األَْمرُ  اْلُمَحرَّ

فِي َعْينِهَا، اْلَخَلََعةِ   نْ أَ  اْستِْعَدادٍ  َعلَى هُوَ  لِلَِّذي ِحَسابًا يُْعطُونَ  َسْوفَ  الَِّذينَ  َن.ُمَجدِّ

رَ  هَذا ألَْجلِ  فَإِنَّهُ َواألَْمَواَت. األَْحيَاءَ  يَِدينَ   َحَسبَ  يَُدانُوا لَِكيْ  أَْيًضا، اْلَمْوتى بُشِّ

وحِ. هللاِ  َحَسبَ  لِيَْحيَْوا َولِكنْ  بِاْلَجَسِد، النَّاسِ   تََربَْت،اقْ  قَدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  نِهَايَةُ  َوإِنََّما بِالرُّ

لََواِت. َواْصُحوا فَتََعقَّلُوا  لِبَْعضٍ  بَْعِضُكمْ  َمَحبَّتُُكمْ  لِتَُكنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  َولِكنْ  لِلصَّ

 بَِلَ  ًضابَعْ  بَْعُضُكمْ  ُمِضيفِينَ  ُكونُوا اْلَخطَايَا. ِمنَ  َكْثَرةً  تَْستُرُ  اْلَمَحبَّةَ  ألَنَّ  َشِديَدةً،

 َكُوَكَلَءَ  بَْعًضا، بَْعُضُكمْ  بِهَا يَْخِدمُ  َمْوِهبَةً، أََخذَ  َما بَِحَسبِ  َواِحدٍ  ُكلُّ  لِيَُكنْ  َدْمَدَمٍة.

َعِة. هللاِ  نِْعَمةِ  َعلَى َصالِِحينَ   ِدمُ خْ يَ  َكانَ  َوإِنْ  هللاِ  فََكأَْقَوالِ  أََحدٌ  يَتََكلَّمُ  َكانَ  إِنْ  اْلُمتَنَوِّ

ةٍ  ِمنْ  فََكأَنَّهُ أََحدٌ  دَ  لَِكيْ  هللاُ، يَْمنَُحهَا قُوَّ  الَِّذي حِ،اْلَمِسي بِيَُسوعَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي هللاُ  يَتََمجَّ

ْلطَانُ  اْلَمْجدُ  لَهُ  .آِمينَ  اآلبِِدينَ  أَبَدِ  إِلَى َوالسُّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ  الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (04 - 03:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ   فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 َجْهِل.الْ  أَْزِمنَةِ  َعنْ  ُمتََغاِضيًا يَتُوبُوا، أَنْ  َمَكانٍ  ُكلِّ  فِي النَّاسِ  َجِميعَ  يَأُْمرُ  اآلنَ  فَاّلِلُ 

ًما َعيَّنَهُ، قَدْ  بَِرُجل بِاْلَعْدِل، اْلَمْسُكونَةَ  يَِدينَ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  فِيهِ  هُوَ  يَْوًما أَقَامَ  ألَنَّهُ  ُمقَدِّ

ا األَْمَواِت. ِمنَ  أَقَاَمهُ إِذْ  إِيَمانًا لِْلَجِميعِ   اْلبَْعضُ  َكانَ  األَْمَواتِ  ِمنَ  بِاْلقِيَاَمةِ  َسِمُعوا َولَمَّ

 بُولُسُ  َخَرجَ  َوهَكَذا .«أَْيًضا هَذا َعنْ  ِمْنكَ  َسنَْسَمعُ  :يَقُولُونَ  َواْلبَْعضُ  يَْستَْهِزئُوَن،

، ِديُونِيِسيُوسُ  ِمْنهُمْ  َوآَمنُوا، بِهِ  اْلتََصقُوا أُنَاًسا َولِكنَّ  َوْسِطِهْم. ِمنْ   األَِريُوبَاِغيُّ

 .َمَعهَُما َوآَخُرونَ  َداَمِرسُ  اْسُمهَا َواْمَرأَةٌ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (06 - 92:  11) لُوقا
 

 البَشير،نا يُوحَ  مار ُمعلمنانسمعَ اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 0، 9:  22 مز

 تَ َرَجعْ  ِرْجِزَك، ُكلَّ  َحلَلَتَ  .مْ اهُ يَّ َعلَى َجميَِع َخطَا َستَْرتَ  َشْعبَِك، مَ اإِثْ  َغفَْرتَ يَاَرُب 

 .هَلِّلُويَا .َغَضبِكَ  ُحُموِّ  َعنْ 
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يرٌ  اْلِجيلُ  هَذا» :يَقُولُ  اْبتََدأَ  ُمْزَدِحِميَن، اْلُجُموعُ  َكانَ  َوفِيَما  َوالَ  آيَةً، يَْطلُبُ  ِشرِّ

. يُونَانَ  آيَةُ  إِالَّ  آيَةٌ  لَهُ تُْعطَى  يَُكونُ  َكذلِكَ  نِينََوى، ألَْهلِ  آيَةً  يُونَانُ  َكانَ  َكَما ألَنَّهُ النَّبِيِّ

ينِ  فِي َستَقُومُ  التَّْيَمنِ  َملَِكةُ  اْلِجيِل. لِهَذا أَْيًضا اإِلْنَسانِ  اْبنُ   ْلِجيلِ ا هَذا ِرَجالِ  َمعَ  الدِّ

 ِمنْ  أَْعظَمُ  َوهَُوَذا ُسلَْيَماَن، ِحْكَمةَ  لِتَْسَمعَ  األَْرضِ  أَقَاِصي ِمنْ  أَتَتْ  ألَنَّهَا َوتَِدينُهُْم،

ينِ  فِي َسيَقُوُمونَ  نِينََوى ِرَجالُ  ههُنَا. ُسلَْيَمانَ   هُمْ ألَنَّ  َويَِدينُونَهُ، اْلِجيلِ  هَذا َمعَ  الدِّ

 هَُويََضعُ  ِسَراًجا يُوقِدُ  أََحدٌ  لَْيسَ » ههُنَا. يُونَانَ  ِمنْ  أَْعظَمُ  َوهَُوَذا يُونَاَن، بُِمنَاَداةِ  تَابُوا

اِخلُونَ  يَْنظُرَ  لَِكيْ  اْلَمنَاَرِة، َعلَى بَلْ  اْلِمْكيَاِل، تَْحتَ  َوالَ  ِخْفيٍَة، فِي  َراجُ سِ  النُّوَر. الدَّ

 َكانَتْ  ىَوَمتَ  نَيًِّرا، يَُكونُ  ُكلُّهُ فََجَسُدكَ  بَِسيطَةً  َعْينُكَ  َكانَتْ  فََمتَى اْلَعْيُن، هُوَ  اْلَجَسدِ 

يَرةً   َكانَ  نْ فَإِ  ظُْلَمةً. فِيكَ  الَِّذي النُّورُ  يَُكونَ  لِئََلَّ  إًِذا اُْنظُرْ  ُمْظلًِما. يَُكونُ  فََجَسُدكَ  ِشرِّ

َراجُ  كَ لَ  يُِضيءُ  ِحينََما َكَما ُكلُّهُ، نَيًِّرا يَُكونُ  ُمْظلٌِم، ُجْزءٌ  فِيهِ  لَْيسَ  نَيًِّرا ُكلُّهُ َجَسُدكَ   السِّ

ِ َدائِماً   . «بِلََمَعانِهِ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 من صيام يونان ثَالِثاليوم ال
 

 بَاِكرنِبوات 

 (11:  4 – 1:  0) يُونان
 

َسةَ  بََرَكتَهُ النبى، يُونَانِ  ِمنْ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بِّ  قَْولُ  َصارَ  ثُمَّ   اْلَمِدينَةِ  نِينََوى إِلَى اْذهَبْ  قَائَِلً: قُمِ  ثَانِيَةً  يُونَانَ  إِلَى الرَّ

 نََوىنِي إِلَى َوَذهَبَ  يُونَانُ  بِهَا. فَقَامَ  ُمَكلُِّمكَ  أَنَا الَّتِي اْلُمنَاَداةَ  لَهَا َونَادِ  اْلَعِظيَمِة،

بِّ  قَْولِ  بَِحَسبِ  ا. الرَّ  اٍم. فَاْبتََدأَ أَيَّ  ثََلَثَةِ  َمِسيَرةَ  ّلِلِ  َعِظيَمةً  َمِدينَةً  فََكانَتْ  نِينََوى أَمَّ

 ْنقَلِبُ تَ  يَْوًما أَْربَِعينَ  بَْعدَ : »َوقَالَ  َونَاَدى َواِحٍد، يَْومٍ  َمِسيَرةَ  اْلَمِدينَةَ  يَْدُخلُ  يُونَانُ 

 إِلَى ِهمْ َكبِيرِ  ِمنْ  ُمُسوًحا َولَبُِسوا بَِصْومٍ  َونَاَدْوا بِاّلِلِ  نِينََوى أَْهلُ  فَآَمنَ  «. نِينََوى

 ََ  َعْنهُ، ِرَداَءهُ  َوَخلَعَ  ُكْرِسيِّهِ  َعنْ  فَقَامَ  نِينََوى، َملِكَ  األَْمرُ  َصِغيِرِهْم. َوبَلَ

َماِد.  َعلَى َوَجلَسَ  بِِمْسحٍ  َوتََغطَّى  اْلَملِكِ  أَْمرِ  َعنْ  نِينََوى فِي َوقِيلَ  َونُوِديَ الرَّ

 تَْرعَ  الَ  .َشْيئًا اْلَغنَمُ  َوالَ  اْلبَقَرُ  َوالَ  اْلبَهَائِمُ  َوالَ  النَّاسُ  تَُذقِ  الَ : »قَائَِلً  َوُعظََمائِهِ 

ٍة،بِ  هللاِ  إِلَى َويَْصُرُخوا َواْلبَهَائُِم، النَّاسُ  بُِمُسوحٍ  َماًء. َوْليَتََغطَّ  تَْشَربْ  َوالَ   ِشدَّ

ِديئَةِ  طَِريقِهِ  َعنْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  َويَْرِجُعوا  هللاَ  أَْيِديِهْم، لََعلَّ  فِي الَِّذي الظُّْلمِ  َوَعنِ  الرَّ

ا «. نَْهلِكَ  فََلَ  َغَضبِهِ  ُحُموِّ  َعنْ  َويَْرجعُ  َويَْنَدمُ  يَُعودُ   هُمْ أَنَّ  أَْعَمالَهُمْ  هللاُ  َرأَى فَلَمَّ

ِديئَِة، طَِريقِِهمِ  َعنْ  َرَجُعوا رِّ  َعلَى هللاُ  نَِدمَ  الرَّ  ِهْم،بِ  يَْصنََعهُ أَنْ  تََكلَّمَ  الَِّذي الشَّ

ا يُونَانَ  ذلِكَ  فََغمَّ  .يَْصنَْعهُ فَلَمْ  بِّ  إِلَى فَاْغتَاظَ. َوَصلَّى َشِديًدا، َغّمً  آهِ : »الَ َوقَ  الرَّ

، يَا  اْلهََربِ  إِلَى بَاَدْرتُ  لِذلِكَ  أَْرِضي؟ فِي بَْعدُ  ُكْنتُ  إِذْ  َكَلَِمي هَذا أَلَْيسَ  َربُّ

 َوَكثِيرُ  اْلَغَضبِ  بَِطيءُ  َوَرِحيمٌ  َرُؤوفٌ  إِلهٌ أَنَّكَ  َعلِْمتُ  ألَنِّي تَْرِشيَش، إِلَى

ْحَمةِ  . فَاآلنَ  َعلَى َونَاِدمٌ  الرَّ رِّ ، يَا الشَّ  نْ مِ  َخْيرٌ  َمْوتِي ألَنَّ  ِمنِّي، نَْفِسي ُخذْ  َربُّ

بُّ  فَقَالَ  «. َحيَاتِي َواِب؟ اْغتَْظتَ  هَلِ : »الرَّ  اْلَمِدينَةِ  ِمنَ  يُونَانُ  َوَخَرجَ  «. بِالصَّ
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 ،الظِّلِّ  فِي تَْحتَهَا َوَجلَسَ  َمظَلَّةً  هُنَاكَ  لِنَْفِسهِ  َوَصنَعَ  اْلَمِدينَِة، َشْرقِيَّ  َوَجلَسَ 

بُّ  فَأََعدَّ اْلَمِدينَِة.  فِي يَْحُدثُ  َماَذا يََرى َحتَّى  ْوقَ فَ  فَاْرتَفََعتْ  يَْقِطينَةً  اإِللهُ الرَّ

هِ  ِمنْ  يَُخلَِّصهُ لَِكيْ  َرْأِسِه، َعلَى ِظَلُ  لِتَُكونَ  يُونَانَ   لِ أَجْ  ِمنْ  يُونَانُ  فَفَِرحَ . َغمِّ

 َربَتِ فَضَ  اْلَغِد، في اْلفَْجرِ  طُلُوعِ  ِعْندَ  ُدوَدةً  هللاُ  أََعدَّ  َعِظيًما. ثُمَّ  فََرًحا اْليَْقِطينَةِ 

ْمسِ  طُلُوعِ  ِعْندَ  فَيَبَِسْت. َوَحَدثَ  اْليَْقِطينَةَ  ةً،حَ  َشْرقِيَّةً  ِريًحا أََعدَّ  هللاَ  أَنَّ  الشَّ  ارَّ

ْمسُ  فََضَربَتِ   َمْوتِي» :َوقَالَ  اْلَمْوَت، لِنَْفِسهِ  فَطَلَبَ . فََذبُلَ  يُونَانَ  َرْأسِ  َعلَى الشَّ

َوابِ  اْغتَْظتَ  هَلِ : »لِيُونَانَ  هللاُ  فَقَالَ  «. َحيَاتِي ِمنْ  َخْيرٌ   أَْجلِ  ِمنْ  بِالصَّ

َوابِ  اْغتَْظتُ : »فَقَالَ  «اْليَْقِطينَِة؟ بُّ  فَقَالَ  «. اْلَمْوتِ  َحتَّى بِالصَّ  تَ أَنْ : »الرَّ

 َوبِْنتَ  َكانَتْ  لَْيلَةٍ  بِْنتَ  الَّتِي َربَّْيتَهَا، َوالَ  فِيهَا تَْتَعبْ  لَمْ  الَّتِي اْليَْقِطينَةِ  َعلَى َشفِْقتَ 

 أَْكثَرُ  يهَافِ  يُوَجدُ  الَّتِي اْلَعِظيَمةِ  اْلَمِدينَةِ  نِينََوى َعلَى أَنَا أَْشفَقُ  هَلََكْت. أَفََلَ  لَْيلَةٍ 

 بَهَائِمُ وَ  ِشَمالِِهْم، ِمنْ  يَِمينَهُمْ  يَْعِرفُونَ  الَ  الَِّذينَ  النَّاسِ  ِمنَ  ِرْبَوةً  َعَشَرةَ  اْثنَتَيْ  ِمنِ 

 .دائماً  ّلِل والُسبح  .«َكثِيَرةٌ؟
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 بَاِكرإنجيل 

 (03 - 92:  11) َمتى
 

 تىمَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .آمينَعلي َجميعنا  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 19 ، 10:  130 مز

بُّ  يَتََرأَفُ  بَنِيِه، َعلَى األَبُ  يَتََرأَفُ  َكَماوَ   ِمنَ  قِ اْلَمْشرِ  َكبُْعدِ وَ  .َخائِفِيهِ  َعلَى الرَّ

 .هَلِّلُويَا .نَاأثَامِ  َعنَّا أَْبَعدَ  ،اْلَمْغِربِ 
 

َمسيح الُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين، إبُن هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َماءِ  َربُّ  اآلبُ  أَيُّهَا أَْحَمُدكَ : »َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  فِي  َواألَْرِض، السَّ

 اآلُب، أَيُّهَا نََعمْ  لِألَْطفَاِل. َوأَْعلَْنتَهَا َواْلفُهََماءِ  اْلُحَكَماءِ  َعنِ  هِذهِ  أَْخفَْيتَ  ألَنَّكَ 

ةُ  َصاَرتِ  هَكَذا ألَنْ   أََحدٌ  َولَْيسَ  أَبِي، ِمنْ  إِلَيَّ  ُدفِعَ  قَدْ  َشْيءٍ  ُكلُّ  أََماَمَك. اْلَمَسرَّ

 أَنْ  االْبنُ  أََرادَ  َوَمنْ  االْبنُ  إِالَّ  اآلبَ  يَْعِرفُ  أََحدٌ  َوالَ  اآلُب، إِالَّ  االْبنَ  يَْعِرفُ 

 اِْحِملُوا ُكْم.أُِريحُ  َوأَنَا األَْحَماِل، َوالثَّقِيلِي اْلُمْتَعبِينَ  َجِميعَ  يَا إِلَيَّ  تََعالَْوا لَهُ. يُْعلِنَ 

 َراَحةً  فَتَِجُدوا اْلقَْلِب، َوُمتََواِضعُ  َوِديعٌ  ألَنِّي ِمنِّي، َوتََعلَُّموا َعلَْيُكمْ  نِيِري

ِ َدائِماً   .«َخفِيفٌ  َوِحْملِي هَيِّنٌ  نِيِري ألَنَّ  لِنُفُوِسُكْم.  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (99 - 1:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ هُ بََرَكتُ  أفسس، أهل إلى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

نُوبِ  أَْمَواتًا ُكْنتُمْ  إِذْ  َوأَْنتُمْ   هَذا َدْهرِ  بَ َحسَ  قَْبَلً  فِيهَا َسلَْكتُمْ  الَّتِي َواْلَخطَايَا، بِالذُّ

وحِ  اْلهََواِء، ُسْلطَانِ  َرئِيسِ  َحَسبَ  اْلَعالَِم،  أَْبنَاءِ  فِي اآلنَ  يَْعَملُ  الَِّذي الرُّ

ْفنَا َجِميًعا أَْيًضا نَْحنُ  الَِّذينَ  اْلَمْعِصيَِة،  َسِدنَا،جَ  َشهََواتِ  فِي بَْينَهُمْ  قَْبَلً  تََصرَّ

 اقِينَ َكاْلبَ  اْلَغَضبِ  أَْبنَاءَ  بِالطَّبِيَعةِ  َوُكنَّا َواألَْفَكاِر، اْلَجَسدِ  َمِشيئَاتِ  َعاِملِينَ 

ْحَمِة، فِي َغنِيٌّ  هُوَ  الَِّذي هللَاُ  أَْيًضا،  بِهَا، نَاأََحبَّ  الَّتِي اْلَكثِيَرةِ  َمَحبَّتِهِ  أَْجلِ  ِمنْ  الرَّ

 َمَعهُ، َوأَقَاَمنَا ُمَخلَُّصوَن. أَْنتُمْ  بِالنِّْعَمةِ  يحِ اْلَمسِ  َمعَ  أَْحيَانَا بِاْلَخطَايَا أَْمَواتٌ  َونَْحنُ 

َماِويَّاتِ  فِي َمَعهُ َوأَْجلََسنَا هُورِ  فِي لِيُْظِهرَ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  فِي السَّ  يَةِ اآلتِ  الدُّ

 ُمَخلَُّصوَن، َمةِ بِالنِّعْ  ألَنَُّكمْ  يَُسوَع. اْلَمِسيحِ  فِي َعلَْينَا بِاللُّْطفِ  اْلفَائَِق، نِْعَمتِهِ  ِغنَى

 َحٌد.أَ  يَْفتَِخرَ  َكْيَلَ  أَْعَمال ِمنْ  لَْيسَ  هللاِ. َعِطيَّةُ  هُوَ  ِمْنُكمْ  لَْيسَ  َوذلِكَ  بِاإِليَماِن،

 هللاُ  َسبَقَ  قَدْ  َصالَِحٍة، ألَْعَمال يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  فِي َمْخلُوقِينَ  َعَملُهُ، نَْحنُ  ألَنَّنَا

هَا ينَ ا اْلَجَسِد، فِي قَْبَلً  األَُممُ  أَْنتُمُ  أَنَُّكمْ  اْذُكُروا لِذلِكَ  فِيهَا. نَْسلُكَ  لَِكيْ  فَأََعدَّ  ْلَمْدُعوِّ

 ْلَوْقتِ ا ذلِكَ  فِي ُكْنتُمْ  أَنَُّكمْ  اْلَجَسِد، فِي بِاْليَدِ  َمْصنُوًعا ِختَانًا اْلَمْدُعوِّ  ِمنَ  ُغْرلَةً 

 الَ  اْلَمْوِعِد، ُعهُودِ  َعنْ  َوُغَربَاءَ  إِْسَرائِيَل، َرَعِويَّةِ  َعنْ  أَْجنَبِيِّينَ  َمِسيحٍ، بُِدونِ 

 ُكْنتُمْ  ينَ الَّذِ  أَْنتُمُ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  فِي اآلنَ  َولِكنِ  اْلَعالَِم. فِي إِلهٍ  َوبَِلَ  لَُكْم، َرَجاءَ 

 االْثنَْينِ  لَ َجعَ  الَِّذي َسَلَُمنَا، هُوَ  ألَنَّهُ اْلَمِسيحِ. بَِدمِ  قَِريبِينَ  ِصْرتُمْ  بَِعيِديَن، قَْبَلً 

يَاجِ  َحائِطَ  َونَقَضَ  َواِحًدا،  نَاُموسَ  بَِجَسِدهِ  ُمْبِطَلً  اْلَعَداَوةَ  أَيِ  اْلُمتََوسِّطَ. السِّ

 َصانًِعا ِديًدا،جَ  َواِحًدا إِْنَسانًا نَْفِسهِ  فِي االْثنَْينِ  يَْخلُقَ  لَِكيْ  فََرائَِض، فِي اْلَوَصايَا

لِيِب، هللاِ  َمعَ  َواِحدٍ  َجَسدٍ  فِي االْثنَْينِ  َويَُصالِحَ  َسَلًَما،  بِِه. َداَوةَ اْلعَ  قَاتَِلً  بِالصَّ
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َرُكمْ  فََجاءَ   ُروحٍ  فِي قُُدوًما اِكلَْينَ  لَنَا بِهِ  ألَنَّ  َواْلقَِريبِيَن. اْلبَِعيِدينَ  أَْنتُمُ  بَِسَلٍَم، َوبَشَّ

يِسينَ  َمعَ  َرِعيَّةٌ  بَلْ  َونُُزالً، ُغَربَاءَ  بَْعدُ  إًِذا فَلَْستُمْ  اآلِب. إِلَى َواِحدٍ   أَْهلِ وَ  اْلقِدِّ

ُسلِ  أََساسِ  َعلَى َمْبنِيِّينَ  هللاِ، بَْيتِ   َحَجرُ  ُسهُنَفْ  اْلَمِسيحُ  َويَُسوعُ  َواألَْنبِيَاِء، الرُّ

اِويَِة، بًا اْلبِنَاءِ  ُكلُّ  فِيهِ  الَِّذي الزَّ ًسا هَْيَكَلً  يَْنُمو َمًعا، ُمَركَّ . فِي ُمقَدَّ بِّ  لَِّذيا الرَّ

وحِ  فِي ّلِلِ  َمْسَكنًا َمًعا، َمْبنِيُّونَ  أَْيًضا أَْنتُمْ  فِيهِ  ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ نِ   .الرُّ عمةُ هللاَّ

  ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيَعلَى أروَ 

 

 

 (12 - 19:  9) الَكاثولِيُكون
 

قدسة ، بََرَكتُهُ المالَرسول األولي يُوَحنا سالة ُمعلِّمنارِ  صٌل منون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 أَْكتُبُ  اْسِمِه. أَْجلِ  ِمنْ  اْلَخطَايَا لَُكمُ  ُغفَِرتْ  قَدْ  ألَنَّهُ األَْوالَُد، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ 

 َداُث،األَحْ  أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  الَِّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  اآلبَاُء، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ 

يرَ  َغلَْبتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  رِّ  َكتَْبتُ  َب.اآل َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  األَْوالَُد، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  الشِّ

 ْحَداُث،األَ  أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  الَِّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  اآلبَاُء، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ 

يَر. َغلَْبتُمُ  َوقَدْ  فِيُكْم، ثَابِتَةٌ  هللاِ  َوَكلَِمةُ  أَْقِويَاُء، ألَنَُّكمْ  رِّ  َوالَ  اْلَعالَمَ  تُِحبُّوا الَ  الشِّ

 ُكلَّ  نَّ ألَ  اآلِب. َمَحبَّةُ  فِيهِ  فَلَْيَستْ  اْلَعالَمَ  أََحدٌ  أََحبَّ  إِنْ  اْلَعالَمِ  فِي الَّتِي األَْشيَاءَ 

 بِ اآل ِمنَ  لَْيسَ  اْلَمِعيَشِة، َوتََعظُّمَ  اْلُعيُوِن، َوَشْهَوةَ  اْلَجَسِد، َشْهَوةَ : اْلَعالَمِ  فِي َما

ا َوَشْهَوتُهُ، يَْمِضي َواْلَعالَمُ  اْلَعالَِم. ِمنَ  بَلْ   يَْثبُتُ فَ  هللاِ  َمِشيئَةَ  يَْصنَعُ  الَِّذي َوأَمَّ

 .األَبَدِ  إِلَى

ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، 

ا َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ    آمين. ،وأمَّ
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 (93 - 19:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا اإلبَركسِ  ُسل األْطهَارِ المشُموليَن بنعَمةِ الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ثَانِ  َوبُولُسَ  بَْرنَابَا يَْسَمُعونَ  َوَكانُوا ُكلُّهُ اْلُجْمهُورُ  فََسَكتَ   َصنَعَ  امَ  بَِجِميعِ  يَُحدِّ

 بُ يَْعقُو أََجابَ  َسَكتَا َوبَْعَدَما بَِواِسطَتِِهْم. األَُممِ  فِي َواْلَعَجائِبِ  اآليَاتِ  ِمنَ  هللاُ 

َجالُ  أَيُّهَا :قِائَِلً  الً أَ  هللاُ  إْفتَقَدَ  َكْيفَ  أَْخبَرَ  قَدْ  ِسْمَعانُ  اْسَمُعونِي. اإِلْخَوةُ، الرِّ  وَّ

 هُوَ  َكَما األَْنبِيَاِء، أَْقَوالُ  تُوافِقُهُ َوهَذا إْسِمِه. َعلَى َشْعبًا ِمْنهُمْ  لِيَأُْخذَ  األَُممَ 

اقِطَةَ، َداُودَ  َخْيَمةَ  أَْيًضا َوأَْبنِي هَذا بَْعدَ  َسأَْرجعُ : َمْكتُوبٌ   أَْيًضا َوأَْبنِي السَّ

، النَّاسِ  ِمنَ  اْلبَاقُونَ  يَْطلُبَ  لَِكيْ  ثَانِيَةً، َوأُقِيُمهَا َرْدَمهَا بَّ  لَِّذينَ ا األَُممِ  َوَجِميعُ  الرَّ

بُّ  يَقُولُ  لَْيِهْم،عَ  اْسِمي ُدِعيَ  انِعُ  الرَّ بِّ  ِعْندَ  َمْعلُوَمةٌ  ُكلَّهُ. هَذا الصَّ  ُمْنذُ  الرَّ

اِجِعينَ  َعلَى يُثَقَّلَ  الَ  أَنْ  أََرى أَنَا لِذلِكَ  أَْعَمالِِه. َجِميعُ  األََزلِ   ِمنَ  هللاِ  إِلَى الرَّ

نَا، األَْصنَاِم، نََجاَساتِ  َعنْ  يَْمتَنُِعوا أَنْ  إِلَْيِهمْ  يُْرَسلْ  بَلْ  األَُمِم،  ِق،َواْلَمْخنُو َوالزِّ

مِ   .َوالدَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (4:  16 - 09:  12) َمتى
 

َمتى  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 1:  09 مز

أَماَم  أَْعتَِرفُ : »قُْلتُ . مهُ ايَّ َخطَا َرتْ الذيَن َستَ وَ  م،ُمهُاثْ آ تَ رَ ًغفَ  نَ لَِّذياِ  طُوبَاهُم

بِّ ا  .هَلِّلُويَا .َخِطيَّتِي أَثَامَ  َرفَْعتَ  َوأَْنتَ ، «بَِذْنبِي لرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح 

 .إلي األبد آمين ،إبُن هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  ثَةَ ثََلَ  لَهُمْ  اآلنَ  ألَنَّ  اْلَجْمعِ، َعلَى أُْشفِقُ  إِنِّي» :َوقَالَ  تََلَِميَذهُ  فََدَعا يَُسوعُ  َوأَمَّ

 ئََلَّ لِ  َصائِِمينَ  أَْصِرفَهُمْ  أَنْ  أُِريدُ  َولَْستُ  يَأُْكلُونَ  َما لَهُمْ  َولَْيسَ  َمِعي يَْمُكثُونَ  أَيَّامٍ 

ُروا يَّةِ  فِي لَنَا أَْينَ  ِمنْ » :تََلَِميُذهُ  لَهُ فَقَالَ  .«الطَِّريقِ  فِي يَُخوِّ  هَذابِ  ُخْبزٌ  اْلبَرِّ

 ِمنَ  ِعْنَدُكمْ  َكمْ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  .«َعَدُدهُ؟ هَذا َجْمًعا يُْشبِعَ  َحتَّى اْلِمْقَداِر،

َمكِ  ِصَغارِ  ِمنْ  َوقَلِيلٌ  َسْبَعةٌ » :فَقَالُوا «اْلُخْبِز؟  ِكئُوايَتَّ  أَنْ  اْلُجُموعَ  فَأََمرَ  .«السَّ

ْبعَ  َوأََخذَ  األَْرِض، َعلَى َمَك، ُخْبَزاتٍ  السَّ رَ  َوَشَكرَ  َوالسَّ  تََلَِميَذهُ، َوأَْعطَى َوَكسَّ

 ِكَسرِ الْ  ِمنَ  فََضلَ  َما َرفَُعوا ثُمَّ  َوَشبُِعوا اْلَجِميعُ  فَأََكلَ  اْلَجْمَع. أَْعطَُوا َوالتََّلَِميذُ 

 النَِّساءَ  َعَدا َما َرُجل آالَفِ  أَْربََعةَ  َكانُوا َواآلِكلُونَ  َمْملُوَءٍة، ِسَلَل َسْبَعةَ 

فِينَةِ  إِلَى َوَصِعدَ  اْلُجُموعَ  َصَرفَ  ثُمَّ  َواألَْوالََد.  َمْجَدَل. تُُخومِ  إِلَى َوَجاءَ  السَّ

يِسيُّونَ  إِلَْيهِ  َوَجاءَ  وقِيُّونَ  اْلفَرِّ دُّ بُوهُ، َوالصَّ  نَ مِ  آيَةً  يُِريَهُمْ  أَنْ  فََسأَلُوهُ  لِيَُجرِّ

َماِء. َماءَ  ألَنَّ  َصْحوٌ : قُْلتُمْ  اْلَمَساءُ  َكانَ  إَِذا» :لَهُمْ  َوقَالَ  فَأََجابَ  السَّ ةٌ. السَّ  ُمْحَمرَّ
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بَاحِ  َوفِي َماءَ  ألَنَّ  ِشتَاءٌ  اْليَْومَ : الصَّ ةٌ  السَّ  أَنْ  نَ تَْعِرفُو ُمَراُؤونَ  بُِعبُوَسٍةيَا ُمْحَمرَّ

َماِء، َوْجهَ  تَُميُِّزوا ا السَّ يرٌ  ِجيلٌ  تَْستَِطيُعوَن. فََلَ  األَْزِمنَةِ  َعَلََماتُ  َوأَمَّ  اِسقٌ فَ  ِشرِّ

  .َوَمَضى تََرَكهُمْ  ثُمَّ  «النَّبِيِّ  يُونَانَ  آيَةَ  إِالَّ  آيَةٌ  لَهُ تُْعطَى َوالَ  آيَةً، يَْلتَِمسُ 

ِ َدائِماً     .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فِهرس يونان
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 )يوم الَخميس( فصح يونان
 

 بَاِكرإنجيل 

 (91 - 13:  2) َمرقُس
 

 رقُسمَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 11 ، 13:  03 مز

، يَا. ْرَحْمنِيإوَ  َربُّ  يَا إْستَِمعْ  ْلتَ  ُمِعينًا ُكنْ  َربُّ  ،لِي فََرح إِلَى نَْوِحي لِي. َحوَّ

 .هَلِّلُويَا .ُسُروَراً  َوَمْنطَْقتَنِي ِمْسِحي َحلَْلتَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح 

 .إلي األبد آمين، إبُن هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

فِينَةَ  َدَخلَ  َولِْلَوْقتِ   فََخَرجَ  َدْلَمانُوثَةَ. نََواِحي إِلَى َوَجاءَ  تََلَِميِذهِ  َمعَ  السَّ

يِسيُّونَ  َماِء، ِمنَ  آيَةً  ِمْنهُ طَالِبِينَ  يَُحاِوُرونَهُ َواْبتََدأُوا اْلفَرِّ بُ لَِكيْ  السَّ  فَتَنَهَّدَ  وهُ.يَُجرِّ

 هَذا يُْعطَى لَنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اَْلَحقَّ  آيَةً؟ اْلِجيلُ  هَذا يَْطلُبُ  لَِماَذا» :َوقَالَ  بُِروِحهِ 

فِينَةَ  أَْيًضا َوَدَخلَ  تََرَكهُمْ  ثُمَّ  .«آيَةً  اْلِجيلُ   نْ أَ  َونَُسوا اْلَعْبِر. إِلَى َوَمَضى السَّ

فِينَةِ  فِي َمَعهُمْ  يَُكنْ  َولَمْ  ُخْبًزا، يَأُْخُذوا : قَائَِلً  َوأَْوَصاهُمْ  َواِحٌد. َرِغيفٌ  إِالَّ  السَّ

ُزوا إْنظُُروا» يِسيِّينَ  َخِميرِ  ِمنْ  َوتََحرَّ ُروا .«ِهيُروُدسَ  َوَخِميرِ  اْلفَرِّ  لِينَ قَائِ  فَفَكَّ

ُرونَ تُفَ  لَِماَذا: »لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فََعلِمَ  .«ُخْبزٌ  ِعْنَدنَا لَْيسَ : »لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ   كِّ

 قُلُوبُُكمْ  اآلنَ  أََحتَّى تَْفهَُموَن؟ َوالَ  بَْعدُ  تَْشُعُرونَ  أَالَ  ُخْبٌز؟ ِعْنَدُكمْ  لَْيسَ  أَنْ 

 تَْذُكُروَن؟ َوالَ  تَْسَمُعوَن، َوالَ  آَذانٌ  َولَُكمْ  تُْبِصُروَن، َوالَ  أَْعيُنٌ  أَلَُكمْ  َغلِيظَةٌ؟
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ْرتُ  ِحينَ  ةً  قُفَّةً  َكمْ  اآلالَِف، لِْلَخْمَسةِ  اْلَخْمَسةَ  األَْرِغفَةَ  َكسَّ  «ْم؟َرفَْعتُ  ِكَسًرا َمْملُوَّ

ْبَعةِ  َوِحينَ » .«َعْشَرةَ  اْثنَتَيْ » :لَهُ قَالُوا  رٍ ِكسَ  َسلَّ  َكمْ  اآلالَِف، لِألَْربََعةِ  السَّ

ا  .«تَْفهَُموَن؟ الَ  َكْيفَ » :لَهُمْ  فَقَالَ  .«َسْبَعةً » :قَالُوا «َرفَْعتُْم؟ َمْملُّوً

 ِ  .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 4:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ بََرَكتُهُ  رومية، أهل إلى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 يفِ  يَْكتُبُ  ُموَسى ألَنَّ  يُْؤِمُن. َمنْ  لُِكلِّ  لِْلبِرِّ  اْلَمِسيحُ : ِهيَ  النَّاُموسِ  َغايَةَ  ألَنَّ 

ا .«بِهَا َسيَْحيَا يَْفَعلُهَا الَِّذي اإِلْنَسانَ  إِنَّ : »بِالنَّاُموسِ  الَِّذي اْلبِرِّ   لَِّذيا اْلبِرُّ  َوأَمَّ

َماِء؟ إِلَى يَْصَعدُ  َمنْ : قَْلبِكَ  فِي تَقُلْ  الَ » :هَكَذا فَيَقُولُ  بِاإِليَمانِ   لِيُْحِدرَ  أَيْ  «السَّ

 نْ لكِ  األَْمَواِت. ِمنَ  اْلَمِسيحَ  لِيُْصِعدَ  أَيْ  «اْلهَاِويَِة؟ إِلَى يَْهبِطُ  َمنْ : أَوْ » اْلَمِسيَح،

 لَّتِيا اإِليَمانِ  َكلَِمةُ  أَيْ  «قَْلبِكَ  َوفِي فَِمكَ  فِي ِمْنَك، قَِريبَةٌ  اَْلَكلَِمةُ » يَقُوُل؟ َماَذا

بِّ  بِفَِمكَ  اْعتََرْفتَ  إِنِ  أَنَّكَ : بِهَا نَْكِرزُ   أَقَاَمهُ هللاَ  أَنَّ  بِقَْلبِكَ  َوآَمْنتَ  يَُسوَع، بِالرَّ

، بِهِ  يُْؤَمنُ  اْلقَْلبَ  ألَنَّ  َخلَْصَت. األَْمَواِت، ِمنَ   ِص.لِْلَخَلَ  بِهِ  يُْعتََرفُ  َواْلفَمَ  لِْلبِرِّ

 ِديِّ اْليَهُو بَْينَ  فَْرقَ  الَ  ألَنَّهُ .«يُْخَزى الَ  بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ » :يَقُولُ  اْلِكتَابَ  ألَنَّ 

،  ُكلَّ » ألَنَّ  بِِه. يَْدُعونَ  الَِّذينَ  لَِجِميعِ  َغنِيًّا لِْلَجِميعِ، َواِحًدا َربًّا ألَنَّ  َواْليُونَانِيِّ

بِّ  بِاْسمِ  يَْدُعو َمنْ   َوَكْيفَ  بِِه؟ يُْؤِمنُوا لَمْ  بَِمنْ  يَْدُعونَ  فََكْيفَ  .«يَْخلُصُ  الرَّ

 نْ إِ  يَْكِرُزونَ  َوَكْيفَ  َكاِرٍز؟ بَِلَ  يَْسَمُعونَ  َوَكْيفَ  بِِه؟ وايَْسَمعُ  لَمْ  بَِمنْ  يُْؤِمنُونَ 

ِرينَ  أَْقَدامَ  أَْجَملَ  َما:»َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما يُْرَسلُوا؟ لَمْ  َلَِم، اْلُمبَشِّ ِرينَ  بِالسَّ  اْلُمبَشِّ
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 يَاَربُّ :»يَقُولُ  إَِشْعيَاءَ  ألَنَّ  اإِلْنِجيَل، أَطَاُعوا قَدْ  اْلَجِميعُ  لَْيسَ  لِكنْ  .«بِاْلَخْيَراتِ 

: لُ أَقُو لِكنَّنِي هللاِ. بَِكلَِمةِ  َواْلَخبَرُ  بِاْلَخبَِر، اإِليَمانُ  إًِذا .«َخبََرنَا؟ َصدَّقَ  َمنْ 

 أَقَاِصي َوإِلَى َصْوتُهُْم، َخَرجَ  األَْرضِ  َجِميعِ  إِلَى» بَلَى يَْسَمُعوا؟ لَمْ  أَلََعلَّهُمْ 

 .«أَْقَوالُهُمْ  اْلَمْسُكونَةِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (99 - 12:  0) الَكاثولِيُكون
 

، بََرَكتُهُ الَرسول األولي بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 مْ َوأَْنتُ  ِمْنهُ أَْفَضلُ  َخْيًرا، َصانُِعونَ  َوأَْنتُمْ  هللاِ، َمِشيئَةُ  َشاَءتْ  إِنْ  تَأَلَُّمُكمْ  ألَنَّ 

ا. َصانُِعونَ  ةً  تَأَلَّمَ  أَْيًضا اْلَمِسيحَ  فَإِنَّ  َشّرً  نْ مِ  اْلبَارُّ  اْلَخطَايَا، أَْجلِ  ِمنْ  َواِحَدةً  َمرَّ

بَنَا لَِكيْ  األَثََمِة، أَْجلِ  وحِ،ال فِي ُمْحيىً  َولِكنْ  اْلَجَسدِ  فِي ُمَماتًا هللاِ، إِلَى يُقَرِّ  رُّ

ْجِن، فِي الَّتِي لِألَْرَواحِ  فََكَرزَ  َذهَبَ  أَْيًضا فِيهِ  الَِّذي  ينَ حِ  قَِديًما، َعَصتْ  إِذْ  السِّ

ةً  تَْنتَِظرُ  هللاِ  أَنَاةُ  َكانَتْ   َخلَصَ  هِ فِي الَِّذي يُْبنَى، اْلفُْلكُ  َكانَ  إِذْ  نُوحٍ، أَيَّامِ  فِي َمرَّ

 ْعُموِديَّةُ اْلمَ  أَيِ  اآلَن، نَْحنُ  يَُخلُِّصنَا ِمثَالُهُ الَِّذي بِاْلَماِء. أَْنفُسٍ  ثََمانِي أَيْ  قَلِيلُوَن،

 َمِسيحِ،الْ  يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ  هللاِ، َعنِ  َصالِحٍ  َضِميرٍ  ُسَؤالُ  بَلْ  اْلَجَسِد، َوَسخِ  إَِزالَةُ  الَ 

َماِء، إِلَى َمَضى قَدْ  إِذْ  هللاِ، يَِمينِ  فِي هُوَ  الَِّذي اتٌ  َوَسَلَِطينُ  َوَمَلَئَِكةٌ  السَّ  َوقُوَّ

 .لَهُ ُمْخَضَعةٌ 

ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، 

ا َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إل   آمين. ،ى األبدِ وأمَّ



 فِصح يونان)يوم الخميس(
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 (96 - 99:  0) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَارِ المشُموليَن بنعَمةِ الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

بُّ  لَُكمُ  َسيُقِيمُ  ِمْثلِي نَبِيًّا إِنَّ : لِآلبَاءِ  قَالَ  ُموَسى فَإِنَّ   لَهُ مْ إِْخَوتِكُ  ِمنْ  إِلهُُكمْ  الرَّ

 تُبَادُ  بِيِّ النَّ  لِذلِكَ  تَْسَمعُ  الَ  نَْفسٍ  ُكلَّ  أَنَّ  َويَُكونُ  بِِه. يَُكلُِّمُكمْ  َما ُكلِّ  فِي تَْسَمُعونَ 

ْعِب. ِمنَ   َكلَُّموا،تَ  الَِّذينَ  َجِميعُ  بَْعَدهُ، فََما َصُموئِيلَ  ِمنْ  أَْيًضا األَْنبِيَاءِ  َوَجِميعُ  الشَّ

 آبَاَءنَا هللاُ  بِهِ  َعاهَدَ  الَِّذي َواْلَعْهدِ  األَْنبِيَاِء، أَْبنَاءُ  أَْنتُمْ  األَيَّاِم. بِهِذهِ  َوأَْنبَأُوا َسبَقُوا

الً، إِلَْيُكمْ  األَْرِض. قَبَائِلِ  َجِميعُ  تَتَبَاَركُ  َوبِنَْسلِكَ : إِلْبراِهيمَ  قَائَِلً   هللاُ  أَقَامَ  ذْ إِ  أَوَّ

 .ُشُروِرهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلِّ  بَِردِّ  يُبَاِرُكُكمْ  أَْرَسلَهُ يَُسوَع، فَتَاهُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 - 19:  9) يُوَحنا
 

يُوَحنا  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  12 ، 2:  112 مز

يقِ  ِمنَ  بَّ  َدَعْوتُ  الضِّ ْحبِ  ِمنَ  فَأََجابَنِي الرَّ بَنِي تَأِْديبًا .الرُّ ، أَدَّ بُّ  َوإِلَى الرَّ

  .هَلِّلُويَا .يُْسلِْمنِي لَمْ  اْلَمْوتِ 



 فِصح يونان)يوم الخميس(
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح 

 .إلي األبد آمين ،إبُن هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

هُ هُوَ  َكْفِرنَاُحوَم، إِلَى اْنَحَدرَ  هَذا َوبَْعدَ   هُنَاكَ  َوأَقَاُموا َوتََلَِميُذهُ، َوإِْخَوتُهُ َوأُمُّ

 َشلِيَم،أُورُ  إِلَى يَُسوعُ  فََصِعدَ  قَِريبًا، اْليَهُودِ  فِْصحُ  َوَكانَ  َكثِيَرةً. لَْيَستْ  أَيَّاًما

يَاِرفَ  َوَحَماًما، َوَغنًَما بَقًَرا يَبِيُعونَ  َكانُوا الَِّذينَ  اْلهَْيَكلِ  فِي َوَوَجدَ   َوالصَّ

 َكبَّ وَ  َواْلبَقََر، اَْلَغنَمَ  اْلهَْيَكِل، ِمنَ  اْلَجِميعَ  َوطََردَ  ِحبَال ِمنْ  َسْوطًا فََصنَعَ  ُجلُوًسا.

يَاِرفِ  َدَراِهمَ   ههُنَا ِمنْ  هِذهِ  اْرفَُعوا» :اْلَحَمامِ  لِبَاَعةِ  َوقَالَ  َمَوائَِدهُْم. َوقَلَّبَ  الصَّ

رَ  .«تَِجاَرةٍ  بَْيتَ  أَبِي بَْيتَ  تَْجَعلُوا الَ   بَْيتِكَ  ةُ َغْيرَ » :َمْكتُوبٌ  أَنَّهُ تََلَِميُذهُ  فَتََذكَّ

 َجابَ أَ  .«هَذا؟ تَْفَعلَ  َحتَّى تُِرينَا آيَةٍ  أَيَّةَ » :لَهُ َوقَالُوا اْليَهُودُ  فَأََجابَ  .«أََكلَْتنِي

 :يَهُودُ الْ  فَقَالَ  .«أُقِيُمهُ أَيَّامٍ  ثََلَثَةِ  َوفِي اْلهَْيَكَل، هَذا إْنقُُضوا» :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ 

ا .«؟تُقِيُمهُ أَيَّامٍ  ثََلَثَةِ  فِي أَفَأَْنتَ  اْلهَْيَكُل، هَذا بُنِيَ  َسنَةً  َوأَْربَِعينَ  ِستٍّ  فِي»  َوأَمَّ

ا َجَسِدِه. هَْيَكلِ  َعنْ  يَقُولُ  فََكانَ  هُوَ  رَ  األَْمَواِت، ِمنَ  قَامَ  فَلَمَّ  الَ قَ  أَنَّهُ تََلَِميُذهُ  تََذكَّ

ا يَُسوُع. قَالَهُ الَِّذي َواْلَكَلَمِ  بِاْلِكتَابِ  فَآَمنُوا هَذا،  ِعيدِ  يفِ  أُوُرَشلِيمَ  فِي َكانَ  َولَمَّ

 يَأْتَِمْنهُمْ  مْ لَ  يَُسوعَ  لِكنَّ  َصنََع. الَّتِي اآليَاتِ  َرأَْوا إِذْ  بِإْسِمِه، َكثِيُرونَ  آَمنَ  اْلفِْصحِ،

 َعنِ  أََحدٌ  يَْشهَدَ  أَنْ  ُمْحتَاًجا يَُكنْ  لَمْ  َوألَنَّهُ اْلَجِميَع. يَْعِرفُ  َكانَ  ألَنَّهُ نَْفِسِه، َعلَى

 . اإِلْنَسانِ  فِي َكانَ  َما َعلِمَ  ألَنَّهُ اإِلْنَساِن،

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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  الُصوم الًمقدس َسبت ِرفَاع

اإلِسبُوَع  اإلثنين يوم يوم الثاُلثاء يوم األربعاء

 يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت األَول

اإلِسبُوَع  يوم اإلثنين يوم الثاُلثاء يوم األربعاء

 يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت ثَانيال

اإلِسبُوَع  يوم اإلثنين يوم الثاُلثاء يوم األربعاء

 يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت ثَالِثال

اإلِسبُوَع  يوم اإلثنين يوم الثاُلثاء يوم األربعاء

 يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت َرابِعال

اإلِسبُوَع  يوم اإلثنين يوم الثاُلثاء يوم األربعاء

 يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت َخاِمسال

اإلِسبُوَع  يوم اإلثنين يوم الثاُلثاء يوم األربعاء

 يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت َساِدسال

اإلِسبُوَع  يوم اإلثنين يوم الثاُلثاء يوم األربعاء

 يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت َسابِعال
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 َسبت ِرفَاع الُصوم الًمقدس
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ اإلنجِ َع نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  12 مز

، َربُّ  يَا اِْسَمعْ  . غِ  بَِلَ  َشفَتَْينِ  ِمنْ  َصَلَتِي إِلَى أَْصَِ . ُصَراِخي إِلَى أَْنِصتْ  لِْلَحقِّ شٍّ

اِمكَ  ِمنْ   .هَلِّلُويَا .اْلُمْستَقِيَماتِ  تَْنظَُرانِ  َعْينَاكَ  قََضائِي، يَْخُرجُ  قُدَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 أَْخطَأَ  َوإِنْ  لَهُ. فَاْغفِرْ  تَابَ  َوإِنْ  فََوبِّْخهُ، أَُخوكَ  إِلَْيكَ  أَْخطَأَ  َوإِنْ  ألَْنفُِسُكمْ  إْحتَِرُزوا

اتٍ  َسْبعَ  إِلَْيكَ  اتٍ  َسْبعَ  إِلَْيكَ  َوَرَجعَ  اْليَْوِم، فِي َمرَّ  فَإْغفِرْ  ٌب،تَائِ  أَنَا: قَائَِلً  اْليَْومِ  فِي َمرَّ

ُسلُ ال فَقَالَ  لَهُ. بِّ  رُّ بُّ  فَقَالَ  .«إِيَمانَنَا ِزدْ » :لِلرَّ  بَّةِ حَ  ِمْثلُ  إِيَمانٌ  لَُكمْ  َكانَ  لَوْ » :الرَّ

ْيَزةِ  لِهِذهِ  تَقُولُونَ  لَُكْنتُمْ  َخْرَدل،  .مْ فَتُِطيُعكُ  اْلبَْحرِ  فِي َوإْنَغِرِسي إْنقَلِِعي: اْلُجمَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (02 - 00:  10) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 29 ، 42:  112 مز

ْرتُ . أْتكلتنَى َعلَْيهِ  الَِّذي لَِعبََّدَك، َكََلَِمكَ  أَِذْكرُ  ْهِر، ُمْنذُ  َربُّ  يَا أَْحَكاَمكَ  تََذكَّ  الدَّ

ْيتُ   .هَلِّلُويَا .فَتََعزَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 رٌ ُمَسافِ  إِْنَسانٌ  َكأَنََّما اْلَوْقُت. يَُكونُ  َمتَى تَْعلَُمونَ  الَ  ألَنَُّكمْ  َوَصلُّوا، إْسهَُروا اُْنظُُروا

ْلطَاَن، َعبِيَدهُ  َوأَْعطَى بَْيتَهُ، تََركَ  ابَ  َوأَْوَصى َعَملَهُ، َواِحدٍ  َولُِكلِّ  السُّ  هََر.يَسْ  أَنْ  اْلبَوَّ

 مْ أَ  اللَّْيِل، نِْصفَ  أَمْ  أََمَساًء، اْلبَْيِت، َربُّ  يَأْتِي َمتَى تَْعلَُمونَ  الَ  ألَنَُّكمْ  إًِذا، إْسهَُروا

يِك، ِصيَاحَ  : لِْلَجِميعِ  ولُهُأَقُ  لَُكمْ  أَقُولُهُ َوَما نِيَاًما. فَيَِجَدُكمْ  بَْغتَةً  يَأْتِيَ  لِئََلَّ  َصبَاًحا. أَمْ  الدِّ

 إْسهَُروا.

 ِ  .َدائِماً  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12:  2 - 14:  6) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  كورونثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ِرَكةٍ شَ  َوأَيَّةُ  َواإِلْثِم؟ لِْلبِرِّ  ِخْلطَةٍ  أَيَّةُ  ألَنَّهُ اْلُمْؤِمنِيَن، َغْيرِ  َمعَ  نِيرٍ  تَْحتَ  تَُكونُوا الَ 

 ْيرِ غَ  َمعَ  لِْلُمْؤِمنِ  نَِصيبٍ  َوأَيُّ  بَلِيَعاَل؟ َمعَ  لِْلَمِسيحِ  اتِّفَاق َوأَيُّ  الظُّْلَمِة؟ َمعَ  لِلنُّورِ 

، هللاِ  هَْيَكلُ  أَْنتُمْ  فَإِنَُّكمْ  األَْوثَاِن؟ َمعَ  هللاِ  لِهَْيَكلِ  ُمَوافَقَةٍ  َوأَيَّةُ  اْلُمْؤِمِن؟  قَالَ  َماكَ  اْلَحيِّ

 لِذلِكَ  ا.َشْعبً لِي يَُكونُونَ  َوهُمْ  إِلهًا، لَهُمْ  َوأَُكونُ  بَْينَهُْم، َوأَِسيرُ  فِيِهمْ  َسأَْسُكنُ  إِنِّي» :هللاُ 

بُّ  يَقُولُ  َواْعتَِزلُوا، َوْسِطِهمْ  ِمنْ  اْخُرُجوا وا َوالَ  الرَّ  ُكمْ لَ  َوأَُكونَ  فَأَْقبَلَُكْم، نَِجًسا تََمسُّ

، يَقُولُ  َوبَنَاٍت، بَنِينَ  لِي تَُكونُونَ  َوأَْنتُمْ  أَبًا، بُّ  لَنَا إِذْ فَ  .«َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى اْلقَاِدرُ  الرَّ

وحِ، اْلَجَسدِ  َدنَسِ  ُكلِّ  ِمنْ  َذَواتِنَا لِنُطَهِّرْ  األَِحبَّاءُ  أَيُّهَا اْلَمَواِعيدُ  هِذهِ  لِينَ  َوالرُّ  ُمَكمِّ

 أَقُولُ  الَ  .أََحدٍ  فِي نَْطَمعْ  لَمْ  أََحًدا نُْفِسدْ  لَمْ  أََحًدا نَْظلِمْ  لَمْ  اِْقبَلُونَا هللاِ. َخْوفِ  فِي اْلقََداَسةَ 

 َمَعُكْم. َونَِعيشَ  َمَعُكمْ  لِنَُموتَ  قُلُوبِنَا، فِي إِنَُّكمْ  َسابِقًا قُْلتُ  قَدْ  ألَنِّي َدْينُونٍَة، ألَْجلِ  هَذا

ا َرًحافَ  َواْزَدْدتُ  تَْعِزيَةً  اْمتَأْلتُ  قَدِ  ِجهَتُِكمْ  ِمنْ  َكثِيرٌ  اْفتَِخارٌ  لِي بُِكمْ  َكثِيَرةٌ  ثِقَةٌ  لِي  ِجّدً

ا ألَنَّنَا ِضيقَاتِنَا. َجِميعِ  فِي اَحةِ  ِمنَ  َشْيءٌ  لَِجَسِدنَا يَُكنْ  لَمْ  َمِكُدونِيَّةَ  إِلَى أَتَْينَا لَمَّ  بَلْ  الرَّ

 ِذيالَّ  هللاَ  لِكنَّ  َمَخاِوُف. َداِخل ِمنْ  ُخُصوَماٌت، َخاِرجٍ  ِمنْ : َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي ُمْكتَئِبِينَ  ُكنَّا

ي انَا اْلُمتَِّضِعينَ  يَُعزِّ  الَّتِي التَّْعِزيَةِ بِ  أَْيًضا بَلْ  فَقَطْ  بَِمِجيئِهِ  َولَْيسَ  تِيطَُس. بَِمِجيءِ  َعزَّ

ى  إِنِّي َحتَّى ألَْجلِي، َوَغْيَرتُِكمْ  َونَْوِحُكمْ  بَِشْوقُِكمْ  يُْخبُِرنَا َوهُوَ  بَِسبَبُِكْم، بِهَا تََعزَّ

َسالَةِ  أَْحَزْنتُُكمْ  قَدْ  ُكْنتُ  َوإِنْ  ألَنِّي أَْكثََر. فَِرْحتُ   إِنِّيفَ  نَِدْمتُ  أَنِّي َمعَ  أَْنَدُم، لَْستُ  بِالرِّ

َسالَةَ  تِْلكَ  أَنَّ  أََرى  لْ بَ  َحِزْنتُْم، ألَنَُّكمْ  الَ  أَْفَرُح، اأَنَ  اَآلنَ  َساَعٍة. إِلَى َولَوْ  أَْحَزنَْتُكمْ  الرِّ

ُروا الَ  لَِكيْ  هللاِ  َمِشيئَةِ  بَِحَسبِ  َحِزْنتُمْ  ألَنَُّكمْ  لِلتَّْوبَةِ  َحِزْنتُمْ  ألَنَُّكمْ   َشْيٍء. فِي نَّامِ  تَتََخسَّ

ا نََداَمٍة، بَِلَ  لَِخَلَصٍ  تَْوبَةً  يُْنِشئُ  هللاِ  َمِشيئَةِ  بَِحَسبِ  الَِّذي اْلُحْزنَ  ألَنَّ   اْلَعالَمِ  ُحْزنُ  َوأَمَّ
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 ِمنَ : فِيُكمْ  أَْنَشأَ  َكمْ  هللاِ، َمِشيئَةِ  بَِحَسبِ  َعْينُهُ هَذا ُحْزنُُكمْ  هَُوَذا فَإِنَّهُ َمْوتًا. فَيُْنِشئُ 

ْوِق، ِمنَ  بَلْ  اْلَخْوِف، ِمنَ  بَلْ  اْلَغْيِظ، ِمنَ  بَلْ  االْحتَِجاجِ، ِمنَ  بَلْ  االْجتِهَاِد،  بَلْ  الشَّ

 األَْمِر. َذاه فِي أَْبِريَاءُ  أَنَُّكمْ  أَْنفَُسُكمْ  أَْظهَْرتُمْ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي االْنتِقَامِ  ِمنَ  بَلْ  اْلَغْيَرِة، ِمنَ 

 لَِكيْ  لْ بَ  إِلَْيِه، اْلُمْذنَبِ  ألَْجلِ  َوالَ  اْلُمْذنِبِ  ألَْجلِ  فَلَْيسَ  إِلَْيُكْم، َكتَْبتُ  قَدْ  ُكْنتُ  َوإِنْ  إًِذا

ْينَا قَدْ  هَذا أَْجلِ  ِمنْ  ألَْجلُِكْم. اْجتِهَاُدنَا هللاِ  أََمامَ  لَُكمْ  يَْظهَرَ   ِرْحنَافَ  َولِكنْ  بِتَْعِزيَتُِكمْ  تََعزَّ

ا أَْكثَرَ   ُكْنتُ  إِنْ  فَإِنِّي َجِميًعا. بُِكمْ  اْستََراَحتْ  قَدِ  ُروَحهُ ألَنَّ  تِيطَُس، فََرحِ  بَِسبَبِ  ِجّدً

ْدقِ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َكلَّْمنَاُكمْ  َكَما بَلْ  أُْخَجْل، لَمْ  ِجهَتُِكمْ  ِمنْ  لََدْيهِ  اَشْيئً  اْفتََخْرتُ   َكذلِكَ  ،بِالصِّ

يَاَدِة، نَْحَوُكمْ  ِهيَ  َوأَْحَشاُؤهُ  َصاِدقًا. َصارَ  تِيطُسَ  لََدى أَْيًضا اْفتَِخاُرنَا  ًراُمتََذكِّ  بِالزِّ

 لِّ كُ  فِي بُِكمْ  أَثِقُ  أَنِّي إًِذا أَْفَرحُ  أَنَا َوِرْعَدٍة. بَِخْوفٍ  قَبِْلتُُموهُ  َكْيفَ  َجِميِعُكْم، طَاَعةَ 

 َشْيٍء.

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 - 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِينَ  إِلَى اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َرُسولُ  بُْطُرُس،  َوَغَلَِطيَّةَ  بُْنتُسَ  َشتَاتِ  ِمنْ  اْلُمتََغرِّ

ابِقِ  اآلبِ  هللاِ  ِعْلمِ  بُِمْقتََضى اْلُمْختَاِريَن. َوبِيثِينِيَّةَ، َوأَِسيَّا َوَكبَُّدوِكيَّةَ   تَْقِديسِ  فِي ،السَّ

وحِ  َلَُم. النِّْعَمةُ  لَُكمُ  لِتُْكثَرْ : اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َدمِ  َوَرشِّ  لِلطَّاَعِة، الرُّ  أَبُو هللاُ  ُمبَاَركٌ  َوالسَّ

، لَِرَجاءٍ  ثَانِيَةً  َولََدنَا اْلَكثِيَرةِ  َرْحَمتِهِ  َحَسبَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا  قِيَاَمةِ بِ  َحيٍّ

، َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  يَْفنَى الَ  لِِميَراثٍ  األَْمَواِت، ِمنَ  اْلَمِسيحِ  وعَ يَسُ   فِي ظٌ َمْحفُو يَْضَمِحلُّ

َماَواتِ  ةِ  الَِّذينَ  أَْنتُمُ  ألَْجلُِكْم، السَّ  نْ أَ  ُمْستََعدٍّ  لَِخَلَصٍ  بِإِيَماٍن، َمْحُروُسوَن، هللاِ  بِقُوَّ

َمانِ  فِي يُْعلَنَ   ونَ تُْحَزنُ  يَِجبُ  َكانَ  إِنْ  اآلنَ  أَنَُّكمُ  َمعَ  تَْبتَِهُجوَن، بِهِ  الَِّذي األَِخيِر. الزَّ
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َعٍة، بِتََجاِربَ  يَِسيًرا هَبِ  ِمنَ  أَْثَمنُ  َوِهيَ  إِيَمانُِكْم، تَْزِكيَةُ  تَُكونَ  لَِكيْ  ُمتَنَوِّ  فَانِي،الْ  الذَّ

 يحِ،اْلَمسِ  يَُسوعَ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َواْلَمْجدِ  َواْلَكَراَمةِ  لِْلَمْدحِ  تُوَجدُ  بِالنَّاِر، يُْمتََحنُ  أَنَّهُ َمعَ 

 ْبتَِهُجونَ فَتَ  بِِه، تُْؤِمنُونَ  لِكنْ  اآلنَ  تََرْونَهُ الَ  ُكْنتُمْ  َوإِنْ  ذلِكَ  تُِحبُّونَهُ تََرْوهُ  لَمْ  َوإِنْ  الَِّذي

 لَِّذيا اْلَخَلَصَ  النُّفُوِس. َخَلَصَ  إِيَمانُِكمْ  َغايَةَ  نَائِلِينَ  َوَمِجيٍد، بِهِ  يُْنطَقُ  الَ  بِفََرحٍ 

 أَوْ  َوْقتٍ  يُّ أَ  بَاِحثِينَ  ألَْجلُِكْم، الَّتِي النِّْعَمةِ  َعنِ  تَنَبَّأُوا الَِّذينَ  أَْنبِيَاُء، َعْنهُ َوبََحثَ  فَتَّشَ 

 لَّتِيا بِاآلالَمِ  فََشِهدَ  َسبَقَ  إِذْ  فِيِهْم، الَِّذي اْلَمِسيحِ  ُروحُ  َعلَْيهِ  يَِدلُّ  َكانَ  الَِّذي اْلَوْقتُ  َما

 انُواكَ  لَنَا بَلْ  ألَْنفُِسِهْم، لَْيسَ  أَنَّهُمْ  لَهُمْ  أُْعلِنَ  الَِّذينَ  بَْعَدهَا. الَّتِي َواألَْمَجادِ  لِْلَمِسيحِ،

ُروُكمْ  الَِّذينَ  بَِواِسطَةِ  اآلَن، أَْنتُمُ  بِهَا أُْخبِْرتُمْ  الَّتِي األُُمورِ  بِهِذهِ  يَْخِدُمونَ  وحِ  يفِ  بَشَّ  الرُّ

َماءِ  ِمنَ  اْلُمْرَسلِ  اْلقُُدسِ   َعلَْيهَا. تَطَّلِعَ  أَنْ  اْلَمَلَئَِكةُ  تَْشتَِهي الَّتِي السَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،يئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمشِ 

 

 

 (14 - 1:  91) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ِهينَ  َوِجْئنَا أَْقلَْعنَا َعْنهُمْ  إْنفََصْلنَا َولَمَّ  التَّالِي يَْومِ الْ  َوفِي ُكوَس، إِلَى بِاالْستِقَاَمةِ  ُمتََوجِّ

 إِلَْيهَا ِعْدنَاصَ  فِينِيقِيَةَ  إِلَى َعابَِرةً  َسفِينَةً  َوَجْدنَا فَإِذْ  بَاتََرا. إِلَى هُنَاكَ  َوِمنْ  ُروُدَس، إِلَى

 إِلَى بَْلنَاَوأَقْ  ُسوِريَّةَ، إِلَى َوَسافَْرنَا يَْسَرةً  َوتََرْكنَاهَا ْبُرَس،قُ  َعلَى اطَّلَْعنَا ثُمَّ  َوأَْقلَْعنَا.

فِينَةُ  َكانَتِ  هُنَاكَ  ألَنَّ  ُصوَر،  َسْبَعةَ  هُنَاكَ  َمَكْثنَا التََّلَِميذَ  َوَجْدنَا َوإِذْ  َوْسقَهَا. تََضعُ  السَّ

وحِ  لِبُولُسَ  يَقُولُونَ  َوَكانُوا أَيَّامٍ  ا َولِكنْ  أُوُرَشلِيَم. إِلَى يَْصَعدَ  الَ  أَنْ  بِالرُّ  تَْكَمْلنَااسْ  لَمَّ

 ِدينَةِ اْلمَ  َخاِرجِ  إِلَى َواألَْوالَدِ  النَِّساءِ  َمعَ  يَُشيُِّعونَنَا، َجِميًعا َوهُمْ  َذاِهبِيَن، َخَرْجنَا األَيَّامَ 

اِطئِ  َعلَى ُرَكبِنَا َعلَى فََجثَْونَا ا َوَصلَّْينَا. الشَّ ْعنَا َولَمَّ  إِلَى ْدنَاَصعِ  بَْعًضا بَْعُضنَا َودَّ
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فِينَةِ  ا السَّ تِِهْم. إِلَى فََرَجُعوا هُمْ  َوأَمَّ ا َخاصَّ فَرَ  أَْكَمْلنَا َولَمَّ  وَر،صُ  ِمنْ  اْلبَْحرِ  فِي السَّ

 فِي َرْجنَاخَ  ثُمَّ  َواِحًدا. يَْوًما ِعْنَدهُمْ  َوَمَكْثنَا اإِلْخَوةِ  َعلَى فََسلَّْمنَا بُتُولَِمايَِس، إِلَى أَْقبَْلنَا

 َكانَ  إِذْ  ِر،اْلُمبَشِّ  فِيلُبُّسَ  بَْيتَ  فََدَخْلنَا قَْيَصِريَّةَ، إِلَى َوِجْئنَا بُولُسَ  ُرفَقَاءَ  نَْحنُ  اْلَغدِ 

ْبَعةِ  ِمنَ  َواِحًدا  نََماَوبَيْ  يَتَنَبَّأَْن. ُكنَّ  َعَذاَرى بَنَاتٍ  أَْربَعُ  لِهَذا َوَكانَ  ِعْنَدهُ. َوأَقَْمنَا السَّ

 َوأََخذَ  ،إِلَْينَا فََجاءَ  أََغابُوُس. اْسُمهُ نَبِيٌّ  اْليَهُوِديَّةِ  ِمنَ  اْنَحَدرَ  َكثِيَرةً، أَيَّاًما ُمقِيُمونَ  نَْحنُ 

وحُ  يَقُولُهُ هَذا» :َوقَالَ  َوِرْجلَْيهِ  نَْفِسهِ  يََديْ  َوَربَطَ  بُولَُس، ِمْنطَقَةَ   ُجلُ الرَّ : اْلقُُدسُ  الرُّ

 أَْيِدي إِلَى َويَُسلُِّمونَهُ أُوُرَشلِيمَ  فِي اْليَهُودُ  َسيَْربُطُهُ هَكَذا اْلِمْنطَقَةُ، هِذهِ  لَهُ الَِّذي

ا .«األَُممِ   إِلَى يَْصَعدَ  الَ  أَنْ  اْلَمَكانِ  ِمنَ  َوالَِّذينَ  نَْحنُ  إِلَْيهِ  طَلَْبنَا هَذا َسِمْعنَا فَلَمَّ

 لَْيسَ  ْستَِعدٌّ مُ  ألَنِّي قَْلبِي، َوتَْكِسُرونَ  تَْبُكونَ  تَْفَعلُوَن؟ َماَذا» :بُولُسُ  ابَ فَأَجَ  أُوُرَشلِيَم.

بِّ  اْسمِ  ألَْجلِ  أُوُرَشلِيمَ  فِي أَْيًضا أَُموتَ  أَنْ  بَلْ  فَقَْط، أُْربَطَ  أَنْ  ا .«يَُسوعَ  الرَّ  مْ لَ  َولَمَّ

بِّ  َمِشيئَةُ  لِتَُكنْ » :قَائِلِينَ  َسَكْتنَا يُْقنَعْ   .«الرَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (2 - 1:  10) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  22 مز

، فَلَنَْبتَِهجُ  هَلُّموا بِّ َُ  َولَنُبَاِدرُ . ُمْخلَِصنَا ّلِل َولَنُهَلِّلُ  بِالرَّ  اإلعتراف،ب َوْجِههِ  الِيَّ  فَنَْبلُ

 .هَلِّلُويَا .بِاْلَمَزاِميرِ  لَهُ َولَنُهَلِّلُ 
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 طُسُ بِيَلَ  َخلَطَ  الَِّذينَ  اْلَجلِيلِيِّينَ  َعنِ  يُْخبُِرونَهُ قَْومٌ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  فِي َحاِضًرا َوَكانَ 

 طَاةً خُ  َكانُوا اْلَجلِيلِيِّينَ  هُؤالَءِ  أَنَّ  أَتَظُنُّونَ » :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأَجابَ  بَِذبَائِِحِهْم. َدَمهُمْ 

 اوتَتُوبُ لَمْ  إِنْ  بَلْ : لَُكمْ  أَقُولُ  َكَلَّ  هَذا؟ ِمْثلَ  َكابَُدوا ألَنَّهُمْ  اْلَجلِيلِيِّينَ  ُكلِّ  ِمنْ  أَْكثَرَ 

 ِسْلَوامَ  يفِ  اْلبُْرجُ  َعلَْيِهمُ  َسقَطَ  الَِّذينَ  َعَشرَ  الثََّمانِيَةَ  أُولئِكَ  أَوْ  تَْهلُِكوَن. َكذلِكَ  فََجِميُعُكمْ 

اِكنِينَ  النَّاسِ  َجِميعِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  ُمْذنِبِينَ  َكانُوا هُؤالَءِ  أَنَّ  أَتَظُنُّونَ  َوقَتَلَهُْم،  فِي السَّ

 . «تَْهلُِكونَ  َكذلِكَ  فََجِميُعُكمْ  تَتُوبُوا لَمْ  إِنْ  بَلْ : لَُكمْ  أَقُولُ  َكَلَّ  أُوُرَشلِيَم؟

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 يوم اإلثنين ِمن اإلسبوع األول من الُصوم الُمقدس
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (2:  0 - 90:  9)ِسفِر الِخروج 
 

، لُِموَسى اْلُخُروجِ  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 بُوِديَّةِ اْلعُ  ِمنَ  إِْسَرائِيلَ  بَنُو َوتَنَهَّدَ  َماتَ  ِمْصرَ  َملِكَ  أَنَّ  اْلَكثِيَرةِ  األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي َوَحَدثَ 

رَ فَتَ  أَنِينَهُْم، هللاُ  فََسِمعَ  اْلُعبُوِديَِّة. أَْجلِ  ِمنْ  هللاِ  إِلَى ُصَراُخهُمْ  فََصِعدَ  َوَصَرُخوا،  َذكَّ

ا .هللاُ  َوَعلِمَ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي هللاُ  َونَظَرَ  َويَْعقُوَب. َوإِْسَحاقَ  إِْبَراِهيمَ  َمعَ  ِميثَاقَهُ هللاُ   َوأَمَّ

 يَّةِ اْلبَرِّ  َوَراءِ  إِلَى اْلَغنَمَ  فََساقَ  ِمْديَاَن، َكاِهنِ  َحِميهِ  يَْثُرونَ  َغنَمَ  يَْرَعى فََكانَ  ُموَسى

بِّ  َمَلَكُ  لَهُ َوظَهَرَ  ُحوِريَب. هللاِ  َجبَلِ  إِلَى َوَجاءَ   ُعلَّْيقَةٍ  َوَسطِ  ِمنْ  نَارٍ  بِلَِهيبِ  الرَّ

 اآلنَ  أَِميلُ : »ُموَسى فَقَالَ  تَْحتَِرُق. تَُكنْ  لَمْ  َواْلُعلَّْيقَةُ  بِالنَّاِر، تَتََوقَّدُ  اْلُعلَّْيقَةُ  َوإَِذا فَنَظَرَ 

ا «اْلُعلَّْيقَةُ؟ تَْحتَِرقُ  الَ  لَِماَذا اْلَعِظيمَ  ْنظَرَ اْلمَ  هَذا ألَْنظُرَ  بُّ  َرأَى فَلَمَّ  َمالَ  أَنَّهُ الرَّ

: الَ فَقَ  .«هأَنََذا: »فَقَالَ  «ُموَسى ُموَسى،: »َوقَالَ  اْلُعلَّْيقَةِ  َوَسطِ  ِمنْ  هللاُ  نَاَداهُ  لِيَْنظَُر،

 ْيهِ َعلَ  َواقِفٌ  أَْنتَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  ألَنَّ  ِرْجلَْيَك، ِمنْ  ِحَذاَءكَ  اْخلَعْ  ههُنَا إِلَى تَْقتَِربْ  الَ »

َسةٌ  أَْرضٌ   .«ُمقَدَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (12 - 9:  1)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

َماَواتُ  أَيَّتُهَا إْسَمِعي بَّ  ألَنَّ  األَْرُض، أَيَّتُهَا َوأَْصِغي السَّ  ينَ بَنِ  َربَّْيتُ : »يَتََكلَّمُ  الرَّ

أْتُهُْم، ا َونَشَّ . فََعَصْوا هُمْ  أَمَّ ا َصاِحبِِه، ِمْعلَفَ  َواْلِحَمارُ  قَانِيَهُ يَْعِرفُ  اَلثَّْورُ  َعلَيَّ  أَمَّ
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ةِ  َوْيلٌ  .«يَْفهَمُ  الَ  َشْعبِي يَْعِرفُ  فََلَ  إِْسَرائِيلُ  ْعبِ  اْلَخاِطئَِة، لِألُمَّ  نَْسلِ  إِلْثِم،ا الثَّقِيلِ  الشَّ

، فَاِعلِي رِّ ، تََرُكوا ُمْفِسِدينَ  أَْوالَدِ  الشَّ بَّ  إِلَى وااْرتَدُّ  إِْسَرائِيَل، بِقُدُّوسِ  اْستَهَانُوا الرَّ

ْأسِ  ُكلُّ  َزيََغانًا تَْزَداُدونَ  بَْعُد؟ تُْضَربُونَ  مَ  َعلَى َوَراٍء.  اْلقَْلبِ  َوُكلُّ  َمِريٌض، الرَّ

ْأسِ  إِلَى اْلقََدمِ  أَْسفَلِ  ِمنْ  َسقِيٌم. ةٌ، فِيهِ  لَْيسَ  الرَّ  ِريَّةٌ طَ  َوَضْربَةٌ  َوأَْحبَاطٌ  ُجْرحٌ  بَلْ  ِصحَّ

ْيِت. تُلَيَّنْ  َولَمْ  تُْعَصبْ  َولَمْ  تُْعَصرْ  لَمْ   أَْرُضُكمْ  ارِ بِالنَّ  ُمْحَرقَةٌ  ُكمْ ُمُدنُ  َخِربَةٌ  بَِلَُدُكمْ  بِالزَّ

اَمُكْم، ُغَربَاءُ  تَأُْكلُهَا  ِمظَلَّةٍ كَ  ِصْهيَْونَ  اْبنَةُ  فَبَقِيَتِ  اْلُغَربَاِء. َكاْنقَِلَبِ  َخِربَةٌ  َوِهيَ  قُدَّ

 قِيَّةً بَ  لَنَا أَْبقَى اْلُجنُودِ  َربَّ  أَنَّ  لَْوالَ  ُمَحاَصَرٍة. َكَمِدينَةٍ  َمْقثَأٍَة، فِي َكَخْيَمةٍ  َكْرٍم، فِي

بِّ  َكَلَمَ  اِْسَمُعوا َعُموَرةَ. َوَشابَْهنَا َسُدومَ  ِمْثلَ  لَِصْرنَا َصِغيَرةً،  َسُدومَ  قَُضاةَ  يَا الرَّ

 بُّ الرَّ  يَقُولُ  َذبَائِِحُكْم، َكْثَرةُ  لِي لَِماَذا: »َعُموَرةَ  َشْعبَ  يَا إِلِهنَا َشِريَعةِ  إِلَى أَْصُغوا

نَاٍت، َوَشْحمِ  ِكبَاشٍ  ُمْحَرقَاتِ  ِمنْ  اتََّخْمتُ   َما َوتُيُوسٍ  َوِخْرفَانٍ  ُعُجول َوبَِدمِ  ُمَسمَّ

.  ُدوِري؟ تَُدوُسوا أَنْ  أَْيِديُكمْ  ِمنْ  هَذا طَلَبَ  َمنْ  أََماِمي، لِتَْظهَُروا تَأْتُونَ  ِحينََما أَُسرُّ

ْهرِ  َرْأسُ  لِي َمْكَرهَةٌ  هُوَ  اْلبَُخورُ  بَاِطلَةٍ  بِتَْقِدَمةٍ  تَأْتُونَ  تَُعوُدوا الَ  ْبتُ  الشَّ  نَِداءُ وَ  َوالسَّ

 ِسينَفْ  بََغَضْتهَا َوأَْعيَاُدُكمْ  ُشهُوِرُكمْ  ُرُؤوسُ  َواالْعتَِكاَف. اإِلْثمَ  أُِطيقُ  لَْستُ  اْلَمْحفَلِ 

 إِنْ وَ  َعْنُكْم، َعْينَيَّ  أَْستُرُ  أَْيِديَُكمْ  تَْبُسطُونَ  فَِحينَ  َحْملَهَا. َملِْلتُ  ثِْقَلً  َعلَيَّ  َصاَرتْ 

َلَةَ  َكثَّْرتُمُ   ِمنْ  مْ أَْفَعالِكُ  َشرَّ  اْعِزلُوا تَنَقَّْوا اِْغتَِسلُوا َدًما. َمآلنَةٌ  أَْيِديُكمْ  أَْسَمعُ  الَ  الصَّ

. فِْعلِ  َعنْ  ُكفُّوا َعْينَيَّ  أََمامِ  رِّ  ْلَمْظلُومَ ا اْنِصفُوا اْلَحقَّ  اْطلُبُوا اْلَخْيرِ  فَْعلَ  تََعلَُّموا الشَّ

بُّ  يَقُولُ  نَتََحاَجْج، هَلُمَّ  األَْرَملَِة. َعنِ  َحاُموا لِْليَتِيمِ  اْقُضوا  َخطَايَاُكمْ  َكانَتْ  إِنْ  الرَّ

وفِ  تَِصيرُ  َكالدُّوِديِّ  َحْمَراءَ  َكانَتْ  إِنْ  َكالثَّْلجِ  تَْبيَضُّ  َكاْلقِْرِمزِ   .َكالصُّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (04 - 94:  19) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 9 ، 1:  6 مز

 ِعيف،ضَ  فَإِنِّي َربِّ  يَا إْرَحْمنِي. بَِسْخِطكَ  تؤِدبَنِي َواَل  بَغَضبَِك، تُبَِكتَني اَل  َربِّ  يَا

 .هَلِّلُويَا .إْضطََربَتْ  قَدْ  ِعظاِمي فَإِن َربِّ  يَا إْشفِنِي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، الدائمهللا الحي، الذي لهُ المجُد 
 

ا يِسيُّونَ  أَمَّ ا اْلفَرِّ يَاِطينَ  يُْخِرجُ  الَ  هَذا» :قَالُوا َسِمُعوا فَلَمَّ  ئِيسِ رَ  بِبَْعلََزبولَ  إِالَّ  الشَّ

يَاِطينِ   َذاتِهَا َعلَى ُمْنقَِسَمةٍ  َمْملََكةٍ  ُكلُّ : »لَهُمْ  َوقَالَ  أَْفَكاَرهُْم، يَُسوعُ  فََعلِمَ  .«الشَّ

ْيطَانُ  َكانَ  فَإِنْ  يَْثبُُت. الَ  َذاتِهِ  َعلَى ُمْنقَِسمٍ  بَْيتٍ  أَوْ  َمِدينَةٍ  َوُكلُّ  تُْخَرُب،  ْخِرجُ يُ الشَّ

ْيطَانَ   أُْخِرجُ  بُولَ بِبَْعلَزَ  أَنَا ُكْنتُ  َوإِنْ  َمْملََكتُهُ؟ تَْثبُتُ  فََكْيفَ  َذاتِهِ  َعلَى اْنقََسمَ  فَقَدِ  الشَّ

يَاِطيَن،  أَنَا ْنتُ كُ  إِنْ  َولِكنْ  قَُضاتَُكْم. يَُكونُونَ  هُمْ  لِذلِكَ  يُْخِرُجوَن؟ بَِمنْ  فَأَْبنَاُؤُكمْ  الشَّ

يَاِطيَن، أُْخِرجُ  هللاِ  بُِروحِ   أَنْ  أََحدٌ  عُ يَْستَِطي َكْيفَ  أَمْ  هللاِ. َملَُكوتُ  َعلَْيُكمْ  أَْقبَلَ  فَقَدْ  الشَّ

الً، اْلقَِويَّ  يَْربِطِ  لَمْ  إِنْ  ْمتَِعتَهُ،أَ  َويَْنهَبَ  اْلقَِويِّ  بَْيتَ  يَْدُخلَ   َمنْ  ْيتَهُ؟بَ  يَْنهَبُ  َوِحينَئِذٍ  أَوَّ

، فَهُوَ  َمِعي لَْيسَ  ُق. فَهُوَ  َمِعي يَْجَمعُ  الَ  َوَمنْ  َعلَيَّ  َخِطيَّةٍ  ُكلُّ : لَُكمْ  أَقُولُ  لِذلِكَ  يُفَرِّ

ا لِلنَّاِس، يُْغفَرُ  َوتَْجِديفٍ  وحِ  َعلَى التَّْجِديفُ  َوأَمَّ  َكلَِمةً  الَ قَ  َوَمنْ  لِلنَّاِس. يُْغفَرَ  فَلَنْ  الرُّ

ا لَهُ، يُْغفَرُ  اإِلْنَسانِ  اْبنِ  َعلَى وحِ  َعلَى قَالَ  َمنْ  َوأَمَّ  فِي الَ  لَهُ، يُْغفَرَ  فَلَنْ  اْلقُُدسِ  الرُّ

َجَرةَ  اِْجَعلُوا اآلتِي. فِي َوالَ  اْلَعالَمِ  هَذا َجَرةَ  اْجَعلُوا أَوِ  َجيًِّدا، َوثََمَرهَا َجيَِّدةً  الشَّ  الشَّ
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َجَرةُ. تُْعَرفُ  الثََّمرِ  ِمنَ  ألَنْ  َرِديًّا، َوثََمَرهَا َرِديَّةً   ونَ تَْقِدرُ  َكْيفَ  األَفَاِعي أَْوالَدَ  يَا الشَّ

الَِحاتِ  تَتََكلَُّموا أَنْ   .«اْلفَمُ  يَتََكلَّمُ  اْلقَْلب فَْضلَةِ  ِمنْ  فَإِنَّهُ أَْشَراٌر؟ َوأَْنتُمْ  بِالصَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2:  9 - 96:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 الَِّذيبِ  الطَّبِيِعيَّ  االْستِْعَمالَ  اْستَْبَدْلنَ  إِنَاثَهُمُ  ألَنَّ  اْلهََواِن، أَْهَواءِ  إِلَى هللاُ  أَْسلََمهُمُ  لِذلِكَ 

ُكورُ  َوَكذلِكَ  الطَّبِيَعِة، ِخَلَفِ  َعلَى ،الطَّبِيعِ  األُْنثَى اْستِْعَمالَ  تَاِرِكينَ  أَْيًضا الذُّ  يَّ

 فِي ينَ َونَائِلِ  بُِذُكوٍر، اُذُكورً  اْلفَْحَشاءَ  فَاِعلِينَ  لِبَْعٍض، بَْعِضِهمْ  بَِشْهَوتِِهمْ  اْشتََعلُوا

. َضَلَلِِهمِ  َجَزاءَ  أَْنفُِسِهمْ   أَْسلََمهُمُ  ْم،َمْعِرفَتِهِ  فِي هللاَ  يُْبقُوا أَنْ  يَْستَْحِسنُوا لَمْ  َوَكَما اْلُمِحقَّ

 طََمعٍ وَ  َوَشرّ  َوِزنًا إِْثمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َمْملُوئِينَ  يَلِيُق. الَ  َما لِيَْفَعلُوا َمْرفُوضٍ  ِذْهنٍ  إِلَى هللاُ 

اِمينَ  َوُسوًءا، َوَمْكًرا َوِخَصاًما َوقَْتَلً  َحَسًدا َمْشُحونِينَ  َوُخْبٍث،  ُمْفتَِريَن، نَمَّ

ِعيَن، ُمتََعظِِّمينَ  ثَالِبِينَ  ّلِلِ، ُمْبِغِضينَ   َوالَِدْيِن،لِلْ  طَائِِعينَ  َغْيرَ  ُشُروًرا، ُمْبتَِدِعينَ  ُمدَّ

 نَ الَِّذي أَنَّ  هللاِ  ُحْكمَ  َعَرفُوا إِذْ  الَِّذينَ  َرْحَمٍة. َوالَ  ِرضىً  َوالَ  ُحنُوٍّ  َوالَ  َعْهدٍ  َوالَ  فَْهمٍ  بَِلَ 

ونَ  أَْيًضا بَلْ  فَقَْط، يَْفَعلُونَهَا الَ  اْلَمْوَت، يَْستَْوِجبُونَ  هِذهِ  ِمْثلَ  يَْعَملُونَ   الَِّذينَ بِ  يَُسرُّ

 َركَ َغيْ  تَِدينُ  َما فِي ألَنَّكَ  يَِدينُ  َمنْ  ُكلُّ  اإِلْنَساُن، هَاأَيُّ ُعْذرٍ  بَِلَ  أَْنتَ  لِذلِكَ  يَْعَملُوَن.

 أَنَّ  ْعلَمُ نَ  َونَْحنُ  بَِعْينِهَا. األُُمورَ  تِْلكَ  تَْفَعلُ  تَِدينُ  الَِّذي أَْنتَ  ألَنَّكَ  نَْفِسكَ  َعلَى تَْحُكمُ 

 َسانُ اإِلنْ  أَيُّهَا هَذا أَفَتَظُنُّ  هِذِه. ِمْثلَ  يَْفَعلُونَ  الَِّذينَ  َعلَى اْلَحقِّ  َحَسبُ  ِهيَ  هللاِ  َدْينُونَةَ 

 أَمْ  ؟هللاِ  َدْينُونَةِ  ِمنْ  تَْنُجو أَنَّكَ  تَْفَعلُهَا، َوأَْنتَ  هِذِه، ِمْثلَ  يَْفَعلُونَ  الَِّذينَ  تَِدينُ  الَِّذي
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 إِلَى يَْقتَاُدكَ  إِنََّما هللاِ  لُْطفَ  أَنَّ  َعالِمٍ  َغْيرَ  أَنَاتِِه، َوطُولِ  َوإِْمهَالِهِ  لُْطفِهِ  بِِغنَى تَْستَِهينُ 

 يَْومِ  فِي اَغَضبً لِنَْفِسكَ  تَْذَخرُ  التَّائِِب، َغْيرِ  َوقَْلبِكَ  قََساَوتِكَ  أَْجلِ  ِمنْ  َولِكنَّكَ  التَّْوبَِة؟

اأَ  أَْعَمالِِه. َحَسبَ  َواِحدٍ  ُكلَّ  َسيَُجاِزي الَِّذي اْلَعاِدلَِة، هللاِ  َدْينُونَةِ  َواْستِْعَلَنِ  اْلَغَضبِ   مَّ

الِحِ  اْلَعَملِ  فِي بَِصْبرٍ  الَِّذينَ   األَبَِديَِّة. اةِ فَبِاْلَحيَ  َواْلبَقَاَء، َواْلَكَراَمةَ  اْلَمْجدَ  يَْطلُبُونَ  الصَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (10 - 1:  9) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 إِنْ  إِنَّهُفَ  اْلُمَحابَاِة. فِي اْلَمْجِد، َربِّ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا إِيَمانُ  لَُكمْ  يَُكنْ  الَ  إِْخَوتِي، يَا

، لِبَاسٍ  فِي َذهَبٍ  بَِخَواتِمِ  َرُجلٌ  َمْجَمِعُكمْ  إِلَى َدَخلَ   بِلِبَاسٍ  فَقِيرٌ  أَْيًضا َوَدَخلَ  بَِهيٍّ

 َوقُْلتُمْ  «َحَسنًا هُنَا أَْنتَ  اْجلِسْ » :لَهُ َوقُْلتُمْ  اْلبَِهيَّ  اللِّبَاسَ  الَلَّبِسِ  إِلَى فَنَظَْرتُمْ  َوِسخٍ،

 تَْرتَابُونَ  الَ  فَهَلْ  .«قََدَميَّ  َمْوِطئِ  تَْحتَ  هُنَا اْجلِسْ : »أَوِ  «هُنَاكَ  أَْنتَ  قِفْ » :لِْلفَقِيرِ 

يَرٍة؟ أَْفَكارٍ  قَُضاةَ  َوتَِصيُرونَ  أَْنفُِسُكْم، فِي  اْختَارَ  َماأَ : األَِحبَّاءَ  إِْخَوتِي يَا اْسَمُعوا ِشرِّ

 الَِّذينَ  بِهِ  َوَعدَ  الَِّذي اْلَملَُكوتِ  َوَوَرثَةَ  اإِليَماِن، فِي أَْغنِيَاءَ  اْلَعالَمِ  هَذا فُقََراءَ  هللاُ 

ا يُِحبُّونَهُ؟ ونَُكمْ يَ  َوهُمْ  َعلَْيُكمْ  يَتََسلَّطُونَ  األَْغنِيَاءُ  أَلَْيسَ  اْلفَقِيرَ  فَأَهَْنتُمُ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ  إِلَى ُجرُّ

فُونَ  هُمْ  أََما اْلَمَحاِكِم؟ لُونَ تُ  ُكْنتُمْ  فَإِنْ  َعلَْيُكْم؟ بِهِ  ُدِعيَ  الَِّذي اْلَحَسنِ  االْسمِ  َعلَى يَُجدِّ  َكمِّ

 إِنْ  َولِكنْ  تَْفَعلُوَن. فََحَسنًا «َكنَْفِسكَ  قَِريبَكَ  تُِحبُّ :»اْلِكتَابِ  َحَسبَ  اْلُملُوِكيَّ  النَّاُموسَ 

يَن. النَّاُموسِ  ِمنَ  ُمَوبَِّخينَ  َخِطيَّةً، تَْفَعلُونَ  تَُحابُوَن، ُكْنتُمْ   ُكلَّ  َحفِظَ  َمنْ  ألَنَّ  َكُمتََعدِّ

 الَ : »قَالَ  الَِّذي ألَنَّ  اْلُكّل. فِي ُمْجِرًما َصارَ  فَقَدْ  َواِحَدٍة، فِي َعثَرَ  َوإِنََّما وِس،النَّامُ 

يً ِصْرتَ  فَقَدْ  قَتَْلَت، َولِكنْ  تَْزنِ  لَمْ  فَإِنْ  «تَْقتُلْ  الَ » :أَْيًضا قَالَ  ،«تَْزنِ   النَّاُموَس. اُمتََعدِّ
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يَِّة. بِنَاُموسِ  تَُحاَكُموا أَنْ  َكَعتِيِدينَ  اْفَعلُوا َوهَكَذا تََكلَُّموا هَكَذا  وَ هُ  اْلُحْكمَ  ألَنَّ  اْلُحرِّ

ْحَمةُ  َرْحَمةً، يَْعَملْ  لَمْ  لَِمنْ  َرْحَمةٍ  بَِلَ   اْلُحْكِم. َعلَى تَْفتَِخرُ  َوالرَّ

ا  َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ،ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي  وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (92 - 12:  14) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن   َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

وهُ  بُولُسَ  فََرَجُموا اْلُجُموَع، َوأَْقنَُعوا َوإِيقُونِيَةَ  أَْنطَاِكيَةَ  ِمنْ  يَهُودٌ  أَتَى ثُمَّ   اِرجَ خَ  َوَجرُّ

 َوفِي اْلَمِدينَةَ، َوَدَخلَ  قَامَ  التََّلَِميُذ، بِهِ  أََحاطَ  إِذْ  َولِكنْ  َماَت. قَدْ  أَنَّهُ ظَانِّينَ  اْلَمِدينَِة،

َرا َدْربَةَ. إِلَى بَْرنَابَا َمعَ  َخَرجَ  اْلَغدِ   إِلَى َرَجَعا مَّ ثُ  َكثِيِرينَ  َوتَْلَمَذا اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  فِي فَبَشَّ

َدانِ  َوأَْنطَاِكيَةَ. َوإِيقُونِيَةَ  لِْستَِرةَ   اإِليَماِن، يفِ  يَْثبُتُوا أَنْ  َويَِعظَانِِهمْ  التََّلَِميذِ  أَْنفُسَ  يَُشدِّ

 َكنِيَسٍة، ُكلِّ  يفِ  قُُسوًسا لَهُمْ  َواْنتََخبَا هللاِ. َملَُكوتَ  نَْدُخلَ  أَنْ  يَْنبَِغي َكثِيَرةٍ  بِِضيقَاتٍ  َوأَنَّهُ

بِّ  َواْستَْوَدَعاهُمْ  بِأَْصَوامٍ  َصلَّيَا ثُمَّ  ا بِِه. آَمنُوا قَدْ  َكانُوا الَِّذي لِلرَّ  فِي اْجتَاَزا َولَمَّ

 هُنَاكَ  َوِمنْ  الِيَةَ.أَتَّ  إِلَى نََزالَ  ثُمَّ  بَْرَجةَ، فِي بِاْلَكلَِمةِ  َوتََكلََّما بَْمفِيلِيَّةَ. إِلَى اأَتَيَ  بِيِسيِديَّةَ 

 أَْكَمَلَهُ. يالَّذِ  لِْلَعَملِ  هللاِ  نِْعَمةِ  إِلَى أُْسلَِما قَدْ  َكانَا َحْيثُ  أَْنطَاِكيَةَ، إِلَى اْلبَْحرِ  فِي َسافََرا

ا  ابَ بَ  لِألَُممِ  فَتَحَ  َوأَنَّهُ َمَعهَُما، هللاُ  َصنَعَ  َما بُِكلِّ  أَْخبََرا اْلَكنِيَسةَ، َوَجَمَعا َحَضَرا َولَمَّ

 التََّلَِميِذ. َمعَ  بِقَلِيل لَْيسَ  َزَمانًا هُنَاكَ  َوأَقَاَما اإِليَماِن.

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في  َسة، آمينلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   .بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (23 - 00:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 96:  99 مز

بّ  يَُسبِّح َويَشبَُعوَن، البَائُسونَ  يَأُْكلُ   .األَبَدِ  أَبَدَ  لَىإ قُلُوبِِهمْ  تَْحيَا يَلتَِمُسونَه، الَِّذينَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،الذي لهُ المجُد الدائم هللا الحي،
 

 بَْينَُكمْ  افِيمَ  تَتََكالَُمونَ  ُكْنتُمْ  بَِماَذا» :َسأَلَهُمْ  اْلبَْيتِ  فِي َكانَ  َوإِذْ  َكْفِرنَاُحومَ  إِلَى َوَجاءَ 

وا ألَنَّهُمْ  فََسَكتُوا، «الطَِّريِق؟ فِي  هُوَ  نْ مَ  فِي بَْعضٍ  َمعَ  بَْعُضهُمْ  الطَِّريقِ  فِي تََحاجُّ

الً  يَُكونَ  أَنْ  أََحدٌ  أََرادَ  إَِذا» :لَهُمْ  َوقَالَ  َعَشرَ  االْثنَيْ  َونَاَدى فََجلَسَ  أَْعظَُم.  فَيَُكونُ  أَوَّ

: لَهُمْ  َوقَالَ  اْحتََضنَهُ ثُمَّ  َوْسِطِهمْ  فِي َوأَقَاَمهُ َولًَدا فَأََخذَ  .«لِْلُكلِّ  َوَخاِدًما اْلُكلِّ  آِخرَ 

 بَلِ  أَنَا ييَْقبَلُنِ  فَلَْيسَ  قَبِلَنِي َوَمنْ  يَْقبَلُنِي، بِاْسِمي هَذا ِمْثلَ  أَْوالَدٍ  ِمنْ  َواِحًدا قَبِلَ  َمنْ »

 اْسِمكَ بِ  َشيَاِطينَ  يُْخِرجُ  َواِحًدا َرأَْينَا ُمَعلُِّم، يَا» :قِائَِلً  يُوَحنَّا فَأََجابَهُ .«أَْرَسلَنِي الَِّذي

 لَْيسَ  ألَنَّهُ تَْمنَُعوهُ، الَ » :يَُسوعُ  فَقَالَ  .«يَْتبَُعنَا لَْيسَ  ألَنَّهُ فََمنَْعنَاهُ  يَْتبَُعنَا، لَْيسَ  َوهُوَ 

ةً  يَْصنَعُ  أََحدٌ  ا. َعلَيَّ  يَقُولَ  أَنْ  َسِريًعا َويَْستَِطيعُ  بِاْسِمي قُوَّ  لَْينَاعَ  لَْيسَ  َمنْ  ألَنَّ  َشّرً

 الَ  نَّهُإِ : لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  لِْلَمِسيحِ، ألَنَُّكمْ  بِاْسِمي َماءٍ  َكأْسَ  َسقَاُكمْ  َمنْ  ألَنَّ  َمَعنَا. فَهُوَ 

َغارِ  أََحدَ  أَْعثَرَ  َوَمنْ  أَْجَرهُ. يُِضيعُ  قَ  لَوْ  لَهُ فََخْيرٌ  بِي، اْلُمْؤِمنِينَ  الصِّ  َحَجرِ بِ  ُعنُقُهُ طُوِّ

 ْقطَعَ أَ  اْلَحيَاةَ  تَْدُخلَ  أَنْ  لَكَ  َخْيرٌ  فَاْقطَْعهَا يَُدكَ  أَْعثََرْتكَ  َوإِنْ  اْلبَْحِر. فِي َوطُِرحَ  َرًحى
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 الَ  ُدوُدهُمْ  َحْيثُ  تُْطفَأُ. الَ  الَّتِي النَّارِ  إِلَى َجهَنََّم، إِلَى َوتَْمِضيَ  يََدانِ  لَكَ  تَُكونَ  أَنْ  ِمنْ 

 ْعَرجَ أَ  اْلَحيَاةَ  تَْدُخلَ  أَنْ  لَكَ  َخْيرٌ  فَاْقطَْعهَا ِرْجلُكَ  أَْعثََرْتكَ  َوإِنْ  تُْطفَأُ. الَ  َوالنَّارُ  يَُموتُ 

 الَ  ُدوُدهُمْ  َحْيثُ  تُْطفَأُ. الَ  الَّتِي النَّارِ  فِي َجهَنَّمَ  فِي َوتُْطَرحَ  ِرْجَلَنِ  لَكَ  تَُكونَ  أَنْ  ِمنْ 

 هللاِ  َملَُكوتَ  تَْدُخلَ  أَنْ  لَكَ  َخْيرٌ  فَاْقلَْعهَا َعْينُكَ  أَْعثََرْتكَ  َوإِنْ  تُْطفَأُ. الَ  َوالنَّارُ  يَُموتُ 

 ارُ َوالنَّ  يَُموتُ  الَ  ُدوُدهُمْ  َحْيثُ  النَّاِر. َجهَنَّمَ  فِي َوتُْطَرحَ  َعْينَانِ  لَكَ  تَُكونَ  أَنْ  ِمنْ  أَْعَورَ 

 إَِذا َولِكنْ  َجيِّدٌ  اَْلِمْلحُ  بِِمْلحٍ. تَُملَّحُ  َذبِيَحةٍ  َوُكلَّ  بِنَاٍر، يَُملَّحُ  َواِحدٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  تُْطفَأُ. الَ 

 الُِمواَوسَ  ِمْلٌح، أَْنفُِسُكمْ  فِي لَُكمْ  لِيَُكنْ  تُْصلُِحونَهُ؟ فَبَِماَذا ُملُوَحٍة، بَِلَ  اْلِمْلحُ  َصارَ 

ِ َدائِماً   . «بَْعًضا بَْعُضُكمْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ِمن اإلسبوع األول من الُصوم الُمقدس ثاُلثاءيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (0:  9 - 12:  1) إشِعياء ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،النَّبِيِّ  إشِعياء ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ْدتُمْ  أَبَْيتُمْ  َوإِنْ  األَْرِض. َخْيرَ  تَأُْكلُونَ  َوَسِمْعتُمْ  ِشْئتُمْ  إِنْ   ألَنَّ  «ْيفِ بِالسَّ  تُْؤَكلُونَ  َوتََمرَّ

بِّ  فَمَ   فِيهَا، تُ يَبِي اْلَعْدلُ  َكانَ  َحقًّا َمآلنَةً  َزانِيَةً  األَِمينَةُ  اْلقَْريَةُ  َصاَرتِ  َكْيفَ  تََكلََّم. الرَّ

ا تُكِ  َصاَرتْ  فَاْلقَاتِلُوَن. اآلنَ  َوأَمَّ  ُرَؤَساُؤكِ  بَِماٍء. َمْغُشوَشةً  َوَخْمُركِ  َزَغَلً  فِضَّ

ُدونَ  ْشَوةَ  يُِحبُّ  ِمْنهُمْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  اللُُّصوصِ  َولَُغفَاءُ  ُمتََمرِّ  ْقُضونَ يَ  الَ  اْلَعطَايَا َويَْتبَعُ  الرَّ

يِّدُ  يَقُولُ  لِذلِكَ  إِلَْيِهْم. تَِصلُ  الَ  األَْرَملَةِ  َوَدْعَوى لِْليَتِيِم،  َعِزيزُ  اْلُجنُودِ  َربُّ  السَّ

 َعلَْيِك، يَِدي َوأَُردُّ  أَْعَدائِي، ِمنْ  َوأَْنتَقِمُ  ُخَصَمائِي ِمنْ  أَْستَِريحُ  إِنِّي آهِ : »إِْسَرائِيلَ 

ِل،األَ  فِي َكَما قَُضاتَكِ  َوأُِعيدُ  قَْصِديِرِك، ُكلَّ  َوأَْنِزعُ  بِاْلبَْوَرِق، َكأَنَّهُ َزَغلَكِ  َوأُنَقِّي  وَّ

 ْهيَْونُ صِ  .«ةَ األَِمينَ  اْلقَْريَةَ  اْلَعْدِل، َمِدينَةَ  تُْدَعْينَ  ذلِكَ  بَْعدَ  اْلبََداَءةِ  فِي َكَما َوُمِشيِريكِ 

، تُْفَدى . َوتَائِبُوهَا بِاْلَحقِّ بِّ  ُكوَوتَارِ  َسَواًء، يَُكونُ  َواْلُخطَاةِ  اْلُمْذنِبِينَ  َوهََلَكُ  بِاْلبِرِّ  الرَّ

 اتِ اْلَجنَّ  ِمنَ  َوتُْخَزْونَ  اْشتَهَْيتُُموهَا، الَّتِي اْلبُْطمِ  أَْشَجارِ  ِمنْ  يَْخَجلُونَ  ألَنَّهُمْ  يَْفنَْوَن.

 .َماءٌ  لَهَا لَْيسَ  َوَكَجنَّةٍ  َوَرقُهَا، َذبُلَ  قَدْ  َكبُْطَمةٍ  تَِصيُرونَ  ألَنَُّكمْ  اْختَْرتُُموهَا. الَّتِي

 يُْطفُِئ. َمنْ  َولَْيسَ  َمًعا ِكَلَهَُما فَيَْحتَِرقَانِ  َشَراًرا، َوَعَملُهُ َمَشاقَةً  اْلقَِويُّ  َويَِصيرُ 

 آِخرِ  فِي َويَُكونُ  :َوأُوُرَشلِيمَ  يَهُوَذا ِجهَةِ  ِمنْ  آُموصَ  ْبنُ  إَِشْعيَاءُ  َرآهَا الَّتِي اَألُُمورُ 

بِّ  بَْيتِ  َجبَلَ  أَنَّ  األَيَّامِ   َوتَْجِري َلَِل،التِّ  فَْوقَ  َويَْرتَفِعُ  اْلِجبَاِل، َرْأسِ  فِي ثَابِتًا يَُكونُ  الرَّ

بِّ  َجبَلِ  إِلَى نَْصَعدْ  هَلُمَّ : »َويَقُولُونَ  َكثِيَرةٌ، ُشُعوبٌ  َوتَِسيرُ  األَُمِم. ُكلُّ  إِلَْيهِ   إِلَى ،الرَّ

 .«ُسبُلِهِ  فِي َونَْسلُكَ  طُُرقِهِ  ِمنْ  فَيَُعلَِّمنَا يَْعقُوَب، إِلهِ  بَْيتِ 

  َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (10 - 2:  2)ِسفِر َزَكِريا 
 

،َزَكِريا  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 َمْغِربِ  أَْرضِ  َوِمنْ  اْلَمْشِرقِ  أَْرضِ  ِمنْ  َشْعبِي أَُخلِّصُ  هأَنََذا: اْلُجنُودِ  َربُّ  قَالَ  هَكَذا

ْمِس.  لَهُمْ  ُكونُ أَ  َشْعبًا،َوأَنَا لِي َويَُكونُونَ  أُوُرَشلِيَم، َوَسطِ  فِي فَيَْسُكنُونَ  بِِهمْ  َوآتِي الشَّ

. بِاْلَحقِّ  إِلهًا دْ : اْلُجنُودِ  َربُّ  قَالَ  هَكَذا َواْلبِرِّ اِمُعونَ  أَيُّهَا أَْيِديُكمْ  لِتَتََشدَّ  ِذهِ ه فِي السَّ

 لِبِنَاءِ  اْلُجنُودِ  َربِّ  بَْيتُ  أُسِّسَ  يَْومَ  َكانَ  الَِّذي األَْنبِيَاءِ  أَْفَواهِ  ِمنْ  اْلَكَلَمَ  هَذا األَيَّامِ 

 لَِمنْ  مٌ َسَلَ  َوالَ  أُْجَرةٌ، لِْلبَِهيَمةِ  َوالَ  أُْجَرةٌ  لِإِلْنَسانِ  تَُكنْ  لَمْ  األَيَّامِ  هِذهِ  قَْبلَ  ألَنَّهُ اْلهَْيَكِل.

يقِ  قِبَلِ  ِمنْ  َدَخلَ  أَوْ  َخَرجَ  ُجلَ  إِْنَساٍن، ُكلَّ  َوأَْطلَْقتُ  الضِّ ا قَِريبِِه. َعلَى الرَّ  اآلنَ  أَمَّ

ْعبِ  هَذا لِبَقِيَّةِ  أَنَا أَُكونُ  فََلَ   َزْرعُ  بَلْ  اْلُجنُوِد. َربُّ  يَقُولُ  األُولَى، األَيَّامِ  فِي َكَما الشَّ

َلَِم، َماَواتُ  َغلَّتَهَا، تُْعِطي َواألَْرضُ  ثََمَرهُ، يُْعِطي اْلَكْرمُ  السَّ  نََداهَا، تُْعِطي َوالسَّ

ْعبِ  هَذا بَقِيَّةَ  َوأَُملِّكُ   ْيتَ بَ  يَا األَُممِ  بَْينَ  لَْعنَةً  ُكْنتُمْ  ُكمْ أَنَّ  َكَما َويَُكونُ  ُكلَّهَا. هِذهِ  الشَّ

دْ لِتَتَ  تََخافُوا فََلَ  بََرَكةً  فَتَُكونُونَ  أَُخلُِّصُكمْ  َكذلِكَ  إِْسَرائِيَل، بَْيتَ  َويَا يَهُوَذا  .أَْيِديُكمْ  َشدَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 بَاِكر

 (12 - 13:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار اإلنجِ نسمَع مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 9 ، 1:  90 مز

بُ    .هَلِّلُويَا .اْلبَرّ  ُسبُل إلَيّ  وهََداني نَْفِسي، َردّ  َشْيٌء، يَُعوَزني فَََل  يَرَعانِي الرَّ
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

اُرونَ  إَِذا اْلبَْيِت، فِي ُمتَِّكئٌ  هُوَ  َوبَْينََما  عَ مَ  َواتََّكأُوا َجاُءوا قَدْ  َكثِيُرونَ  َوُخطَاةٌ  َعشَّ

ا َوتََلَِميِذِه. يَُسوعَ  يِسيُّونَ  نَظَرَ  فَلَمَّ  َمعَ  مْ ُمَعلُِّمكُ  يَأُْكلُ  لَِماَذا» :لِتََلَِميِذهِ  قَالُوا اْلفَرِّ

اِرينَ  ا «َواْلُخطَاِة؟ اْلَعشَّ اءُ  يَْحتَاجُ  الَ » :لَهُمْ  قَالَ  يَُسوعُ  َسِمعَ  فَلَمَّ  يبطَبِ  إِلَى األَِصحَّ

 آتِ  لَمْ  ألَنِّي َذبِيَحةً، الَ  َرْحَمةً  أُِريدُ  إِنِّي: هُوَ  َما َوتََعلَُّموا فَاْذهَبُوا اْلَمْرَضى. بَلِ 

 لَِماَذا» :قَائِلِينَ  يُوَحنَّا تََلَِميذُ  إِلَْيهِ  أَتَى ِحينَئِذٍ  .«التَّْوبَةِ  إِلَى ُخطَاةً  بَلْ  أَْبَراًرا ألَْدُعوَ 

يِسيُّونَ  نَْحنُ  نَُصومُ  ا َكثِيًرا، َواْلفَرِّ  :ُسوعُ يَ  لَهُمْ  فَقَالَ  «يَُصوُموَن؟ فََلَ  تََلَِميُذكَ  َوأَمَّ

 ِحينَ  مٌ أَيَّا َستَأْتِي َولِكنْ  َمَعهُْم؟ اْلَعِريسُ  َدامَ  َما يَنُوُحوا أَنْ  اْلُعْرسِ  بَنُو يَْستَِطيعُ  هَلْ »

ِ َدائِماً   .«يَُصوُمونَ  فَِحينَئِذٍ  َعْنهُْم، اْلَعِريسُ  يُْرفَعُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (92 - 12:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 لَْيسَ  فَإًِذا .«أَتََراَءفُ  َمنْ  َعلَى َوأَتََراَءفُ  أَْرَحُم، َمنْ  أَْرَحمُ  إِنِّي» :لُِموَسى يَقُولُ  ألَنَّهُ

 إِنِّي»:لِفِْرَعْونَ  اْلِكتَابُ  يَقُولُ  ألَنَّهُ يَْرَحُم. الَِّذي ّلِلِ  بَلْ  يَْسَعى، لَِمنْ  َوالَ  يََشاءُ  لَِمنْ 

تِي، فِيكَ  أُْظِهرَ  لَِكيْ  أَقَْمتَُك، بَِعْينِهِ  لِهَذا  .«ضِ األَرْ  ُكلِّ  فِي بِاْسِمي يُنَاَدى َولَِكيْ  قُوَّ

 َمنْ  نْ ألَ  بَْعُد؟ يَلُومُ  لَِماَذا» :لِي فََستَقُولُ  يََشاُء. َمنْ  َويُقَسِّي يََشاُء، َمنْ  يَْرَحمُ  هُوَ  فَإًِذا

 قُولُ تَ  اْلِجْبلَةَ  أَلََعلَّ  هللاَ؟ تَُجاِوبُ  الَِّذي اإِلْنَسانُ  أَيُّهَا أَْنتَ  َمنْ  بَلْ  «َمِشيئَتَهُ؟ يُقَاِومُ 

افِ  لَْيسَ  أَمْ  «هَكَذا؟ َصنَْعتَنِي لَِماَذا» :لَِجابِلِهَا  نَعَ يَصْ  أَنْ  الطِّيِن، َعلَى ُسْلطَانٌ  لِْلَخزَّ
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 يُْظِهرَ  أَنْ  يُِريدُ  َوهُوَ  هللاُ، َكانَ  إِنْ  فََماَذا؟ لِْلهََواِن؟ َوآَخرَ  لِْلَكَراَمةِ  إِنَاءً  َواِحَدةٍ  ُكْتلَةٍ  ِمنْ 

تَهُ،قُ  َويُبَيِّنَ  َغَضبَهُ  ِغنَى بَيِّنَ يُ َولَِكيْ  لِْلهََلَِك. ُمهَيَّأَةً  َغَضبٍ  آنِيَةَ  َكثِيَرةٍ  بِأَنَاةٍ  اْحتََملَ  وَّ

هَا َسبَقَ  قَدْ  َرْحَمةٍ  آنِيَةِ  َعلَى َمْجِدهِ   لَْيسَ  إِيَّاهَا، نَْحنُ  َدَعانَا أَْيًضا الَّتِي لِْلَمْجِد، فَأََعدَّ

 ْيسَ لَ  الَِّذي َسأَْدُعو» :أَْيًضا هُوَشعَ  فِي يَقُولُ  َكَما أَْيًضا. األَُممِ  ِمنَ  بَلْ  فَقَطْ  اْليَهُودِ  ِمنَ 

 لَهُمْ  يلَ قِ  الَِّذي اْلَمْوِضعِ  فِي َويَُكونُ  َمْحبُوبَةً. َمْحبُوبَةً  لَْيَستْ  َوالَّتِي َشْعبِي، َشْعبِي

 هَةِ جِ  ِمنْ  يَْصُرخُ  َوإَِشْعيَاءُ  .«اْلَحيِّ  هللاِ  أَْبنَاءَ  يُْدَعْونَ  هُنَاكَ  أَنَّهُ َشْعبِي، لَْستُمْ : فِيهِ 

مُ  نَّهُألَ  َستَْخلُُص. فَاْلبَقِيَّةُ  اْلبَْحِر، َكَرْملِ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َعَددُ  َكانَ  َوإِنْ » :إِْسَرائِيلَ   ُمتَمِّ

بَّ  ألَنَّ  بِاْلبِرِّ  َوقَاضٍ  أَْمرٍ   َسبَقَ  َوَكَما .«األَْرضِ  َعلَى بِهِ  َمْقِضيًّا أَْمًرا يَْصنَعُ  الرَّ

 ْهنَاَوَشابَ  َسُدومَ  ِمْثلَ  لَِصْرنَا نَْسَلً، لَنَا أَْبقَى اْلُجنُودِ  َربَّ  أَنَّ  لَْوالَ : »فَقَالَ  إَِشْعيَاءُ 

 .«َعُموَرةَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (11 - 0:  4) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةالرسول األولى بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 فِي َسالِِكينَ  األَُمِم، إَِراَدةَ  َعِمْلنَا قَدْ  لِنَُكونَ  يَْكفِينَا َمَضى الَِّذي اْلَحيَاةِ  َزَمانَ  ألَنَّ 

َعاَرةِ  هََواِت، الدَّ  األَْوثَانِ  َوِعبَاَدةِ  َواْلُمنَاَدَماِت، َواْلبَطَِر، اْلَخْمِر، َوإِْدَمانِ  َوالشَّ

َمِة،  ِذهِ ه فَْيضِ  إِلَى َمَعهُمْ  تَْرُكُضونَ  لَْستُمْ  أَنَُّكمْ  يَْستَْغِربُونَ  فِيهِ  الَِّذي األَْمرُ  اْلُمَحرَّ

فِيَن. َعْينِهَا، اْلَخَلََعةِ   نْ أَ  اْستِْعَدادٍ  َعلَى هُوَ  لَِّذيلِ  ِحَسابًا يُْعطُونَ  َسْوفَ  الَِّذينَ  ُمَجدِّ

رَ  هَذا ألَْجلِ  فَإِنَّهُ َواألَْمَواَت. األَْحيَاءَ  يَِدينَ   َحَسبَ  يَُدانُوا لَِكيْ  أَْيًضا، اْلَمْوتى بُشِّ

وحِ. هللاِ  َحَسبَ  لِيَْحيَْوا َولِكنْ  بِاْلَجَسِد، النَّاسِ   تََربَْت،اقْ  قَدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  نِهَايَةُ  َوإِنََّما بِالرُّ

لََواِت. َواْصُحوا فَتََعقَّلُوا  لِبَْعضٍ  بَْعِضُكمْ  َمَحبَّتُُكمْ  لِتَُكنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  َولِكنْ  لِلصَّ
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 بَِلَ  ًضابَعْ  بَْعُضُكمْ  ُمِضيفِينَ  ُكونُوا اْلَخطَايَا. ِمنَ  َكْثَرةً  تَْستُرُ  اْلَمَحبَّةَ  ألَنَّ  َشِديَدةً،

 َكُوَكَلَءَ  بَْعًضا، بَْعُضُكمْ  بِهَا يَْخِدمُ  َمْوِهبَةً، أََخذَ  َما بَِحَسبِ  َواِحدٍ  ُكلُّ  لِيَُكنْ  َدْمَدَمٍة.

َعِة. هللاِ  نِْعَمةِ  َعلَى َصالِِحينَ   ْخِدمُ يَ  َكانَ  َوإِنْ  هللاِ  فََكأَْقَوالِ  أََحدٌ  يَتََكلَّمُ  َكانَ  إِنْ  اْلُمتَنَوِّ

ةٍ  ِمنْ  فََكأَنَّهُ أََحدٌ  دَ  لَِكيْ  هللاُ، يَْمنَُحهَا قُوَّ  الَِّذي حِ،اْلَمِسي بِيَُسوعَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي هللاُ  يَتََمجَّ

ْلطَانُ  اْلَمْجدُ  لَهُ  آِميَن. اآلبِِدينَ  أَبَدِ  إِلَى َوالسُّ

ا مَّ ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (49 - 04:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

يِسيٌّ  َرُجلٌ  اْلَمْجَمعِ  فِي فَقَامَ  مٌ  لِلنَّاُموِس، ُمَعلِّمٌ  َغَماالَئِيُل، اْسُمهُ فَرِّ  عِ َجِمي ِعْندَ  ُمَكرَّ

ْعِب، ُسلُ  يُْخَرجَ  أَنْ  َوأََمرَ  الشَّ َجالُ  أَيُّهَا :لَهُمْ  قَالَ  ثُمَّ  قَلِيَلً. الرُّ  اإِلْسَرائِيلِيُّوَن، الرِّ

 ْبلَ قَ  ألَنَّهُ تَْفَعلُوا. أَنْ  ُمْزِمُعونَ  أَْنتُمْ  َما فِي النَّاسِ  هُؤالَءِ  ِجهَةِ  ِمنْ  ألَْنفُِسُكمْ  اْحتَِرُزوا

َجالِ  ِمنَ  َعَددٌ  بِهِ  اْلتََصقَ  الَِّذي َشْيٌء، إِنَّهُ نَْفِسهِ  َعنْ  قَائَِلً  ثُوَداسُ  قَامَ  األَيَّامِ  هِذهِ   الرِّ

ُدوا إِلَْيهِ  اْنقَاُدوا الَِّذينَ  َوَجِميعُ  قُتَِل، الَِّذي أَْربَِعِمئٍَة، نَْحوُ   بَْعدَ  َشْيَء. الَ  َوَصاُروا تَبَدَّ

 ًضاأَيْ  فََذاكَ  َغفِيًرا َشْعبًا َوَراَءهُ  َوأََزاغَ  االْكتِتَاِب، أَيَّامِ  فِي اْلَجلِيلِيُّ  يَهُوَذا قَامَ  هَذا

ْوا: لَُكمْ  أَقُولُ  َواآلنَ  تََشتَّتُوا. إِلَْيهِ  اْنقَاُدوا الَِّذينَ  َوَجِميعُ  هَلََك،  نَّاسِ ال هُؤالَءِ  َعنْ  تَنَحَّ

ْأيُ  هَذا َكانَ  إِنْ  ألَنَّهُ َواْتُرُكوهُمْ   َوإِنْ  يَْنتَقُِض، فََسْوفَ  النَّاسِ  ِمنَ  اْلَعَملُ  هَذا أَوْ  الرَّ

 اْنقَاُدوافَ  .«أَْيًضا ّلِلِ  ُمَحاِربِينَ  تُوَجُدوا لِئََلَّ  تَْنقُُضوهُ، أَنْ  تَْقِدُرونَ  فََلَ  هللاِ  ِمنَ  َكانَ 

ُسلَ  َوَدُعوا إِلَْيهِ   أَْطلَقُوهُْم. ثُمَّ  يَُسوَع، بِاْسمِ  يَتََكلَُّموا الَ  أَنْ  َوأَْوَصْوهُمْ  َوَجلَُدوهُْم، الرُّ

ا  ِمنْ  يُهَانُوا أَنْ  ُمْستَأِْهلِينَ  ُحِسبُوا ألَنَّهُمْ  اْلَمْجَمعِ، أََمامِ  ِمنْ  فَِرِحينَ  فََذهَبُوا هُمْ  َوأَمَّ



 من اإلسبوع األول من الُصوم الُمقدس ثَلثاءيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

959 

 ِرينَ َوُمبَشِّ  ُمَعلِِّمينَ  اْلبُيُوتِ  َوفِي اْلهَْيَكلِ  فِي يَْومٍ  ُكلَّ  يََزالُونَ  الَ  َوَكانُوا اْسِمِه. أَْجلِ 

 اْلَمِسيحِ. بِيَُسوعَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 الُمقَدساإلنجيل 

 (23 - 41:  19) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
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 .يَاهَلِّلُو .َكثَُرتْ  قَدْ  قَْلبِي أْحَزانَ  أَنَا، َوفَقِيرٌ  َوِحيدٌ  إْبن أِلَنِّي َوإْرَحْمنِي، إليّ  اُْنظُر
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

،» :بُْطُرسُ  لَهُ فَقَالَ  بُّ  فَقَالَ  «أَْيًضا؟ لِْلَجِميعِ  أَمْ  اْلَمثَلَ  هَذا تَقُولُ  أَلَنَا يَاَربُّ  فََمنْ : »الرَّ

 ِحينِهَا؟ يفِ  اْلُعلُوفَةَ  لِيُْعِطيَهُمُ  َخَدِمهِ  َعلَى َسيُِّدهُ  يُقِيُمهُ الَِّذي اْلَحِكيمُ  األَِمينُ  اْلَوِكيلُ  هُوَ 

 قِيُمهُيُ إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  بِاْلَحقِّ  هَكَذا. يَْفَعلُ  يَِجُدهُ  َسيُِّدهُ  َجاءَ  إَِذا الَِّذي اْلَعْبدِ  لِذلِكَ  طُوبَى

 يَْبتَِدئُ فَ  قُُدوَمهُ، يُْبِطئُ  َسيِِّدي: قَْلبِهِ  فِي اْلَعْبدُ  ذلِكَ  قَالَ  إِنْ  َولِكنْ  أَْمَوالِِه. َجِميعِ  َعلَى

 يَْومٍ  يفِ  اْلَعْبدِ  ذلِكَ  َسيِّدُ  يَأْتِي َويَْسَكُر. يَْشَربُ وَ  َويَأُْكلُ  َواْلَجَواِرَي، اْلِغْلَمانَ  يَْضِربُ 

اوَ  اْلَخائِنِيَن. َمعَ  نَِصيبَهُ َويَْجَعلُ  فَيَْقطَُعهُ يَْعِرفُهَا، الَ  َساَعةٍ  َوفِي يَْنتَِظُرهُ  الَ   ذلِكَ  أَمَّ

 َكثِيًرا. فَيُْضَربُ  إَِراَدتِِه، بَحَسبِ  يَْفَعلُ  َوالَ  يَْستَِعدُّ  َوالَ  َسيِِّدهِ  إَِراَدةَ  يَْعلَمُ  الَِّذي اْلَعْبدُ 
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 ْعِطيَ أُ  َمنْ  فَُكلُّ  قَلِيَلً  يُْضَربُ  َضَربَاٍت، يَْستَِحقُّ  َما َويَْفَعلُ  يَْعلَُم، الَ  الَِّذي َولِكنَّ 

 َعلَى نَاًرا يَ ألُْلقِ  ِجْئتُ  بِأَْكثََر. يُطَالِبُونَهُ َكثِيًرا يُوِدُعونَهُ َوَمنْ  َكثِيٌر، ِمْنهُ يُْطلَبُ  َكثِيًرا

 َحتَّى أَْنَحِصرُ  َوَكْيفَ  أَْصطَبُِغهَا، ِصْبَغةٌ  َولِي اْضطََرَمْت؟ لَوِ  أُِريدُ  فََماَذا األَْرِض،

ِ َدائِماً   « تُْكَمَل؟   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ِمن اإلسبوع األول من الُصوم الُمقدس بعاءريوم األ
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (11 - 0:  9) إشِعياء ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،النَّبِيِّ  إشِعياء ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ِريَعةُ، تَْخُرجُ  ِصْهيَْونَ  ِمنْ  أَنَّهُ . َكلَِمةُ  أُوُرَشلِيمَ  َوِمنْ  الشَّ بِّ  َممِ األُ  بَْينَ  فَيَْقِضي الرَّ

ةٌ  ْرفَعُ تَ  الَ  َمنَاِجلَ  َوِرَماَحهُمْ  ِسَكًكا ُسيُوفَهُمْ  فَيَْطبَُعونَ  َكثِيِريَن، لُِشُعوبٍ  َويُْنِصفُ   أُمَّ

ةٍ  َعلَى  فِي لُكُ فَنَسْ  هَلُمَّ  يَْعقُوَب، بَْيتَ  يَا بَْعُد. َما فِي اْلَحْربَ  يَتََعلَُّمونَ  َوالَ  َسْيفًا، أُمَّ

. نُورِ  بِّ  َوهُمْ  اْلَمْشِرِق، ِمنَ  اْمتَألُوا نَّهُمُ ألَ  يَْعقُوبَ  بَْيتَ  َشْعبَكَ  َرفَْضتَ  فَإِنَّكَ  الرَّ

 َوَذهَبًا ةً فِضَّ  أَْرُضهُمْ  َواْمتَألَتْ  األََجانِِب. أَْوالَدَ  َويَُصافُِحونَ  َكاْلفِلِْسِطينِيِّيَن، َعائِفُونَ 

 هُمْ أَْرضُ  َواْمتَألَتْ  لَِمْرَكبَاتِِهْم. نِهَايَةَ  َوالَ  َخْيَلً  أَْرُضهُمْ  َواْمتَألَتْ  لُِكنُوِزِهْم، نِهَايَةَ  َوالَ 

 طَِرحُ َويَنْ  اإِلْنَساُن، َويَْنَخفِضُ  أََصابُِعهُْم. َصنََعْتهُ لَِما أَْيِديِهمْ  لَِعَملِ  يَْسُجُدونَ  أَْوثَانًا

ُجُل، ْخَرةِ  إِلَى اُْدُخلْ  لَهُْم. تَْغفِرْ  فََلَ  الرَّ بِّ ا هَْيبَةِ  أََمامِ  ِمنْ  التَُّرابِ  فِي َواْختَبِئْ  الصَّ  لرَّ

 .النَّاسِ  ِرْفَعةُ  َوتُْخفَضُ  اإِلْنَساِن، تََشاُمخِ  َعْينَا تُوَضعُ  َعظََمتِِه. بَهَاءِ  َوِمنْ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (92 - 19:  9)ِسفِر يُوئيل 
 

،يُوئيل  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

، يَقُولُ  اآلَن، َولِكنِ »  بُّ ْومِ  قُلُوبُِكْم، بُِكلِّ  إِلَيَّ  اْرِجُعوا الرَّ  ْوحِ.َوالنَّ  َواْلبَُكاءِ  َوبِالصَّ

قُوا بِّ  إِلَى َواْرِجُعوا «ثِيَابَُكمْ  الَ  قُلُوبَُكمْ  َوَمزِّ  بَِطيءُ  َرِحيٌم، َرُؤوفٌ  ألَنَّهُ إِلِهُكمْ  الرَّ

ْأفَةِ  َوَكثِيرُ  اْلَغَضبِ  . َعلَى َويَْنَدمُ  الرَّ رِّ  بََرَكةَ، َوَراَءهُ  فَيُْبقِيَ  َويَْنَدُم، يَْرجعُ  لََعلَّهُ الشَّ
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بِّ  َوَسِكيبًا تَْقِدَمةٍ  ُسوا ِصْهيَْونَ  فِي بِاْلبُوقِ  اِْضِربُوا إِلِهُكْم. لِلرَّ  وانَادُ  َصْوًما قَدِّ

ْعبَ  اِْجَمُعوا بِاْعتَِكاٍف. ُسوا الشَّ يُوخَ  اْحُشُدوا اْلَجَماَعةَ  قَدِّ  األَْطفَالَ  اْجَمُعوا الشُّ

 ةُ اْلَكهَنَ  لِيَْبكِ  َحَجلَتِهَا. ِمنْ  َواْلَعُروسُ  ِمْخَدِعهِ  ِمنْ  اْلَعِريسُ  لِيَْخُرجِ  الثُِّديِّ  َوَراِضِعي

امُ  بِّ  ُخدَّ واقِ  بَْينَ  الرَّ  َسلِّمْ تُ  َوالَ  َشْعبَِك، َعلَى َربُّ  يَا اْشفِقْ : »َويَقُولُوا َواْلَمْذبَحِ، الرِّ

ُعوبِ  بَْينَ  يَقُولُونَ  لَِماَذا َمثََلً  األَُممُ  تَْجَعلَهُمُ  َحتَّى لِْلَعارِ  ِميَراثَكَ   «هُْم؟إِلهُ أَْينَ : الشُّ

بُّ  فَيََغارُ  بُّ  َويُِجيبُ  لَِشْعبِِه. َويَِرقُّ  ألَْرِضهِ  الرَّ  لَُكمْ  لٌ ُمْرسِ  هأَنََذا: »لَِشْعبِهِ  َويَقُولُ  الرَّ

مَ  األَُمِم. بَْينَ  َعاًرا أَْيًضا أَْجَعلُُكمْ  َوالَ  ِمْنهَا، لِتَْشبَُعوا َوَزْيتًا َوِمْسطَاًرا قَْمًحا  الِيُّ َوالشِّ

َمتُهُ َوُمْقفَِرةٍ  نَاِشفَةٍ  أَْرضٍ  إِلَى َوأَْطُرُدهُ  َعْنُكْم، أُْبِعُدهُ  ، اْلبَْحرِ  إِلَى ُمقَدَّ ْرقِيِّ  َساقَتُهُوَ  الشَّ

، اْلبَْحرِ  إِلَى  الَ  .«لِهِ َعمَ  فِي تََصلَّفَ  قَدْ  ألَنَّهُ ُزْهَمتُهُ، َوتَْطلُعُ  نَتَنُهُ، فَيَْصَعدُ  اْلَغْربِيِّ

بَّ  ألَنَّ  َواْفَرِحي اْبتَِهِجي األَْرضُ  أَيَّتُهَا تََخافِي  هَائِمَ بَ  يَا تََخافِي الَ  َعَملَهُ. يَُعظِّمُ  الرَّ

ْحَراِء، يَّةِ  َمَراِعيَ  فَإِنَّ  الصَّ  ْرَمةُ َواْلكَ  التِّينَةُ  ثََمَرهَا، تَْحِملُ  األَْشَجارَ  ألَنَّ  تَْنبُُت، اْلبَرِّ

تَهَُما. تُْعِطيَانِ  بِّ  َواْفَرُحوا اْبتَِهُجوا ِصْهيَْوَن، بَنِي َويَا قُوَّ  ِطيُكمُ يُعْ  ألَنَّهُ إِلِهُكْم، بِالرَّ

رَ  اْلَمطَرَ  ًرا َمطًَرا َعلَْيُكمْ  ْنِزلُ َويُ َحقِِّه، َعلَى اْلُمبَكِّ ًرا ُمبَكِّ لِ  فِي َوُمتَأَخِّ  اْلَوْقِت، أَوَّ

 نِ عَ  لَُكمْ  َوأَُعوِّضُ » َوَزْيتًا. َخْمًرا اْلَمَعاِصرِ  ِحيَاضُ  َوتَفِيضُ  ِحْنطَةً، اْلبَيَاِدرُ  فَتُْمألُ 

نِينَ   ْرَسْلتُهُأَ  الَِّذي اْلَعِظيمُ  َجْيِشي َواْلقََمُص، َوالطَّيَّارُ  اْلَغْوَغاءُ  اْلَجَراُد، أََكلَهَا الَّتِي السِّ

بِّ  اْسمَ  َوتَُسبُِّحونَ  َوتَْشبَُعونَ  أَْكَلً  فَتَأُْكلُونَ  َعلَْيُكْم.  َعَجبًا، ُكمْ َمعَ  َصنَعَ  الَِّذي إِلِهُكمُ  الرَّ

بُّ ا أَنَا َوأَنِّي إِْسَرائِيَل، َوْسطِ  فِي أَنَا أَنِّي َوتَْعلَُمونَ  األَبَِد. إِلَى َشْعبِي يَْخَزى َوالَ   لرَّ

 .األَبَدِ  إِلَى َشْعبِي يَْخَزى َوالَ  َغْيِري َولَْيسَ  إِلهُُكمْ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (04 - 94:  6) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالطاهِ  التلميذُ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 2 ، 6:  92 مز

 اَل  َوَجهَاالَتِي َصبَايَ  َخطَايَا. اأْلَبَد ُمْنذُ  ثَابِتَةٌ  فَإِنَّهَا َوَمَراِحِمَك، رأفاتك َربِّ  يَا أَْذُكر

 .هَلِّلُويَا .تََذُكَرهَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

بَاَعى، أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  َعَزاَءُكْم. نِْلتُمْ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  األَْغنِيَاُء، أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  َولِكنْ   نَُّكمْ ألَ  الشَّ

اِحُكونَ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  َستَُجوُعونَ   إَِذا ُكمْ لَ  َوْيلٌ  َوتَْبُكوَن. َستَْحَزنُونَ  ألَنَُّكمْ  اآلَن، الضَّ

 لِكنِّي» ِة.اْلَكَذبَ  بِاألَْنبِيَاءِ  يَْفَعلُونَ  آبَاُؤهُمْ  َكانَ  هَكَذا ألَنَّهُ َحَسنًا النَّاسِ  َجِميعُ  فِيُكمْ  قَالَ 

اِمُعونَ  أَيُّهَا لَُكمْ  أَقُولُ   يُكْم،الَِعنِ  بَاِرُكوا ُمْبِغِضيُكْم، إِلَى أَْحِسنُوا أَْعَداَءُكْم، أَِحبُّوا: السَّ

كَ  َعلَى َضَربَكَ  َمنْ  إِلَْيُكْم. يُِسيئُونَ  الَِّذينَ  ألَْجلِ  َوَصلُّوا  ْيًضا،أَ  اآلَخرَ  لَهُ فَاْعِرضْ  َخدِّ

 الَِّذي أََخذَ  َوَمنْ  فَأَْعِطِه، َسأَلَكَ  َمنْ  َوُكلُّ  أَْيًضا. ثَْوبَكَ  تَْمنَْعهُ فََلَ  ِرَداَءكَ  أََخذَ  َوَمنْ 

 َوإِنْ  َكَذا.ه بِِهمْ  أَْيًضا أَْنتُمْ  اْفَعلُوا بُِكمُ  النَّاسُ  يَْفَعلَ  أَنْ  تُِريُدونَ  َوَكَما تُطَالِْبهُ. فََلَ  لَكَ 

 يُِحبُّونَهُْم. الَِّذينَ  يُِحبُّونَ  أَْيًضا اْلُخطَاةَ  فَإِنَّ  لَُكْم؟ ْضلفَ  فَأَيُّ  يُِحبُّونَُكْم، الَِّذينَ  أَْحبَْبتُمُ 

 ْفَعلُونَ يَ  أَْيًضا اْلُخطَاةَ  فَإِنَّ  لَُكْم؟ فَْضل فَأَيُّ  إِلَْيُكْم، يُْحِسنُونَ  الَِّذينَ  إِلَى أَْحَسْنتُمْ  َوإَِذا

وا أَنْ  تَْرُجونَ  الَِّذينَ  أَْقَرْضتُمُ  َوإِنْ  هَكَذا.  طَاةَ اْلخُ  فَإِنَّ  لَُكْم؟ فَْضل فَأَيُّ  ِمْنهُْم، تَْستَِردُّ

وا لَِكيْ  اْلُخطَاةَ  يُْقِرُضونَ  أَْيًضا ِ َدائِماً  اْلِمْثَل. ِمْنهُمُ  يَْستَِردُّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (2:  12 - 12:  14) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َلَِم، هُوَ  َما َعلَى إًِذا فَْلنَْعُكفْ   ْجلِ ألَ  تَْنقُضْ  الَ  لِبَْعٍض. بَْعُضنَا لِْلبُْنيَانِ  هُوَ  َوَما لِلسَّ

 أَنْ  نٌ َحسَ  بَِعْثَرٍة. يَأُْكلُ  الَِّذي لِإِلْنَسانِ  َشرٌّ  لِكنَّهُ طَاِهَرةٌ، األَْشيَاءِ  ُكلُّ  هللاِ  َعَملَ  الطََّعامِ 

 .يَْضُعفُ  أَوْ  يَْعثُرُ  أَوْ  أَُخوكَ  بِهِ  يَْصطَِدمُ  َشْيئًا َوالَ  َخْمًرا تَْشَربَ  َوالَ  لَْحًما تَأُْكلَ  الَ 

 ْستَْحِسنُهُ.يَ  َما فِي نَْفَسهُ يَِدينُ  الَ  لَِمنْ  طُوبَى هللاِ  أََمامَ  بِنَْفِسكَ  لَكَ  فَْليَُكنْ  إِيَماٌن؟ أَلَكَ 

ا  ِمنَ  لَْيسَ  َما َوُكلُّ  اإِليَماِن، ِمنَ  لَْيسَ  ذلِكَ  ألَنَّ  يَُداُن، أََكلَ  فَإِنْ  يَْرتَابُ  الَِّذي َوأَمَّ

َعفَاِء، أَْضَعافَ  نَْحتَِملَ  أَنْ  األَْقِويَاءَ  نَْحنُ  َعلَْينَا فَيَِجبُ  َخِطيَّةٌ. فَهُوَ  اإِليَمانِ   الَ وَ  الضُّ

 ْلَمِسيحَ ا ألَنَّ  اْلبُْنيَاِن. ألَْجلِ  لِْلَخْيِر، قَِريبَهُ ِمنَّا َواِحدٍ  ُكلُّ  فَْليُْرضِ  أَْنفَُسنَا. نُْرِضيَ 

 ألَنَّ  .«َعلَيَّ  َوقََعتْ  ُمَعيِِّريكَ  تَْعيِيَراتُ » :َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما بَلْ  نَْفَسهُ، يُْرضِ  لَمْ  أَْيًضا

ْبرِ  َحتَّى تَْعلِيِمنَا، ألَْجلِ  ُكتِبَ  فَُكتِبَ  َسبَقَ  َما ُكلَّ   يَُكونُ  اْلُكتُبِ  فِي بَِما َوالتَّْعِزيَةِ  بِالصَّ

ْبرِ  إِلهُ َوْليُْعِطُكمْ  َرَجاٌء. لَنَا وا أَنْ  َوالتَّْعِزيَةِ  الصَّ  ْم،بَْينَكُ  فِيَما َواِحًدا اْهتَِماًما تَْهتَمُّ

ُدوا لَِكيْ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  بَِحَسبِ   َوفَمٍ  اِحَدةٍ وَ  بِنَْفسٍ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبَا هللاَ  تَُمجِّ

 هللاِ. لَِمْجدِ  قَبِلَنَا، أَْيًضا اْلَمِسيحَ  أَنَّ  َكَما بَْعًضا بَْعُضُكمْ  اْقبَلُوا لِذلِكَ  َواِحٍد.

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (13 - 4:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالرسول الثانِية بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْهَوِة. اْلَعالَمِ  فِي الَِّذي اْلفََسادِ  ِمنَ  هَاِربِينَ   ْجتِهَادٍ ا ُكلَّ  بَاِذلُونَ  َوأَْنتُمْ  َعْينِهِ  َولِهَذا بِالشَّ

ُموا  التََّعفُّفِ  فِيوَ  تََعفُّفًا، اْلَمْعِرفَةِ  َوفِي َمْعِرفَةً، اْلفَِضيلَةِ  َوفِي فَِضيلَةً، إِيَمانُِكمْ  فِي قَدِّ

ْبرِ  َوفِي َصْبًرا، ةً  التَّْقَوى َوفِي تَْقَوى، الصَّ ةِ  َوفِي أََخِويَّةً، َمَودَّ  َحبَّةً.مَ  األََخِويَّةِ  اْلَمَودَّ

 َمْعِرفَةِ لِ  ُمْثِمِرينَ  َغْيرَ  َوالَ  ُمتََكاِسلِينَ  الَ  تَُصيُِّرُكمْ  َوَكثَُرْت، فِيُكمْ  َكانَتْ  إَِذا هِذهِ  ألَنَّ 

 ِسيَ نَ  قَدْ  اْلبََصِر، قَِصيرُ  أَْعَمى هُوَ  هِذِه، ِعْنَدهُ  لَْيسَ  الَِّذي ألَنَّ  اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ  َربِّنَا

الِفَِة. َخطَايَاهُ  تَْطِهيرَ   مْ َدْعَوتَكُ  تَْجَعلُوا أَنْ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا اْجتَِهُدوا بِاألَْكثَرِ  لِذلِكَ  السَّ

 أَبًَدا. تَِزلُّوا لَنْ  ذلَِك، فََعْلتُمْ  إَِذا ألَنَُّكمْ  ثَابِتَْينِ  َواْختِيَاَرُكمْ 

ا  َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ،ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي  وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (93 - 2:  13) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا،  آمين. القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ْطحِ ا َعلَى بُْطُرسُ  َصِعدَ  اْلَمِدينَِة، إِلَى َويَْقتَِربُونَ  يَُسافُِرونَ  هُمْ  فِيَما اْلَغدِ  فِي ثُمَّ   لسَّ

اَعةِ  نَْحوَ  لِيَُصلِّيَ  اِدَسِة. السَّ  لَهُ، ئُونَ يُهَيِّ هُمْ  َوبَْينََما يَأُْكلَ  أَنْ  َواْشتَهَى َكثِيًرا فََجاعَ  السَّ

َماءَ  فََرأَى َغْيبَةٌ، َعلَْيهِ  َوقََعتْ   َعِظيَمةٍ  ُمَلََءةٍ  ِمْثلَ  َعلَْيهِ  نَاِزالً  َوإِنَاءً  َمْفتُوَحةً، السَّ

الَةٍ  أَْطَرافٍ  بِأَْربََعةِ  َمْربُوطَةٍ   األَْرضِ  َدَوابِّ  ُكلُّ  فِيهَا َوَكانَ  األَْرِض. َعلَى َوُمدَّ
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افَاتِ  َواْلُوُحوشِ  حَّ مَ  َوطُيُورِ  َوالزَّ  اْذبَحْ  بُْطُرُس، يَا قُمْ :»َصْوتٌ  إِلَْيهِ  َوَصارَ  اِء.السَّ

 إِلَْيهِ  فََصارَ  .«نَِجًسا أَوْ  َدنًِسا َشْيئًا قَطُّ  آُكلْ  لَمْ  ألَنِّي يَاَربُّ  َكَلَّ » :بُْطُرسُ  فَقَالَ  َوُكْل.

اٍت، ثََلَثِ  َعلَى هَذا َوَكانَ  .«أَْنتَ  تَُدنِّْسهُ الَ  هللاُ  طَهََّرهُ  َما» :ثَانِيَةً  َصْوتٌ  أَْيًضا  َمرَّ

َماِء. إِلَى أَْيًضا اإِلنَاءُ  اْرتَفَعَ  ثُمَّ   أَنْ  َسىعَ  َماَذا: نَْفِسهِ  فِي يَْرتَابُ  بُْطُرسُ  َكانَ  َوإِذْ  السَّ

ْؤيَا تَُكونَ  َجالُ  إَِذا َرآهَا؟، الَّتِي الرُّ  قَدْ  واوَكانُ  َكْرنِيلِيُوَس، قِبَلِ  ِمنْ  أُْرِسلُوا الَِّذينَ  الرِّ

 انُ ِسْمعَ  هَلْ » :يَْستَْخبُِرونَ  َونَاَدْوا اْلبَاِب. َعلَى َوقَفُوا َوقَدْ  ِسْمَعانَ  بَْيتِ  َعنْ  َسأَلُوا

رٌ  بُْطُرسُ  َوبَْينََما «هُنَاَك؟ نَاِزلٌ  بُْطُرسَ  اْلُملَقَّبُ  ْؤيَا، فِي ُمتَفَكِّ وحُ  لَهُ قَالَ  الرُّ  :الرُّ

 َشْيٍء، فِي ُمْرتَابٍ  َغْيرَ  َمَعهُمْ  َواْذهَبْ  َواْنِزلْ  قُمْ  لِكنْ  يَْطلُبُونََك. ِرَجال ثََلَثَةُ  هَُوَذا»

 .«أَْرَسْلتُهُمْ  قَدْ  أَنَا ألَنِّي

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 02:  6) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 16 ، 93:  92 مز

ْلُت، َعلَْيكَ  أِلَنِّي أخَزي اَل  َونَِجني، نَْفِسي إْحفَظ  .يَاهَلِّلُو .َوإْرَحْمنِي إليّ  اُْنظُر تََوكَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
  



 من اإلسبوع األول من الُصوم الُمقدس ربعاءيوم األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

967 

 

 أَْجُرُكمْ  فَيَُكونَ  َشْيئًا، تَْرُجونَ  الَ  َوأَْنتُمْ  َوأَْقِرُضوا َوأَْحِسنُوا أَْعَداَءُكْم، أَِحبُّوا بَلْ 

، بَنِي َوتَُكونُوا َعِظيًما اِكِرينَ  َغْيرِ  َعلَى ُمْنِعمٌ  فَإِنَّهُ اْلَعلِيِّ  نُوافَُكو َواألَْشَراِر. الشَّ

 َلَ فَ  أََحدٍ  َعلَى تَْقُضوا الَ  نُواتَُدا فََلَ  تَِدينُوا َوالَ » َرِحيٌم. أَْيًضا أَبَاُكمْ  أَنَّ  َكَما ُرَحَماءَ 

 ائًِضافَ  َمْهُزوًزا ُملَبًَّدا َجيًِّدا َكْيَلً  تُْعطَْوا، أَْعطُوا لَُكْم. يُْغفَرْ  اِْغفُِروا َعلَْيُكمْ  يُْقَضى

 .«لَُكمْ  يَُكالُ  تَِكيلُونَ  بِهِ  الَِّذي اْلَكْيلِ  بِنَْفسِ  ألَنَّهُ أَْحَضانُِكمْ  فِي يُْعطُونَ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع األول من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (12 - 11:  9) إشِعياء ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،النَّبِيِّ  إشِعياء ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  َويَْسُمو  ،َوَعال ُمتََعظِّمٍ  ُكلِّ  َعلَى يَْوًما اْلُجنُودِ  لَِربِّ  فَإِنَّ  اْليَْوِم. ذلِكَ  فِي َوْحَدهُ  الرَّ

 بَلُّوطِ  لِّ كُ  َوَعلَى اْلُمْرتَفِعِ، اْلَعالِي لُْبنَانَ  أَْرزِ  ُكلِّ  َوَعلَى فَيُوَضُع، ُمْرتَفِعٍ  ُكلِّ  َوَعلَى

 َعال، ْرجٍ بُ ُكلِّ  َوَعلَى اْلُمْرتَفَِعِة، التَِّلَلِ  ُكلِّ  َوَعلَى اْلَعالِيَِة، اْلِجبَالِ  ُكلِّ  َوَعلَى بَاَشاَن،

 اْلبَِهَجِة. األَْعَلَمِ  ُكلِّ  َوَعلَى تَْرِشيَش، ُسفُنِ  ُكلِّ  َوَعلَى َمنِيعٍ، ُسورٍ  ُكلِّ  َوَعلَى

بُّ  َويَْسُمو النَّاِس، ِرْفَعةُ  َوتُوَضعُ  اإِلْنَساِن، تََشاُمخُ  فَيُْخفَضُ   اْليَْوِم. كَ ذلِ  فِي َوْحَدهُ  الرَّ

ُخوِر، َمَغايِرِ  فِي َويَْدُخلُونَ  بِتََماِمهَا. األَْوثَانُ  َوتَُزولُ   نْ مِ  التَُّرابِ  َحفَائِرِ  َوفِي الصُّ

، هَْيبَةِ  أََمامِ  بِّ  .األَْرضَ  لِيَْرَعبَ  قِيَاِمهِ  ِعْندَ  َعظََمتِِه، بَهَاءِ  َوِمنْ  الرَّ

 األقَدس.َمجداً لِلثالوث 
 

 (90 - 12:  2)ِسفِر َزَكِريا 
 

،َزَكِريا  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ْهرِ  َصْومَ  إِنَّ : اْلُجنُودِ  َربُّ  قَالَ  هَكَذا ابِعِ  الشَّ ابعِ  َوَصْومَ  اْلَخاِمسِ  َوَصْومَ  الرَّ  السَّ

 اْلَحقَّ  فَأَِحبُّوا طَيِّبَةً  َوأَْعيَاًدا َوفََرًحا اْبتِهَاًجا يَهُوَذا لِبَْيتِ  يَُكونُ  اْلَعاِشرِ  َوَصْومَ 

َلََم. انُ  بَْعُد، ُشُعوبٌ  َسيَأْتِي: اْلُجنُودِ  َربُّ  قَالَ  هَكَذا َوالسَّ  انُ َوُسكَّ  َكثِيَرٍة. ُمُدنٍ  َوُسكَّ

ى َذهَابًا هَبْ لِنَذْ : قَائِلِينَ  أُْخَرى إِلَى يَِسيُرونَ  َواِحَدةٍ  بِّ  َوْجهَ  لِنَتََرضَّ  بَّ رَ  َونَْطلُبَ  الرَّ

 فِي اْلُجنُودِ  َربَّ  لِيَْطلُبُوا قَِويَّةٌ  َوأَُممٌ  َكثِيَرةٌ  ُشُعوبٌ  فَتَأْتِي أَْذهَُب. أَْيًضا أَنَا اْلُجنُودِ 
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وا أُوُرَشلِيَم، . َوْجهَ  َوْليَتََرضُّ بِّ  كُ يُْمسِ  األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي: اْلُجنُودِ  َربُّ  قَالَ  هَكَذا» الرَّ

 ألَنَّنَا َمَعُكمْ  نَْذهَبُ : قَائِلِينَ  يَهُوِديٍّ  َرُجل بَِذْيلِ  األَُممِ  أَْلِسنَةِ  َجِميعِ  ِمنْ  ِرَجال َعَشَرةُ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس. .«َمَعُكمْ  هللاَ  أَنَّ  َسِمْعنَا
 

 بَاِكر

 (92 - 99:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 9 ، 1:  94 مز

بُ  اِكنَْين َوَجِميع اْلَمْسُكونَة َوَكَمالِهَا، اأْلَْرضُ  لِلرَّ  َسهَا،أَسَّ  اْلبَِحارِ  َعلَى هُوَ . فِيهَا السَّ

 .هَلِّلُويَا .هَيَأهَا اأْلَْنهَارِ  َوَعلَى
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 «َرةِ اْلبَُحيْ  َعْبرِ  إِلَى لِنَْعبُرْ :»لَهُمْ  فَقَالَ  َوتََلَِميُذهُ، هُوَ  َسفِينَةً  َدَخلَ  األَيَّامِ  أََحدِ  َوفِي

 َماءً  ونَ يَْمتَلِئُ  َوَكانُوا اْلبَُحْيَرِة، فِي ِريحٍ  نَْوءُ  فَنََزلَ  نَامَ  َسائُِرونَ  هُمْ  َوفِيَما فَأَْقلَُعوا.

ُموا َخطٍَر. فِي َوَصاُروا  فَقَامَ  «نَْهلِكُ  إِنَّنَا ُمَعلُِّم، يَا ُمَعلُِّم، يَا:»قَائِلِينَ  َوأَْيقَظُوهُ  فَتَقَدَّ

يحَ  َواْنتَهَرَ  جَ  الرِّ . َوَصارَ  فَاْنتَهَيَا اْلَماِء، َوتََموُّ  «إِيَمانُُكْم؟ أَْينَ » :لَهُمْ  قَالَ  ثُمَّ  هُُدوُّ

بُوا فََخافُوا يَاحَ  يَأُْمرُ  فَإِنَّهُ هَذا؟ هُوَ  َمنْ : »بَْينَهُمْ  فِيَما قَائِلِينَ  َوتََعجَّ  اْلَماءَ وَ  أَْيًضا الرِّ

ِ َدائِماً   .«فَتُِطيُعهُ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (2:  2 - 16:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  كورونثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 اْبنِي هُوَ  ِذيالَّ  تِيُموثَاُوَس، إِلَْيُكمْ  أَْرَسْلتُ  لِذلِكَ  بِي. ُمتََمثِّلِينَ  تَُكونُوا أَنْ  إِلَْيُكمْ  فَأَْطلُبُ 

، فِي َواألَِمينُ  اْلَحبِيبُ  بِّ ُرُكمْ  الَِّذي الرَّ  ُكلِّ  فِي أَُعلِّمُ  َكَما اْلَمِسيحِ  فِي بِطُُرقِي يَُذكِّ

 َسِريًعا لَْيُكمْ إِ  َسآتِي َولِكنِّي إِلَْيُكْم. آتِيًا لَْستُ  َكأَنِّي قَْومٌ  فَاْنتَفَخَ  َكنِيَسٍة. ُكلِّ  فِي َمَكاٍن،

، َشاءَ  إِنْ  بُّ تَهُْم. بَلْ  اْنتَفَُخوا الَِّذينَ  َكَلَمَ  لَْيسَ  فََسأَْعِرفُ  الرَّ  لَْيسَ  هللاِ  َملَُكوتَ  ألَنَّ  قُوَّ

ٍة. بَلْ  بَِكَلٍَم،  ْسَمعُ يُ اْلَوَداَعِة؟ َوُروحِ  بِاْلَمَحبَّةِ  أَمْ  إِلَْيُكمْ  آتِي أَبَِعًصا تُِريُدوَن؟ َماَذا بِقُوَّ

 اْمَرأَةُ  لِإِلْنَسانِ  تَُكونَ  أَنْ  َحتَّى األَُمِم، بَْينَ  يَُسمَّى الَ  هََكَذا َوِزنًى ِزنًى بَْينَُكمْ  أَنَّ  ُمْطلَقًا

 هَذا َعلَ فَ  الَِّذي َوْسِطُكمُ  ِمنْ  يُْرفَعَ  َحتَّى تَنُوُحوا لَمْ  َوبِاْلَحِريِّ  ُمْنتَفُِخوَن، أَفَأَْنتُمْ  أَبِيِه.

وحِ، َحاِضرٌ  َولِكنْ  بِاْلَجَسِد، َغائِبٌ  َكأَنِّي أَنَا فَإِنِّي اْلفِْعَل؟  َحاِضرٌ  َكأَنِّي َحَكْمتُ  قَدْ  بِالرُّ

 عَ مَ  ُمْجتَِمُعونَ  َوُروِحي أَْنتُمْ  إِذْ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا بِاْسمِ : هَكَذا ا،هذَ  فََعلَ  الَِّذي فِي

ةِ  ْيطَانِ  هَذا ِمْثلُ  يَُسلَّمَ  أَنْ  اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ  َربِّنَا قُوَّ  لُصَ تَخْ  لَِكيْ  اْلَجَسِد، لِهََلَكِ  لِلشَّ

وحُ  بِّ  يَْومِ  فِي الرُّ  َصِغيَرةً  َخِميَرةً  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ  َحَسنًا اْفتَِخاُرُكمْ  لَْيسَ  يَُسوَع. الرَّ

رُ   َكَما يًداَجدِ  َعِجينًا تَُكونُوا لَِكيْ  اْلَعتِيقَةَ، اْلَخِميَرةَ  ِمْنُكمُ  نَقُّوا إًِذا ُكلَّهُ؟ اْلَعِجينَ  تَُخمِّ

 َعتِيقٍَة، ِميَرةٍ بِخَ  لَْيسَ  لِنَُعيِّْد، إًِذا ألَْجلِنَا. ُذبحَ  قَدْ  اْلَمِسيحَ  أَْيًضا فِْصَحنَا ألَنَّ  فَِطيرٌ  أَْنتُمْ 

رِّ  بَِخِميَرةِ  َوالَ  . اإِلْخَلَصِ  بِفَِطيرِ  بَلْ  َواْلُخْبِث، الشَّ َسالَةِ  فِي إِلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  َواْلَحقِّ  الرِّ

نَاةَ. تَُخالِطُوا الَ  أَنْ   الزُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (11:  9 - 2:  1) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فالرسول األولى يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 فَهُوَ  َخطَايَانَابِ  اْعتََرْفنَا إِنِ  فِينَا. اْلَحقُّ  َولَْيسَ  أَْنفَُسنَا نُِضلُّ  َخِطيَّةٌ  لَنَا لَْيسَ  إِنَّهُ: قُْلنَا إِنْ 

 ِطئْ نُخْ  لَمْ  إِنَّنَا: قُْلنَا إِنْ  إِْثٍم. ُكلِّ  ِمنْ  َويُطَهَِّرنَا َخطَايَانَا لَنَا يَْغفِرَ  َحتَّى َوَعاِدٌل، أَِمينٌ 

 َوإِنْ  ئُواتُْخطِ  الَ  لَِكيْ  هَذا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  أَْوالَِدي، يَا فِينَا. لَْيَستْ  َوَكلَِمتُهُ َكاِذبًا، نَْجَعْلهُ

. اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  اآلِب، ِعْندَ  َشفِيعٌ  فَلَنَا أََحدٌ  أَْخطَأَ   ْيسَ لَ  لَِخطَايَانَا َكفَّاَرةٌ  َوهُوَ  اْلبَارُّ

 َحفِْظنَا نْ إِ : َعَرْفنَاهُ  قَدْ  أَنَّنَا نَْعِرفُ  َوبِهَذا أَْيًضا. اْلَعالَمِ  ُكلِّ  لَِخطَايَا بَلْ  فَقَْط، لَِخطَايَانَا

 اْلَحقُّ  َولَْيسَ  َكاِذبٌ  فَهُوَ  َوَصايَاهُ، يَْحفَظُ  الَ  َوهُوَ  «َعَرْفتُهُ قَدْ : »قَالَ  َمنْ  َوَصايَاهُ.

ا فِيِه. لَتْ  قَدْ  هَذا فِي فََحقًّا َكلَِمتَهُ، َحفِظَ  َمنْ  َوأَمَّ : فِيهِ  اأَنَّنَ  نَْعِرفُ  بِهَذا هللاِ  َمَحبَّةُ  تََكمَّ

 ْخَوةُ،اإلِ  أَيُّهَا أَْيًضا. هُوَ  يَْسلُكُ  هَكَذا َذاكَ  َسلَكَ  َكَما أَنَّهُ يَْنبَِغي فِيهِ  ثَابِتٌ  إِنَّهُ: قَالَ  َمنْ 

 ِصيَّةُ اْلوَ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  ِعْنَدُكمْ  َكانَتْ  قَِديَمةً  َوِصيَّةً  بَلْ  َجِديَدةً، َوِصيَّةً  إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  لَْستُ 

 َما ْم،إِلَْيكُ  أَْكتُبُ  َجِديَدةً  َوِصيَّةً  أَْيًضا اْلبَْدِء. ِمنَ  َسِمْعتُُموهَا الَّتِي اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  اْلقَِديَمةُ 

: الَ قَ  َمنْ  يُِضيُء. اآلنَ  اْلَحقِيقِيَّ  َوالنُّورَ  َمَضْت، قَدْ  الظُّْلَمةَ  أَنَّ : َوفِيُكمْ  فِيهِ  َحق هُوَ 

 يفِ  يَْثبُتُ  أََخاهُ  يُِحبُّ  َمنْ  الظُّْلَمِة. فِي اآلنَ  إِلَى فَهُوَ  أََخاهُ، يُْبِغضُ  َوهُوَ  النُّورِ  فِي إِنَّهُ

ا َعْثَرةٌ. فِيهِ  َولَْيسَ  النُّورِ   ْسلُُك،يَ  الظُّْلَمةِ  َوفِي الظُّْلَمِة، فِي فَهُوَ  أََخاهُ  يُْبِغضُ  َمنْ  َوأَمَّ

 َعْينَْيِه. أَْعَمتْ  الظُّْلَمةَ  ألَنَّ  يَْمِضي، أَْينَ  يَْعلَمُ  َوالَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (10 - 0:  2) اإلبَركِسيس

 

ُسل اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  َونَِساءً  ِرَجاالً  َويَُجرُّ  اْلبُيُوتَ  يَْدُخلُ  َوهُوَ  اْلَكنِيَسِة، َعلَى يَْسطُو فََكانَ  َشاُولُ  َوأَمَّ

ْجِن. إِلَى َويَُسلُِّمهُمْ  ِرينَ  َجالُوا تََشتَّتُوا فَالَِّذينَ  السِّ  إِلَى يلُبُّسُ فِ  فَاْنَحَدرَ  بِاْلَكلَِمِة. ُمبَشِّ

اِمَرةِ  ِمنَ  َمِدينَةٍ   اِحَدةٍ وَ  بِنَْفسٍ  يُْصُغونَ  اْلُجُموعُ  َوَكانَ  بِاْلَمِسيحِ. لَهُمْ  يَْكِرزُ  َوَكانَ  السَّ

 ِمنَ  ينَ َكثِيرِ  ألَنَّ  َصنََعهَا، الَّتِي اآليَاتِ  َونَظَِرِهمُ  اْستَِماِعِهمْ  ِعْندَ  فِيلُبُّسُ  يَقُولُهُ َما إِلَى

 ِمنَ  َوَكثِيُرونَ  َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  َصاِرَخةً  تَْخُرجُ  َكانَتْ  نَِجَسةٌ  أَْرَواحٌ  بِِهمْ  الَِّذينَ 

 َمِدينَةِ الْ  يفِ  قَْبَلً  َوَكانَ  اْلَمِدينَِة. تِْلكَ  فِي َعِظيمٌ  فََرحٌ  فََكانَ  ُشفُوا. َواْلُعْرجِ  اْلَمْفلُوِجينَ 

ْحرَ  يَْستَْعِملُ  ِسيُموُن، اْسُمهُ َرُجلٌ  اِمَرِة، َشْعبَ  َويُْدِهشُ  السِّ  يٌم.َعظِ  َشْيءٌ  إِنَّهُ قِائَِلً  السَّ

ِغيرِ  ِمنَ  يَْتبَُعونَهُ اْلَجِميعُ  َوَكانَ  ةُ  هُوَ  هَذا» :قَائِلِينَ  اْلَكبِيرِ  إِلَى الصَّ  .«ْلَعِظيَمةُ ا هللاِ  قُوَّ

ا َولِكنْ  بِِسْحِرِه. طَِويَلً  َزَمانًا اْنَدهَُشوا قَدِ  لَِكْونِِهمْ  يَْتبَُعونَهُ َوَكانُوا قُوا لَمَّ  يلُبُّسَ فِ  َصدَّ

رُ  َوهُوَ  ةِ  بِاألُُمورِ  يُبَشِّ  َجاالً رِ  اْعتََمُدوا اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َوبِاْسمِ  هللاِ  بَِملَُكوتِ  اْلُمْختَصَّ

ا آَمنَ  نَْفُسهُ أَْيًضا َوِسيُمونُ  َونَِساًء.  تٍ آيَا َرأَى َوإِذْ  فِيلُبَُّس، يَُلَِزمُ  َكانَ  اْعتََمدَ  َولَمَّ

اتٍ   اْنَدهََش. تُْجَرى َعِظيَمةً  َوقُوَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 - 91:  4) َمرقُس
 

 سَمرقُ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 12 ، 14:  112 مز

تِي ،  هُوَ  وتسبحتي قُوَّ بُّ بَنِي تَأِْديبًا. َوقَْد َصاَر لِي َخَلًَصاالرَّ ، أَدَّ بُّ  اْلَمْوتِ  َوإِلَى الرَّ

 .هَلِّلُويَا .يُْسلِْمنِي لَمْ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ِريِر؟ تَْحتَ  أَوْ  اْلِمْكيَالِ  تَْحتَ  لِيُوَضعَ  بِِسَراجٍ  يُْؤتَى هَلْ » :لَهُمْ  قَالَ  ثُمَّ   سَ أَلَيْ  السَّ

 ْعلََن.لِيُ إِالَّ  َمْكتُوًما َصارَ  َوالَ  يُْظهَُر، الَ  َخفِيٌّ  َشْيءٌ  لَْيسَ  ألَنَّهُ اْلَمنَاَرِة؟ َعلَى لِيُوَضعَ 

ْمعِ، أُُذنَانِ  ألََحدٍ  َكانَ  إِنْ   لَِّذيا بِاْلَكْيلِ  تَْسَمُعونَ  َما اْنظُُروا» :لَهُمُ  َوقَالَ  .«فَْليَْسَمعْ  لِلسَّ

اِمُعوَن. أَيُّهَا لَُكمْ  َويَُزادُ  لَُكمْ  يَُكالُ  تَِكيلُونَ  بِهِ  ا َسيُْعطَى، لَهُ َمنْ  ألَنَّ  السَّ  ْيسَ لَ  َمنْ  َوأَمَّ

 ارَ اْلبِذَ  يُْلقِي إِْنَسانًا َكأَنَّ : هللاِ  َملَُكوتُ  هَكَذا» :َوقَالَ  .«ِمْنهُ َسيُْؤَخذُ  ِعْنَدهُ  فَالَِّذي لَهُ

 ْيَف،كَ  يَْعلَمُ  الَ  َوهُوَ  َويَْنُمو، يَْطلُعُ  َواْلبَِذارُ  َونَهَاًرا، لَْيَلً  َويَقُومُ  َويَنَامُ  األَْرِض، َعلَى

الً  بِثََمرٍ  تَأْتِي َذاتِهَا ِمنْ  األَْرضَ  ألَنَّ  ْنبُِل.ا فِي َمآلنَ  قَْمًحا ثُمَّ  ُسْنبَُلً، ثُمَّ  نَبَاتًا، أَوَّ  لسُّ

ا  .«َحَضرَ  قَدْ  اْلَحَصادَ  ألَنَّ  اْلِمْنَجلَ  يُْرِسلُ  فَلِْلَوْقتِ  الثََّمُر، أَْدَركَ  َمتَى َوأَمَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع األول من الُصوم الُمقدس ُجمعةيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (96:  2 - 0:  6) التَثنية ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،التَثنية لِموسى النَّبِيِّ  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ا، َوتَْكثُرَ  َخْيرٌ  لَكَ  يَُكونَ  لَِكيْ  لِتَْعَمَل، َوإْحتَِرزْ  إِْسَرائِيلُ  يَا فَإْسَمعْ   لََّمكَ كَ  َكَما ِجّدً

بُّ  بُّ : إِْسَرائِيلُ  يَا اِْسَمعْ » َوَعَسَلً. لَبَنًا تَفِيضُ  أَْرضٍ  فِي آبَائِكَ  إِلهُ الرَّ  َربٌّ  لهُنَاإِ  الرَّ

بَّ  فَتُِحبُّ  َواِحٌد. تَِك. ُكلِّ  َوِمنْ  نَْفِسكَ  ُكلِّ  َوِمنْ  قَْلبِكَ  ُكلِّ  ِمنْ  إِلهَكَ  الرَّ  ِذهِ ه َوْلتَُكنْ  قُوَّ

هَا قَْلبَِك، َعلَى اْليَْومَ  بِهَا أُوِصيكَ  أَنَا الَّتِي اْلَكلَِماتُ   بِهَا َوتََكلَّمْ  أَْوالَِدَك، َعلَى َوقُصَّ

 َواْربُْطهَا ،تَقُومُ  َوِحينَ  تَنَامُ  َوِحينَ  الطَِّريِق، فِي تَْمِشي َوِحينَ  بَْيتَِك، فِي تَْجلِسُ  ِحينَ 

 ْيتِكَ بَ  أَْبَوابِ  قََوائِمِ  َعلَى َواْكتُْبهَا َعْينَْيَك، بَْينَ  َعَصائِبَ  َوْلتَُكنْ  يَِدَك، َعلَى َعَلََمةً 

بُّ  بِكَ  أَتَى َوَمتَى» أَْبَوابَِك. َوَعلَى  َراِهيمَ إِبْ  آلبَائِكَ  َحلَفَ  الَّتِي األَْرضِ  إِلَى إِلهُكَ  الرَّ

 لَّ كُ  َمْملُوَءةٍ  َوبُيُوتٍ  تَْبنِهَا، لَمْ  َجيَِّدةٍ  َعِظيَمةٍ  ُمُدنٍ  إِلَى يُْعِطيََك، أَنْ  َويَْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ 

 َوأََكْلتَ  تَْغِرْسهَا، لَمْ  َوَزْيتُونٍ  َوُكُرومٍ  تَْحفِْرهَا، لَمْ  َمْحفُوَرةٍ  َوأَبَآرٍ  تَْمأْلهَا، لَمْ  َخْيرٍ 

بَّ  تَْنَسى لِئََلَّ  فَاْحتَِرزْ  َوَشبِْعَت،  بَْيتِ  ِمنْ  ِمْصرَ  أَْرضِ  ِمنْ  أَْخَرَجكَ  الَِّذي الرَّ

بَّ  اْلُعبُوِديَِّة.  أُْخَرى لِهَةٍ آ َوَراءَ  تَِسيُروا الَ  تَْحلُِف. َوبِاْسِمهِ  تَْعبُُد، َوإِيَّاهُ  تَتَّقِي، إِلهَكَ  الرَّ

بَّ  ألَنَّ  َحْولَُكْم، الَّتِي األَُممِ  آلِهَةِ  ِمنْ   يَْحَمى لِئََلَّ  َوَسِطُكْم، فِي َغيُورٌ  إِلهٌ إِلهَُكمْ  الرَّ

بِّ  َغَضبُ  بُوا الَ  األَْرِض. َوْجهِ  َعنْ  فَيُبِيَدُكمْ  َعلَْيُكمْ  إِلِهُكمْ  الرَّ بَّ  تَُجرِّ  َماكَ  إِلهَُكمْ  الرَّ

ْبتُُموهُ  ةَ. فِي َجرَّ بِّ  َوَصايَا اْحفَظُوا َمسَّ  اُكمْ أَْوصَ  الَّتِي َوفََرائِِضهِ  َوَشهَاَداتِهِ  إِلِهُكمْ  الرَّ

الِحَ  َواْعَملِ  بِهَا. ، َعْينَيِ  فِي َواْلَحَسنَ  الصَّ بِّ  تَْمتَلِكَ وَ  َوتَْدُخلَ  َخْيٌر، لَكَ  يَُكونَ  لَِكيْ  الرَّ

بُّ  َحلَفَ  الَّتِي اْلَجيَِّدةَ  األَْرضَ   َكَما أََماِمكَ  ِمنْ  أَْعَدائِكَ  َجِميعَ  يَْنفِيَ  أَنْ  آلبَائَِك. الرَّ

. تََكلَّمَ  بُّ هَاَداتُ  ِهيَ  َما: قَائَِلً  َغًدا اْبنُكَ  َسأَلَكَ  إَِذا» الرَّ  لَّتِيا َكامُ َواألَحْ  َواْلفََرائِضُ  الشَّ
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بُّ  بِهَا أَْوَصاُكمْ   نَافَأَْخَرجَ  ِمْصَر، فِي لِفِْرَعْونَ  َعبِيًدا ُكنَّا: الْبنِكَ  تَقُولُ  إِلهُنَا؟ الرَّ

بُّ  بُّ  َوَصنَعَ  َشِديَدٍة. بِيَدٍ  ِمْصرَ  ِمنْ  الرَّ  ،بِِمْصرَ  َوَرِديئَةً  َعِظيَمةً  َوَعَجائِبَ  آيَاتٍ  الرَّ

 األَْرضَ  اَويُْعِطيَنَ  بِنَا يَأْتِيَ  لَِكيْ  هُنَاكَ  ِمنْ  َوأَْخَرَجنَا أَْعيُنِنَا. أََمامَ  بَْيتِهِ  َوَجِميعِ  بِفِْرَعْونَ 

بُّ  فَأََمَرنَا آلبَائِنَا. َحلَفَ  الَّتِي بَّ  َونَتَّقِيَ  اْلفََرائِضَ  هِذهِ  َجِميعَ  نَْعَملَ  أَنْ  الرَّ  لهَنَا،إِ  الرَّ

 َحفِْظنَا إَِذا رٌّ بِ  لَنَا يَُكونُ  َوإِنَّهُ اْليَْوِم. هَذا فِي َكَما َويَْستَْبقِيَنَا األَيَّاِم، ُكلَّ  َخْيرٌ  لَنَا لِيَُكونَ 

بِّ  أََمامَ  لِنَْعَملَهَا اْلَوَصايَا هِذهِ  َجِميعَ  بُّ  بِكَ  أَتَى َمتَى» أَْوَصانَا. َكَما إِلِهنَا الرَّ  هُكَ إِل الرَّ

 ِحثِّيِّينَ الْ : أََماِمكَ  ِمنْ  َكثِيَرةً  ُشُعوبًا َوطََردَ  لِتَْمتَلَِكهَا، إِلَْيهَا َداِخلٌ  أَْنتَ  الَّتِي األَْرضِ  إِلَى

يِّينَ  َواْلَكْنَعانِيِّينَ  َواألَُموِريِّينَ  َواْلِجْرَجاِشيِّينَ  يِّينَ  َواْلفِِرزِّ  َسْبعَ  يَن،َواْليَبُوِسيِّ َواْلِحوِّ

بُّ  فََعهُمُ َودَ  ِمْنَك، َوأَْعظَمَ  أَْكثَرَ  ُشُعوبٍ  ُمهُمْ  فَإِنَّكَ  َوَضَرْبتَهُْم، أََماَمَك، إِلهُكَ  الرَّ  تَُحرِّ

 الَ  بِنْتهُوَ  الْبنِِه، تُْعطِ  الَ  ْبنَتَكَ  تَُصاِهْرهُمْ  َوالَ  َعلَْيِهْم، تُْشفِقْ  َوالَ  َعْهًدا، لَهُمْ  تَْقطَعْ  الَ 

 بِّ الرَّ  َغَضبُ  فَيَْحَمى أُْخَرى، آلِهَةً  فَيَْعبُدُ  َوَرائِي ِمنْ  اْبنَكَ  يَُردُّ  ألَنَّهُ الْبنَِك. تَأُْخذْ 

ُرونَ  َمَذابَِحهُْم، تَْهِدُمونَ : بِِهمْ  تَْفَعلُونَ  هَكَذا َولِكنْ  َسِريًعا. َويُْهلُِكُكمْ  َعلَْيُكمْ   َوتَُكسِّ

 قَدَّسٌ مُ  َشْعبٌ  أَْنتَ  نَّكَ ألَ  بِالنَّاِر. تََماثِيلَهُمْ  َوتُْحِرقُونَ  َسَواِريَهُْم، َوتُقَطُِّعونَ  أَْنَصابَهُْم،

بِّ  بُّ  اْختَارَ  قَدِ  إِيَّاكَ  إِلِهكَ  لِلرَّ ُعوبِ  َجِميعِ  ِمنْ  أََخصَّ  َشْعبًا لَهُ لِتَُكونَ  إِلهُكَ  الرَّ  الشُّ

ُعوِب، َسائِرِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  َكْونُِكمْ  ِمنْ  لَْيسَ  األَْرِض، َوْجهِ  َعلَى الَِّذينَ  بُّ ال اْلتََصقَ  الشُّ  رَّ

ُعوِب. َسائِرِ  ِمنْ  أَقَلُّ  ألَنَُّكمْ  َواْختَاَرُكْم، بُِكمْ  بِّ  َمَحبَّةِ  ِمنْ  بَلْ  الشُّ  هِ َوِحْفظِ  إِيَّاُكْم، الرَّ

بُّ  أَْخَرَجُكمُ  آلبَائُِكْم، أَْقَسمَ  الَِّذي اْلقََسمَ   ِمنْ  ِديَّةِ اْلُعبُو بَْيتِ  ِمنْ  َوفََداُكمْ  َشِديَدةٍ  بِيَدٍ  الرَّ

بَّ  أَنَّ  فَاْعلَمْ  ِمْصَر. َملِكِ  فِْرَعْونَ  يَدِ   اْلَعْهدَ  اْلَحافِظُ  األَِميُن، اإِللهُ هللاُ، هُوَ  إِلهَكَ  الرَّ

 الَِّذينَ  َواْلُمَجاِزي ِجيل، أَْلفِ  إِلَى َوَصايَاهُ  َويَْحفَظُونَ  يُِحبُّونَهُ لِلَِّذينَ  َواإِلْحَسانَ 

 َصايَااْلوَ  فَاْحفَظِ  يَُجاِزيِه. بَِوْجِههِ  يُْبِغُضهُ َمنْ  يُْمِهلُ  الَ  لِيُْهلَِكهُمْ  بُِوُجوِهِهمْ  يُْبِغُضونَهُ

 هِذهِ  تَْسَمُعونَ  أَنَُّكمْ  أَْجلِ  َوِمنْ » لِتَْعَملَهَا. اْليَْومَ  أُوِصيكَ  أَنَا الَّتِي َواألَْحَكامَ  َواْلفََرائِضَ 

بُّ  لَكَ  فَظُ يَحْ  َوتَْعَملُونَهَا، َوتَْحفَظُونَ  األَْحَكامَ   ْقَسمَ أَ  اللََّذْينِ  َواإِلْحَسانَ  اْلَعْهدَ  إِلهُكَ  الرَّ

 َحكَ قَمْ : أَْرِضكَ  َوثََمَرةَ  بَْطنِكَ  ثََمَرةَ  َويُبَاِركُ  َويَُكثُِّركَ  َويُبَاِرُككَ  َويُِحبُّكَ  آلبَائَِك،
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 نَّهُأَ  آلبَائِكَ  أَْقَسمَ  الَّتِي األَْرضِ  َعلَى َغنَِمَك، َوإِنَاثَ  بَقَِركَ  َونِتَاجَ  َوَزْيتَكَ  َوَخْمَركَ 

ُعوبِ  َجِميعِ  فَْوقَ  تَُكونُ  ُمبَاَرًكا إِيَّاهَا. يُْعِطيكَ   َوالَ  كَ فِي َعاقِرٌ  َوالَ  َعقِيمٌ  يَُكونُ  الَ  الشُّ

بُّ  َويَُردُّ  بَهَائِِمَك. فِي ِديئَةِ  ِمْصرَ  أَْدَواءِ  َوُكلَّ  َمَرٍض، ُكلَّ  َعْنكَ  الرَّ  هَاَعَرْفتَ  الَّتِي الرَّ

ُعوبِ  ُكلَّ  َوتَأُْكلُ  ُمْبِغِضيَك. ُكلِّ  َعلَى يَْجَعلُهَا بَلْ  َعلَْيَك، يََضُعهَا الَ  بُّ ا الَِّذينَ  الشُّ  لرَّ

 تَ قُلْ  إِنْ  َك.لَ  َشَركٌ  ذلِكَ  ألَنَّ  آلِهَتَهُْم، تَْعبُدْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َعْينَاكَ  تُْشفِقْ  الَ  إِلَْيكَ  يَْدفَعُ  إِلهُكَ 

ُعوبُ  هُؤالَءِ : قَْلبِكَ  فِي  رْ اْذكُ  ِمْنهُمُ  تََخفْ  فََلَ  أَْطُرَدهُْم؟ أَنْ  أَْقِدرُ  َكْيفَ  ِمنِّي أَْكثَرُ  الشُّ

بُّ  فََعلَهُ َما  ْبَصَرْتهَاأَ  الَّتِي اْلَعِظيَمةَ  التََّجاِربَ  اْلِمْصِريِّيَن. َوبَِجِميعِ  بِفِْرَعْونَ  إِلهُكَ  الرَّ

ِديَدةَ  َواْليَدَ  َواْلَعَجائِبَ  َواآليَاتِ  َعْينَاَك، َراعَ  الشَّ فِيَعةَ  َوالذِّ بُّ ا أَْخَرَجكَ  بِهَا الَّتِي الرَّ  لرَّ

بُّ  يَْفَعلُ  هَكَذا إِلهُكَ  ُعوبِ  بَِجِميعِ  إِلهُكَ  الرَّ  َوْجِههَا. ِمنْ  َخائِفٌ  أَْنتَ  الَّتِي الشُّ

نَابِيرُ » بُّ  يُْرِسلُهَا أَْيًضا َوالزَّ  ِمنْ  نَ َواْلُمْختَفُو اْلبَاقُونَ  يَْفنَى َحتَّى َعلَْيِهمْ  إِلهُكَ  الرَّ

بَّ  ألَنَّ  ُوُجوهَهُْم، تَْرهَبْ  الَ  أََماِمَك.  َولِكنَّ  َوَمُخوٌف. َعِظيمٌ  إِلهٌ َوَسِطكَ  فِي إِلهَكَ  الرَّ

بَّ  ُعوبَ  هُؤالَءِ  يَْطُردُ  إِلهَكَ  الرَّ  هُمْ تُْفنِيَ  أَنْ  تَْستَِطيعُ  الَ  قَلِيَلً  قَلِيَلً  أََماِمكَ  ِمنْ  الشُّ

يَِّة. ُوُحوشُ  َعلَْيكَ  تَْكثُرَ  لِئََلَّ  َسِريًعا، بُّ  َويَْدفَُعهُمُ  اْلبَرِّ  ِهمِ بِ  َويُوقِعُ  أََماَمكَ  إِلهُكَ  الرَّ

 تِ تَحْ  ِمنْ  اْسَمهُمْ  فَتَْمُحو يَِدَك، إِلَى ُملُوَكهُمْ  َويَْدفَعُ  يَْفنَْوا. َحتَّى َعِظيًما اْضِطَرابًا

َماءِ   الَ  النَّارِ بِ  تُْحِرقُونَ  آلِهَتِِهمْ  َوتََماثِيلَ  تُْفنِيَهُْم. َحتَّى َوْجِهكَ  فِي إِْنَسانٌ  يَقِفُ  الَ  السَّ

ةً  تَْشتَهِ  ا َذهَبًا َوالَ  فِضَّ  بِّ الرَّ  ِعْندَ  ِرْجسٌ  ألَنَّهُ بِهِ  تَُصادَ  لِئََلَّ  لََك، لِتَأُْخذَ  َعلَْيهَا ِممَّ

ًما تَُكونَ  لِئََلَّ  بَْيتِكَ  إِلَى ِرْجًسا تُْدِخلْ  َوالَ  إِلِهَك.  نَّهُألَ  َوتَْكَرهُهُ تَْستَْقبُِحهُ ِمْثلَهُ ُمَحرَّ

مٌ   .ُمَحرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (14 - 1:  0)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

يِّدُ  هَُوَذا فَإِنَّهُ نَدَ  يَهُوَذا َوِمنْ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  يَْنِزعُ  اْلُجنُودِ  َربُّ  السَّ ْكَن، السَّ  نَدِ سَ  ُكلَّ  َوالرُّ

افَ  َوالنَّبِيِّ  اْلقَاِضيَ  اْلَحْربِ  َوَرُجلَ  اْلَجبَّارَ  َماٍء. َسنَدِ  َوُكلَّ  ُخْبٍز، ْيَخ. َواْلَعرَّ  َوالشَّ

نَّاعِ، بَْينَ  َواْلَماِهرَ  َواْلُمِشيَر، َواْلُمْعتَبَرَ  اْلَخْمِسينَ  َرئِيسَ  ْقيَ  َواْلَحاِذقَ  الصُّ  ِة.بِالرُّ

ْعبُ  َويَْظلِمُ  َعلَْيِهْم. تَتََسلَّطُ  َوأَْطفَاالً  لَهُْم، ُرَؤَساءَ  ُصْبيَانًا َوأَْجَعلُ   ْعًضا،بَ  بَْعُضهُمْ  الشَّ

ُجلُ  دُ  َصاِحبَهُ َوالرَّ بِيُّ  يَتََمرَّ ْيخِ، َعلَى الصَّ نِيءُ  الشَّ ِريِف. َعلَى َوالدَّ  كَ أَْمسَ  إَِذا الشَّ

 تَْحتَ  َرابُ اْلخَ  َوهَذا َرئِيًسا، لَنَا فَتَُكونُ  ثَْوبٌ  لَكَ : »قَائَِلً  أَبِيهِ  بَْيتِ  فِي بِأَِخيهِ  إِْنَسانٌ 

 َوالَ  ُخْبزَ  الَ  بَْيتِي َوفِي َعاِصبًا أَُكونُ  الَ : »قَائَِلً  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي َصْوتَهُ يَْرفَعُ  .«يَِدكَ 

ْعبِ  َرئِيسَ  تَْجَعلُونِي الَ  ثَْوبَ   نَّ ألَ  َسقَطَْت، َويَهُوَذا َعثََرْت، أُوُرَشلِيمَ  ألَنَّ  .«الشَّ

بِّ  ِضدَّ  َوأَْفَعالَهَُما لَِسانَهَُما  َعلَْيِهْم، يَْشهَدُ  ُوُجوِهِهمْ  نَظَرُ  َمْجِدِه. َعْينَيْ  إِلَغاظَةِ  الرَّ

 ْنفُِسِهمْ ألَ  يَْصنَُعونَ  ألَنَّهُمْ  لِنُفُوِسِهمْ  َوْيلٌ  يُْخفُونَهَا الَ  َكَسُدومَ  بَِخِطيَّتِِهمْ  يُْخبُِرونَ  َوهُمْ 

ا. يقِ  قُولُوا َشّرً دِّ يرِ  َوْيلٌ  أَْفَعالِِهْم. ثََمرَ  يَأُْكلُونَ  ألَنَّهُمْ  َخْيرٌ  لِلصِّ رِّ  ُمَجاَزاةَ  ألَنَّ  َشرٌّ  لِلشِّ

 وكَ ُمْرِشدُ  َشْعبِي، يَا َعلَْيهِ  يَتََسلَّْطنَ  َونَِساءٌ  أَْوالٌَد، ظَالُِموهُ  َشْعبِي بِِه. تُْعَملُ  يََدْيهِ 

بُّ  اْنتََصبَ  قَدِ  َمَسالِِكَك. طَِريقَ  َويَْبلَُعونَ  ُمِضلُّوَن،  َدْينُونَةِ لِ  قَائِمٌ  َوهُوَ  لِْلُمَخاَصَمِة، الرَّ

ُعوِب. بُّ  الشُّ  .َوُرَؤَسائِِهمْ  َشْعبِهِ  ُشيُوخِ  َمعَ  اْلُمَحاَكَمةِ  فِي يَْدُخلُ  اَلرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (16 - 19:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

  9 ، 1:  03 مز

بّ  أَيُّهَا. أَْعَدائِي بِي تُْشِمتْ  َولَمْ  ألَنََّك إحتََضنتَنِي، َربُّ  يَا َعظُِّمكَ أُ   إِلَِهي، الرَّ

 .هَلِّلُويَا .فََشفيَتنَي إلَْيكَ  َصَرَختُ 
 

ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا بََرًصا َمْملُوءٌ  َرُجلٌ  فَإَِذا اْلُمُدِن، إِْحَدى فِي َوَكانَ   َوْجِههِ  َعلَى َخرَّ  يَُسوعَ  َرأَى فَلَمَّ

 َولََمَسهُ يََدهُ  فََمدَّ  .«تُطَهَِّرنِي أَنْ  تَْقِدرْ  أََرْدتَ  إِنْ  َسيُِّد، يَا» :قَائَِلً  إِلَْيهِ  َوطَلَبَ 

 لِ بَ  ألََحدٍ  يَقُولَ  الَ  أَنْ  فَأَْوَصاهُ  اْلبََرُص. َعْنهُ َذهَبَ  َولِْلَوْقتِ  «فَاْطهُرْ  أُِريُد،:»قَائَِلً 

مْ  لِْلَكاِهِن، نَْفَسكَ  َوأَرِ  اْمضِ »  فََذاعَ  .«لَهُمْ  َشهَاَدةً  ُموَسى أََمرَ  َكَما تَْطِهيِركَ  َعنْ  َوقَدِّ

ا .أَْمَراِضِهمْ  ِمنْ  بِهِ  َويُْشفَْوا يَْسَمُعوا لَِكيْ  َكثِيَرةٌ  ُجُموعٌ  فَاْجتََمعَ  أَْكثَرَ  َعْنهُ اْلَخبَرُ   َوأَمَّ

 َويَُصلِّي. اْلبََراِري فِي يَْعتَِزلُ  فََكانَ  هُوَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسالقُ راءات قِ 

 (91 - 6:  19) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ةٌ : لَنَا اْلُمْعطَاةِ  النِّْعَمةِ  بَِحَسبِ  ُمْختَلِفَةٌ  َمَواِهبُ  لَنَا َولِكنْ   أَمْ  إِليَماِن،ا إِلَى فَبِالنِّْسبَةِ  أَنُبُوَّ

 بَِسَخاٍء،فَ  اْلُمْعِطي اْلَوْعِظ، فَفِي اْلَواِعظُ  أَمِ  التَّْعلِيِم، فَفِي اْلُمَعلِّمُ  أَمِ  اْلِخْدَمِة، فَفِي ِخْدَمةٌ 

اِحمُ  فَبِاْجتِهَاٍد، اْلُمَدبِّرُ  ،الشَّ  َكاِرِهينَ  ُكونُوا ِريَاءٍ  بَِلَ  فَْلتَُكنْ  اَْلَمَحبَّةُ  فَبُِسُروٍر. الرَّ  رَّ

ينَ  بِاْلَخْيِر. ُمْلتَِصقِينَ  ِمينَ  األََخِويَِّة، بِاْلَمَحبَّةِ  بَْعًضا بَْعُضُكمْ  َوادِّ  بَْعًضا ُكمْ بَْعضُ  ُمقَدِّ

ينَ  االْجتِهَاِد، فِي ُمتََكاِسلِينَ  َغْيرَ  اْلَكَراَمِة. فِي وحِ، فِي َحارِّ ، َعابِِدينَ  الرُّ بَّ  الرَّ

َجاِء، فِي فَِرِحينَ  ْيِق، فِي َصابِِرينَ  الرَّ َلَِة، َعلَى ُمواِظبِينَ  الضَّ  فِي نَ ُمْشتَِرِكي الصَّ

يِسيَن، اْحتِيَاَجاتِ   ْضطَِهُدونَُكمْ يَ  الَِّذينَ  َعلَى بَاِرُكوا اْلُغَربَاِء. إَِضافَةِ  َعلَى َعاِكفِينَ  اْلقِدِّ

ينَ  اْلبَاِكيَن. َمعَ  َوبَُكاءً  اْلفَِرِحينَ  َمعَ  فََرًحا تَْلَعنُوا. َوالَ  بَاِرُكوا  بَْعضٍ لِ  بَْعُضُكمْ  ُمْهتَمِّ

ينَ  َغْيرَ  َواِحًدا، اْهتَِماًما  ُكونُواتَ  الَ  اْلُمتَِّضِعينَ  إِلَى ُمْنقَاِدينَ  بَلْ  اْلَعالِيَةِ  بِاألُُمورِ  ُمْهتَمِّ

امَ  َحَسنَةٍ  أُُمورٍ بِ  ُمْعتَنِينَ  بَِشرّ  َشرّ  َعنْ  أََحًدا تَُجاُزوا الَ  أَْنفُِسُكْم. ِعْندَ  ُحَكَماءَ   ِميعِ جَ  قُدَّ

 أَيُّهَا ُكمْ ألَْنفُسِ  تَْنتَقُِموا الَ  النَّاِس. َجِميعَ  َسالُِموا طَاقَتُِكمْ  فََحَسبَ  ُمْمِكنًا َكانَ  إِنْ  النَّاِس.

 يَقُولُ  أَُجاِزي أَنَا النَّْقَمةُ  لِيَ » :َمْكتُوبٌ  ألَنَّهُ لِْلَغَضِب، َمَكانًا أَْعطُوا بَلْ  األَِحبَّاُء،

. بُّ كَ  َجاعَ  فَإِنْ  الرَّ  َجْمرَ  تَْجَمعْ  هَذا فََعْلتَ  إِنْ  ألَنَّكَ  فَاْسقِهِ  َعِطشَ  َوإِنْ  فَأَْطِعْمهُ َعُدوُّ

رُّ  يَْغلِبَنَّكَ  الَ  .«َرْأِسهِ  َعلَى نَارٍ  رَّ  اْغلِبِ  بَلِ  الشَّ  بِاْلَخْيِر. الشَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،يا آبائي وإْخَوتياِحنا عمةُ هللاَّ
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 (12 - 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة فلتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسالرسول الثالِثة يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ْيُخ، . أُِحبُّهُ أَنَا الَِّذي اْلَحبِيبِ  َغايُسَ  إِلَى ِمَن اَلشَّ  ْيءٍ شَ  ُكلِّ  فِي اْلَحبِيُب، أَيُّهَا بِاْلَحقِّ

ا فَِرْحتُ  ألَنِّي نَاِجَحةٌ. نَْفَسكَ  أَنَّ  َكَما َوَصِحيًحا، نَاِجًحا تَُكونَ  أَنْ  أَُرومُ   َحَضرَ  إِذْ  ِجّدً

. تَْسلُكُ  أَنَّكَ  َكَما فِيَك، الَِّذي بِاْلَحقِّ  َوَشِهُدوا إِْخَوةٌ   نْ مِ  أَْعظَمُ  فََرحٌ  لِي لَْيسَ  بِاْلَحقِّ

. يَْسلُُكونَ  أَنَّهُمْ  أَْوالَِدي َعنْ  أَْسَمعَ  أَنْ : هَذا  نَةِ بِاألََما تَْفَعلُ  أَْنتَ  اْلَحبِيُب، أَيُّهَا بِاْلَحقِّ

 لَِّذينَ ا اْلَكنِيَسةِ  أََمامَ  بَِمَحبَّتِكَ  َشِهُدوا الَِّذينَ  اْلُغَربَاِء، َوإِلَى اإِلْخَوةِ  إِلَى تَْصنَُعهُ َما ُكلَّ 

 نَ يَأُْخُذو الَ  َوهُمْ  َخَرُجوا، اْسِمهِ  أَْجلِ  ِمنْ  ألَنَّهُمْ  ّلِلِ، يَِحقّ  َكَما َشيَّْعتَهُمْ  إَِذا اَحَسنً  تَْفَعلُ 

 َعهُمْ مَ  َعاِملِينَ  نَُكونَ  لَِكيْ  هُؤالَِء، أَْمثَالَ  نَْقبَلَ  أَنْ  لَنَا يَْنبَِغي فَنَْحنُ  األَُمِم. ِمنَ  َشْيئًا

. لَ  يَُكونَ  أَنْ  يُِحبُّ  الَِّذي ِديُوْتِريفِسَ  َولِكنَّ  اْلَكنِيَسِة، إِلَى َكتَْبتُ  بِاْلَحقِّ  الَ  ْينَهُمْ بَ  األَوَّ

ُرهُ  ِجْئتُ  إَِذا ذلَِك، أَْجلِ  ِمنْ  يَْقبَلُنَا.  أَْقَوالبِ  َعلَْينَا هَاِذًرا يَْعَملُهَا، الَّتِي بِأَْعَمالِهِ  فََسأَُذكِّ

 ،يُِريُدونَ  الَِّذينَ  أَْيًضا َويَْمنَعُ  اإِلْخَوةَ، يَْقبَلُ  الَ  بِهِذِه، ُمْكتَفٍ  َغْيرُ  هُوَ  َوإِذْ  َخبِيثَةٍ 

رِّ  تَتََمثَّلْ  الَ  اْلَحبِيُب، أَيُّهَا اْلَكنِيَسِة. ِمنَ  َويَْطُرُدهُمْ   يَْصنَعُ  َمنْ  ألَنَّ  بِاْلَخْيِر، بَلْ  بِالشَّ

، يَْصنَعُ  َوَمنْ  هللاِ، ِمنَ  هُوَ  اْلَخْيرَ  رَّ  ِمنَ  هُلَ  َمْشهُودٌ  ِديِمْتِريُوسُ  هللاَ. يُْبِصرِ  فَلَمْ  الشَّ

 اِدقَةٌ.صَ  ِهيَ  َشهَاَدتَنَا أَنَّ  تَْعلَُمونَ  َوأَْنتُمْ  نَْشهَُد، أَْيًضا َونَْحنُ  نَْفِسِه، اْلَحقِّ  َوِمنَ  اْلَجِميعِ 

 أَْرُجو ِكنَّنِيَول َوقَلٍَم. ِحْبرٍ بِ  إِلَْيكَ  أَْكتُبَ  أَنْ  أُِريدُ  لَْستُ  لِكنَّنِي ألَْكتُبَهُ، َكثِيرٌ  لِي َوَكانَ 

 األَِحبَّاءِ  ىَعلَ  َسلِّمْ  األَِحبَّاءُ  َعلَْيكَ  يَُسلِّمُ  لَكَ  َسَلَمٌ  لِفٍَم. فًَما فَنَتََكلَّمَ  قَِريبٍ  َعنْ  أََراكَ  أَنْ 

 بِأَْسَمائِِهْم.

ا يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم  مَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (2:  0 - 49:  9) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ   فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ُسِل، تَْعلِيمِ  َعلَى يُواِظبُونَ  َوَكانُوا ِرَكِة، الرُّ لََواِت. اْلُخْبِز، َوَكْسرِ  َوالشَّ  َصارَ وَ  َوالصَّ

ُسِل. أَْيِدي َعلَى تُْجَرى َكثِيَرةٌ  َوآيَاتٌ  َعَجائِبُ  َوَكانَتْ  نَْفسٍ  ُكلِّ  فِي َخْوفٌ   َجِميعُ وَ  الرُّ

 انُواكَ  َواْلُمْقتَنَيَاتُ  َواألَْمَلَكُ  ُمْشتََرًكا. َشْيءٍ  ُكلُّ  ِعْنَدهُمْ  َوَكانَ  َمًعا، َكانُوا آَمنُوا الَِّذينَ 

 يَْومٍ  ُكلَّ  َوَكانُوا اْحتِيَاٌج. َواِحدٍ  لُِكلِّ  يَُكونُ  َكَما اْلَجِميعِ، بَْينَ  َويَْقِسُمونَهَا يَبِيُعونَهَا

 واَكانُ  اْلبُيُوِت، فِي اْلُخْبزَ  يَْكِسُرونَ  هُمْ  َوإِذْ  َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  اْلهَْيَكلِ  فِي يُواِظبُونَ 

ْعبِ  عِ َجِمي لََدى نِْعَمةٌ  َولَهُمْ  هللاَ، ُمَسبِِّحينَ  قَْلٍب، َوبََساطَةِ  بِاْبتِهَاجٍ  الطََّعامَ  يَتَنَاَولُونَ   الشَّ

بُّ  َوَكانَ   نَّاَويُوحَ  بُْطُرسُ  َوَصِعدَ  يَْخلُُصوَن. لَِّذينَ ا اْلَكنِيَسةِ  إِلَى يَُضمُّ  يَْومٍ  ُكلَّ  الرَّ

َلَةِ  َساَعةِ  فِي اْلهَْيَكلِ  إِلَى َمًعا هِ  بَْطنِ  ِمنْ  أَْعَرجُ  َرُجلٌ  َوَكانَ  التَّاِسَعِة. الصَّ  يُْحَمُل، أُمِّ

 ِمنَ  َدقَةً صَ  لِيَْسأَلَ  «اْلَجِميلُ » لَهُ يُقَالُ  الَِّذي اْلهَْيَكلِ  بَابِ  ِعْندَ  يَْومٍ  ُكلَّ  يََضُعونَهُ َكانُوا

ا فَهَذا اْلهَْيَكَل. يَْدُخلُونَ  الَِّذينَ   اْلهَْيَكَل، يَْدُخَلَ  أَنْ  ُمْزِمَعْينِ  َويُوَحنَّا بُْطُرسَ  َرأَى لَمَّ

سَ  َصَدقَةً. لِيَأُْخذَ  َسأَلَ   َحظَهَُمافََلَ  .«إِلَْينَا اْنظُرْ » :َوقَالَ  يُوَحنَّا، َمعَ  بُْطُرسُ  فِيهِ  فَتَفَرَّ

ةٌ  لِي لَْيسَ » :بُْطُرسُ  فَقَالَ  َشْيئًا. ِمْنهَُما يَأُْخذَ  أَنْ  ُمْنتَِظًرا  لَِّذيا َولِكنِ  َذهٌَب، َوالَ  فِضَّ

 ْليُْمنَىا بِيَِدهِ  َوأَْمَسَكهُ .«َواْمشِ  قُمْ  النَّاِصِريِّ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِاْسمِ : أُْعِطيكَ  فَإِيَّاهُ  لِي

َدتْ  اْلَحالِ  فَفِي َوأَقَاَمهُ،  َوَدَخلَ  يَْمِشي، َوَصارَ  َوَوقَفَ  فََوثَبَ  َوَكْعبَاهُ، ِرْجَلَهُ  تََشدَّ

ْعبِ  َجِميعُ  َوأَْبَصَرهُ  هللاَ. َويَُسبِّحُ  َويَْطفُرُ  يَْمِشي َوهُوَ  اْلهَْيَكلِ  إِلَى َمَعهَُما  هُوَ وَ  الشَّ

 هللاَ. َويَُسبِّحُ  يَْمِشي

َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (13 - 1:  11) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 6 ، 2:  10 مز

ا ْلُت، َرْحَمتِكَ  فََعلَى أَنَا أَمَّ بّ  أَُسبُّح. بَِخَلَِصكَ  قَْلبِي يَْبتَِهجُ  تََوكَّ  إلَّي، اْلُمْحِسنُ  الرَّ

بّ  إِلْسم وأَُرتًل  .هَلِّلُويَا .اْلَعالِي الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا َمْوِضعٍ، فِي يَُصلِّي َكانَ  َوإِذْ  ،: »تََلَِميِذهِ  ِمنْ  َواِحدٌ  قَالَ  فََرَغ، لَمَّ  أَنْ  َعلِّْمنَا يَاَربُّ

 الَِّذي بَانَاأَ : فَقُولُوا َصلَّْيتُمْ  َمتَى» :لَهُمْ  فَقَالَ  .«تََلَِميَذهُ  أَْيًضا يُوَحنَّا َعلَّمَ  َكَما نَُصلِّيَ 

َماَواِت، فِي  َكذلِكَ  َماءِ السَّ  فِي َكَما َمِشيئَتُكَ  لِتَُكنْ  َملَُكوتَُك، لِيَأْتِ  اْسُمَك، لِيَتَقَدَّسِ  السَّ

 ًضاأَيْ  نَْحنُ  ألَنَّنَا َخطَايَانَا لَنَا َواْغفِرْ  يَْوٍم، ُكلَّ  أَْعِطنَا َكفَافَنَا ُخْبَزنَا األَْرِض. َعلَى

نَا لِكنْ  تَْجِربَةٍ  فِي تُْدِخْلنَا َوالَ  إِلَْينَا، يُْذنِبُ  َمنْ  لُِكلِّ  نَْغفِرُ  يرِ  ِمنَ  نَجِّ رِّ  قَالَ  ثُمَّ  .«الشِّ

 يُق،يَاَصدِ  لَهُ َويَقُولُ  اللَّْيِل، نِْصفَ  إِلَْيهِ  َويَْمِضي َصِديٌق، لَهُ يَُكونُ  ِمْنُكمْ  َمنْ » :لَهُمْ 

مُ  َما لِي َولَْيسَ  َسفٍَر، ِمنْ  َجاَءنِي لِي َصِديقًا ألَنَّ  أَْرِغفٍَة، ثََلَثَةَ  أَْقِرْضنِي  هُ.لَ  أُقَدِّ

 فِي َمِعي َوأَْوالَِدي اآلَن، ُمْغلَقٌ  اَْلبَابُ  تُْزِعْجنِي الَ : َويَقُولَ  َداِخل ِمنْ  ذلِكَ  فَيُِجيبَ 

 لَِكْونِهِ  َويُْعِطيهِ  يَقُومُ  الَ  َكانَ  َوإِنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  َوأُْعِطيََك. أَقُومَ  أَنْ  أَْقِدرُ  الَ  اْلفَِراشِ 

 واأَلُ اسْ : لَُكمُ  أَقُولُ  َوأَنَا يَْحتَاُج. َما قَْدرَ  َويُْعِطيهِ  يَقُومُ  لََجاَجتِهِ  أَْجلِ  ِمنْ  فَإِنَّهُ َصِديقَهُ،
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 يَِجُد، يَْطلُبُ  َوَمنْ  يَأُْخُذ، يَْسأَلُ  َمنْ  ُكلَّ  ألَنَّ  لَُكْم. يُْفتَحْ  اِْقَرُعوا تَِجُدوا، اُْطلُبُوا تُْعطَْوا،

ِ َدائِماً   لَهُ. يُْفتَحُ  يَْقَرعُ  َوَمنْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع األول من الُصوم الُمقدس َسبتيوم ال
 

 بَاِكر

 (02 - 92:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 22 ، 22:  112 مز

، يَا أَْنتَ  َحظِّي لَت. َوَصاياَك أَْحفَظ أنَّ  فَقُْلتُ  َربِّ  قَْلبِي، بُِكلِّ  ْجهَكَ وَ  إلَيّ  تََوسَّ

 .هَلِّلُويَا .َكقَْولِكَ  إْرَحْمنِي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ىإِلَ  اْلَخْصمُ  يَُسلَِّمكَ  لِئََلَّ  الطَِّريِق، فِي َمَعهُ ُدْمتَ  َما َسِريًعا لَِخْصِمكَ  ُمَراِضيًا ُكنْ 

، إِلَى اْلقَاِضي َويَُسلَِّمكَ  اْلقَاِضي، َرِطيِّ ْجِن. فِي فَتُْلقَى الشُّ  الَ : كَ لَ  أَقُولُ  اَْلَحقَّ  السِّ

 تَْزِن. الَ : لِْلقَُدَماءِ  قِيلَ  أَنَّهُ َسِمْعتُمْ  قَدْ » األَِخيَر. اْلفَْلسَ  تُوفِيَ  َحتَّى هُنَاكَ  ِمنْ  تَْخُرجُ 

ا  ْلبِِه.قَ  فِي بِهَا َزنَى فَقَدْ  لِيَْشتَِهيَهَا، اْمَرأَةٍ  إِلَى يَْنظُرُ  َمنْ  ُكلَّ  إِنَّ : لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَنَا َوأَمَّ

 أََحدُ  يَْهلِكَ  أَنْ  لَكَ  َخْيرٌ  ألَنَّهُ َعْنَك، َوأَْلقِهَا فَاْقلَْعهَا تُْعثُِركَ  اْليُْمنَى َعْينُكَ  َكانَتْ  فَإِنْ 

 طَْعهَافَاقْ  تُْعثُِركَ  اْليُْمنَى يَُدكَ  َكانَتْ  َوإِنْ  َجهَنََّم. فِي ُكلُّهُ َجَسُدكَ  يُْلقَى َوالَ  أَْعَضائِكَ 

 نََّم.َجهَ  فِي ُكلُّهُ َجَسُدكَ  يُْلقَى َوالَ  أَْعَضائِكَ  أََحدُ  يَْهلِكَ  أَنْ  لَكَ  َخْيرٌ  ألَنَّهُ َعْنَك، َوأَْلقِهَا

ا طََلٍَق. ِكتَابَ  فَْليُْعِطهَا اْمَرأَتَهُ طَلَّقَ  َمنْ : َوقِيلَ »  طَلَّقَ  َمنْ  إِنَّ : لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَنَا َوأَمَّ

نَى لِِعلَّةِ  إالَّ  اْمَرأَتَهُ جُ  َوَمنْ  تَْزنِي، يَْجَعلُهَا الزِّ  َسِمْعتُمْ  أَْيًضا» .يَْزنِي فَإِنَّهُ ُمطَلَّقَةً  يَتََزوَّ



 من اإلسبوع األول من الُصوم الُمقدس َسبتيوم ال
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بِّ  أَْوفِ  بَلْ  تَْحنَْث، الَ :لِْلقَُدَماءِ  قِيلَ  أَنَّهُ ا أَْقَساَمَك. لِلرَّ  لِفُواتَحْ  الَ : لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَنَا َوأَمَّ

َماءِ  الَ  اْلبَتَّةَ،  ُرَشلِيمَ بِأُو َوالَ  قََدَمْيِه، َمْوِطئُ  ألَنَّهَا بِاألَْرضِ  َوالَ  هللاِ، ُكْرِسيُّ  ألَنَّهَا بِالسَّ

 اِحَدةً وَ  َشْعَرةً  تَْجَعلَ  أَنْ  تَْقِدرُ  الَ  ألَنَّكَ  بَِرْأِسَك، تَْحلِفْ  َوالَ  اْلَعِظيِم. اْلَملِكِ  َمِدينَةُ  ألَنَّهَا

 ِمنَ  فَهُوَ  ذلِكَ  َعلَى َزادَ  َوَما الَ  الَ  نََعْم، نََعمْ : َكَلَُمُكمْ  لِيَُكنْ  بَلْ  َسْوَداَء. أَوْ  بَْيَضاءَ 

يِر. رِّ ِ َدائِماً   الشِّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (91 - 1:  19) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ُموا أَنْ  هللاِ  بَِرْأفَةِ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  فَأَْطلُبُ  َسةً  َحيَّةً  َذبِيَحةً  أَْجَساَدُكمْ  تُقَدِّ  ْرِضيَّةً مَ  ُمقَدَّ

ْهَر، هَذا تَُشاِكلُوا َوالَ  اْلَعْقلِيَّةَ. ِعبَاَدتَُكمُ  هللاِ، ِعْندَ   تَْجِديدِ بِ  َشْكلُِكمْ  َعنْ  تََغيَُّروا بَلْ  الدَّ

الِحَ : هللاِ  إَِراَدةُ  ِهيَ  َما لِتَْختَبُِروا أَْذهَانُِكْم،  النِّْعَمةِ بِ  أَقُولُ  فَإِنِّي اْلَكاِملَةُ. اْلَمْرِضيَّةُ  ةُ الصَّ

 يَْرتَئِيَ  لْ بَ  يَْرتَئَِي، أَنْ  يَْنبَِغي َما فَْوقَ  يَْرتَئِيَ  الَ  أَنْ : بَْينَُكمْ  هُوَ  َمنْ  لُِكلِّ  لِي، اْلُمْعطَاةِ 

 لَنَا دٍ َواحِ  َجَسدٍ  فِي َكَما فَإِنَّهُ اإِليَماِن. ِمنَ  ِمْقَداًرا َواِحدٍ  لُِكلِّ  هللاُ  قََسمَ  َكَما التََّعقُِّل، إِلَى

 :اْلَكثِيِرينَ  نَْحنُ  هَكَذا َواِحٌد، َعَملٌ  لَهَا األَْعَضاءِ  َجِميعُ  لَْيسَ  َولِكنْ  َكثِيَرةٌ، أَْعَضاءٌ 

 َواِهبُ مَ  لَنَا َولِكنْ  لِآلَخِر. َواِحدٍ  ُكلُّ  لِبَْعٍض، بَْعًضا َوأَْعَضاءٌ  اْلَمِسيحِ، فِي َواِحدٌ  َجَسدٌ 

ةٌ : لَنَا اْلُمْعطَاةِ  النِّْعَمةِ  بَِحَسبِ  ُمْختَلِفَةٌ   فِيفَ  ِخْدَمةٌ  أَمْ  اإِليَماِن، إِلَى فَبِالنِّْسبَةِ  أَنُبُوَّ

 ْلُمَدبِّرُ ا فَبَِسَخاٍء، اْلُمْعِطي اْلَوْعِظ، فَفِي اْلَواِعظُ  أَمِ  التَّْعلِيِم، فَفِي اْلُمَعلِّمُ  أَمِ  اْلِخْدَمِة،

اِحمُ  فَبِاْجتِهَاٍد، ، َكاِرِهينَ  ُكونُوا ِريَاءٍ  بَِلَ  فَْلتَُكنْ  اَْلَمَحبَّةُ  فَبُِسُروٍر. الرَّ رَّ  ْلتَِصقِينَ مُ  الشَّ

ينَ  بِاْلَخْيِر. ِمينَ  األََخِويَِّة، بِاْلَمَحبَّةِ  بَْعًضا بَْعُضُكمْ  َوادِّ  اْلَكَراَمِة. يفِ  بَْعًضا بَْعُضُكمْ  ُمقَدِّ
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ينَ  االْجتِهَاِد، فِي ُمتََكاِسلِينَ  َغْيرَ  وحِ، فِي َحارِّ ، َعابِِدينَ  الرُّ بَّ  يفِ  فَِرِحينَ  الرَّ

َجاِء، ْيِق، فِي َصابِِرينَ  الرَّ َلَِة، َعلَى ُمواِظبِينَ  الضَّ  اَجاتِ اْحتِيَ  فِي ُمْشتَِرِكينَ  الصَّ

يِسيَن،  اِرُكوابَ  يَْضطَِهُدونَُكمْ  الَِّذينَ  َعلَى بَاِرُكوا اْلُغَربَاِء. إَِضافَةِ  َعلَى َعاِكفِينَ  اْلقِدِّ

ينَ  اْلبَاِكيَن. َمعَ  َوبَُكاءً  اْلفَِرِحينَ  َمعَ  فََرًحا تَْلَعنُوا. َوالَ   اْهتَِماًما لِبَْعضٍ  بَْعُضُكمْ  ُمْهتَمِّ

ينَ  َغْيرَ  َواِحًدا،  َكَماءَ حُ  تَُكونُوا الَ  ِضِعينَ اْلُمتَّ  إِلَى ُمْنقَاِدينَ  بَلْ  اْلَعالِيَةِ  بِاألُُمورِ  ُمْهتَمِّ

امَ  َحَسنَةٍ  بِأُُمورٍ  ُمْعتَنِينَ  بَِشرّ  َشرّ  َعنْ  أََحًدا تَُجاُزوا الَ  أَْنفُِسُكْم. ِعْندَ   لنَّاِس.ا َجِميعِ  قُدَّ

 األَِحبَّاُء، هَاأَيُّ ألَْنفُِسُكمْ  تَْنتَقُِموا الَ  النَّاِس. َجِميعَ  َسالُِموا طَاقَتُِكمْ  فََحَسبَ  ُمْمِكنًا َكانَ  إِنْ 

. يَقُولُ  أَُجاِزي أَنَا النَّْقَمةُ  لِيَ » :َمْكتُوبٌ  ألَنَّهُ لِْلَغَضِب، َمَكانًا أَْعطُوا بَلْ  بُّ  إِنْ فَ  الرَّ

كَ  َجاعَ   َعلَى نَارٍ  َجْمرَ  تَْجَمعْ  هَذا فََعْلتَ  إِنْ  ألَنَّكَ  فَاْسقِهِ  َعِطشَ  َوإِنْ  فَأَْطِعْمهُ َعُدوُّ

رُّ  يَْغلِبَنَّكَ  الَ  .«َرْأِسهِ  رَّ  اْغلِبِ  بَلِ  الشَّ  بِاْلَخْيِر. الشَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 - 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

بِّ  هللاِ  َعْبدُ  يَْعقُوُب، َلَمَ  يُْهِدي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َوالرَّ  الَِّذينَ  طًاِسبْ  َعَشرَ  االْثنَيْ  إِلَى السَّ

تَاِت. فِي َعٍة، تََجاِربَ  فِي تَقَُعونَ  ِحينََما إِْخَوتِي يَا فََرحٍ  ُكلَّ  اِْحِسبُوهُ  الشَّ  َعالِِمينَ  ُمتَنَوِّ

ا َصْبًرا. يُْنِشئُ  إِيَمانُِكمْ  اْمتَِحانَ  أَنَّ  ْبرُ  َوأَمَّ ، َعَملٌ  لَهُ فَْليَُكنْ  الصَّ ينَ  نُواتَُكو لَِكيْ  تَامٌّ  تَامِّ

 نَ مِ  فَْليَْطلُبْ  ِحْكَمةٌ، تُْعِوُزهُ  أََحُدُكمْ  َكانَ  إِنْ  َوإِنََّما َشْيٍء. فِي نَاقِِصينَ  َغْيرَ  َوَكاِملِينَ 

 َغْيرَ  َمانٍ بِإِي لِيَْطلُبْ  َولِكنْ  لَهُ. فََسيُْعطَى يَُعيُِّر، َوالَ  بَِسَخاءٍ  اْلَجِميعَ  يُْعِطي الَِّذي هللاِ 

يحُ  تَْخبِطُهُ اْلبَْحرِ  ِمنَ  َمْوًجا يُْشبِهُ اْلُمْرتَابَ  ألَنَّ  اْلبَتَّةَ، ُمْرتَابٍ   يَظُنَّ  َلَ فَ  َوتَْدفَُعهُ. الرِّ

. ِعْندِ  ِمنْ  َشْيئًا يَنَالُ  أَنَّهُ اإِلْنَسانُ  ذلِكَ  بِّ  يعِ َجمِ  فِي ُمتَقَْلقِلٌ  هُوَ  َرْأيَْينِ  ُذو َرُجلٌ  الرَّ
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ا بِاْرتِفَاِعِه، اْلُمتَِّضعُ  األَخُ  َوْليَْفتَِخرِ  طُُرقِِه.  اْلُعْشبِ  ْهرِ َكزَ  ألَنَّهُ فَبِاتَِّضاِعِه، اْلَغنِيُّ  َوأَمَّ

ْمسَ  ألَنَّ  يَُزوُل. ، أَْشَرقَتْ  الشَّ  الُ َجمَ  َوفَنِيَ  َزْهُرهُ  فََسقَطَ  اْلُعْشَب، فَيَبََّستِ  بِاْلَحرِّ

ُجلِ  طُوبَى طُُرقِِه. فِي أَْيًضا اْلَغنِيُّ  يَْذبُلُ  هَكَذا َمْنظَِرهِ   ألَنَّهُ ةَ،التَّْجِربَ  يَْحتَِملُ  الَِّذي لِلرَّ

بُّ  بِهِ  َوَعدَ  الَِّذي «اْلَحيَاةِ  إِْكلِيلَ » يَنَالُ  تََزكَّى إَِذا  يُِحبُّونَهُ. لِلَِّذينَ  الرَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (02 - 92:  91) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ْبَعةُ  األَيَّامُ  قَاَربَتِ  َولَمَّ ، أَنْ  السَّ  أَهَاُجوافَ  اْلهَْيَكِل، فِي أَِسيَّا ِمنْ  الَِّذينَ  اْليَهُودُ  َرآهُ  تَتِمَّ

َجالُ  أَيُّهَا يَا» :َصاِرِخينَ  األَيَاِدَي. َعلَْيهِ  َوأَْلقَْوا اْلَجْمعِ  ُكلَّ   ينُواأَعِ  اإِلْسَرائِيلِيُّوَن، الرِّ

ُجلُ  هُوَ  هَذا ا َمَكانٍ  ُكلِّ  فِي اْلَجِميعَ  يَُعلِّمُ  الَِّذي الرَّ ْعبِ  ِضّدً  َوهَذا َوالنَّاُموسِ  لِلشَّ

 .«اْلُمقَدَّسَ  اْلَمْوِضعَ  هَذا َوَدنَّسَ  اْلهَْيَكلِ  إِلَى أَْيًضا يُونَانِيِّينَ  أَْدَخلَ  َحتَّى اْلَمْوِضعِ،

، تُُروفِيُمسَ  اْلَمِدينَةِ  فِي َمَعهُ َرأَْوا قَدْ  َكانُوا ألَنَّهُمْ   بُولُسَ  نَّ أَ  يَظُنُّونَ  فََكانُوا األَفَُسِسيَّ

ْعبُ  َوتََراَكضَ  لُّهَا،كُ  اْلَمِدينَةُ  فَهَاَجتِ  اْلهَْيَكِل. إِلَى أَْدَخلَهُ وهُ َوجَ  بُولُسَ  َوأَْمَسُكوا الشَّ  رُّ

 إِلَى بَرٌ خَ  نََما يَْقتُلُوهُ، أَنْ  يَْطلُبُونَ  هُمْ  َوبَْينََما األَْبَواُب. أُْغلِقَتِ  َولِْلَوْقتِ  اْلهَْيَكلِ  َخاِرجَ 

ادَ  َعْسَكًرا أََخذَ  فَلِْلَوْقتِ  اْضطََربَْت. قَدِ  ُكلَّهَا أُوُرَشلِيمَ  أَنَّ  اْلَكتِيبَةِ  أَِميرِ   اتٍ ِمئَ  َوقُوَّ

ا إِلَْيِهمْ  َوَرَكضَ   َربَ اْقتَ  ِحينَئِذٍ  بُولَُس. َضْربِ  َعنْ  َكفُّوا َواْلَعْسَكرَ  األَِميرَ  رأَْوا فَلَمَّ

 َوَماَذا ُن؟يَُكو َمنْ  تَُرى: يَْستَْخبِرُ  َوطَفِقَ  بِِسْلِسلَتَْيِن، يُقَيَّدَ  أَنْ  َوأََمرَ  َوأَْمَسَكهُ، األَِميرُ 

ا اْلَجْمعِ  فِي آَخرَ  بَِشْيءٍ  َواْلبَْعضُ  بَِشْيءٍ  يَْصُرُخونَ  اْلبَْعضُ  َوَكانَ  فََعَل؟  يَْقِدرْ  مْ لَ  َولَمَّ
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َغِب، لَِسبَبِ  اْليَقِينَ  يَْعلَمَ  أَنْ  ا اْلُمَعْسَكِر. إِلَى بِهِ  يُْذهَبَ  أَنْ  أََمرَ  الشَّ  لَىعَ  َصارَ  َولَمَّ

َرجِ  ْعبِ  ُجْمهُورَ  ألَنَّ  اْلَجْمعِ، ُعْنفِ  بَِسبَبِ  َحَملَهُ اْلَعْسَكرَ  أَنَّ  اتَّفَقَ  الدَّ  َكانُوا الشَّ

 :لِألَِميرِ  قَالَ  اْلُمَعْسَكرَ  يَْدُخلَ  أَنْ  بُولُسُ  قَاَربَ  َوإِذْ  .«ُخْذهُ : »َصاِرِخينَ  يَْتبَُعونَهُ

 ِمْصِريَّ الْ  أَْنتَ  أَفَلَْستَ  اْليُونَانِيَّةَ؟ أَتَْعِرفُ » :فَقَالَ  «َشْيئًا؟ لَكَ  أَقُولَ  أَنْ  لِي أَيَُجوزُ »

يَّةِ  إِلَى َوأَْخَرجَ  فِْتنَةً، األَيَّامِ  هِذهِ  قَْبلَ  َصنَعَ  الَِّذي ُجلِ  اآلالَفِ  أَْربََعةَ  اْلبَرِّ  ِمنَ  الرَّ

، يَهُوِديٌّ  َرُجلٌ  أَنَا» :بُولُسُ  فَقَالَ  «اْلقَتَلَِة؟  نْ مِ  َدنِيَّةٍ  َغْيرِ  َمِدينَةٍ  أَْهلِ  ِمنْ  طَْرُسوِسيٌّ

ْعبَ  أَُكلِّمَ  أَنْ  لِي تَأَْذنَ  أَنْ  ِمْنكَ  َوأَْلتَِمسُ  ِكيلِيِكيَّةَ   .«الشَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (42 - 02:  2) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 9 ، 1:  2 مز

لْ  َربُّ لَِكلَِماتِي، يَا أَْصَِ   .لِهيَوإِ  َملِِكي يَا طَلِبَتِي، َصْوتِ  إِلَيَّ  أَْصَِ . ُصَراِخي َوتَأَمَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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. َوِسنٌّ  بَِعْينٍ  َعْينٌ : قِيلَ  أَنَّهُ َسِمْعتُمْ  ا بِِسنٍّ ،الشَّ  تُقَاِوُموا الَ : لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَنَا َوأَمَّ  بَلْ  رَّ

كَ  َعلَى لَطََمكَ  َمنْ  لْ  األَْيَمنِ  َخدِّ  َويَأُْخذَ  يَُخاِصَمكَ  أَنْ  أََرادَ  َوَمنْ  أَْيًضا. اآلَخرَ  لَهُ فََحوِّ

َداءَ  لَهُ فَاْتُركْ  ثَْوبَكَ  َركَ  َوَمنْ  أَْيًضا. الرِّ  أَلَكَ سَ  َمنْ  اْثنَْيِن. َمَعهُ فَاْذهَبْ  َواِحًدا ِميَلً  َسخَّ

هُ. فََلَ  ِمْنكَ  يَْقتَِرضَ  أَنْ  أََرادَ  َوَمنْ  فَأَْعِطِه،  تُْبِغضُ وَ  قَِريبَكَ  تُِحبُّ : قِيلَ  أَنَّهُ َسِمْعتُمْ  تَُردَّ

َك. ا َعُدوَّ  ُكْم،ُمْبِغِضي إِلَى أَْحِسنُوا الَِعنِيُكمْ  بَاِرُكوا اَءُكمْ أَْعدَ  أَِحبُّوا: لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَنَا َوأَمَّ

 فِي لَِّذيا أَبِيُكمُ  أَْبنَاءَ  تَُكونُوا لَِكيْ  َويَْطُرُدونَُكْم، إِلَْيُكمْ  يُِسيئُونَ  الَِّذينَ  ألَْجلِ  َوَصلُّوا

َماَواِت، الِِحيَن، األَْشَرارِ  َعلَى َشْمَسهُ يُْشِرقُ  فَإِنَّهُ السَّ  األَْبَرارِ  َعلَى َويُْمِطرُ  َوالصَّ

اُرونَ  أَلَْيسَ  لَُكْم؟ أَْجرٍ  فَأَيُّ  يُِحبُّونَُكْم، الَِّذينَ  أَْحبَْبتُمُ  إِنْ  ألَنَّهُ َوالظَّالِِميَن.  ْيًضاأَ  اْلَعشَّ

اُرونَ ا أَلَْيسَ  تَْصنَُعوَن؟ فَْضلٍ  فَأَيَّ  فَقَْط، إِْخَوتُِكمْ  َعلَى َسلَّْمتُمْ  َوإِنْ  ذلَِك؟ يَْفَعلُونَ   ْلَعشَّ

َماَواتِ  فِي الَِّذي أَبَاُكمُ  أَنَّ  َكَما َكاِملِينَ  أَْنتُمْ  فَُكونُوا هَكَذا؟ يَْفَعلُونَ  أَْيًضا   َكاِمٌل. وَ هُ  السَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 من الُصوم الُمقدس ثانيِمن اإلسبوع ال ثنينيوم اإل
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (14 - 6:  0) الِخروجِسفِر 
 

، لُِموَسى اْلُخُروجِ  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 طَّىفَغَ  «يَْعقُوبَ  َوإِلهُ إِْسَحاقَ  َوإِلهُ إِْبَراِهيمَ  إِلهُ أَبِيَك، إِلهُ أَنَا: »قَاَل هللا لَُموسى ثُمَّ 

بُّ  فَقَالَ  هللاِ. إِلَى يَْنظُرَ  أَنْ  َخافَ  ألَنَّهُ َوْجهَهُ ُموَسى  يَشْعبِ  َمَذلَّةَ  َرأَْيتُ  قَدْ  إِنِّي: »الرَّ

ِريِهمْ  أَْجلِ  ِمنْ  ُصَراَخهُمْ  َوَسِمْعتُ  ِمْصرَ  فِي الَِّذي  أَْوَجاَعهُْم، َعلِْمتُ  إِنِّي ُمَسخِّ

 َدةٍ َجيِّ أَْرضٍ  إِلَى األَْرضِ  تِْلكَ  ِمنْ  َوأُْصِعَدهُمْ  اْلِمْصِريِّيَن، أَْيِدي ِمنْ  ألُْنقَِذهُمْ  فَنََزْلتُ 

 َواْلِحثِّيِّينَ  اْلَكْنَعانِيِّينَ  َمَكانِ  إِلَى َوَعَسَلً، لَبَنًا تَفِيضُ  أَْرضٍ  إِلَى َوَواِسَعٍة،

يِّينَ  َواألَُموِريِّينَ  يِّينَ  َواْلفِِرزَّ  ْسَرائِيلَ إِ  بَنِي اخُ ُصرَ  هَُوَذا َواآلنَ  َواْليَبُوِسيِّيَن. َواْلِحوِّ

، أَتَى قَدْ  يقَةَ  أَْيًضا َوَرأَْيتُ  إِلَيَّ  لُمَّ هَ  فَاآلنَ  اْلِمْصِريُّوَن، بِهَا يَُضايِقُهُمْ  الَّتِي الضِّ

: ّلِلِ  ُموَسى فَقَالَ  .«ِمْصرَ  ِمنْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َشْعبِي َوتُْخِرجُ  فِْرَعْوَن، إِلَى فَأُْرِسلُكَ 

 :فَقَالَ  «ِمْصَر؟ ِمنْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي أُْخِرجَ  َوَحتَّى فِْرَعْوَن، إِلَى أَْذهَبَ  َحتَّى أَنَا َمنْ »

ْعبَ  تُْخِرجُ  ِحينََما: أَْرَسْلتُكَ  أَنِّي اْلَعَلََمةُ  لَكَ  تَُكونُ  َوهِذهِ  َمَعَك، أَُكونُ  إِنِّي»  ِمنْ  الشَّ

 ْسَرائِيلَ إِ  بَنِي إِلَى آتِي أَنَا هَا: »ّلِلِ  ُموَسى فَقَالَ  .«اْلَجبَلِ  هَذا َعلَى هللاَ  تَْعبُُدونَ  ِمْصَر،

 فَقَالَ  «لَهُْم؟ أَقُولُ  فََماَذا اْسُمهُ؟ َما: لِي قَالُوا فَإَِذا إِلَْيُكمْ  أَْرَسلَنِي آبَائُِكمْ  إِلهُ: لَهُمْ  َوأَقُولُ 

 يأَْرَسلَنِ  أَْهيَهْ : إِْسَرائِيلَ  لِبَنِي تَقُولُ  هَكَذا: »َوقَالَ  «أَْهيَهْ  الَِّذي أَْهيَهِ : »لُِموَسى هللاُ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«إِلَْيُكمْ 
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 (2:  2 - 9:  4)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بِّ  ُغْصنُ  يَُكونُ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي  ينَ لِلنَّاجِ  َوِزينَةً  فَْخًرا األَْرضِ  َوثََمرُ  َوَمْجًدا، بَهَاءً  الرَّ

 َسمَّىيُ أُوُرَشلِيَم، فِي يُْتَركُ  َوالَِّذي ِصْهيَْونَ  فِي يَْبقَى الَِّذي أَنَّ  َويَُكونُ  إِْسَرائِيَل. ِمنْ 

وًسا يِّدُ  َغَسلَ  إَِذا أُوُرَشلِيَم. فِي لِْلَحيَاةِ  ُكتِبَ  َمنْ  ُكلُّ  قُدُّ  َونَقَّى ِصْهيَْوَن، بَنَاتِ  َذرَ قَ  السَّ

بُّ  يَْخلُقُ  اإِلْحَراِق، َوبُِروحِ  اْلقََضاءِ  بُِروحِ  َوَسِطهَا ِمنْ  أُوُرَشلِيمَ  َدمَ   ُكلِّ  َعلَى الرَّ

 ُمْلتَِهبَةٍ  نَارٍ  َولََمَعانَ  َوُدَخانًا نَهَاًرا، َسَحابَةً  َمْحفَلِهَا َوَعلَى ِصْهيَْونَ  َجبَلِ  ِمنْ  َمَكانٍ 

، ِمنَ  نَهَاًرا لِْلفَْيءِ  ِمظَلَّةٌ  َوتَُكونُ  ِغطَاًء. َمْجدٍ  ُكلِّ  َعلَى ألَنَّ  لَْيَلً،  بَأٍ َولَِمخْ  َولَِمْلَجأٍ  اْلَحرِّ

ْيلِ  ِمنَ   َكْرمٌ  لَِحبِيبِي َكانَ : لَِكْرِمهِ  ُمِحبِّي نَِشيدَ  َحبِيبِي َعنْ  ألُْنِشَدنَّ  اْلَمطَِر. َوِمنَ  السَّ

 فِي بُْرًجا َوبَنَى َسْوَرَق، َكْرمَ  َوَغَرَسهُ ِحَجاَرتَهُ َونَقَّى فَنَقَبَهُ َخِصبٍَة، أََكَمةٍ  َعلَى

 َواآلنَ » يئًا.َردِ  ِعنَبًا فََصنَعَ  ِعنَبًا يَْصنَعَ  أَنْ  فَاْنتَظَرَ  ِمْعَصَرةً، أَْيًضا فِيهِ  َونَقَرَ  َوَسِطِه،

انَ  يَا  اأَْيضً  يُْصنَعُ  َماَذا َكْرِمي. َوبَْينَ  بَْينِي اْحُكُموا يَهُوَذا، َوِرَجالَ  أُوُرَشلِيمَ  ُسكَّ

 ا؟َرِديئً  ِعنَبًا َصنَعَ  ِعنَبًا، يَْصنَعَ  أَنْ  اْنتَظَْرتُ  إِذِ  لَِماَذا لَهُ؟ أَْصنَْعهُ لَمْ  َوأَنَا لَِكْرِمي

فُُكمْ  فَاآلنَ   ُجْدَرانَهُ أَْهِدمُ  ْعيِ لِلرَّ  فَيَِصيرُ  ِسيَاَجهُ أَْنِزعُ : بَِكْرِمي أَْصنَعُ  َماَذا أَُعرِّ

ْوِس. فَيَِصيرُ   أُوِصيوَ  َوَحَسكٌ  َشْوكٌ  فَيَْطلَعُ  يُْنقَُب، َوالَ  يُْقَضبُ  الَ  َخَرابًا َوأَْجَعلُهُ لِلدَّ

 َوَغْرسَ  إِْسَرائِيَل، بَْيتُ  هُوَ  اْلُجنُودِ  َربِّ  َكْرمَ  إِنَّ  .«َمطًَرا َعلَْيهِ  يُْمِطرَ  الَ  أَنْ  اْلَغْيمَ 

تِهِ   َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .يَهُوَذا ِرَجالُ  لَذَّ
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 بَاِكر

 (92 - 92:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 ،  .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 11:  43 مز

بّ  أَيُّهَا َوأَْنت ك َرْحَمتِك َعنَى، َرْأفَتِك تَْبُعدْ  اَل  إلَِهي، الرَّ  يإقتبََلنِ  اللََّذانِ  هَُما َوبَرَّ

 .هَلِّلُويَا .ِحينٍ  ُكلِّ  فِي
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا وحَ  إْنتَهَرَ  يَتََراَكُضوَن، اْلَجْمعَ  أَنَّ  يَُسوعُ  َرأَى فَلَمَّ وحُ ا أَيُّهَا» :لَهُ قَائَِلً  النَِّجسَ  الرُّ  لرُّ

، األَْخَرسُ   َشِديًدا َوَصَرَعهُ فََصَرخَ  .«أَْيًضا تَْدُخْلهُ َوالَ  ِمْنهُ اْخُرجْ : آُمُركَ  أَنَا األََصمُّ

 اَمهُ،َوأَقَ  بِيَِدهِ  يَُسوعُ  فَأَْمَسَكهُ .«َماتَ  إِنَّهُ: »َكثِيُرونَ  قَالَ  َحتَّى َكَمْيٍت، فََصارَ  َوَخَرجَ 

ا فَقَاَم.  .«هُ؟نُْخِرجَ  أَنْ  نَْحنُ  نَْقِدرْ  لَمْ  لَِماَذا» :اْنفَِرادٍ  َعلَى تََلَِميُذهُ  َسأَلَهُ بَْيتًا َدَخلَ  َولَمَّ

َلَةِ  إِالَّ  بَِشْيءٍ  يَْخُرجَ  أَنْ  يُْمِكنُ  الَ  اْلِجْنسُ  هَذا» :لَهُمْ  فَقَالَ  ْومِ  بِالصَّ  .«َوالصَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (92 - 12:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َماءِ  ِمنَ  ُمْعلَنٌ  هللاِ  َغَضبَ  ألَنَّ   نَ يَْحِجُزو الَِّذينَ  َوإِْثِمِهِم، النَّاسِ  فُُجورِ  َجِميعِ  َعلَى السَّ

 َغْيرَ  أُُموَرهُ  ألَنَّ  لَهُْم، أَْظهََرهَا هللاَ  ألَنَّ  فِيِهْم، ظَاِهَرةٌ  هللاِ  َمْعِرفَةُ  إِذْ  بِاإِلْثِم. اْلَحقَّ 

ْرَمِديَّةَ  قُْدَرتَهُ بِاْلَمْصنُوَعاِت، ُمْدَرَكةً  اْلَعالَمِ  َخْلقِ  ُمْنذُ  تُرىَ  اْلَمْنظُوَرةِ   ،َوالَهُوتَهُ السَّ

ا ألَنَّهُمْ  ُعْذٍر. بَِلَ  إِنَّهُمْ  َحتَّى ُدوهُ  لَمْ  هللاَ  َعَرفُوا لَمَّ  اَحِمقُو بَلْ  َكإِلٍه، يَْشُكُروهُ  أَوْ  يَُمجِّ

. قَْلبُهُمُ  َوأَْظلَمَ  أَْفَكاِرِهْم، فِي  ،ُجهََلَءَ  َصاُروا ُحَكَماءُ  أَنَّهُمْ  يَْزُعُمونَ  هُمْ  َوبَْينََما اْلَغبِيُّ

 َوالطُّيُوِر، يَْفنَى، الَِّذي اإِلْنَسانِ  ُصوَرةِ  بِِشْبهِ  يَْفنَى الَ  الَِّذي هللاِ  َمْجدَ  َوأَْبَدلُوا

، َوابِّ افَ  َوالدَّ حَّ  ،النََّجاَسةِ  إِلَى قُلُوبِِهمْ  َشهََواتِ  فِي أَْيًضا هللاُ  أَْسلََمهُمُ  لِذلِكَ  اِت.َوالزَّ

 َوَعبَُدوا َواتَّقَْوا بِاْلَكِذِب، هللاِ  َحقَّ  اْستَْبَدلُوا الَِّذينَ  َذَواتِِهِم. بَْينَ  أَْجَساِدِهمْ  إِلهَانَةِ 

 آِميَن. األَبَدِ  إِلَى ُمبَاَركٌ  هُوَ  الَِّذي اْلَخالِِق، ُدونَ  اْلَمْخلُوقَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (2 - 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

نا، ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعالرسول يهوذا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

ينَ  إِلَى يَْعقُوَب، َوأَُخو اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َعْبدُ  يَهُوَذا، ِسينَ  اْلَمْدُعوِّ  اآلِب، هللاِ  فِي اْلُمقَدَّ

ْحَمةُ  لَُكمُ  لِتَْكثُرْ : اْلَمِسيحِ  لِيَُسوعَ  َواْلَمْحفُوِظينَ  َلَمُ  الرَّ  ِحبَّاُء،األَ  أَيُّهَا َواْلَمَحبَّةُ. َوالسَّ
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 أَنْ  اْضطُِرْرتُ  اْلُمْشتََرِك، اْلَخَلَصِ  َعنِ  إِلَْيُكمْ  ألَْكتُبَ  اْلَجْهدِ  ُكلَّ  أَْصنَعُ  ُكْنتُ  إِذْ 

ةً  اْلُمَسلَّمِ  اإِليَمانِ  ألَْجلِ  تَْجتَِهُدوا أَنْ  َواِعظًا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبَ  يِسيَن. َمرَّ  لَ َدخَ  ألَنَّهُ لِْلقِدِّ

ْينُونَِة، لِهِذهِ  اْلقَِديمِ  ُمْنذُ  ُكتِبُوا قَدْ  أُنَاسٌ  ُخْلَسةً  اٌر، الدَّ لُونَ  فُجَّ  لَىإِ  إِلِهنَا نِْعَمةَ  يَُحوِّ

َعاَرِة، يِّدَ  َويُْنِكُرونَ  الدَّ رَ  أَنْ  فَأُِريدُ  اْلَمِسيَح. يَُسوعَ  َوَربَّنَا هللاَ : اْلَوِحيدَ  السَّ  َولَوْ  ُكْم،أَُذكِّ

ةً، هَذا َعلِْمتُمْ  بَّ  أَنَّ  َمرَّ ْعبَ  َخلَّصَ  بَْعَدَما الرَّ  الَِّذينَ  أَْيًضا أَْهلَكَ  َر،ِمصْ  أَْرضِ  ِمنْ  الشَّ

 إِلَى َحفِظَهُمْ  َمْسَكنَهُمْ  تََرُكوا بَلْ  ِريَاَستَهُْم، يَْحفَظُوا لَمْ  الَِّذينَ  َواْلَمَلَئَِكةُ  يُْؤِمنُوا. لَمْ 

 لَّتِيا َواْلُمُدنَ  َوَعُموَرةَ  َسُدومَ  أَنَّ  َكَما الظََّلَِم. تَْحتَ  أَبَِديَّةٍ  بِقُيُودٍ  اْلَعِظيمِ  اْليَْومِ  َدْينُونَةِ 

 ِعْبَرةً  ُجِعلَتْ  آَخَر، َجَسدٍ  َوَراءَ  َوَمَضتْ  ِمْثلِِهَما، طَِريق َعلَى َزنَتْ  إِذْ  َحْولَهَُما،

ُسونَ  اْلُمْحتَلُِموَن، أَْيًضا، هُؤالَءِ  َكذلِكَ  َولِكنْ  أَبَِديٍَّة. نَارٍ  ِعقَابَ  ُمَكابَِدةً   َد،اْلَجسَ  يُنَجِّ

يَاَدِة، َويَتَهَاَونُونَ   األَْمَجاِد. َذِوي َعلَى َويَْفتَُرونَ  بِالسِّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (11:  2 - 06:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ُسلِ  ِمنَ  ُدِعيَ  الَِّذي َويُوُسفُ   ِسيُّ قُْبرُ  الَِويٌّ  َوهُوَ  اْلَوْعِظ، اْبنَ  يُتَْرَجمُ  الَِّذي بَْرنَابَا، الرُّ

َراِهمِ  َوأَتَى بَاَعهُ، َحْقلٌ  لَهُ َكانَ  إِذْ  اْلِجْنِس، ُسِل. أَْرُجلِ  ِعْندَ  َوَوَضَعهَا بِالدَّ  َوَرُجلٌ  الرُّ

 ذلَِك، َخبَرُ  لَهَا َواْمَرأَتُهُ الثََّمِن، ِمنَ  َواْختَلَسَ  ُمْلًكا. بَاعَ  َسفِّيَرةُ، َواْمَرأَتُهُ َحنَانِيَّا، اْسُمهُ

ُسِل. أَْرُجلِ  ِعْندَ  َوَوَضَعهُ بُِجْزءٍ  ىَوأَتَ   َمألَ  لَِماَذا يَاَحنَانِيَّا،: »بُْطُرسُ  فَقَالَ  الرُّ

ْيطَانُ  وحِ  َعلَى لِتَْكِذبَ  قَْلبَكَ  الشَّ  بَاق هُوَ وَ  أَلَْيسَ  اْلَحْقِل؟ ثََمنِ  ِمنْ  َوتَْختَلِسَ  اْلقُُدسِ  الرُّ
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ا لََك؟ يَْبقَى َكانَ   هَذا بِكَ قَلْ  فِي َوَضْعتَ  بَالُكَ  فََما ُسْلطَانَِك؟ فِي يَُكنْ  أَلَمْ  بِيَع، َولَمَّ

ا .«هللاِ  َعلَى بَلْ  النَّاسِ  َعلَى تَْكِذبْ  لَمْ  أَْنتَ  األَْمَر؟  قَعَ وَ  اْلَكَلَمَ  هَذا َحنَانِيَّا َسِمعَ  فَلَمَّ

 َولَفُّوهُ  األَْحَداثُ  فَنَهَضَ  بِذلَِك. َسِمُعوا الَِّذينَ  َجِميعِ  َعلَى َعِظيمٌ  َخْوفٌ  َوَصارَ  َوَماتَ 

ةِ  بَْعدَ  َحَدثَ  ثُمَّ  َوَدفَنُوهُ. َخاِرًجا َوَحَملُوهُ   َدَخلَْت، اْمَرأَتَهُ أَنَّ  َساَعاٍت، ثََلَثِ  نَْحوِ  ُمدَّ

 «ْقَل؟اْلحَ  بِْعتَُما اْلِمْقَدارِ  أَبِهَذا: لِي قُولِي» :بُْطُرسُ  فأََجابَهَا َجَرى. َما َخبَرُ  لَهَا َولَْيسَ 

 ُروحِ  ِربَةِ تَجْ  َعلَى اتَّفَْقتَُما بَالُُكَما َما» :بُْطُرسُ  لَهَا فَقَالَ  .«اْلِمْقَدارِ  بِهَذا نََعْم،» :فَقَالَتْ 

؟ بِّ  فََوقََعتْ  .«َخاِرًجا َوَسيَْحِملُونَكِ  اْلبَاِب، َعلَى َرُجلَكِ  َدفَنُوا الَِّذينَ  أَْرُجلُ  هَُوَذا الرَّ

بَابُ  فََدَخلَ  َوَماتَتْ  ِرْجلَْيهِ  ِعْندَ  اْلَحالِ  فِي  َخاِرًجا فََحَملُوهَا َمْيتَةً، َوَوَجُدوهَا الشَّ

 لَِّذينَ ا َجِميعِ  َوَعلَى اْلَكنِيَسةِ  َجِميعِ  َعلَى َعِظيمٌ  َخْوفٌ  فََصارَ  َرُجلِهَا. بَِجانِبِ  َوَدفَنُوهَا

 بِذلَِك. َسِمُعوا

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (2 - 1:  12) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُهِمن 
 

  9 ، 1:  92 مز

 

ُموا بِّ  قَدِّ بّ  قَِدُموا هللاِ، أَْبنَاءَ  يَا لِلرَّ بّ  قَِدُموا. اْلِكبَاش أَْبنَاء لِلرَّ  ةً،َوَكَرامَ  َمجًدا لِلرَّ

بّ  قَِدُموا  .هَلِّلُويَا .إِلْسِمهِ  َمْجًدا لِلرَّ
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اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

، َوالَ  ِحينٍ  ُكلَّ  يَُصلَّى أَنْ  يَْنبَِغي أَنَّهُ فِي َمثََلً  أَْيًضا لَهُمْ  َوقَالَ   فِي انَ كَ » :قِائَِلً  يَُملَّ

 تْ َوَكانَ  أَْرَملَةٌ  اْلَمِدينَةِ  تِْلكَ  فِي َوَكانَ  إِْنَسانًا. يَهَابُ  َوالَ  هللاَ  يََخافُ  الَ  قَاضٍ  َمِدينَةٍ 

 قَالَ  لِكَ ذ بَْعدَ  َولِكنْ  َزَمانٍ  إِلَى يََشاءُ  الَ  َوَكانَ  َخْصِمي. ِمنْ  أَْنِصْفنِي: قَائِلَةً  إِلَْيهِ  تَأْتِي

 األَْرَملَةَ  هِذهِ  أَنَّ  ألَْجلِ  فَإِنِّي إِْنَسانًا، أَهَابُ  َوالَ  هللاَ  أََخافُ  الَ  ُكْنتُ  َوإِنْ : نَْفِسهِ  فِي

بُّ  َوقَالَ  .«فَتَْقَمَعنِي َدائًِما تَأْتِيَ  لِئََلَّ  أُْنِصفُهَا، تُْزِعُجنِي،  قُولُ يَ  َما إْسَمُعوا» :الرَّ

اِرِخينَ  ُمْختَاِريِه، هللاُ  يُْنِصفُ  أَفََلَ  الظُّْلِم. قَاِضي  تََمهِّلٌ مُ  َوهُوَ  َولَْيَلً، نَهَاًرا إِلَْيهِ  الصَّ

 ِجدُ يَ  أَلََعلَّهُ اإِلْنَساِن، اْبنُ  َجاءَ  َمتَى َولِكنْ  َسِريًعا يُْنِصفُهُمْ  إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  َعلَْيِهْم؟

ِ َدائِماً   . «األَْرِض؟ َعلَى اإِليَمانَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الثاني من الُصوم الُمقدس ثاُلثاءيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (96 - 1:  12) أيُوب ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ أيًوب الِصديّق، ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُونَ  َمتَى َحتَّى: »َوقَالَ  أَيُّوبُ  فَأََجابَ   َشرَ عَ  هِذهِ  بِاْلَكَلَِم؟ َوتَْسَحقُونَنِي نَْفِسي تَُعذِّ

اتٍ   قِرُّ تَْستَ  َعلَيَّ  َحقًّا َضلَْلتُ  َوهَْبنِي تَْحِكُرونِي. أَنْ  ِمنْ  تَْخَجلُوا لَمْ  أَْخَزْيتُُمونِي َمرَّ

، تَْستَْكبُِرونَ  بِاْلَحقِّ  ُكْنتُمْ  إِنْ  َضَلَلَتِي.  هللاَ  أَنَّ  ًذاإِ  فَاْعلَُموا َعاِري. َعلَيَّ  فَثَبِّتُوا َعلَيَّ

َجنِي، قَدْ   َولَْيسَ  أَْدُعو أُْستََجابُ  فََلَ  ظُْلًما أَْصُرخُ  إِنِّي هَا أُْحبُولَتَهُ. َعلَيَّ  َولَفَّ  َعوَّ

طَ  قَدْ  ُحْكٌم.  َكَراَمتِي َعنِّي أََزالَ  ظََلًَما. َجَعلَ  ُسبُلِي َوَعلَى أَْعبُُر، فََلَ  طَِريقِي َحوَّ

 َوأَْضَرمَ  َرَجائِي، َشَجَرةٍ  ِمْثلَ  َوقَلَعَ  فََذهَْبُت، ِجهَةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  هََدَمنِي َرْأِسي. تَاجَ  َونََزعَ 

وا ُغَزاتُهُ، َجاَءتْ  َمًعا َكأَْعَدائِِه. َوَحِسبَنِي َغَضبَهُ، َعلَيَّ   َوَحلُّوا طَِريقَهُْم، َعلَيَّ  َوأََعدُّ

 َخَذلُونِي، قَدْ  أَقَاِربِي َعنِّي. َزاُغوا َوَمَعاِرفِي إِْخَوتِي، َعنِّي أَْبَعدَ  قَدْ  َخْيَمتِي. َحْولَ 

 أَْعيُنِِهمْ  يفِ  ِصْرتُ  أَْجنَبِيًّا يَْحِسبُونَنِي َوإَِمائِي بَْيتِي نَُزالَءُ  نَُسونِي. َعَرفُونِي َوالَِّذينَ 

ْعتُ  بِفَِمي يُِجبْ  فَلَمْ  َدَعْوتُ  َعْبِدي َغِريبًا.  أَتِي،اْمرَ  ِعْندَ  َمْكُروهَةٌ  نَْكهَتِي إِلَْيِه. تََضرَّ

. يَتََكلَُّمونَ  قُْمتُ  إَِذا َرَذلُونِي قَدْ  أَْيًضا اَألَْوالَدُ  أَْحَشائِي. أَْبنَاءِ  ِعْندَ  َوَخَمْمتُ   َعلَيَّ

. اْنقَلَبُوا أَْحبَْبتُهُمُ  َوالَِّذينَ  ِرَجالِي، ُكلُّ  َكِرهَنِي  لَْحِمي،وَ  بِِجْلِدي لَِصقَ  قَدْ  َعْظِمي َعلَيَّ

 قَدْ  هللاِ  يَدَ  ألَنَّ  أَْصَحابِي، يَا َعلَيَّ  أَْنتُمْ  تََراَءفُوا تََراَءفُوا، أَْسنَانِي. بِِجْلدِ  تُ َونََجوْ 

ْتنِي.  آلنَ ا َكلَِماتِي لَْيتَ » لَْحِمي؟ ِمنْ  تَْشبَُعونَ  َوالَ  هللاُ، َكَما تُطَاِرُدونَنِي لَِماَذا َمسَّ

ْخرِ  فِي األَبَدِ  إِلَى َونُقَِرتْ  ِسْفٍر، فِي ُرِسَمتْ  لَْيتَهَا يَا تُْكتَبُ   دٍ َحِدي بِقَلَمِ  الصَّ

ا َوبَِرَصاٍص. ، َولِيِّي أَنَّ  َعلِْمتُ  فَقَدْ  أَنَا أَمَّ  نْ أَ  َوبَْعدَ  يَقُوُم، األَْرضِ  َعلَى َواآلِخرَ  َحيٌّ

  َمجداً لِلثالوث األقَدس. .هللاَ  أََرى َجَسِدي َوبُِدونِ  هَذا، ِجْلِدي يُْفنَى
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 (16 - 2:  2)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

تِهِ  َوَغْرسَ  إِْسَرائِيَل، بَْيتُ  هُوَ  اْلُجنُودِ  َربِّ  َكْرمَ  إِنَّ   إَِذافَ  َحقًّا فَاْنتَظَرَ  يَهُوَذا ِرَجالُ  لَذَّ

 بَِحْقل، ْقَلً حَ  َويَْقِرنُونَ  بِبَْيٍت، بَْيتًا يَِصلُونَ  لِلَِّذينَ  َوْيلٌ  ُصَراٌخ. فَإَِذا َوَعْدالً  َدٍم، َسْفكُ 

 َربُّ  الَ قَ  أُُذنَيَّ  فِي األَْرِض. َوَسطِ  فِي َوْحَدُكمْ  تَْسُكنُونَ  فَِصْرتُمْ  َمْوِضعٌ  يَْبقَ  لَمْ  َحتَّى

 ألَنَّ  اِكٍن.سَ  بَِلَ  َوَحَسنَةً  َكبِيَرةً  بُيُوتًا َخَرابًا تَِصيرُ  َكثِيَرةً  بُيُوتًا إِنَّ  أَالَ : »اْلُجنُودِ 

 ِرينَ لِْلُمبَكِّ  َوْيلٌ  .«إِيفَةً  يَْصنَعُ  بَِذارٍ  َوُحوَمرَ  َواِحًدا، بَثًّا تَْصنَعُ  َكْرمٍ  فََداِدينِ  َعْشَرةَ 

ِرينَ  اْلُمْسِكَر، يَْتبَُعونَ  َصبَاًحا  ودُ اْلعُ  َوَصارَ  اْلَخْمُر. تُْلِهبُهُمُ  اْلَعتََمةِ  فِي لِْلُمتَأَخِّ

بَابُ  بِّ  فَْعلِ  َوإِلَى َوالَئَِمهُْم، َواْلَخْمرُ  َوالنَّايُ  َوالدُّفُّ  َوالرَّ  َوَعَملَ  يَْنظُُروَن، الَ  الرَّ

 عٍ،ُجو ِرَجالَ  ُشَرفَاُؤهُ  َوتَِصيرُ  اْلَمْعِرفَِة، لَِعَدمِ  َشْعبِي ُسبِيَ  لِذلِكَ  يََرْوَن. الَ  يََدْيهِ 

تُهُ َعتِ  لِذلِكَ  اْلَعطَِش. ِمنَ  يَابِِسينَ  َوَعامَّ ،حَ  بَِلَ  فَاهَا َوفََغَرتْ  نَْفَسهَا، اْلهَاِويَةُ  َوسَّ  دٍّ

جُ  َويَُحطُّ  اإِلْنَسانُ  َويَُذلُّ  فِيهَا. َواْلُمْبتَِهجُ  َوَضِجيُجهَا َوُجْمهُوُرهَا بَهَاُؤهَا فَيَْنِزلُ   ُل،الرَّ

 ْلقُدُّوسُ ا اإِللهُ َويَتَقَدَّسُ  بِاْلَعْدِل، اْلُجنُودِ  َربُّ  َويَتََعالَى تُوَضُع. اْلُمْستَْعلِينَ  َوُعيُونُ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .بِاْلبِرِّ 
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 بَاِكر

 (01 - 99:  19) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

  10 ، 4:  41 مز

بُّ  ُمبَاَركٌ . «إِلَْيكَ  أَْخطَأْتُ  قَدْ  ألَنِّي نَْفِسي اْشفِ . اْرَحْمنِي َربُّ  يَا: »قُْلتُ  أَنَا  لهُإِ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .فَآِمينَ  آِمينَ . األَبَدِ  َوإِلَى األََزلِ  ِمنَ  إِْسَرائِيَل،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

وا الَ : لَُكمْ  أَقُولُ  هَذا أَْجلِ  ِمنْ » :لِتََلَِميِذهِ  َوقَالَ   ْلَجَسدِ لِ  َوالَ  تَأُْكلُوَن، بَِما لَِحيَاتُِكمْ  تَْهتَمُّ

لُوا اللِّبَاِس. ِمنَ  أَْفَضلُ  َواْلَجَسدُ  الطََّعاِم، ِمنَ  أَْفَضلُ  اَْلَحيَاةُ  تَْلبَُسوَن. بَِما : ْلِغْربَانَ ا تَأَمَّ

 اْلَحِريِّ بِ  أَْنتُمْ  َكمْ  يُقِيتُهَا َوهللاُ  َمْخَزٌن، َوالَ  َمْخَدعٌ  لَهَا َولَْيسَ  تَْحُصُد، َوالَ  تَْزَرعُ  الَ  أَنَّهَا

 إِنْ فَ  َواِحَدةً؟ ِذَراًعا قَاَمتِهِ  َعلَى يَِزيدَ  أَنْ  يَْقِدرُ  اْهتَمَّ  إَِذا ِمْنُكمْ  َوَمنْ  الطُّيُوِر. ِمنَ  أَْفَضلُ 

لُوا بِاْلبََواقِي؟ تَْهتَمُّونَ  فَلَِماَذا األَْصَغِر، َعلَى َوالَ  تَْقِدُرونَ  الَ  ُكْنتُمْ  نَابِ  تَأَمَّ  َكْيفَ  قَ الزَّ

 يَْلبَسُ  َكانَ  َمْجِدهِ  ُكلِّ  فِي ُسلَْيَمانُ  َوالَ  إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ  تَْغِزُل، َوالَ  تَْتَعبُ  الَ : تَْنُمو

 نُّورِ التَّ  فِي َغًدا ْطَرحُ َويُ اْلَحْقلِ  فِي اْليَْومَ  يُوَجدُ  الَِّذي اْلُعْشبُ  َكانَ  فَإِنْ  ِمْنهَا. َكَواِحَدةٍ 

 تَأُْكلُونَ  َما أَْنتُمْ  بُواتَْطلُ  فََلَ  اإِليَماِن؟ قَلِيلِي يَا أَْنتُمْ  يُْلبُِسُكمْ  بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  هَكَذا، هللاُ  يُْلبُِسهُ

ا اْلَعالَمِ  أَُممُ  تَْطلُبُهَا ُكلَّهَا هِذهِ  فَإِنَّ  تَْقلَقُوا، َوالَ  تَْشَربُونَ  َوَما  أَنَُّكمْ  ْعلَمُ يَ  فَأَبُوُكمْ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

 لَُكْم. تَُزادُ  ُكلُّهَا َوهِذهِ  هللاِ، َملَُكوتَ  اْطلُبُوا بَلِ  هِذِه. إِلَى تَْحتَاُجونَ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 6:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  كورونثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

حِّ  يَْزَرعُ  َمنْ  َوإِنَّ  هَذا حِّ  بِالشُّ  بََرَكاتِ فَبِالْ  بِاْلبََرَكاتِ  يَْزَرعُ  َوَمنْ  يَْحُصُد، أَْيًضا فَبِالشُّ

 يَ اْلُمْعطِ  ألَنَّ  اْضِطَرارٍ  أَوِ  ُحْزنٍ  َعنْ  لَْيسَ  بِقَْلبِِه، يَْنِوي َكَما َواِحدٍ  ُكلُّ  يَْحُصُد. أَْيًضا

 ْكتِفَاءٍ ا ُكلُّ  َولَُكمْ  تَُكونُوا لَِكيْ  نِْعَمٍة، ُكلَّ  يَِزيَدُكمْ  أَنْ  قَاِدرٌ  َوهللاُ  هللاُ. يُِحبُّهُ اْلَمْسُرورَ 

قَ » :َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما َصالِحٍ. َعَمل ُكلِّ  فِي تَْزَداُدونَ  َشْيٍء، ُكلِّ  فِي ِحينٍ  ُكلَّ   فَرَّ

هُ  اْلَمَساِكينَ  أَْعطَى مُ  َوالَِّذي .«األَبَدِ  إِلَى يَْبقَى بِرُّ اِرعِ  بَِذاًرا يُقَدِّ  ْكِل،لِألَ  َوُخْبًزا لِلزَّ

مُ  َلَتِ  َويُْنِمي بَِذاَرُكمْ  َويَُكثِّرُ  َسيُقَدِّ ُكْم. غَّ  يُْنِشئُ  َخاءٍ سَ  لُِكلِّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي ُمْستَْغنِينَ  بِرِّ

يِسينَ  إِْعَوازَ  يَُسدُّ  لَْيسَ  اْلِخْدَمةِ  هِذهِ  اْفتَِعالَ  ألَنَّ  ّلِلِ. ُشْكًرا بِنَا  بُِشْكرٍ  يَِزيدُ  بَلْ  فَقَْط، اْلقِدِّ

ُدونَ  اْلِخْدَمِة، هِذهِ  بِاْختِبَارِ  هُمْ  إِذْ  ّلِلِ. َكثِيرٍ   لِ إِلْنِجي اْعتَِرافُِكمْ  طَاَعةِ  َعلَى هللاَ  يَُمجِّ

 أَْجلِ  نْ مِ  إِلَْيُكمْ  ُمْشتَاقِينَ  ألَْجلُِكْم، َوبُِدَعائِِهمْ  َولِْلَجِميعِ. لَهُمْ  التَّْوِزيعِ  َوَسَخاءِ  يحِ،اْلَمسِ 

 َعْنهَا. يَُعبَّرُ  الَ  الَّتِي َعِطيَّتِهِ  َعلَى ّلِلِ  فَُشْكًرا لََدْيُكْم. اْلفَائِقَةِ  هللاِ  نِْعَمةِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيَعلَى أروَ عمةُ هللاَّ
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 (19 - 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالرسول األولى يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِّ  هللاِ  َعْبدُ  يَْعقُوُب، َلَمَ  يُْهِدي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َوالرَّ  الَِّذينَ  طًاِسبْ  َعَشرَ  االْثنَيْ  إِلَى السَّ

تَاِت. فِي َعٍة، تََجاِربَ  فِي تَقَُعونَ  ِحينََما إِْخَوتِي يَا فََرحٍ  ُكلَّ  اِْحِسبُوهُ  الشَّ  َعالِِمينَ  ُمتَنَوِّ

ا َصْبًرا. يُْنِشئُ  إِيَمانُِكمْ  اْمتَِحانَ  أَنَّ  ْبرُ  َوأَمَّ ، َعَملٌ  لَهُ فَْليَُكنْ  الصَّ ينَ  نُواتَُكو لَِكيْ  تَامٌّ  تَامِّ

 نَ مِ  فَْليَْطلُبْ  ِحْكَمةٌ، تُْعِوُزهُ  أََحُدُكمْ  َكانَ  إِنْ  َوإِنََّما َشْيٍء. فِي نَاقِِصينَ  َغْيرَ  َوَكاِملِينَ 

 َغْيرَ  َمانٍ بِإِي لِيَْطلُبْ  َولِكنْ  لَهُ. فََسيُْعطَى يَُعيُِّر، َوالَ  بَِسَخاءٍ  اْلَجِميعَ  يُْعِطي الَِّذي هللاِ 

يحُ  تَْخبِطُهُ اْلبَْحرِ  ِمنَ  َمْوًجا يُْشبِهُ اْلُمْرتَابَ  ألَنَّ  اْلبَتَّةَ، ابٍ ُمْرتَ   يَظُنَّ  َلَ فَ  َوتَْدفَُعهُ. الرِّ

. ِعْندِ  ِمنْ  َشْيئًا يَنَالُ  أَنَّهُ اإِلْنَسانُ  ذلِكَ  بِّ  يعِ َجمِ  فِي ُمتَقَْلقِلٌ  هُوَ  َرْأيَْينِ  ُذو َرُجلٌ  الرَّ

ا بِاْرتِفَاِعِه، اْلُمتَِّضعُ  األَخُ  َوْليَْفتَِخرِ  طُُرقِِه.  اْلُعْشبِ  ْهرِ َكزَ  ألَنَّهُ فَبِاتَِّضاِعِه، اْلَغنِيُّ  َوأَمَّ

ْمسَ  ألَنَّ  يَُزوُل. ، أَْشَرقَتْ  الشَّ  الُ َجمَ  َوفَنِيَ  َزْهُرهُ  فََسقَطَ  اْلُعْشَب، فَيَبََّستِ  بِاْلَحرِّ

ُجلِ  طُوبَى طُُرقِِه. فِي أَْيًضا اْلَغنِيُّ  يَْذبُلُ  هَكَذا َمْنظَِرهِ   ألَنَّهُ ةَ،التَّْجِربَ  يَْحتَِملُ  الَِّذي لِلرَّ

بُّ  بِهِ  َوَعدَ  الَِّذي «اْلَحيَاةِ  إِْكلِيلَ » يَنَالُ  تََزكَّى إَِذا  يُِحبُّونَهُ. لِلَِّذينَ  الرَّ

ا  َشْهَوتُهُ َمَعهُ،ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي وَ  وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (99 - 10:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا،   آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا يَّاِن، اْلِعْلمِ  َعِديَما إِْنَسانَانِ  أَنَّهَُما َوَوَجُدوا َويُوَحنَّا، بُْطُرسَ  ُمَجاهََرةَ  َرأَْوا فَلَمَّ  َوَعامِّ

بُوا  اقِفًاوَ  ُشفِيَ  الَِّذي اإِلْنَسانَ  نَظَُروا إِذْ  َولِكنْ  يَُسوَع. َمعَ  َكانَا أَنَّهَُما فََعَرفُوهَُما تََعجَّ

 اْلَمْجَمعِ، َخاِرجِ  إِلَى يَْخُرَجا أَنْ  فَأََمُروهَُما بِِه. يُنَاقُِضونَ  َشْيءٌ  لَهُمْ  يَُكنْ  لَمْ  َمَعهَُما،

ُجلَْيِن؟ بِهَذْينِ  نَْفَعلُ  َماَذا: »قَائِلِينَ  بَْينَهُْم. فِيَما َوتَآَمُروا انِ  لَِجِميعِ  ظَاِهرٌ  ألَنَّهُ الرَّ  ُسكَّ

 يعَ تَشِ  لِئََلَّ  َولِكنْ  نُْنِكَر. أَنْ  نَْقِدرُ  َوالَ  بِأَْيِديِهَما، َجَرتْ  قَدْ  َمْعلُوَمةً  آيَةً  أَنَّ  أُوُرَشلِيمَ 

ْعِب، فِي أَْكثَرَ  ْدهَُما الشَّ  .«الْسمِ ا بِهَذا بَْعدُ  فِيَما النَّاسِ  ِمنَ  أََحًدا يَُكلَِّما الَ  أَنْ  تَْهِديًدا لِنُهَدِّ

 سُ بُْطرُ  فَأََجابَهُمْ  يَُسوَع. بِاْسمِ  يَُعلَِّما َوالَ  اْلبَتَّةَ، يَْنِطقَا الَ  أَنْ  َوأَْوَصْوهَُما فََدَعْوهَُما

 نَاألَنَّ  فَاْحُكُموا. هللاِ، ِمنَ  أَْكثَرَ  لَُكمْ  نَْسَمعَ  أَنْ  هللاِ  أََمامَ  َحقًّا َكانَ  إِنْ » :َوقَاالَ  َويُوَحنَّا

ُدوهَُما َوبَْعَدَما .«َوَسِمْعنَا َرأَْينَا بَِما نَتََكلَّمَ  الَ  أَنْ  يُْمِكنُنَا الَ  نَْحنُ   ا،أَْطلَقُوهُمَ  أَْيًضا هَدَّ

ْعِب، بَِسبَبِ  يَُعاقِبُونَهَُما َكْيفَ  اْلبَتَّةَ  يَِجُدوا لَمْ  إِذْ   هللاَ  ُدونَ يَُمجِّ  َكانُوا اْلَجِميعَ  ألَنَّ  الشَّ

فَاءِ  آيَةُ  فِيهِ  َصاَرتْ  الَِّذي اإِلْنَسانَ  ألَنَّ  َجَرى، َما َعلَى  ِمنْ  أَْكثَرُ  لَهُ َكانَ  هِذِه، الشِّ

 َسنَةً. أَْربَِعينَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 - 12:  13) َمرقُس
 

 سَمرقُ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 1:  41 مز

رِّ  يَْومِ  فِي َواْلفَقِيِر، اْلِمْسِكينِ  أَْمرِ  فِي يَتَفَهَّم لَِمنْ  طُوبَى يهِ  الشَّ بُّ  يُنَجِّ  .هَلِّلُويَا .الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

الُِح، اْلُمَعلِّمُ  أَيُّهَا» :َوَسأَلَهُ لَهُ َوَجثَا َواِحدٌ  َرَكضَ  الطَِّريِق، إِلَى َخاِرجٌ  هُوَ  َوفِيَما  الصَّ

 لَْيسَ  َصالًِحا؟ تَْدُعونِي لَِماَذا:»يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  «األَبَِديَّةَ؟ اْلَحيَاةَ  ألَِرثَ  أَْعَملُ  َماَذا

 الَ  تَْسِرقْ  الَ  تَْقتُلْ  الَ  تَْزنِ  الَ : اْلَوَصايَا تَْعِرفُ  أَْنتَ  هللاُ. َوهُوَ  َواِحدٌ  إِالَّ  َصالًِحا أََحدٌ 

ورِ  تَْشهَدْ  كَ  أَبَاكَ  أَْكِرمْ  تَْسلُبْ  الَ  بِالزُّ  ُكلُّهَا هِذهِ  ُمَعلُِّم، يَا» :لَهُ َوقَالَ  فَأََجابَ  .«َوأُمَّ

: دٌ َواحِ  َشْيءٌ  يُْعِوُزكَ » :لَهُ َوقَالَ  َوأََحبَّهُ، يَُسوعُ  إِلَْيهِ  فَنَظَرَ  .«َحَداثَتِي ُمْنذُ  َحفِْظتُهَا

َماِء، فِي َكْنزٌ  لَكَ  فَيَُكونَ  اْلفُقََراَء، َوأَْعطِ  لَكَ  َما ُكلَّ  بِعْ  اِْذهَبْ   َحاِمَلً  ياْتبَْعنِ  َوتََعالَ  السَّ

لِيبَ   رَ فَنَظَ  َكثِيَرٍة. أَْمَوال َذا َكانَ  ألَنَّهُ َحِزينًا، َوَمَضى اْلقَْولِ  َعلَى فَاْغتَمَّ  .«الصَّ

 .«هللاِ  َملَُكوتِ  إِلَى األَْمَوالِ  َذِوي ُدُخولَ  أَْعَسرَ  َما» :لِتََلَِميِذهِ  َوقَالَ  َحْولَهُ يَُسوعُ 

، يَا» :لَهُمْ  َوقَالَ  أَْيًضا يَُسوعُ  فَأََجابَ  َكَلَِمهِ  ِمنْ  التََّلَِميذُ  فَتََحيَّرَ   ُخولَ دُ  أَْعَسرَ  َما بَنِيَّ

 أَنْ  ِمنْ  أَْيَسرُ  إِْبَرةٍ  ثَْقبِ  ِمنْ  َجَمل ُمُرورُ  هللاِ. َملَُكوتِ  إِلَى األَْمَوالِ  َعلَى اْلُمتَِّكلِينَ 

 فََمنْ » :لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  قَائِلِينَ  اْلَغايَةِ  إِلَى فَبُِهتُوا .«هللاِ  َملَُكوتِ  إِلَى َغنِيٌّ  يَْدُخلَ 
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 لِكنْ وَ  ُمْستَطَاعٍ، َغْيرُ  النَّاسِ  ِعْندَ :»َوقَالَ  يَُسوعُ  إِلَْيِهمْ  فَنَظَرَ « يَْخلَُص؟ أَنْ  يَْستَِطيعُ 

ِ َدائِماً    «هللاِ  ِعْندَ  ُمْستَطَاعٌ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  هللاِ، ِعْندَ  لَْيسَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الثاني من الُصوم الُمقدس ربعاءيوم األ
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (93 - 11:  9) الِخروج ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،النَّبِيِّ  الِخروج لُموسى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ا األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي َوَحَدثَ   فََرأَى أَْثقَالِِهْم، فِي لِيَْنظُرَ  إِْخَوتِهِ  إِلَى َخَرجَ  أَنَّهُ ُموَسى َكبِرَ  لَمَّ

 نْ أَ  َوَرأَى َوهُنَاكَ  هُنَا إِلَى فَاْلتَفَتَ  إِْخَوتِِه، ِمنْ  ِعْبَرانِيًّا َرُجَلً  يَْضِربُ  ِمْصِريًّا َرُجَلً 

ْمِل. فِي َوطََمَرهُ  اْلِمْصِريَّ  فَقَتَلَ  أََحٌد، لَْيسَ   ُجَلَنِ رَ  َوإَِذا الثَّانِي اْليَْومِ  فِي َخَرجَ  ثُمَّ  الرَّ

 َجَعلَكَ  َمنْ : »فَقَالَ  «َصاِحبََك؟ تَْضِربُ  لَِماَذا: »لِْلُمْذنِبِ  فَقَالَ  يَتََخاَصَماِن، ِعْبَرانِيَّانِ 

؟ قَتَْلتَ  َكَما بِقَْتلِي أَْنتَ  أَُمْفتَِكرٌ  َعلَْينَا؟ َوقَاِضيًا َرئِيًسا  وَسىمُ  فََخافَ  «اْلِمْصِريَّ

 ُموَسى يَْقتُلَ  أَنْ  فَطَلَبَ  األَْمَر، هَذا فِْرَعْونُ  فََسِمعَ  .«األَْمرُ  ُعِرفَ  قَدْ  َحقًّا: »َوقَالَ 

 َوَكانَ  اْلبِْئِر. ِعْندَ  َوَجلَسَ  ِمْديَاَن، أَْرضِ  فِي َوَسَكنَ  فِْرَعْونَ  َوْجهِ  ِمنْ  ُموَسى فَهََربَ 

.أَبِ  َغنَمَ  لِيَْسقِينَ  األَْجَرانَ  َوَمأْلنَ  َواْستَقَْينَ  فَأَتَْينَ  بَنَاٍت، َسْبعُ  ِمْديَانَ  لَِكاِهنِ   فَأَتَى يِهنَّ

َعاةُ  .غَ  َوَسقَى َوأَْنَجَدهُنَّ  ُموَسى فَنَهَضَ  َوطََرُدوهُنَّ  الرُّ ا نََمهُنَّ  َرُعوئِيلَ  إِلَى أَتَْينَ  فَلَمَّ

 قََذنَاأَنْ  ِمْصِريٌّ  َرُجلٌ : »فَقُْلنَ  .«اْليَْوَم؟ اْلَمِجيءِ  فِي أَْسَرْعتُنَّ  بَالُُكنَّ  َما: »قَالَ  أَبِيِهنَّ 

َعاِة، أَْيِدي ِمنْ   َو؟هُ  َوأَْينَ : »لِبَنَاتِهِ  فَقَالَ  .«اْلَغنَمَ  َوَسقَى أَْيًضا لَنَا اْستَقَى َوإِنَّهُ الرُّ

ُجَل؟ تََرْكتُنَّ  لَِماَذا  .«طََعاًما لِيَأُْكلَ  اْدُعونَهُ الرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (92 - 12:  2)ِسفِر إشعياء 
 

،إشعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

َمانِ  َوِخَربُ  تَُساُق، َحْيثَُما اْلِخْرفَانُ  َوتَْرَعى  اإِلْثمَ  لِْلَجاِذبِينَ  َوْيلٌ  اْلُغَربَاُء. تَأُْكلُهَا السِّ

لْ  لِيُْسِرْع،: »اْلقَائِلِينَ  اْلَعَجلَِة، بُِربُطِ  َكأَنَّهُ َواْلَخِطيَّةَ  اْلبُْطِل، بِِحبَالِ   لَِكيْ  َملَهُعَ  لِيَُعجِّ

رِّ  لِْلقَائِلِينَ  َوْيلٌ  .«لِنَْعلَمَ  إِْسَرائِيلَ  قُدُّوسِ  َمْقَصدُ  َويَأْتِ  َوْليَْقُربْ  نََرى،  ْيًراخَ  لِلشَّ

ا، َولِْلَخْيرِ   وَ َواْلُحلْ  ُحْلًوا اْلُمرَّ  اْلَجاِعلِينَ  ظََلًَما، َوالنُّورَ  نُوًرا الظََّلَمَ  اْلَجاِعلِينَ  َشّرً

ا.  َعلَى لِألَْبطَالِ  َوْيلٌ  َذَواتِِهْم. ِعْندَ  َواْلفُهََماءِ  فُِسِهْم،أَنْ  أَْعيُنِ  فِي لِْلُحَكَماءِ  َوْيلٌ  ُمّرً

ُرونَ  الَِّذينَ  اْلُمْسِكِر. َمْزجِ  َعلَى اْلقُْدَرةِ  َولَِذِوي اْلَخْمِر، ُشْربِ  يرَ  يُبَرِّ رِّ  أَْجلِ  ِمنْ  الشِّ

ْشَوِة، ا الرُّ يقِينَ  َحقُّ  َوأَمَّ دِّ ،اْلقَ  النَّارِ  لَِهيبُ  يَأُْكلُ  َكَما لِذلِكَ  ِمْنهُْم. فَيَْنِزُعونَهُ الصِّ  شَّ

 نَّهُمْ ألَ  َكاْلُغبَاِر، َزْهُرهُمْ  َويَْصَعدُ  َكاْلُعفُونَِة، أَْصلُهُمْ  يَُكونُ  اْلُمْلتَِهُب، اْلَحِشيشُ  َويَْهبِطُ 

 َحِميَ  ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ  إِْسَرائِيَل. قُدُّوسِ  بَِكَلَمِ  َواْستَهَانُوا اْلُجنُوِد، َربِّ  َشِريَعةَ  َرَذلُوا

بِّ  َغَضبُ   َوَصاَرتْ  اْلِجبَالُ  اْرتََعَدتِ  َحتَّى َوَضَربَهُ، َعلَْيهِ  يََدهُ  َوَمدَّ  َشْعبِِه، َعلَى الرَّ

ْبلِ  ُجثَثُهُمْ   .بَْعدُ  َمْمُدوَدةٌ  يَُدهُ  بَلْ  َغَضبُهُ، يَْرتَدَّ  لَمْ  هَذا ُكلِّ  َمعَ  األَِزقَّةِ  فِي َكالزِّ

 لِلثالوث األقَدس.َمجداً 
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 بَاِكر

 (94 - 12:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 12 ، 12:  12 مز

ْوا أِلَنَّهُم بُّ  َوَكانً  بَلِيَّتِي، يَْومِ  فِي أَْدَرُكونِي ِمنِّي، أَْكثَر تَقَوَّ  .اهَلِّلُويَ  .ِسْنِديّ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َل. بَلْ  ألَْنقُضَ  ِجْئتُ  َما األَْنبِيَاءَ  أَوِ  النَّاُموسَ  ألَْنقُضَ  ِجْئتُ  أَنِّي تَظُنُّوا الَ   إِنِّيفَ  ألَُكمِّ

َماءُ  تَُزولَ  أَنْ  إِلَى: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ   نُْقطَةٌ  أَوْ  َواِحدٌ  َحْرفٌ  يَُزولُ  الَ  َواألَْرضُ  السَّ

. يَُكونَ  َحتَّى النَّاُموسِ  ِمنَ  َواِحَدةٌ  ْغَرى اْلَوَصايَا هِذهِ  إِْحَدى نَقَضَ  فََمنْ  اْلُكلُّ  الصُّ

َماَواتِ  َملَُكوتِ  فِي أَْصَغرَ  يُْدَعى هَكَذا، النَّاسَ  َوَعلَّمَ  ا السَّ  فَهَذا َوَعلََّم، َعِملَ  َمنْ  َوأَمَّ

َماَواِت. َملَُكوتِ  فِي َعِظيًما يُْدَعى ُكمْ  يَِزدْ  لَمْ  إِنْ  إِنَُّكمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  فَإِنِّي السَّ  ىَعلَ  بِرُّ

يِسيِّينَ  اْلَكتَبَةِ  ماَواِت. َملَُكوتَ  تَْدُخلُوا لَنْ  َواْلفَرِّ  الَ : قَُدَماءِ لِلْ  قِيلَ  أَنَّهُ َسِمْعتُمْ  قَدْ  السَّ

ا اْلُحْكِم. ُمْستَْوِجبَ  يَُكونُ  قَتَلَ  َوَمنْ  تَْقتُْل،  يَْغَضبُ  َمنْ  ُكلَّ  إِنَّ : لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَنَا َوأَمَّ

 ُمْستَْوِجبَ  يَُكونُ  َرقَا،: ألَِخيهِ  قَالَ  َوَمنْ  اْلُحْكِم، ُمْستَْوِجبَ  يَُكونُ  بَاِطَلً  أَِخيهِ  َعلَى

ْمتَ  فَإِنْ  َجهَنََّم. نَارِ  ُمْستَْوِجبَ  يَُكونُ  أَْحَمُق، يَا: قَالَ  َوَمنْ  اْلَمْجَمعِ،  إِلَى قُْربَانَكَ  قَدَّ

ْرتَ  َوهُنَاكَ  اْلَمْذبَحِ، امَ  قُْربَانَكَ  هُنَاكَ  فَاْتُركْ  َعلَْيَك، َشْيئًا ألَِخيكَ  أَنَّ  تََذكَّ  ْذبَحِ،اْلمَ  قُدَّ

الً  َواْذهَبْ  مْ  تََعالَ  َوِحينَئِذٍ  أَِخيَك، َمعَ  اْصطَلِحْ  أَوَّ  قُْربَانََك. َوقَدِّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 1:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

، فَْضلُ  هُوَ  َما إًِذا ا َوْجهٍ  ُكلِّ  َعلَى َكثِيرٌ  اْلِختَاِن؟ نَْفعُ  هُوَ  َما أَوْ  اْليَهُوِديِّ الً  أَمَّ  أَوَّ

 َدمَ عَ  أَفَلََعلَّ  أَُمنَاَء؟ يَُكونُوا لَمْ  قَْومٌ  َكانَ  إِنْ  فََماَذا هللاِ. أَْقَوالِ  َعلَى اْستُْؤِمنُوا فَألَنَّهُمُ 

: َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما َكاِذبًا إِْنَسانٍ  َوُكلُّ  َصاِدقًا هللاُ  لِيَُكنِ  بَلْ  َحاَشا هللاِ؟ أََمانَةَ  يُْبِطلُ  أََمانَتِِهمْ 

رَ  لَِكيْ »  هللاِ، رَّ بِ  يُبَيِّنُ  إِْثُمنَا َكانَ  إِنْ  َولِكنْ  .«ُحوِكْمتَ  َمتَى َوتَْغلِبَ  َكَلَِمَك، فِي تَتَبَرَّ

 فََكْيفَ  َشاَحا اإِلْنَساِن. بَِحَسبِ  أَتََكلَّمُ  ظَالٌِم؟ اْلَغَضبَ  يَْجلِبُ  الَِّذي هللاَ  أَلََعلَّ  نَقُوُل؟ فََماَذا

 أَُدانُ  فَلَِماَذا لَِمْجِدِه، بَِكِذبِي اْزَدادَ  قَدِ  هللاِ  ِصْدقُ  َكانَ  إِنْ  فَإِنَّهُ َذاَك؟ إِذْ  اْلَعالَمَ  هللاُ  يَِدينُ 

يِّآتِ ا لِنَْفَعلِ » :نَقُولُ  أَنَّنَا قَْومٌ  يَْزُعمُ  َوَكَما َعلَْينَا، يُْفتََرى َكَما أََما َكَخاِطٍئ؟ بَْعدُ  أَنَا  لسَّ

َلَ  أَْفَضُل؟ أَنَْحنُ  إًِذا؟ فََماَذا اِدلَةٌ.عَ  َدْينُونَتُهُمْ  الَِّذينَ  ؟«اْلَخْيَراتُ  تَأْتِيَ  لَِكيْ   بَتَّةَ الْ  كَّ

 أَنَّهُ:»َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما اْلَخِطيَِّة، تَْحتَ  أَْجَمِعينَ  َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودَ  أَنَّ  َشَكْونَا قَدْ  ألَنَّنَا

 َمًعا َوفََسُدوا َزاُغوا اْلَجِميعُ  هللاَ. يَْطلُبُ  َمنْ  لَْيسَ  يَْفهَمُ  َمنْ  لَْيسَ  َواِحٌد. َوالَ  بَارٌّ  لَْيسَ 

 َكُروامَ  قَدْ  بِأَْلِسنَتِِهمْ  َمْفتُوحٌ  قَْبرٌ  َحْنَجَرتُهُمْ  َواِحٌد. َوالَ  لَْيسَ  َصَلًَحا يَْعَملُ  َمنْ  لَْيسَ 

 َسْفكِ  إِلَى َسِريَعةٌ  أَْرُجلُهُمْ  َوَمَراَرةً. لَْعنَةً  َمْملُوءٌ  َوفَُمهُمْ  ِشفَاِهِهْم. تَْحتَ  األَْصَلَلِ  ِسمُّ 

ِم. َلَمِ  َوطَِريقُ  َوُسْحٌق. اْغتَِصابٌ  طُُرقِِهمِ  فِي الدَّ  يَْعِرفُوهُ. لَمْ  السَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (10 - 2:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة فلتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسالرسول الثانِية يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ا. أَْجًرا نَنَالَ  بَلْ  َعِمْلنَاهُ، َما نَُضيِّعَ  لِئََلَّ  أَْنفُِسُكمْ  إِلَى اْنظُُروا  لَمْ وَ  تََعدَّى َمنْ  ُكلُّ  تَاّمً

 اآلبُ  لَهُ هَذافَ  اْلَمِسيحِ  تَْعلِيمِ  فِي يَْثبُتْ  َوَمنْ  هللاُ  لَهُ فَلَْيسَ  اْلَمِسيحِ  تَْعلِيمِ  فِي يَْثبُتْ 

 اْلبَْيِت، يفِ  تَْقبَلُوهُ  فََلَ  التَّْعلِيِم، بِهَذا يَِجيءُ  َوالَ  يَأْتِيُكْم، أََحدٌ  َكانَ  إِنْ  َجِميًعا. َواالْبنُ 

يَرِة. أَْعَمالِهِ  فِي يَْشتَِركُ  َعلَْيهِ  يَُسلِّمُ  َمنْ  ألَنَّ  َسَلٌَم. لَهُ تَقُولُوا َوالَ  رِّ  لِي َكانَ  إِذْ  الشِّ

 أَتََكلَّمَ وَ  إِلَْيُكمْ  آتِيَ  أَنْ  أَْرُجو ألَنِّي َوِحْبٍر، بَِوَرق يَُكونَ  أَنْ  أُِردْ  لَمْ  إِلَْيُكْم، ألَْكتُبَ  َكثِيرٌ 

 ُمْختَاَرِة.الْ  أُْختِكِ  أَْوالَدُ  َعلَْيكِ  يَُسلِّمُ  َكاِمَلً. فََرُحنَا يَُكونَ  لَِكيْ  لِفٍَم، فًَما

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (11 - 0:  2) اإلبَركِسيس

 

ُسل اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ْيطَانُ  َمألَ  لَِماَذا يَاَحنَانِيَّا،: »بُْطُرسُ  فَقَالَ  وحِ  َعلَى لِتَْكِذبَ  قَْلبَكَ  الشَّ  اْلقُُدسِ  الرُّ

ا لََك؟ يَْبقَى َكانَ  بَاق َوهُوَ  أَلَْيسَ  اْلَحْقِل؟ ثََمنِ  ِمنْ  َوتَْختَلِسَ   فِي يَُكنْ  أَلَمْ  بِيَع، َولَمَّ

 َعلَى لْ بَ  النَّاسِ  َعلَى تَْكِذبْ  لَمْ  أَْنتَ  األَْمَر؟ هَذا قَْلبِكَ  فِي َوَضْعتَ  بَالُكَ  فََما ُسْلطَانَِك؟

ا .«هللاِ   ِذينَ الَّ  َجِميعِ  َعلَى َعِظيمٌ  َخْوفٌ  َوَصارَ  َوَماتَ  َوقَعَ  اْلَكَلَمَ  هَذا َحنَانِيَّا َسِمعَ  فَلَمَّ

ةِ  بَْعدَ  َحَدثَ  ثُمَّ  َوَدفَنُوهُ. َخاِرًجا َوَحَملُوهُ  َولَفُّوهُ  األَْحَداثُ  فَنَهَضَ  بِذلَِك. َسِمُعوا  ُمدَّ
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 :بُْطُرسُ  فأََجابَهَا َجَرى. َما َخبَرُ  لَهَا َولَْيسَ  َدَخلَْت، اْمَرأَتَهُ أَنَّ  َساَعاٍت، ثََلَثِ  نَْحوِ 

 لَهَا فَقَالَ  .«اْلِمْقَدارِ  بِهَذا نََعْم،» :فَقَالَتْ  «اْلَحْقَل؟ بِْعتَُما اْلِمْقَدارِ  أَبِهَذا: لِي قُولِي»

؟ ُروحِ  تَْجِربَةِ  َعلَى اتَّفَْقتَُما بَالُُكَما َما» :بُْطُرسُ  بِّ  ُجلَكِ رَ  َدفَنُوا الَِّذينَ  أَْرُجلُ  هَُوَذا الرَّ

 لَ فََدخَ  َوَماتَتْ  ِرْجلَْيهِ  ِعْندَ  اْلَحالِ  فِي فََوقََعتْ  .«َخاِرًجا َوَسيَْحِملُونَكِ  اْلبَاِب، َعلَى

بَابُ   َخْوفٌ  فََصارَ  َرُجلِهَا. بَِجانِبِ  َوَدفَنُوهَا َخاِرًجا فََحَملُوهَا َمْيتَةً، َوَوَجُدوهَا الشَّ

 بِذلَِك. َسِمُعوا الَِّذينَ  َجِميعِ  َوَعلَى اْلَكنِيَسةِ  َجِميعِ  َعلَى َعِظيمٌ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 09:  12) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 9 ، 1:  12 مز

، يَا أُِحبُّكَ  تِي، يَا َربُّ بُّ  قُوَّ  هَوَعلَيْ  َعْونِي َوُمَخلِصي، إِلَِهي َوَمْلَجإِي ثَباتِي هُو الرَّ

 .هَلِّلُويَا .أتََّكلُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  يَّامٍ أَ  ثََلَثَةَ  لَهُمْ  اآلنَ  ألَنَّ  اْلَجْمعِ، َعلَى أُْشفِقُ  إِنِّي» :َوقَالَ  تََلَِميَذهُ  فََدَعا يَُسوعُ  َوأَمَّ

ُروايُ لِئََلَّ  َصائِِمينَ  أَْصِرفَهُمْ  أَنْ  أُِريدُ  َولَْستُ  يَأُْكلُونَ  َما لَهُمْ  َولَْيسَ  َمِعي يَْمُكثُونَ   َخوِّ
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يَّةِ  فِي لَنَا أَْينَ  ِمنْ :»تََلَِميُذهُ  لَهُ فَقَالَ  .«الطَِّريقِ  فِي  تَّىحَ  اْلِمْقَداِر، بِهَذا ُخْبزٌ  اْلبَرِّ

 ْبَعةٌ سَ » :فَقَالُوا «اْلُخْبِز؟ ِمنَ  ِعْنَدُكمْ  َكمْ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  «َعَدُدهُ؟ هَذا َجْمًعا يُْشبِعَ 

َمكِ  ِصَغارِ  ِمنْ  َوقَلِيلٌ  ْبعَ  َوأََخذَ  األَْرِض، َعلَى يَتَِّكئُوا أَنْ  اْلُجُموعَ  فَأََمرَ  .«السَّ  السَّ

َمَك، ُخْبَزاتٍ  رَ  َوَشَكرَ  َوالسَّ  فَأََكلَ  اْلَجْمَع. أَْعطَُوا َوالتََّلَِميذُ  تََلَِميَذهُ، َوأَْعطَى َوَكسَّ

 انُواكَ  َواآلِكلُونَ  َمْملُوَءٍة، ِسَلَل َسْبَعةَ  اْلِكَسرِ  ِمنَ  فََضلَ  َما َرفَُعوا ثُمَّ  َوَشبُِعوا اْلَجِميعُ 

ِ    َواألَْوالََد. النَِّساءَ  َعَدا َما َرُجل آالَفِ  أَْربََعةَ    .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الثاني من الُصوم الُمقدس خميسيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (99 - 12:  2) التثنية ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،التثنية لُِموسى النَّبِيِّ  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  فَأَْخَرَجكَ  ِمْصَر، أَْرضِ  فِي َعْبًدا ُكْنتَ  أَنَّكَ  َواْذُكرْ   َشِديَدةٍ  بِيَدٍ  هُنَاكَ  ِمنْ  إِلهُكَ  الرَّ

بُّ  أَْوَصاكَ  ذلِكَ  ألَْجلِ  َمْمُدوَدةٍ  َوِذَراعٍ  ْبِت. يَْومَ  تَْحفَظَ  أَنْ  إِلهُكَ  الرَّ  أَبَاكَ  أَْكِرمْ  السَّ

كَ  بُّ  أَْوَصاكَ  َكَما َوأُمَّ  علَى َخْيرٌ  لَكَ  يَُكونَ  َولَِكيْ  أَيَّاُمَك، تَطُولَ  لَِكيْ  إِلهَُك، الرَّ

بُّ  يُْعِطيكَ  الَّتِي األَْرضِ   لَىعَ  تَْشهَدْ  َوالَ  تَْسِرْق، َوالَ  تَْزِن، َوالَ  تَْقتُْل، الَ  إِلهَُك. الرَّ

 َوالَ  ْقلَهُحَ  َوالَ  قَِريبِكَ  بَْيتَ  تَْشتَهِ  َوالَ  قَِريبَِك، اْمَرأَةَ  تَْشتَهِ  َوالَ  ُزوٍر، َشهَاَدةَ  قَِريبِكَ 

 بُّ الرَّ  بِهَا َكلَّمَ  اْلَكلَِماتُ  هِذهِ  لِقَِريبَِك. َما ُكلَّ  َوالَ  ِحَماَرهُ  َوالَ  ثَْوَرهُ  َوالَ  أََمتَهُ َوالَ  َعْبَدهُ 

بَاِب، َوالسََّحابِ  النَّارِ  َوَسطِ  ِمنْ  اْلَجبَلِ  فِي َجَماَعتُِكمْ  ُكلَّ   لَمْ وَ  َعِظيمٍ  َوَصْوتٍ  َوالضَّ

 .إِيَّاهَا َوأَْعطَانِي َحَجرٍ  ِمنْ  لَْوَحْينِ  َعلَى َوَكتَبَهَا يَِزدْ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (19 - 1:  6)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

يَّا َوفَاةِ  َسنَةِ  فِي يِّدَ  َرأَْيتُ  اْلَملِِك، ُعزِّ  أَْذيَالُهُوَ  َوُمْرتَفِعٍ، َعال ُكْرِسيٍّ  َعلَى َجالًِسا السَّ

َرافِيمُ  اْلهَْيَكَل. تَْمألُ   َوْجهَهُ، ييَُغطِّ  بِاْثنَْينِ  أَْجنَِحٍة، ِستَّةُ  َواِحدٍ  لُِكلِّ  فَْوقَهُ، َواقِفُونَ  السَّ

 ،قُدُّوسٌ  قُدُّوٌس،: »َوقَالَ  َذاكَ  نَاَدى َوهَذا يَِطيُر. َوبَاْثنَْينِ  لَْيِه،ِرجْ  يَُغطِّي َوبِاْثنَْينِ 

تْ  .«األَْرضِ  ُكلِّ  ِمْلءُ  َمْجُدهُ  اْلُجنُودِ  َربُّ  قُدُّوسٌ   َصْوتِ  ِمنْ  اْلَعتَبِ  أََساَساتُ  فَاْهتَزَّ



 من اإلسبوع الثاني من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
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اِرخِ،  نَِجسُ  إِْنَسانٌ  ألَنِّي هَلَْكُت، إِنِّي لِي َوْيلٌ : »فَقُْلتُ  ُدَخانًا. اْلبَْيتُ  َواْمتَألَ  الصَّ

فَتَْيِن، فَتَْيِن، نَِجسِ  َشْعبٍ  بَْينَ  َساِكنٌ  َوأَنَا الشَّ  َربَّ  كَ اْلَملِ  َرأَتَا قَدْ  َعْينَيَّ  ألَنَّ  الشَّ

َرافِيمِ  ِمنَ  َواِحدٌ  إِلَيَّ  فَطَارَ  .«اْلُجنُودِ   َعلَى ِمنْ  بِِمْلقَطٍ  أََخَذهَا قَدْ  َجْمَرةٌ  َوبِيَِدهِ  السَّ

تْ  قَدْ  هِذهِ  إِنَّ : »َوقَالَ  فَِمي بِهَا َوَمسَّ  اْلَمْذبَحِ،  َعنْ  َوُكفِّرَ  إِْثُمَك، فَاْنتُِزعَ  َشفَتَْيَك، َمسَّ

يِّدِ  َصْوتَ  َسِمْعتُ  ثُمَّ  .«َخِطيَّتِكَ   «أَْجلِنَا؟ ِمنْ  يَْذهَبُ  َوَمنْ  أُْرِسُل؟ َمنْ : »قَائَِلً  السَّ

ْعبِ  لِهَذا َوقُلْ  اْذهَبْ : »فَقَالَ  .«أَْرِسْلنِي هأَنََذا: »فَقُْلتُ   َوالَ  َسْمًعا اْسَمُعوا: الشَّ

ْعبِ  هَذا قَْلبَ  َغلِّظْ  تَْعِرفُوا. َوالَ  إِْبَصاًرا َوأَْبِصُروا تَْفهَُموا،  اْطُمسْ وَ  أُُذنَْيهِ  َوثَقِّلْ  الشَّ

 إِلَى: »فَقُْلتُ  .«فَىفَيُشْ  َويَْرجعَ  بِقَْلبِِه، َويَْفهَمَ  بِأُُذنَْيهِ  َويَْسَمعَ  بَِعْينَْيهِ  يُْبِصرَ  لِئََلَّ  َعْينَْيِه،

يُِّد؟ أَيُّهَا َمتَى  َلَ بِ  َواْلبُيُوتُ  َساِكٍن، بَِلَ  َخِربَةً  اْلُمُدنُ  تَِصيرَ  أَنْ  إِلَى: »فَقَالَ  «السَّ

بُّ  َويُْبِعدَ  َوتُْقفَِر، األَْرضُ  َوتَْخَربَ  إِْنَساٍن،  َسطِ وَ  فِي اْلَخَرابُ  َويَْكثُرَ  اإِلْنَساَن، الرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .األَْرضِ 
 

 بَاِكر

 (03 - 93:  11) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُهِمن   .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

  2:  92 مز

 .هَلِّلُويَا .األَبَدِ  إِلَى َوإرفَعهُم إْرَعهُم ِميَراثََك، َوبَاِركْ  ، َشْعبَكَ  َخلِّصْ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

  .إلي األبد آمين، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحي، 



 من اإلسبوع الثاني من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
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اتِهِ  أَْكثَرُ  فِيهَا ُصنَِعتْ  الَّتِي اْلُمُدنَ  يَُوبِّخُ  إْبتََدأَ  ِحينَئِذٍ   يَا لَكِ  َوْيلٌ : »تَتُبْ  لَمْ  ألَنَّهَا قُوَّ

اتُ  َوَصْيَداءَ  ُصورَ  فِي ُصنَِعتْ  لَوْ  ألَنَّهُ َصْيَدا بَْيتَ  يَا لَكِ  َوْيلٌ  ُكوَرِزينُ   اْلقُوَّ

َماِد. اْلُمُسوحِ  فِي قَِديًما لَتَابَتَا فِيُكَما، اْلَمْصنُوَعةُ   ورَ صُ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ  َوالرَّ

ينِ  يَْومَ  اْحتَِماالً  أَْكثَرُ  َحالَةٌ  لَهَُما تَُكونُ  َوَصْيَداءَ  ا الدِّ  َكْفَرنَاُحومَ  يَا َوأَْنتِ  لَُكَما. ِممَّ

َماءِ  لَىإِ  اْلُمْرتَفَِعةَ   اتُ اْلقُوَّ  َسُدومَ  فِي ُصنَِعتْ  لَوْ  ألَنَّهُ اْلهَاِويَةِ  إِلَى َستُْهبَِطينَ  السَّ

 َحالَةٌ  هَالَ  تَُكونُ  َسُدومَ  أَْرضَ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ  اْليَْوِم. إِلَى لَبَقِيَتْ  فِيكِ  اْلَمْصنُوَعةُ 

ينِ  يَْومَ  اْحتَِماالً  أَْكثَرُ  ا الدِّ  يُّهَاأَ  أَْحَمُدكَ : »َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  فِي .«لَكِ  ِممَّ

َماءِ  َربُّ  اآلبُ   َوأَْعلَْنتَهَا َواْلفُهََماءِ  اْلُحَكَماءِ  َعنِ  هِذهِ  أَْخفَْيتَ  ألَنَّكَ  َواألَْرِض، السَّ

ةُ  َصاَرتِ  هَكَذا ألَنْ  اآلُب، أَيُّهَا نََعمْ  لِألَْطفَاِل.  إِلَيَّ  ُدفِعَ  قَدْ  َشْيءٍ  ُكلُّ  أََماَمَك. اْلَمَسرَّ

 َوَمنْ  االْبنُ  إِالَّ  اآلبَ  يَْعِرفُ  أََحدٌ  َوالَ  اآلُب، إِالَّ  االْبنَ  يَْعِرفُ  أََحدٌ  َولَْيسَ  أَبِي، ِمنْ 

 أُِريُحُكْم. أَنَاوَ  األَْحَماِل، َوالثَّقِيلِي اْلُمْتَعبِينَ  َجِميعَ  يَا إِلَيَّ  تََعالَْوا لَهُ. يُْعلِنَ  أَنْ  االْبنُ  أََرادَ 

 اَحةً رَ  فَتَِجُدوا اْلقَْلِب، َوُمتََواِضعُ  َوِديعٌ  ألَنِّي ِمنِّي، َوتََعلَُّموا َعلَْيُكمْ  نِيِري اِْحِملُوا

 .«َخفِيفٌ  َوِحْملِي هَيِّنٌ  نِيِري ألَنَّ  لِنُفُوِسُكْم.

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (92 - 12:  16) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

قَاقَاتِ  يَْصنَُعونَ  الَِّذينَ  تَُلَِحظُوا أَنْ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  َوأَْطلُبُ   َلَفًاخِ  َواْلَعثََراِت، الشِّ

 وعَ يَسُ  َربَّنَا يَْخِدُمونَ  الَ  هُؤالَءِ  ِمْثلَ  ألَنَّ  َعْنهُْم. َوأَْعِرُضوا تََعلَّْمتُُموهُ، الَِّذي لِلتَّْعلِيمِ 



 من اإلسبوع الثاني من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
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لَمَ  قُلُوبَ  يَْخَدُعونَ  اْلَحَسنَةِ  َواألَْقَوالِ  الطَّيِّبِ  َوبِاْلَكَلَمِ  بُطُونَهُمْ  بَلْ  اْلَمِسيحَ   ألَنَّ  اِء.السُّ

 بَُسطَاءَ وَ  لِْلَخْيرِ  ُحَكَماءَ  تَُكونُوا أَنْ  َوأُِريدُ  بُِكْم، أَنَا فَأَْفَرحُ  اْلَجِميعِ، إِلَى َذاَعتْ  طَاَعتَُكمْ 

. رِّ َلَمِ  َوإِلهُ لِلشَّ ْيطَانَ  َسيَْسَحقُ  السَّ  اْلَمِسيحِ  عَ يَُسو َربِّنَا نِْعَمةُ  َسِريًعا أَْرُجلُِكمْ  تَْحتَ  الشَّ

 بَاْتُرسُ َوُسوِسي َويَاُسونُ  َولُوِكيُوسُ  َمِعي، اْلَعاِملُ  تِيُموثَاُوسُ  َعلَْيُكمْ  يَُسلِّمُ  آِميَن. َمَعُكمْ 

َسالَِة، هِذهِ  َكاتِبُ  تَْرتِيُوسُ  أَنَا أَْنِسبَائِي. . فِي َعلَْيُكمْ  أَُسلِّمُ  الرِّ بِّ  َغايُسُ  لَْيُكمْ عَ  يَُسلِّمُ  الرَّ

 اْرتُسُ َوَكوَ  اْلَمِدينَِة، َخاِزنُ  أََراْستُسُ  َعلَْيُكمْ  يَُسلِّمُ  ُكلِّهَا اْلَكنِيَسةِ  َوُمَضيِّفُ  ُمَضيِّفِي

 إِْنِجيلِي َحَسبَ  يُثَبِّتَُكْم، أَنْ  َولِْلقَاِدرِ  آِميَن. َجِميِعُكمْ  َمعَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا نِْعَمةُ  األَُخ.

رِّ  إِْعَلَنِ  َحَسبَ  اْلَمِسيحِ، بِيَُسوعَ  َواْلِكَراَزةِ   األَْزِمنَةِ  فِي َمْكتُوًما َكانَ  ِذيالَّ  السِّ

 لهِ اإلِ  أَْمرِ  َحَسبَ  النَّبَِويَّةِ  بِاْلُكتُبِ  األَُممِ  َجِميعُ  بِهِ  َوأُْعلِمَ  اآلَن، ظَهَرَ  َولِكنْ  األََزلِيَِّة،

،  دِ األَبَ  إِلَى اْلَمْجدُ  لَهُ اْلَمِسيحِ، بِيَُسوعَ  َوْحَدهُ، اْلَحِكيمِ  ّلِلِ  اإِليَماِن، إِلطَاَعةِ  األََزلِيِّ

 آِميَن.

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 - 1:  0) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 فِي األَنَّنَ  أَْعظََم. َدْينُونَةً  نَأُْخذُ  أَنَّنَا َعالِِمينَ  إِْخَوتِي، يَا َكثِيِرينَ  ُمَعلِِّمينَ  تَُكونُوا الَ 

 قَاِدرٌ  َكاِمٌل، َرُجلٌ  فََذاكَ  اْلَكَلَمِ  فِي يَْعثُرُ  الَ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ  َجِميُعنَا نَْعثُرُ  َكثِيَرةٍ  أَْشيَاءَ 

 تُطَاِوَعنَا، لَِكيْ  أَْفَواِههَا فِي اللُُّجمَ  نََضعُ  اْلَخْيُل، هَُوَذا أَْيًضا. اْلَجَسدِ  ُكلَّ  يُْلِجمَ  أَنْ 

فُنُ  هَُوَذا ُكلَّهُ. ِجْسَمهَا فَنُِديرَ   احٌ ِريَ  َوتَُسوقُهَا اْلِمْقَداِر، بِهَذا َعِظيَمةٌ  َوِهيَ  أَْيًضا، السُّ

ا َصِغيَرةٌ  َدفَّةٌ  تُِديُرهَا َعاِصفَةٌ،  ْيًضا،أَ  اللَِّسانُ  هَكَذا اْلُمِديِر. قَْصدُ  َشاءَ  َحْيثَُما إِلَى ِجّدً

 ارٌ نَ  فَاللَِّسانُ  تُْحِرُق؟ ُوقُودٍ  أَيَّ  قَلِيلَةٌ، نَارٌ  هَُوَذا ُمتََعظًِّما َويَْفتَِخرُ  َصِغيرٌ  ُعْضوٌ  هُوَ 



 من اإلسبوع الثاني من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
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 ائَِرةَ دَ  َويُْضِرمُ  ُكلَّهُ، ِجْسمَ الْ  يَُدنِّسُ  الَِّذي اللَِّساُن، أَْعَضائِنَا فِي ُجِعلَ  هَكَذا اإِلْثمِ  َعالَمُ 

افَاتِ  َوالطُّيُورِ  لِْلُوُحوشِ  طَْبعٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  َجهَنََّم. ِمنْ  َويُْضَرمُ  اْلَكْوِن، حَّ  اتِ َواْلبَْحِريَّ  َوالزَّ

. لِلطَّْبعِ  تََذلَّلَ  َوقَدْ  يَُذلَُّل، ا اْلبََشِريِّ ُ  نْ أَ  النَّاسِ  ِمنَ  أََحدٌ  يَْستَِطيعُ  فََلَ  اللَِّساُن، َوأَمَّ َ  يَُذّلِلِّ

ا َمْملُوٌّ  يُْضبَطُ، الَ  َشرٌّ  هُوَ   قَدْ  ينَ الَّذِ  النَّاسَ  نَْلَعنُ  َوبِهِ  اآلَب، هللاَ  نُبَاِركُ  بِهِ  ُمِميتًا. ُسّمً

نُوا  أَنْ  يإِْخَوتِ  يَا يَْصلُحُ  الَ  َولَْعنَةٌ  بََرَكةٌ  تَْخُرجُ  اْلَواِحدِ  اْلفَمِ  ِمنَ  هللاِ. ِشْبهِ  َعلَى تََكوَّ

؟ اْلَعْذبَ  َواِحَدةٍ  َعْينٍ  نَْفسِ  ِمنْ  يُْنبِعُ  يَْنبُوًعا أَلََعلَّ  هَكَذا. األُُمورُ  هِذهِ  تَُكونَ   لْ هَ  َواْلُمرَّ

 َماءً  ْصنَعُ يَ  يَْنبُوعٌ  َكذلِكَ  َوالَ  تِينًا؟ َكْرَمةٌ  أَوْ  َزْيتُونًا، تَْصنَعَ  أَنْ  تِينَةٌ  إِْخَوتِي يَا تَْقِدرُ 

 َوَعْذبًا. َمالًِحا

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (90 - 19:  19) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 َكثِيُرونَ  َكانَ  َحْيثُ  َمْرقَُس، اْلُملَقَّبِ  يُوَحنَّا أُمِّ  َمْريَمَ  بَْيتِ  إِلَى ُمْنتَبِهٌ َوهُوَ  َجاءَ  ثُمَّ 

ا يَُصلُّوَن. َوهُمْ  ُمْجتَِمِعينَ  ْهلِيزِ  بَابَ  بُْطُرسُ  قََرعَ  فَلَمَّ  اَرْودَ  اْسُمهَا َجاِريَةٌ  َجاَءتْ  الدِّ

ا لِتَْسَمَع.  َداِخل لَىإِ  َرَكَضتْ  بَلْ  اْلفََرحِ، ِمنَ  اْلبَابَ  تَْفتَحِ  لَمْ  بُْطُرسَ  َصْوتَ  َعَرفَتْ  فَلَمَّ

امَ  َواقِفٌ  بُْطُرسَ  أَنَّ  َوأَْخبََرتْ  ا «تَْهِذينَ  أَْنتِ » :لَهَا فَقَالُوا .اْلبَابِ  قُدَّ  فََكانَتْ  ِهيَ  َوأَمَّ

دُ  ا .«َمَلَُكهُ إِنَّهُ» :فَقَالُوا هُوَ  هَكَذا أَنَّ  تَُؤكِّ ا يَْقَرعُ  فَلَبِثَ  بُْطُرسُ  َوأَمَّ  َرأَْوهُ وَ  فَتَُحوا فَلَمَّ

ثَهُمْ  لِيَْسُكتُوا، بِيَِدهِ  إِلَْيِهمْ  فَأََشارَ  اْنَدهَُشوا. بُّ  أَْخَرَجهُ َكْيفَ  َوَحدَّ  :قَالَ وَ  السِّْجنِ  ِمنَ  الرَّ

ا آَخَر. َمْوِضعٍ  إِلَى َوَذهَبَ  َخَرجَ  ثُمَّ  «بِهَذا َواإِلْخَوةَ  يَْعقُوبَ  أَْخبُِروا»  َصارَ  فَلَمَّ
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اوَ  لِبُْطُرَس؟ َجَرى َماَذا تَُرى: اْلَعْسَكرِ  بَْينَ  بِقَلِيل لَْيسَ  اْضِطَرابٌ  َحَصلَ  النَّهَارُ   أَمَّ

ا ِهيُروُدسُ  اَس، فََحصَ  يَِجْدهُ  َولَمْ  طَلَبَهُ فَلَمَّ  َزلَ نَ  ثُمَّ  اْلقَْتلِ  إِلَى يَْنقَاُدوا أَنْ  َوأََمرَ  اْلُحرَّ

وِريِّينَ  َعلَى َساِخطًا ِهيُروُدسُ  َوَكانَ  هُنَاَك. َوأَقَامَ  قَْيَصِريَّةَ  إِلَى اْليَهُوِديَّةِ  ِمنَ   الصُّ

ْيَداِويِّيَن،  لَىعَ  النَّاِظرَ  بََلَْستُسَ  َواْستَْعطَفُوا َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  إِلَْيهِ  فََحَضُروا َوالصَّ

 ْلَملِِك.ا ُكوَرةِ  ِمنْ  تَْقتَاتُ  ُكوَرتَهُمْ  ألَنَّ  اْلُمَصالََحةَ  يَْلتَِمُسونَ  َصاُروا ثُمَّ  اْلَملِِك، َمْضَجعِ 

 َجَعلَ وَ  اْلُمْلكِ  ُكْرِسيِّ  َعلَى َوَجلَسَ  اْلُملُوِكيَّةَ، اْلُحلَّةَ  ِهيُروُدسُ  لَبِسَ  ُمَعيَّنٍ  يَْومٍ  فَفِي

ْعبُ  فََصَرخَ  يَُخاِطبُهُْم.  هَُضَربَ  اْلَحالِ  فَفِي .«إِْنَسانٍ  َصْوتُ  الَ  إِلهٍ  َصْوتُ  هَذا» :الشَّ

بِّ  َمَلَكُ  ودُ  يَأُْكلُهُ فََصارَ  ّلِلِ، اْلَمْجدَ  يُْعطِ  لَمْ  ألَنَّهُ الرَّ  َوَماَت. الدُّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (03 - 16:  12) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 11 ، 13:  42 مز

ا، فَليَْفَرحُ  َمآلنَةٌ  يَِمينُكَ  ْحَكاِمَك يَا أَ  اليَهُوديِة، ألَْجلِ  بَنَاتُ  َولتَْبتَِهجُ  ِصْهيَْوَن، َجبَلُ  بِّرً

 .هَلِّلُويَا .َرب
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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مَ  َواِحدٌ  َوإَِذا الُِح، اْلُمَعلِّمُ  أَيُّهَا:»لَهُ َوقَالَ  تَقَدَّ  ةُ اْلَحيَا لِيَ  لِتَُكونَ  أَْعَملُ  َصَلَحٍ  أَيَّ  الصَّ

 هللاُ  َوهُوَ  َواِحدٌ  إِالَّ  َصالًِحا أََحدٌ  لَْيسَ  َصالًِحا؟ تَْدُعوني لَِماَذا» :لَهُ فَقَالَ  «األَبَِديَّةُ؟

 قَالَ فَ  «اْلَوَصايَا؟ أَيَّةَ » :لَهُ قَالَ  .«اْلَوَصايَا فَاْحفَظِ  اْلَحيَاةَ  تَْدُخلَ  أَنْ  أََرْدتَ  إِنْ  َولِكنْ 

وِر. تَْشهَدْ  الَ  تَْسِرقْ  الَ  تَْزنِ  الَ  تَْقتُلْ  الَ » :يَُسوعُ  َك، أَبَاكَ  أَْكِرمْ  بِالزُّ  ِريبَكَ قَ  َوأَِحبَّ  َوأُمَّ

ابُّ  لَهُ قَالَ  .«َكنَْفِسكَ   قَالَ  «؟بَْعدُ  يُْعِوُزني فََماَذا َحَداثَتِي ُمْنذُ  َحفِْظتُهَا ُكلُّهَا هِذهِ : »الشَّ

 فَيَُكونَ  اْلفُقََراَء، َوأَْعطِ  أَْمَلََككَ  َوبعْ  فَاْذهَبْ  َكاِمَلً  تَُكونَ  أَنْ  أََرْدتَ  إِنْ » :يَُسوعُ  لَهُ

َماِء، فِي َكْنزٌ  لَكَ  ا .«اْتبَْعنِي َوتََعالَ  السَّ ابُّ  َسِمعَ  فَلَمَّ  ألَنَّهُ ا،َحِزينً  َمَضى اْلَكلَِمةَ  الشَّ

 ْدُخلَ يَ  أَنْ  يَْعُسرُ  إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ » :لِتََلَِميِذهِ  يَُسوعُ  فَقَالَ  َكثِيَرٍة. أَْمَوال َذا َكانَ 

َماَواِت. َملَُكوتِ  إِلَى َغنِيٌّ   أَْيَسرُ  إِْبَرةٍ  ثَْقب ِمنْ  َجَمل ُمُرورَ  إِنَّ : أَْيًضا لَُكمْ  َوأَقُولُ  السَّ

ا .«هللاِ  َملَُكوتِ  إِلَى َغنِيٌّ  يَْدُخلَ  أَنْ  ِمنْ  ا بُِهتُوا تََلَِميُذهُ  َسِمعَ  فَلَمَّ  َمنْ  إًِذا» :قَائِلِينَ  ِجّدً

 تَطَاعٍ،ُمسْ  َغْيرُ  النَّاسِ  ِعْندَ  هَذا» :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  إِلَْيِهمْ  فَنَظَرَ  «يَْخلَُص؟ أَنْ  يَْستَِطيعُ 

 دْ قَ  نَْحنُ  هَا» :لَهُ َوقَالَ  ِحينَئِذٍ  بُْطُرسُ  فَأََجابَ  .«ُمْستَطَاعٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  هللاِ  ِعْندَ  َولِكنْ 

 إِنَُّكمْ : ُكمْ لَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  «لَنَا؟ يَُكونُ  فََماَذا َوتَبِْعنَاكَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  تََرْكنَا

 ْجِدِه،مَ  ُكْرِسيِّ  َعلَى اإِلْنَسانِ  اْبنُ  َجلَسَ  َمتَى التَّْجِديِد، فِي تَبِْعتُُمونِي، الَِّذينَ  أَْنتُمُ 

 َعَشَر. نَيْ االثْ  إِْسَرائِيلَ  أَْسبَاطَ  تَِدينُونَ  ُكْرِسيًّا َعَشرَ  اْثنَيْ  َعلَى أَْيًضا أَْنتُمْ  تَْجلُِسونَ 

ا أَوْ  أَبًا أَوْ  أََخَواتٍ  أَوْ  إِْخَوةً  أَوْ  بُيُوتًا تََركَ  َمنْ  َوُكلُّ   ُحقُوالً  أَوْ  أَْوالًَدا أَوْ  اْمَرأَةً  أَوِ  أُّمً

لُونَ  َكثِيُرونَ  َولِكنْ  األَبَِديَّةَ. اْلَحيَاةَ  َويَِرثُ  ِضْعفٍ  ِمئَةَ  يَأُْخذُ  اْسِمي، أَْجلِ  ِمنْ   أَوَّ

لِينَ  َوآِخُرونَ  آِخِريَن، يَُكونُونَ  ِ َدائِماً   .«أَوَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ِمن اإلسبوع الثاني من الُصوم الُمقدس جمعةيوم ال

 

 نِبُِوات بَاِكر

 (4:  2 - 1:  2) التَثنية ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،التَثنية لِموسى النَّبِيِّ  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 َوتَْكثُُروا اتََحيَوْ  لَِكيْ  لِتَْعَملُوهَا، تَْحفَظُونَ  اْليَْومَ  بِهَا أُوِصيُكمْ  أَنَا الَّتِي اْلَوَصايَا َجِميعَ 

بُّ  أَْقَسمَ  الَّتِي األَْرضَ  َوتَْمتَلُِكوا َوتَْدُخلُوا رُ  آلبَائُِكْم. الرَّ  فِيهَا لَّتِيا الطَِّريقِ  ُكلَّ  َوتَتََذكَّ

بُّ  بِكَ  َسارَ  بَكَ  يُِذلَّكَ  لَِكيْ  اْلقَْفِر، فِي َسنَةً  األَْربَِعينَ  هِذهِ  إِلهُكَ  الرَّ  َما ِرفَ لِيَعْ  َويَُجرِّ

 ْعِرفُهُتَ  تَُكنْ  لَمْ  الَِّذي اْلَمنَّ  َوأَْطَعَمكَ  َوأََجاَعكَ  فَأََذلَّكَ  الَ؟ أَمْ  َوَصايَاهُ  أَتَْحفَظُ : قَْلبِكَ  فِي

 َما لِّ بِكُ  بَلْ  اإِلْنَساُن، يَْحيَا َوْحَدهُ  بِاْلُخْبزِ  لَْيسَ  أَنَّهُ يَُعلَِّمكَ  لَِكيْ  آبَاُؤَك، َعَرفَهُ َوالَ 

بِّ  فَمِ  ِمنْ  يَْخُرجُ  مْ  لَمْ  َوِرْجلُكَ  لَْيَك،عَ  تَْبلَ  لَمْ  ثِيَابُكَ  اإِلْنَساُن. يَْحيَا الرَّ  ِذهِ ه تَتََورَّ

بُ  َكَما أَنَّهُ قَْلبِكَ  فِي فَاْعلَمْ  َسنَةً. األَْربَِعينَ  بَكَ  قَدْ  اْبنَهُ اإِلْنَسانُ  يَُؤدِّ بُّ  أَدَّ  لهَُك.إِ  الرَّ

بِّ  َوَصايَا َواْحفَظْ  بَّ  ألَنَّ  َوتَتَّقِيَهُ، طُُرقِهِ  فِي لِتَْسلُكَ  إِلِهكَ  الرَّ  إِلَى بِكَ  آتٍ  إِلهَكَ  الرَّ

 ةٍ ِحْنطَ  أَْرضِ  َواْلِجبَاِل. اْلبِقَاعِ  فِي تَْنبَعُ  َوِغَمارٍ  ُعيُوٍن، ِمنْ  أَْنهَارٍ  أَْرضِ  َجيَِّدةٍ  أَْرضٍ 

انٍ  َوتِينٍ  َوَكْرمٍ  َوَشِعيرٍ   بِاْلَمْسَكنَةِ  لَْيسَ  أَْرضٌ  َوَعَسل. َزْيٍت، َزْيتُونِ  أَْرضِ  َوُرمَّ

 فُرُ تَحْ  ِجبَالِهَا َوِمنْ  َحِديٌد، ِحَجاَرتُهَا أَْرضٌ  َشْيءٌ  فِيهَا يُْعِوُزكَ  َوالَ  ُخْبًزا، فِيهَا تَأُْكلُ 

بَّ  تُبَاِركُ  َوَشبِْعتَ  أََكْلتَ  فََمتَى نَُحاًسا.  طَاَك.أَعْ  الَّتِي اْلَجيَِّدةِ  األَْرضِ  ألَْجلِ  إِلهَكَ  الرَّ

بَّ  تَْنَسى أَنْ  ِمنْ  اِْحتَِرزْ   نَاأَ  الَّتِي َوفََرائَِضهُ َوأَْحَكاَمهُ َوَصايَاهُ  تَْحفَظَ  َوالَ  إِلهَكَ  الرَّ

 بَقَُركَ  َكثَُرتْ وَ  َوَسَكْنَت، َجيَِّدةً  بُيُوتًا َوبَنَْيتَ  َوَشبِْعتَ  أََكْلتَ  إَِذا لِئََلَّ  اْليَْوَم. بِهَا أُوِصيكَ 

ةُ  لَكَ  َوَكثَُرتْ  َوَغنَُمَك، هَُب، اْلفِضَّ بَّ  َوتَْنَسى قَْلبُكَ  يَْرتَفِعُ  لََك، َما ُكلُّ  َوَكثُرَ  َوالذَّ  الرَّ

 اْلقَْفرِ  فِي بِكَ  َسارَ  الَِّذي اْلُعبُوِديَِّة، بَْيتِ  ِمنْ  ِمْصرَ  أَْرضِ  ِمنْ  أَْخَرَجكَ  الَِّذي إِلهَكَ 

 الَِّذي َماءٌ  لَْيسَ  َحْيثُ  َوَعطَشٍ  َوَعقَاِربَ  ُمْحِرقَةٍ  َحيَّاتٍ  َمَكانِ  اْلَمُخوِف، اْلَعِظيمِ 
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اِن. َصْخَرةِ  ِمنْ  َماءً  لَكَ  أَْخَرجَ  وَّ يَّةِ  فِي أَْطَعَمكَ  الَِّذي الصَّ  يَْعِرْفهُ لَمْ  الَِّذي اْلَمنَّ  اْلبَرِّ

بََك، يُِذلَّكَ  لَِكيْ  آبَاُؤَك، : قَْلبِكَ  يفِ  تَقُولَ  َولِئََلَّ  آِخَرتَِك. فِي إِلَْيكَ  يُْحِسنَ  لَِكيْ  َويَُجرِّ

تِي بَّ  اْذُكرِ  بَلِ  الثَّْرَوةَ. هِذهِ  لِي اْصطَنََعتْ  يَِديَ  َوقُْدَرةُ  قُوَّ  الَِّذي هُوَ  أَنَّهُ إِلهََك، الرَّ

ةً  يُْعِطيكَ   اْليَْوِم. َذاه فِي َكَما آلبَائِكَ  أَْقَسمَ  الَِّذي بَِعْهِدهِ  يَفِيَ  لَِكيْ  الثَّْرَوِة، الْصِطنَاعِ  قُوَّ

بَّ  نَِسيتَ  َوإِنْ   أُْشِهدُ  لَهَا، َوَسَجْدتَ  َوَعبَْدتَهَا أُْخَرى آلِهَةٍ  َوَراءَ  َوَذهَْبتَ  إِلهََك، الرَّ

ُعوبِ  َمَحالَةَ. الَ  تَبِيُدونَ  أَنَُّكمْ  اْليَْومَ  َعلَْيُكمُ  بُّ  يُبِيُدهُمُ  الَِّذينَ  َكالشُّ  َكذلِكَ  مْ أََماِمكُ  ِمنْ  الرَّ

بِّ  لِقَْولِ  تَْسَمُعوا لَمْ  أَنَُّكمْ  ألَْجلِ  تَبِيُدوَن،  يَْومَ الْ  أَْنتَ  إِْسَرائِيُل، يَا اِْسَمعْ  إِلِهُكْم. الرَّ

 نَةً َوُمَحصَّ  َعِظيَمةً  َوُمُدنًا ِمْنَك، َوأَْعظَمَ  أَْكبَرَ  ُشُعوبًا َوتَْمتَلِكَ  تَْدُخلَ  لَِكيْ  األُْرُدنَّ  َعابِرٌ 

َماِء. إِلَى  يفِ  يَقِفُ  َمنْ : َوَسِمْعتَ  َعَرْفتَهُمْ  الَِّذينَ  َعنَاقَ  بَنِي َوِطَواالً، ِعظَاًما قَْوًما السَّ

بَّ  أَنَّ  اْليَْومَ  فَاْعلَمِ  َعنَاَق؟ بَنِي َوْجهِ   مْ يُبِيُدهُ  هُوَ  آِكلَةً  نَاًرا أََماَمكَ  اْلَعابِرُ  هُوَ  إِلهَكَ  الرَّ

. َكلََّمكَ  َكَما َسِريًعا َوتُْهلُِكهُمْ  فَتَْطُرُدهُمْ  أََماَمَك، َويُِذلُّهُمْ  بُّ  ينَ حِ  قَْلبِكَ  فِي تَقُلْ  الَ  الرَّ

بُّ  يَْنفِيِهمِ  ي ألَْجلِ : قَائَِلً  أََماِمكَ  ِمنْ  إِلهُكَ  الرَّ بُّ  أَْدَخلَنِي بِرِّ  .األَْرضَ  هِذهِ  ألَْمتَلِكَ  الرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (2:  12 - 16:  12)ِسفِر َصُموئيل األول 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األول َصُموئيل ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

مُ  اْلفِلِْسِطينِيُّ  َوَكانَ  : اْبنِهِ  َداُودَ لِ  يَسَّى فَقَالَ  يَْوًما. أَْربَِعينَ  َوَمَساءً  َصبَاًحا َويَقِفُ  يَتَقَدَّ

 لَىإِ  اْلَمَحلَّةِ  إِلَى َواْرُكضْ  اْلُخْبَزاتِ  اْلَعَشرَ  َوهِذهِ  اْلفَِريِك، هَذا ِمنْ  إِيفَةً  إِلْخَوتِكَ  ُخذْ »

ْمهَا اْلُجْبنِ  ِمنَ  اْلقِْطَعاتِ  اْلَعَشرَ  َوهِذهِ  إِْخَوتَِك.  َسَلََمةَ  َواْفتَقِدْ  األَْلِف، لَِرئِيسِ  قَدِّ

 َواِدي فِي إِْسَرائِيلَ  ِرَجالِ  َوَجِميعُ  َوهُمْ  َشاُولُ  َوَكانَ  .«ُعْربُونًا ِمْنهُمْ  َوُخذْ  إِْخَوتِكَ 

رَ  اْلفِلِْسِطينِيِّيَن. يَُحاِربُونَ  اْلبُْطمِ  لَ  َحاِرٍس، َمعَ  اْلَغنَمَ  َوتََركَ  َصبَاًحا َداُودُ  فَبَكَّ  َوَحمَّ

 االْصِطفَافِ  إِلَى َخاِرجٌ  َواْلَجْيشُ  اْلِمْتَراِس، إِلَى َوأَتَى يَسَّى، أََمَرهُ  َكَما َوَذهَبَ 
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 َداُودُ  َركَ فَتَ  َصّف. ُمقَابِلَ  َصفًّا َواْلفِلِْسِطينِيُّونَ  إِْسَرائِيلُ  َواْصطَفَّ  لِْلَحْرِب. َوهَتَفُوا

فِّ  إِلَى َوَرَكضَ  األَْمتَِعِة، َحافِظِ  بِيَدِ  َمَعهُ الَّتِي األَْمتَِعةَ   َمةِ َسَلَ  َعنْ  َوَسأَلَ  َوأَتَى الصَّ

، ِمنْ  اْلفِلِْسِطينِيُّ  ُجْليَاتُ  ُمهُاسْ  ُمبَاِرزٍ  بَِرُجل إَِذا يَُكلُِّمهُمْ  هُوَ  َوفِيَما إِْخَوتِِه.  اِعدٌ صَ  َجتَّ

 الِ ِرجَ  َوَجِميعُ  َداُوُد. فََسِمعَ  اْلَكَلَِم، هَذا بِِمْثلِ  َوتََكلَّمَ  اْلفِلِْسِطينِيِّينَ  ُصفُوفِ  ِمنْ 

ا إِْسَرائِيلَ  ُجلَ  َرأَْوا لَمَّ ا. َوَخافُوا ِمْنهُ هََربُوا الرَّ  أََرأَْيتُمْ : »إِْسَرائِيلَ  ِرَجالُ  فَقَالَ  ِجّدً

ُجلَ  هَذا اِعَد؟ الرَّ ُجلَ  أَنَّ  فَيَُكونُ ! َصاِعدٌ  هُوَ  إِْسَرائِيلَ  لِيَُعيِّرَ  الصَّ  يُْغنِيهِ  يَْقتُلُهُ الَِّذي الرَّ

ا أَبِيهِ  بَْيتَ  َويَْجَعلُ  بِْنتَهُ، َويُْعِطيهِ  َجِزيَلً، ِغنًى اْلَملِكُ   َداُودُ  َكلَّمَ فَ  .«إِْسَرائِيلَ  فِي ُحّرً

َجالَ  ُجلِ  يُْفَعلُ  َماَذا: »قَائَِلً  َمَعهُ اْلَواقِفِينَ  الرِّ  َويُِزيلُ  ،اْلفِلِْسِطينِيَّ  ذلِكَ  يَْقتُلُ  الَِّذي لِلرَّ

 هللاِ  ُصفُوفَ  يَُعيِّرَ  َحتَّى األَْغلَفُ  اْلفِلِْسِطينِيُّ  هَذا هُوَ  َمنْ  ألَنَّهُ إِْسَرائِيَل؟ َعنْ  اْلَعارَ 

؟اْلحَ  ْعبُ  فََكلََّمهُ «يِّ ُجلِ  يُْفَعلُ  َكَذا: »قَائِلِينَ  اْلَكَلَمِ  هَذا بِِمْثلِ  الشَّ  .«ْقتُلُهُيَ  الَِّذي لِلرَّ

َجاِل، َمعَ  َكَلََمهُ أَلِيآبُ  األَْكبَرُ  أَُخوهُ  َوَسِمعَ  : َوقَالَ  َداُودَ  َعلَى أَلِيآبَ  َغَضبُ  فََحِميَ  الرِّ

يَِّة؟ فِي اْلقَلِيلَةَ  اْلُغنَْيَماتِ  تِْلكَ  تََرْكتَ  َمنْ  َوَعلَى نََزْلَت؟ لَِماَذا»  َعلِْمتُ  أَنَا اْلبَرِّ

 ِمْلتُ عَ  َماَذا: »َداُودُ  فَقَالَ  .«اْلَحْربَ  تََرى لَِكيْ  نََزْلتَ  إِنََّما ألَنَّكَ  قَْلبَِك، َوَشرَّ  ِكْبِريَاَءكَ 

لَ  «َكَلٌَم؟ هُوَ  أََما اآلَن؟  لَهُ فََردَّ  اْلَكَلَِم، هَذا بِِمْثلِ  َوتََكلَّمَ  آَخَر، نَْحوَ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َوتََحوَّ

ْعبُ  ِل. َكاْلَجَوابِ  َجَوابًا الشَّ  مَ أََما بِهِ  َوأَْخبَُروا َداُودُ  بِهِ  تََكلَّمَ  الَِّذي اْلَكَلَمُ  َوُسِمعَ  األَوَّ

 ْذهَبُ يَ  َعْبُدكَ  بَِسبَبِهِ  أََحدٍ  قَْلبُ  يَْسقُطْ  الَ : »لَِشاُولَ  َداُودُ  فَقَالَ  فَاْستَْحَضَرهُ. َشاُوَل،

 اهذَ  إِلَى تَْذهَبَ  أَنْ  تَْستَِطيعُ  الَ : »لَِداُودَ  َشاُولُ  فَقَالَ  .«اْلفِلِْسِطينِيَّ  هَذا َويَُحاِربُ 

: لَ لَِشاوُ  َداُودُ  فَقَالَ  .«ِصبَاهُ  ُمْنذُ  َحْربٍ  َرُجلُ  َوهُوَ  ُغَلَمٌ  ألَنَّكَ  لِتَُحاِربَهُ اْلفِلِْسِطينِيِّ 

 فََخَرْجتُ  اْلقَِطيعِ، ِمنَ  َشاةً  َوأََخذَ  ُدبٍّ  َمعَ  أََسدٌ  فََجاءَ  َغنًَما، ألَبِيهِ  يَْرَعى َعْبُدكَ  َكانَ »

ا فِيِه، ِمنْ  َوأَْنقَْذتُهَا َوقَتَْلتُهُ َوَراَءهُ   قَتَلَ  قَتَْلتُهُ.فَ  َوَضَرْبتُهُ َذْقنِهِ  ِمنْ  أَْمَسْكتُهُ َعلَيَّ  قَامَ  َولَمَّ

بَّ  األََسدَ  َعْبُدكَ   دْ قَ  ألَنَّهُ ِمْنهَُما، َكَواِحدٍ  يَُكونُ  األَْغلَفُ  اْلفِلِْسِطينِيُّ  َوهَذا َجِميًعا َوالدُّ

بُّ : »َداُودُ  َوقَالَ  .«اْلَحيِّ  هللاِ  ُصفُوفَ  َعيَّرَ   يَدِ  َوِمنْ  األََسدِ  يَدِ  ِمنْ  أَْنقََذنِي الَِّذي الرَّ

بِّ  بُّ ال َوْليَُكنِ  اْذهَبْ : »لَِداُودَ  َشاُولُ  فَقَالَ  «اْلفِلِْسِطينِيِّ  هَذا يَدِ  ِمنْ  يُْنقُِذنِي هُوَ  الدُّ  رَّ
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 َوأَْلبََسهُ َرْأِسِه، َعلَى نَُحاسٍ  ِمنْ  ُخوَذةً  َوَجَعلَ  ثِيَابَهُ، َداُودَ  َشاُولُ  َوأَْلبَسَ  .«َمَعكَ 

بَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  ألَنَّهُ يَْمِشَي، أَنْ  َوَعَزمَ  ثِيَابِهِ  فَْوقَ  بَِسْيفِهِ  َداُودُ  فَتَقَلَّدَ  ِدْرًعا.  فَقَالَ  َجرَّ

ْبهَا لَمْ  ألَنِّي بِهِذِه، أَْمِشيَ  أَنْ  أَْقِدرُ  الَ : »لَِشاُولَ  َداُودُ   َوأََخذَ  َعْنهُ. َداُودُ  َونََزَعهَا «أَُجرِّ

َعاةِ  ِكْنفِ  فِي َوَجَعلَهَا اْلَواِدي ِمنَ  ُمْلسٍ  ِحَجاَرةٍ  َخْمَسةَ  لَهُ َواْنتََخبَ  بِيَِدِه، َعَصاهُ   الرُّ

مَ  بِيَِدهِ  َوِمْقَلََعهُ اْلِجَراِب، فِي أَيْ  لَهُ، الَِّذي . نَْحوَ  َوتَقَدَّ  ِطينِيُّ اْلفِلِسْ  َوَذهَبَ  اْلفِلِْسِطينِيِّ

ُجلُ  َداُودَ  إِلَى َواْقتََربَ  ِذاِهبًا ا أََماَمهُ. التُّْرسِ  َوَحاِملُ  اْلرَّ  َوَرأَى اْلفِلِْسِطينِيُّ  رَ نَظَ  َولَمَّ

 :لَِداُودَ  اْلفِلِْسِطينِيُّ  فَقَالَ  اْلَمْنظَِر. َجِميلَ  َوأَْشقَرَ  ُغَلًَما َكانَ  ألَنَّهُ اْستَْحقََرهُ  َداُودَ 

؟ إِلَيَّ  تَأْتِي أَنَّكَ  َحتَّى َكْلبٌ  أَنَا أَلََعلِّي»  َوقَالَ  هَتِِه.بِآلِ  َداُودَ  اْلفِلِْسِطينِيُّ  َولََعنَ  «بِِعِصيٍّ

َماءِ  لِطُيُورِ  لَْحَمكَ  فَأُْعِطيَ  إِلَيَّ  تََعالَ »: لَِداُودَ  اْلفِلِْسِطينِيُّ  يَّةِ  َوُوُحوشِ  السَّ  فَقَالَ  .«اْلبَرِّ

 َربِّ  بِاْسمِ  إِلَْيكَ  آتِي َوأَنَا َوبِتُْرٍس، َوبُِرْمحٍ  بَِسْيفٍ  إِلَيَّ  تَأْتِي أَْنتَ : »لِْلفِلِْسِطينِيِّ  َداُودُ 

بُّ  يَْحبُِسكَ  اْليَْومَ  هَذا َعيَّْرتَهُْم. الَِّذينَ  إِْسَرائِيلَ  ُصفُوفِ  إِلهِ  اْلُجنُودِ   ِدي،يَ  فِي الرَّ

َماءِ ا لِطُيُورِ  اْليَْومَ  هَذا اْلفِلِْسِطينِيِّينَ  َجْيشِ  ُجثَثَ  َوأُْعِطي َرْأَسكَ  َوأَْقطَعُ  فَأَْقتُلُكَ   لسَّ

 َماَعةُ اْلجَ  هِذهِ  َوتَْعلَمُ  إِلْسَرائِيَل. إِلهٌ يُوَجدُ  أَنَّهُ األَْرضِ  ُكلُّ  تَْعلَمُ فَ  األَْرِض، َوَحيََوانَاتِ 

، يَُخلِّصُ  بُِرْمحٍ  َوالَ  بَِسْيفٍ  لَْيسَ  أَنَّهُ ُكلُّهَا بُّ بِّ  اْلَحْربَ  ألَنَّ  الرَّ  يَْدفَُعُكمْ  َوهُوَ  لِلرَّ

ا َوَكانَ  .«لِيَِدنَا مَ  َوَذهَبَ  اْلفِلِْسِطينِيُّ  قَامَ  لَمَّ  َوَرَكضَ  أَْسَرعَ  َداُودَ  أَنَّ  َداودَ  لِلِقَاءِ  َوتَقدَّ

فِّ  نَْحوَ  . لِلِقَاءِ  الصَّ  َوَرَماهُ  َحَجًرا ِمْنهُ َوأََخذَ  اْلِكْنفِ  إِلَى يََدهُ  َداُودُ  َوَمدَّ  اْلفِلِْسِطينِيِّ

 َعلَى قَطَ َوسَ  ِجْبهَتِِه، فِي اْلَحَجرُ  فَاْرتَزَّ  ِجْبهَتِِه، فِي اْلفِلِْسِطينِيَّ  َوَضَربَ  بِاْلِمْقَلَعِ،

 َوَضَربَ  َواْلَحَجِر، بِاْلِمْقَلَعِ  اْلفِلِْسِطينِيِّ  ِمنَ  َداُودُ  فَتََمكَّنَ  األَْرِض. إِلَى َوْجِههِ 

 ْسِطينِيِّ اْلفِلِ  َعلَى َوَوقَفَ  َداُودُ  فََرَكضَ  َداُوَد. بِيَدِ  َسْيفٌ  يَُكنْ  َولَمْ  َوقَتَلَهُ اْلفِلِْسِطينِيَّ 

ا َرْأَسهُ بِهِ  َوقَطَعَ  َوقَتَلَهُ ِغْمِدهِ  ِمنْ  َواْختََرطَهُ َسْيفَهُ َوأََخذَ   نَّ أَ  اْلفِلِْسِطينِيُّونَ  َرأَى فَلَمَّ

 ينَ اْلفِلِْسِطينِيِّ َولَِحقُوا َوهَتَفُوا َويَهُوَذا إِْسَرائِيلَ  ِرَجالُ  فَقَامَ  هََربُوا. َماتَ  قَدْ  َجبَّاَرهُمْ 

 فِي نَ اْلفِلِْسِطينِيِّي قَْتلَى فََسقَطَتْ  َعْقُرونَ  أَْبَوابِ  َوَحتَّى اْلَواِدي، إِلَى َمِجيئِكَ  َحتَّى

 َوَراءَ  االْحتَِماءِ  ِمنْ  إِْسَرائِيلَ  بَنُو َرَجعَ  ثُمَّ  َعْقُروَن. َوإِلَى َجتَّ  إِلَى َشَعَرايِمَ  طَِريقِ 
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 وُرَشلِيَم،أُ  إِلَى بِهِ  َوأَتَى اْلفِلِْسِطينِيِّ  َرْأسَ  َداُودُ  َوأََخذَ  َمَحلَّتَهُْم. َونَهَبُوا اْلفِلِْسِطينِيِّينَ 

ا َخْيَمتِِه. فِي أََدَواتِهِ  َوَوَضعَ   ْبنَْيرَ ألَ  قَالَ  اْلفِلِْسِطينِيِّ  لِلِقَاءِ  َخاِرًجا َداُودَ  َشاُولُ  َرأَى َولَمَّ

 ْلَملِكُ ا أَيُّهَا َوَحيَاتِكَ : »أَْبنَْيرُ  فَقَالَ  «أَْبنَْيُر؟ يَا اْلُغَلَمُ  هَذا َمنْ  اْبنُ : »اْلَجْيشِ  َرئِيسِ 

ا .«اْلُغَلَمُ  هَذا َمنْ  اْبنُ  اْسأَلِ : »اْلَملِكُ  فَقَالَ  .«أَْعلَمُ  لَْستُ   قَْتلِ  ِمنْ  َداُودُ  َرَجعَ  َولَمَّ

: َشاُولُ  لَهُ فَقَالَ  بِيَِدِه. اْلفِلِْسِطينِيِّ  َوَرْأسُ  َشاُولَ  أََمامَ  َوأَْحَضَرهُ  أَْبنَْيرُ  أََخَذهُ  اْلفِلِْسِطينِيِّ 

 فََرغَ  الَمَّ  َوَكانَ  .«اْلبَْيتَلَْحِميِّ  يَسَّى َعْبِدكَ  اْبنُ : »َداُودُ  فَقَالَ  «ُغَلَُم؟ يَا أَْنتَ  َمنْ  اْبنُ »

 نَْفِسِه.كَ  يُونَاثَانُ  َوأََحبَّهُ َداُوَد، بِنَْفسِ  تََعلَّقَتْ  يُونَاثَانَ  نَْفسَ  أَنَّ  َشاُولَ  َمعَ  اْلَكَلَمِ  ِمنَ 

 َداُودُ وَ  يُونَاثَانُ  َوقَطَعَ  أَبِيِه. بَْيتِ  إِلَى يَْرجعُ  يََدْعهُ َولَمْ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي َشاُولُ  فَأََخَذهُ 

 ابِهِ ثِيَ  َمعَ  لَِداُودَ  َوأَْعطَاهَا َعلَْيهِ  الَّتِي اْلُجبَّةَ  يُونَاثَانُ  َوَخلَعَ  َكنَْفِسِه. أََحبَّهُ ألَنَّهُ َعْهًدا

 فََجَعلَهُ يُْفلِحُ  َكانَ  َشاُولُ  أَْرَسلَهُ َحْيثَُما إِلَى يَْخُرجُ  َداُودُ  َوَكانَ  َوِمْنطَقَتِِه. َوقَْوِسهِ  َوَسْيفِهِ 

ْعبِ  َجِميعِ  أَْعيُنِ  فِي َوَحُسنَ  اْلَحْربِ  ِرَجالِ  َعلَى َشاُولُ   لَ َشاوُ  َعبِيدِ  أَْعيُنِ  َوفِي الشَّ

، قَْتلِ  ِمنْ  َداُودُ  َرَجعَ  ِحينَ  َمِجيئِِهمْ  ِعْندَ  َوَكانَ  أَْيًضا.  َجتْ َخرَ  النَِّساءَ  أَنَّ  اْلفِلِْسِطينِيِّ

ْقصِ  بِاْلِغنَاءِ  إِْسَرائِيلَ  ُمُدنِ  َجِميعِ  ِمنْ   َوبِفََرحٍ  بُِدفُوفٍ  اْلَملِكِ  َشاُولَ  لِلِقَاءِ  َوالرَّ

 اتِِه.ِرْبوَ  َوَداُودُ  أُلُوفَهُ َشاُولُ  َضَربَ : »َوقُْلنَ  الَلَِّعبَاتُ  النَِّساءُ  فَأََجابَتِ  َوبُِمثَلَّثَاٍت.

ا َشاُولُ  فَاْحتَمى ا ِرْبَواتٍ  َداُودَ  أَْعطَْينَ : »َوقَالَ  َعْينَْيِه، فِي اْلَكَلَمُ  هَذا َوَساءَ  ِجّدً  َوأَمَّ

 ِمنْ  اُودَ دَ  يَُعايِنُ  َشاُولُ  فََكانَ  .«اْلَمْملََكةُ  لَهُ تَْبقَى فَقَطْ  َوبَْعدُ ! األُلُوفَ  فَأَْعطَْينَنِي أَنَا

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .فََصاِعًدا اْليَْومِ  ذلِكَ 

 

 (14 - 1:  2) إشعياء ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،إشعباء النَّبِيِّ  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

يَّا ْبنِ  يُوثَامَ  ْبنِ  آَحازَ  أَيَّامِ  فِي َوَحَدثَ   عَ مَ  َصِعدَ  أََرامَ  َملِكَ  َرِصينَ  أَنَّ  يَهُوَذا، َملِكِ  ُعزِّ

 َوأُْخبِرَ  هَا.يَُحاِربَ  أَنْ  يَْقِدرْ  فَلَمْ  لُِمَحاَربَتِهَا، أُوُرَشلِيمَ  إِلَى إِْسَرائِيلَ  َملِكِ  َرَمْليَا ْبنِ  فَقَحَ 
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 َرَجفَانِ كَ  َشْعبِهِ  َوقُلُوبُ  قَْلبُهُ فََرَجفَ  «أَْفَرايِمَ  فِي أََرامُ  َحلَّتْ  قَدْ » :لَهُ َوقِيلَ  َداُودَ  بَْيتُ 

امَ  اْلَوْعرِ  َشَجرِ  يحِ. قُدَّ بُّ  فَقَالَ  الرِّ  َوَشآرَ  أَْنتَ  آَحاَز، لُِمَلَقَاةِ  اْخُرجْ : »إِلَشْعيَاءَ  الرَّ

ةِ  إِلَى اْلُعْليَا، اْلبِْرَكةِ  قَنَاةِ  طََرفِ  إِلَى اْبنَُك، يَاُشوبَ  اِر، َحْقلِ  ِسكَّ  اِْحتَِرزْ : هُلَ  َوقُلْ  اْلقَصَّ

ْعلَتَْينِ  هَاتَْينِ  َذنَبَيْ  أَْجلِ  ِمنْ  قَْلبُكَ  يَْضُعفْ  َوالَ  تََخفْ  الَ  َواْهَدأْ  نَتَْيِن، الشُّ  ُحُموِّ بِ  اْلُمَدخِّ

 َواْبنِ  أَْفَرايِمَ  َمعَ  بَِشرّ  َعلَْيكَ  تَآَمَرتْ  أََرامَ  ألَنَّ  َرَمْليَا. َواْبنِ  َوأََرامَ  َرِصينَ  َغَضبِ 

ُضهَا يَهُوَذا َعلَى نَْصَعدُ : قَائِلَةً  َرَمْليَا  َوَسِطهَا يفِ  َونَُملِّكُ  ألَْنفُِسنَا، َونَْستَْفتُِحهَا َونُقَوِّ

يِّدُ  يَقُولُ  هَكَذا طَْبئِيَل. اْبنَ  َملًِكا، بُّ  السَّ  َمْشَق،دِ  أََرامَ  َرْأسَ  ألَنَّ  تَُكوُن. الَ  تَقُومُ  الَ : الرَّ

ةِ  َوفِي َرِصينُ  ِدَمْشقَ  َوَرْأسَ   نَ يَُكو الَ  َحتَّى أَْفَرايِمُ  يَْنَكِسرُ  َسنَةً  َوِستِّينَ  َخْمسٍ  ُمدَّ

اِمَرةُ، أَْفَرايِمَ  َوَرْأسُ  َشْعبًا. اِمَرةِ  َوَرْأسُ  السَّ  .«وانُ تَأْمَ  فََلَ  تُْؤِمنُوا لَمْ  إِنْ  َرَمْليَا اْبنُ  السَّ

بُّ  َعادَ  ثُمَّ  بِّ  ِمنَ  آيَةً  لِنَْفِسكَ  اُْطلُبْ : »قَائَِلً  آَحازَ  فََكلَّمَ  الرَّ  وْ أَ  طَلَبَكَ  َعمِّقْ  إِلِهكَ  الرَّ

بُ  َوالَ  أَْطلُبُ  الَ : »آَحازُ  فَقَالَ  .«فَْوق إِلَى َرفِّْعهُ بَّ  أَُجرِّ  يَا اْسَمُعوا: »فَقَالَ  .«الرَّ

 لِكنْ وَ  أَْيًضا؟ إِلِهي تُْضِجُروا َحتَّى النَّاسَ  تُْضِجُروا أَنْ  َعلَْيُكمْ  قَلِيلٌ  هُوَ  هَلْ  َداُودَ  بَْيتَ 

يِّدُ  يُْعِطيُكمُ  انُوئِ » اْسَمهُ َوتَْدُعو اْبنًا َوتَلِدُ  تَْحبَلُ  اْلَعْذَراءُ  هَا: آيَةً  نَْفُسهُ السَّ  .«يلَ ِعمَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (93 - 1:  11) أيوب ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيوب الصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

رُ  ِمْهَذارٌ  َرُجلٌ  أَمْ  يَُجاَوُب، الَ  اْلَكَلَمِ  أََكْثَرةُ : »َوقَالَ  النَّْعَماتِيُّ  ُصوفَرُ  فَأََجابَ   ؟يَتَبَرَّ

، تَْعلِيِمي: تَقُولُ  إِذْ  يُْخِزيَك؟ َمنْ  َولَْيسَ  تَْلُغو أَمْ  النَّاَس، يُْفِحمُ  أََصلَفُكَ   بَارٌّ  أَنَاوَ  زِكيٌّ

 اْلِحْكَمةِ  فِيَّاتِ خَ  لَكَ  َويُْعلِنُ  َمَعَك، َشفَتَْيهِ  َويَْفتَحُ  يَتََكلَّمُ  هللاَ  لَْيتَ  يَا َولِكنْ  َعْينَْيَك. فِي

 تَِّصُل،تَ  هللاِ  ُعْمقِ  أَإِلَى» إِْثِمَك. ِمنْ  بِأَقَلَّ  يُْغِرُمكَ  هللاَ  أَنَّ  فَتَْعلَمَ  اْلفَْهِم، ُمَضاَعفَةُ  إِنَّهَا

َماَواِت، ِمنَ  أَْعلَى هُوَ  تَْنتَِهي؟ اْلقَِديرِ  نِهَايَةِ  إِلَى أَمْ   َمقُ أَعْ  تَْفَعَل؟ أَنْ  َعَساكَ  فََماَذا السَّ
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 بَطَشَ  إِنْ  ْحِر.اْلبَ  ِمنَ  َوأَْعَرضُ  طُولُهُ، األَْرضِ  ِمنَ  أَْطَولُ  تَْدِري؟ فََماَذا اْلهَاِويَِة، ِمنَ 

َع، أَوْ  أَْغلَقَ  أَوْ  هُ؟ فََمنْ  َجمَّ وِء، أُنَاسَ  يَْعلَمُ  هُوَ  ألَنَّهُ يَُردُّ  الَ  فَهَلْ  اإِلْثَم، َويُْبِصرُ  السُّ

ا يَْنتَبِهُ؟ ُجلُ  أَمَّ  ْدتَ أَْعدَ  إِنْ » اإِلْنَساُن. يُولَدُ  اْلفََرا َوَكَجْحشِ  اْلفَْهِم، َعِديمُ  فَفَاِرغٌ  الرَّ

 فِي لظُّْلمُ ا يَْسُكنُ  َوالَ  يَِدَك، فِي الَِّذي اإِلْثمَ  أَْبَعْدتَ  إِنْ  يََدْيَك. إِلَْيهِ  َوبََسْطتَ  قَْلبََك، أَْنتَ 

 اْلَمَشقَّةَ  ىتَْنسَ  ألَنَّكَ  تََخاُف. َوالَ  ثَابِتًا َوتَُكونُ  َعْيٍب، بَِلَ  َوْجهَكَ  تَْرفَعُ  ِحينَئِذٍ  َخْيَمتَِك،

لُ  الظََّلَمُ  َحظُّكَ  يَقُومُ  الظَِّهيَرةِ  َوفَْوقَ  تَْذُكُرهَا. َعبََرتْ  َكِميَاهٍ   َمئِنُّ َوتَطْ  َصبَاًحا. يَتََحوَّ

 يُْزِعُج، َمنْ  َولَْيسَ  َوتَْربِضُ  آِمنًا. َوتَْضطَِجعُ  َحْولَكَ  تَتََجسَّسُ  َرَجاءٌ  يُوَجدُ  ألَنَّهُ

عُ  ا َكثِيُروَن. َوْجِهكَ  إِلَى َويَتََضرَّ  يَبِيُد، َوَمنَاُصهُمْ  فَتَْتلَُف، األَْشَرارِ  ُعيُونُ  أَمَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.   «النَّْفسِ  تَْسلِيمُ  َوَرَجاُؤهُمْ 
 

 

 بَاِكر

 (19:  16 - 02:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

  2 ، 2:  116 مز

بَّ  ألَنَّ  َراَحتِِك، َمْوِضع نَْفِسي إلَى يَا إْرِجِعي  نَ مِ  نَْفِسي إِلَْيِك، َوأَْنقَذ أَْحَسنَ  قَدْ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .اْلَعبََرات ِمنَ  اْلَمْوِت، َوَعْينِي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

  .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم



 من اإلسبوع الثاني من الُصوم الُمقدس ُجمعةليوم ا
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فِينَةِ  إِلَى َوَصِعدَ  اْلُجُموعَ  َصَرفَ  ثُمَّ   إِلَْيهِ  َوَجاءَ  َمْجَدَل. تُُخومِ  إِلَى َوَجاءَ  السَّ

يِسيُّونَ  وقِيُّونَ  اْلفَرِّ دُّ بُوهُ، َوالصَّ َماِء. ِمنَ  آيَةً  يُِريَهُمْ  أَنْ  فََسأَلُوهُ  لِيَُجرِّ  َوقَالَ  ابَ فَأَجَ  السَّ

َماءَ  ألَنَّ  َصْحوٌ : قُْلتُمْ  اْلَمَساءُ  َكانَ  إَِذا» :لَهُمْ  ةٌ. السَّ بَاحِ  َوفِي ُمْحَمرَّ  اءٌ ِشتَ  اْليَْومَ : الصَّ

َماءَ  ألَنَّ  ةٌ  السَّ َماِء، َوْجهَ  تَُميُِّزوا أَنْ  تَْعِرفُونَ  ُمَراُؤونَ  بُِعبُوَسٍةيَا ُمْحَمرَّ ا السَّ  َوأَمَّ

يرٌ  ِجيلٌ  تَْستَِطيُعوَن. فََلَ  األَْزِمنَةِ  َعَلََماتُ   آيَةٌ  هُلَ  تُْعطَى َوالَ  آيَةً، يَْلتَِمسُ  فَاِسقٌ  ِشرِّ

ا َوَمَضى. تََرَكهُمْ  ثُمَّ  «النَّبِيِّ  يُونَانَ  آيَةَ  إِالَّ   نْ أَ  نَُسوا اْلَعْبرِ  إِلَى تََلَِميُذهُ  َجاءَ  َولَمَّ

ُزوا اْنظُُروا،» :يَُسوعُ  لَهُمْ  َوقَالَ  ُخْبًزا. يَأُْخُذوا يِسيِّينَ  َخِميرِ  ِمنْ  َوتََحرَّ  اْلفَرِّ

وقِيِّينَ  دُّ ُروا .«َوالصَّ  َوقَالَ  ُسوعُ يَ  فََعلِمَ  .«ُخْبًزا نَأُْخذْ  لَمْ  إِنَّنَا» :قَائِلِينَ  أَْنفُِسِهمْ  فِي فَفَكَّ

ُرونَ  لَِماَذا» :لَهُمْ   اآلنَ  َحتَّىأَ  ُخْبًزا؟ تَأُْخُذوا لَمْ  أَنَُّكمْ  اإِليَمانِ  قَلِيلِي يَا أَْنفُِسُكمْ  فِي تُفَكِّ

 عَ َسبْ  َوالَ  َخْذتُْم؟أَ  قُفَّةً  َوَكمْ  اآلالَفِ  اْلَخْمَسةِ  ُخْبَزاتِ  َخْمسَ  تَْذُكُرونَ  َوالَ  تَْفهَُموَن؟ الَ 

َلً  َوَكمْ  اآلالَفِ  األَْربََعةِ  ُخْبَزاتِ   قُْلتُ  اْلُخْبزِ  َعنِ  لَْيسَ  أَنِّي تَْفهَُمونَ  الَ  َكْيفَ  أََخْذتُْم؟ سَّ

ُزوا أَنْ  لَُكمْ  يِسيِّينَ  َخِميرِ  ِمنْ  تَتََحرَّ وقِيِّيَن؟ اْلفَرِّ دُّ  أَنْ  يَقُلْ  مْ لَ  أَنَّهُ فَِهُموا ِحينَئِذٍ  «َوالصَّ

ُزوا يِسيِّينَ  تَْعلِيمِ  ِمنْ  بَلْ  اْلُخْبِز، َخِميرِ  ِمنْ  يَتََحرَّ وقِيِّيَن. اْلفَرِّ دُّ  َوالصَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (16:  10 - 92:  19) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َمْرِضيَّةً، ةً ِخْدمَ  هللاَ  نَْخِدمُ  بِهِ  ُشْكرٌ  ِعْنَدنَا لِيَُكنْ  يَتََزْعَزعُ  الَ  َملَُكوتًا قَابِلُونَ  َونَْحنُ  لِذلِكَ 

 َضافَةَ إِ  تَْنَسْوا الَ  األََخِويَّةُ. اْلَمَحبَّةُ  لِتَْثبُتِ  .«آِكلَةٌ  نَارٌ  إِلهَنَا» ألَنَّ  َوتَْقَوى. بُِخُشوعٍ 
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 َكأَنَُّكمْ  اْلُمقَيَِّدينَ  اُْذُكُروا يَْدُروَن. الَ  َوهُمْ  َمَلَئَِكةً  أُنَاسٌ  أََضافَ  بِهَا ألَنْ  اْلُغَربَاِء،

َواجُ  لِيَُكنِ  اْلَجَسِد. فِي أَْيًضا أَْنتُمْ  َكأَنَُّكمْ  َواْلُمَذلِّينَ  َمَعهُْم، ُمقَيَُّدونَ  ًما الزِّ  ُكلِّ  دَ ِعنْ  ُمَكرَّ

ا نَِجسٍ  َغْيرَ  َواْلَمْضَجعُ  َواِحٍد، نَاةُ  اْلَعاِهُرونَ  َوأَمَّ  تُُكمْ ِسيرَ  لِتَُكنْ  هللاُ. فََسيَِدينُهُمُ  َوالزُّ

 .«كَ أَْتُركُ  َوالَ  أُْهِملُكَ  الَ » :قَالَ  ألَنَّهُ ِعْنَدُكْم، بَِما ُمْكتَفِينَ  ُكونُوا اْلَمالِ  َمَحبَّةِ  ِمنْ  َخالِيَةً 

بُّ » :َواثِقِينَ  نَقُولُ  إِنَّنَا َحتَّى  اُْذُكُروا «إِْنَساٌن؟ بِي يَْصنَعُ  َماَذا أََخافُ  فََلَ  لِي ُمِعينٌ  الرَّ

 يَُسوعُ  يَمانِِهْم.بِإِ  فَتََمثَّلُوا ِسيَرتِِهمْ  نِهَايَةِ  إِلَى اْنظُُروا هللاِ  بَِكلَِمةِ  َكلَُّموُكمْ  الَِّذينَ  ُمْرِشِديُكمُ 

َعةٍ  بِتََعالِيمَ  تَُساقُوا الَ  األَبَِد. َوإِلَى َواْليَْومَ  أَْمًسا هُوَ  هُوَ  اْلَمِسيحُ   نَّهُألَ  َوَغِريبٍَة، ُمتَنَوِّ

 «َمْذبَحٌ » نَالَ  تََعاطَْوهَا. الَِّذينَ  بِهَا يَْنتَفِعْ  لَمْ  بِأَْطِعَمةٍ  الَ  بِالنِّْعَمِة، اْلقَْلبُ  يُثَبَّتَ  أَنْ  َحَسنٌ 

 َدِمهَابِ  يُْدَخلُ  الَّتِي اْلَحيََوانَاتِ  فَإِنَّ  ِمْنهُ. يَأُْكلُوا أَنْ  اْلَمْسَكنَ  يَْخِدُمونَ  لِلَِّذينَ  ُسْلطَانَ  الَ 

 لِكَ لِذ اْلَمَحلَِّة. َخاِرجَ  أَْجَساُمهَا تُْحَرقُ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسِ  بِيَدِ  «األَْقَداسِ » إِلَى اْلَخِطيَّةِ  َعنِ 

ْعبَ  يُقَدِّسَ  لَِكيْ  ا،أَْيضً  يَُسوعُ   إِلَْيهِ  ًذاإِ  فَْلنَْخُرجْ  اْلبَاِب. َخاِرجَ  تَأَلَّمَ  نَْفِسِه، بَِدمِ  الشَّ

 َدةَ.اْلَعتِي نَْطلُبُ  لِكنَّنَا بَاقِيَةٌ، َمِدينَةٌ  هُنَا لَنَا لَْيسَ  ألَنْ  َعاَرهُ. َحاِملِينَ  اْلَمَحلَّةِ  َخاِرجَ 

مْ   الَ  َولِكنْ  ِمِه.بِاسْ  ُمْعتَِرفَةٍ  ِشفَاهٍ  ثََمرَ  أَيْ  التَّْسبِيحِ، َذبِيَحةَ  ّلِلِ  ِحينٍ  ُكلِّ  فِي بِهِ  فَْلنُقَدِّ

 هللاُ. يَُسرُّ  هِذهِ  ِمْثلِ  بَِذبَائِحَ  ألَنَّهُ َوالتَّْوِزيَع، اْلَخْيرِ  فِْعلَ  تَْنَسْوا

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (16 - 2:  4) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدساألولى الرسول ا بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

لََواِت. َواْصُحوا فَتََعقَّلُوا اْقتََربَْت، قَدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  نِهَايَةُ  َوإِنََّما  َشْيٍء، لِّ كُ  قَْبلَ  َولِكنْ  لِلصَّ

 ُكونُوا ا.اْلَخطَايَ  ِمنَ  َكْثَرةً  تَْستُرُ  اْلَمَحبَّةَ  ألَنَّ  َشِديَدةً، لِبَْعضٍ  بَْعِضُكمْ  َمَحبَّتُُكمْ  لِتَُكنْ 

 ْخِدمُ يَ  َمْوِهبَةً، أََخذَ  َما بَِحَسبِ  َواِحدٍ  ُكلُّ  لِيَُكنْ  َدْمَدَمٍة. بَِلَ  بَْعًضا بَْعُضُكمْ  ُمِضيفِينَ 
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َعِة. هللاِ  نِْعَمةِ  َعلَى َصالِِحينَ  َكُوَكَلَءَ  ْعًضا،بَ  بَْعُضُكمْ  بِهَا  أََحدٌ  لَّمُ يَتَكَ  َكانَ  إِنْ  اْلُمتَنَوِّ

ةٍ  ِمنْ  فََكأَنَّهُ أََحدٌ  يَْخِدمُ  َكانَ  َوإِنْ  هللاِ  فََكأَْقَوالِ  دَ  لَِكيْ  هللاُ، يَْمنَُحهَا قُوَّ  ُكلِّ  يفِ  هللاُ  يَتََمجَّ

ْلطَانُ  اْلَمْجدُ  لَهُ الَِّذي اْلَمِسيحِ، بِيَُسوعَ  َشْيءٍ   ألَِحبَّاُء،ا أَيُّهَا آِميَن. اآلبِِدينَ  أَبَدِ  إِلَى َوالسُّ

 أَْمرٌ  َصابَُكمْ أَ  َكأَنَّهُ اْمتَِحانُِكْم، ألَْجلِ  َحاِدثَةٌ، بَْينَُكمْ  الَّتِي اْلُمْحِرقَةَ  اْلبَْلَوى تَْستَْغِربُوا الَ 

 َمْجِدهِ  َلَنِ اْستِعْ  فِي تَْفَرُحوا لَِكيْ  اْفَرُحوا اْلَمِسيحِ، آالَمِ  فِي اْشتََرْكتُمْ  َكَما بَلْ  َغِريٌب،

 يَِحلُّ  َوهللاِ  اْلَمْجدِ  ُروحَ  ألَنَّ  لَُكْم، فَطُوبَى اْلَمِسيحِ، بِاْسمِ  ُعيِّْرتُمْ  إِنْ  ُمْبتَِهِجيَن. أَْيًضا

ا َعلَْيُكمْ  ا َعلَْيِه، فَيَُجدَّفُ  ِجهَتِِهمْ  ِمنْ  أَمَّ ُد. ِجهَتُِكمْ  ِمنْ  َوأَمَّ  قَاتِل،كَ  أََحُدُكمْ  يَتَأَلَّمْ  فََلَ  فَيَُمجَّ

، َكانَ  إِنْ  َولِكنْ  َغْيِرِه. أُُمورِ  فِي ُمتََداِخل أَوْ  َشّر، فَاِعلِ  أَوْ  َساِرق، أَوْ   فََلَ  َكَمِسيِحيٍّ

دُ  بَلْ  يَْخَجْل،  اْلقَبِيِل. هَذا ِمنْ  هللاَ  يَُمجِّ

ا ال تُِحبُّوا العَ  الََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (01 - 99:  12) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر المشُموليَن اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ُسلُ  َرأَى ِحينَئِذٍ   ِسلُوهَُمافَيُرْ  ِمْنهُْم، َرُجلَْينِ  يَْختَاُروا أَنْ  اْلَكنِيَسةِ  ُكلِّ  َمعَ  َواْلَمَشايِخُ  الرُّ

َمْينِ ُمتَ  َرُجلَْينِ  َوِسيَلَ، بَْرَسابَا، اْلُملَقَّبَ  يَهُوَذا: َوبَْرنَابَا بُولُسَ  َمعَ  أَْنطَاِكيَةَ  إِلَى  فِي قَدِّ

ُسلُ » :هَكَذا بِأَْيِديِهمْ  َوَكتَبُوا اإِلْخَوِة.  إِلَى َسَلًَما يُْهُدونَ  َواإِلْخَوةُ  َواْلَمَشايخُ  اَلرُّ

 أُنَاًسا أَنَّ  َسِمْعنَا قَدْ  إِذْ : َوِكيلِيِكيَّةَ  َوُسوِريَّةَ  أَْنطَاِكيَةَ  فِي األَُممِ  ِمنَ  الَِّذينَ  اإِلْخَوةِ 

 َوتَْحفَظُوا تَْختَتِنُوا أَنْ  َوقَائِلِينَ  أَْنفَُسُكْم، ُمقَلِّبِينَ  بِأَْقَوال، أَْزَعُجوُكمْ  ِعْنِدنَا ِمنْ  َخاِرِجينَ 

 نِ َرُجلَيْ  نَْختَارَ  أَنْ  َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  ِصْرنَا َوقَدْ  َرأَْينَا نَأُْمْرهُْم. لَمْ  نَْحنُ  الَِّذينَ  النَّاُموَس،
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 َربِّنَا اْسمِ  ْجلِ ألَ  نَْفَسْيِهَما بََذالَ  قَدْ  َرُجلَْينِ  َوبُولَُس، بَْرنَابَا َحبِيبَْينَا َمعَ  إِلَْيُكمْ  َونُْرِسلَهَُما

 ألَنَّهُ فَاهًا.شِ  األُُمورِ  بِنَْفسِ  يُْخبَِرانُِكمْ  َوهَُما َوِسيَلَ، يَهُوَذا أَْرَسْلنَا فَقَدْ  اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ 

وحُ  َرأَى قَدْ   األَْشيَاءِ  هِذهِ  َغْيرَ  أَْكثََر، ثِْقَلً  َعلَْيُكمْ  نََضعَ  الَ  أَنْ  َونَْحُن، اْلقُُدسُ  الرُّ

ا تَْمتَنُِعوا أَنْ : اْلَواِجبَةِ  ِم، َوَعنِ  لِألَْصنَاِم، ُذبحَ  َعمَّ نَا، َواْلَمْخنُوِق، الدَّ  نْ إِ  الَّتِي َوالزِّ

ا ِمْنهَا أَْنفَُسُكمْ  َحفِْظتُمْ  ا فَهُؤالَءِ  .«ُمَعافَْينَ  ُكونُوا تَْفَعلُونَ  فَنِِعمَّ  إِلَى اُءواجَ  أُْطلِقُوا لَمَّ

َسالَةَ. َوَدفَُعوا اْلُجْمهُورَ  َوَجَمُعوا أَْنطَاِكيَةَ، ا الرِّ  ِة.التَّْعِزيَ  لَِسبَبِ  فَِرُحوا قََرأُوهَا فَلَمَّ

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (42 - 02:  6) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُهِمن 
 

  11 ، 13:  92 مز

بُّ  بُّ  األَبَِد، إِلَى َملًِكا يَْجلِسُ  الرَّ ةً، َشْعبِهِ  يُْعِطي الرَّ بُّ  قُوَّ َلَمِ بِ  َشْعبَهُ يُبَاِركُ  الرَّ  .السَّ

 .هَلِّلُويَا
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ُحْفَرٍة؟ فِي االْثنَانِ  يَْسقُطُ  أََما أَْعَمى؟ يَقُودَ  أَنْ  أَْعَمى يَْقِدرُ  هَلْ  :َمثََلً  لَهُمْ  َوَضَربَ 

 لَِماَذا ُمَعلِِّمِه. ِمْثلَ  يَُكونُ  َكاِمَلً  َصارَ  َمنْ  ُكلُّ  بَلْ  ُمَعلِِّمِه، ِمنْ  أَْفَضلَ  التِّْلِميذُ  لَْيسَ 
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ا أَِخيَك، َعْينِ  فِي الَِّذي اْلقََذى تَْنظُرُ   أَوْ  هَا؟لَ  تَْفطَنُ  فََلَ  َعْينِكَ  فِي الَّتِي اْلَخَشبَةُ  َوأَمَّ

 الَ  تَ َوأَنْ  َعْينَِك، فِي الَِّذي اْلقََذى أُْخِرجِ  َدْعنِي أَِخي، يَا: ألَِخيكَ  تَقُولَ  أَنْ  تَْقِدرُ  َكْيفَ 

الً  أَْخِرجْ  ُمَرائِي يَا َعْينَِك؟ فِي الَّتِي اْلَخَشبَةَ  تَْنظُرُ   نَئِذٍ َوِحي َعْينَِك، ِمنْ  اْلَخَشبَةَ  أَوَّ

 ِمرُ تُثْ  َجيَِّدةٍ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  َما ألَنَّهُ أَِخيَك. َعْينِ  فِي الَِّذي اْلقََذى تُْخِرجَ  أَنْ  َجيًِّدا تُْبِصرُ 

 ثََمِرهَا ِمنْ  تُْعَرفُ  َشَجَرةٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  َجيًِّدا. ثََمًرا تُْثِمرُ  َرِديَّةٍ  َشَجَرةٍ  َوالَ  َرِديًّا، ثََمًرا

ْوكِ  ِمنَ  يَْجتَنُونَ  الَ  فَإِنَّهُمْ  الِحُ ا اَإِلْنَسانُ  ِعنَبًا. اْلُعلَّْيقِ  ِمنَ  يَْقِطفُونَ  َوالَ  تِينًا، الشَّ  لصَّ

الِحِ  قَْلبِهِ  َكْنزِ  ِمنْ  َلََح، يُْخِرجُ  الصَّ يرُ  َواإِلْنَسانُ  الصَّ رِّ رِّ  قَْلبِهِ  َكْنزِ  ِمنْ  الشِّ  يرِ الشِّ

رَّ  يُْخِرجُ  ،: تَْدُعونَنِي َولَِماَذا» فَُمهُ. يَتََكلَّمُ  اْلقَْلبِ  فَْضلَةِ  ِمنْ  فَإِنَّهُ الشَّ ،يَ  يَاَربُّ  اَربُّ

 نْ مَ  أُِريُكمْ  بِهِ  َويَْعَملُ  َكَلَِمي َويَْسَمعُ  إِلَيَّ  يَأْتِي َمنْ  ُكلُّ  أَقُولُهُ؟ َما تَْفَعلُونَ  الَ  َوأَْنتُمْ 

ْخرِ  َعلَى األََساسَ  َوَوَضعَ  َوَعمَّقَ  َوَحفَرَ  بَْيتًا، بَنَى إِْنَسانًا يُْشبِهُ يُْشبِهُ. افَ  الصَّ  َحَدثَ  لَمَّ

ًسا َكانَ  ألَنَّهُ يَُزْعِزَعهُ، أَنْ  يَْقِدرْ  فَلَمْ  اْلبَْيَت، ذلِكَ  النَّْهرُ  َصَدمَ  َسْيلٌ  ْخِر.ا َعلَى ُمَؤسَّ  لصَّ

ا  َساٍس،أَ  ُدونِ  ِمنْ  األَْرضِ  َعلَى بَْيتَهُ بَنَى إِْنَسانًا فَيُْشبِهُ يَْعَمُل، َوالَ  يَْسَمعُ  الَِّذي َوأَمَّ

 .«ِظيًماعَ  اْلبَْيتِ  ذلِكَ  َخَرابُ  َوَكانَ  َحاالً، فََسقَطَ  النَّْهرُ  فََصَدَمهُ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
. 
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الثاني من الُصوم الُمقدس سبتيوم ال
 

 بَاِكر

 (23 - 40:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهر التلميُذ الطاهِ البَشير، 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 11 ، 2 ، 2:  92 مز

بُّ . َربُّ  يَا أَْجِل َصََلِحكَ  ِمنْ  أَْنتَ  اُْذُكْرنِي َكَرْحَمتِكَ   أَْجلِ  ِمنْ  َوُمْستَقِيٌم، َصالِحٌ  اَلرَّ

 .هَلِّلُويَا .َعِظيمٌ  ألَنَّهُ إِْثِمي إْغفِرْ  َربُّ  يَا إْسِمكَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 نِ يََدا لَكَ  تَُكونَ  أَنْ  ِمنْ  أَْقطَعَ  اْلَحيَاةَ  تَْدُخلَ  أَنْ  لَكَ  َخْيرٌ  فَاْقطَْعهَا يَُدكَ  أَْعثََرْتكَ  َوإِنْ 

 ْطفَأُ.تُ  الَ  َوالنَّارُ  يَُموتُ  الَ  ُدوُدهُمْ  َحْيثُ  تُْطفَأُ. الَ  الَّتِي النَّارِ  إِلَى َجهَنََّم، إِلَى َوتَْمِضيَ 

 لَكَ  تَُكونَ  أَنْ  ِمنْ  أَْعَرجَ  اْلَحيَاةَ  تَْدُخلَ  أَنْ  لَكَ  َخْيرٌ  فَاْقطَْعهَا ِرْجلُكَ  أَْعثََرْتكَ  َوإِنْ 

 الَ  َوالنَّارُ  يَُموتُ  الَ  ُدوُدهُمْ  َحْيثُ  تُْطفَأُ. الَ  الَّتِي النَّارِ  فِي َجهَنَّمَ  فِي َوتُْطَرحَ  ِرْجَلَنِ 

 تَُكونَ  أَنْ  ِمنْ  أَْعَورَ  هللاِ  َملَُكوتَ  تَْدُخلَ  أَنْ  لَكَ  َخْيرٌ  فَاْقلَْعهَا َعْينُكَ  أَْعثََرْتكَ  َوإِنْ  تُْطفَأُ.

 لَّ كُ  ألَنَّ  تُْطفَأُ. الَ  َوالنَّارُ  يَُموتُ  الَ  ُدوُدهُمْ  َحْيثُ  النَّاِر. َجهَنَّمَ  فِي َوتُْطَرحَ  َعْينَانِ  لَكَ 

 َلَ بِ  اْلِمْلحُ  َصارَ  إَِذا َولِكنْ  َجيِّدٌ  اَْلِمْلحُ  بِِمْلحٍ. تَُملَّحُ  َذبِيَحةٍ  َوُكلَّ  بِنَاٍر، يَُملَّحُ  َواِحدٍ 

 ْعًضا.بَ  بَْعُضُكمْ  َوَسالُِموا ِمْلٌح، أَْنفُِسُكمْ  فِي لَُكمْ  لِيَُكنْ  تُْصلُِحونَهُ؟ فَبَِماَذا ُملُوَحٍة،

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 1:  14) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 يَأُْكلَ  أَنْ  يُْؤِمنُ  َواِحدٌ  األَْفَكاِر. لُِمَحاَكَمةِ  الَ  فَاْقبَلُوهُ، اإِليَمانِ  فِي َضِعيفٌ  هُوَ  َوَمنْ 

ا َشْيٍء، ُكلَّ  ِعيفُ  َوأَمَّ  ِدنْ يَ  َوالَ  يَأُْكُل، الَ  بَِمنْ  يَأُْكلُ  َمنْ  يَْزَدرِ  الَ  بُقُوالً. فَيَأُْكلُ  الضَّ

 لَِمْوالَهُ  هُوَ  َغْيِرَك؟ َعْبدَ  تَِدينُ  الَِّذي أَْنتَ  َمنْ  قَبِلَهُ. هللاَ  ألَنَّ  يَأُْكُل، َمنْ  يَأُْكلُ  الَ  َمنْ 

 يَْوٍم، ُدونَ  ْوًمايَ  يَْعتَبِرُ  َواِحدٌ  يُثَبِّتَهُ. أَنْ  قَاِدرٌ  هللاَ  ألَنَّ  َسيُثَبَُّت، َولِكنَّهُ يَْسقُطُ  أَوْ  يَْثبُتُ 

بِّ فَلِ  بِاْليَْوِم، يَْهتَمُّ  الَِّذي: َعْقلِهِ  فِي َواِحدٍ  ُكلُّ  فَْليَتَيَقَّنْ  يَْومٍ  ُكلَّ  يَْعتَبِرُ  َوآَخرُ   يَْهتَمُّ  لرَّ

بِّ  بِاْليَْوِم، يَْهتَمُّ  الَ  َوالَِّذي بِّ  يَأُْكُل، َوالَِّذي يَْهتَمُّ  الَ  فَلِلرَّ  هللاَ  ُكرُ يَشْ  ألَنَّهُ يَأُْكلُ  فَلِلرَّ

بِّ  يَأُْكلُ  الَ  َوالَِّذي  أََحدٌ  الَ وَ  لَِذاتِِه، يَِعيشُ  ِمنَّا أََحدٌ  لَْيسَ  ألَنْ  هللاَ. َويَْشُكرُ  يَأُْكلُ  الَ  فَلِلرَّ

بِّ  ِعْشنَا إِنْ  ألَنَّنَا لَِذاتِِه. يَُموتُ  بِّ  ُمْتنَا َوإِنْ  نَِعيُش، فَلِلرَّ  َوإِنْ  نَاِعشْ  فَإِنْ  نَُموتُ  فَلِلرَّ

بِّ  ُمْتنَا  األَْحيَاءِ  َعلَى يَُسودَ  لَِكيْ  َوَعاَش، َوقَامَ  اْلَمِسيحُ  َماتَ  لِهَذا هُألَنَّ  نَْحُن. فَلِلرَّ

ا َواألَْمَواِت.  نَاألَنَّ  بِأَِخيَك؟ تَْزَدِري لَِماَذا أَْيًضا، أَْنتَ  أَوْ  أََخاَك؟ تَِدينُ  فَلَِماَذا أَْنَت، َوأَمَّ

، أَنَا» :َمْكتُوبٌ  ألَنَّهُ اْلَمِسيحِ، ُكْرِسيِّ  أََمامَ  نَقِفُ  َسْوفَ  َجِميًعا ، يَقُولُ  َحيٌّ بُّ  هُإِنَّ  الرَّ

 نَْفِسهِ  نْ عَ  َسيُْعِطي ِمنَّا َواِحدٍ  ُكلُّ  فَإًِذا .«هللاَ  َسيَْحَمدُ  لَِسانٍ  َوُكلُّ  ُرْكبٍَة، ُكلُّ  َستَْجثُو لِي

 يُوَضعَ  الَ  أَنْ : بِهَذا اْحُكُموا بِاْلَحِريِّ  بَلْ  بَْعًضا، بَْعُضنَا أَْيًضا نَُحاِكمْ  فََلَ  ّلِلِ. ِحَسابًا

خِ 
بِّ  فِي َوُمتَيَقِّنٌ  َعالِمٌ  إِنِّي َمْعثََرةٌ. أَوْ  َمْصَدَمةٌ  لِألَ  انَِجسً  َشْيءٌ  لَْيسَ  أَنْ  يَُسوعَ  الرَّ

 كَ طََعامِ  بَِسبَبِ  أَُخوكَ  َكانَ  فَإِنْ  نَِجٌس. هُوَ  فَلَهُ نَِجًسا، َشْيئًا يَْحِسبُ  َمنْ  إِالَّ  بَِذاتِِه،

 يحُ اْلَمسِ  َماتَ  الَِّذي ذلِكَ  بِطََعاِمكَ  تُْهلِكْ  الَ  اْلَمَحبَّةِ  َحَسبَ  بَْعدُ  تَْسلُكُ  فَلَْستَ  يُْحَزُن،

 رٌّ بِ  هُوَ  بَلْ  َوُشْربًا، أَْكَلً  هللاِ  َملَُكوتُ  لَْيسَ  ألَنْ  َصَلَِحُكْم، َعلَى يُْفتَرَ  فََلَ  ألَْجلِِه.
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وحِ  فِي َوفََرحٌ  َوَسَلَمٌ   ِعْندَ  َمْرِضيٌّ  فَهُوَ  هِذهِ  فِي اْلَمِسيحَ  َخَدمَ  َمنْ  ألَنَّ  اْلقُُدِس. الرُّ

 النَّاِس. ِعْندَ  َوُمَزُكى هللاِ،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (92 - 99:  1) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوب ُمعلِّمناسالة صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 أََحدٌ  نَ َكا إِنْ  ألَنَّهُ نُفُوَسُكْم. َخاِدِعينَ  فَقَطْ  َساِمِعينَ  الَ  بِاْلَكلَِمِة، َعاِملِينَ  ُكونُوا َولِكنْ 

 هُفَإِنَّ  ِمْرآٍة، فِي ِخْلقَتِهِ  َوْجهَ  نَاِظًرا َرُجَلً  يُْشبِهُ فََذاكَ  َعاِمَلً، َولَْيسَ  لِْلَكلَِمةِ  َساِمًعا

 اْلَكاِملِ  النَّاُموسِ  َعلَى اطَّلَعَ  َمنِ  َولِكنْ  هَُو. َما نَِسيَ  َولِْلَوْقتِ  َوَمَضى، َذاتَهُ نَظَرَ 

يَّةِ  نَاُموسِ   ونُ يَكُ  فَهَذا بِاْلَكلَِمِة، َعاِمَلً  بَلْ  نَاِسيًا َساِمًعا لَْيسَ  َوَصارَ  َوثَبََت، اْلُحرِّ

 يَْخَدعُ  بَلْ  لَِسانَهُ، يُْلِجمُ  لَْيسَ  َوهُوَ  َديٌِّن، أَنَّهُ يَظُنُّ  فِيُكمْ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ  َعَملِِه. فِي َمْغبُوطًا

يَانَةُ  بَاِطلَةٌ. هَذا فَِديَانَةُ  قَْلبَهُ،  ْليَتَاَمىا اْفتِقَادُ : هِذهِ  ِهيَ  اآلبِ  هللاِ  ِعْندَ  النَّقِيَّةُ  الطَّاِهَرةُ  اَلدِّ

 اْلَعالَِم. ِمنَ  َدنَسٍ  بَِلَ  نَْفَسهُ اإِلْنَسانِ  َوِحْفظُ  ِضيقَتِِهْم، فِي َواألََراِملِ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (03 - 12:  99) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 يفِ  َحَصْلتُ  أَنِّي اْلهَْيَكِل، فِي أَُصلِّي َوُكْنتُ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى َرَجْعتُ  َما بَْعدَ  لِي َوَحَدثَ 

 هَاَدتَكَ شَ  يَْقبَلُونَ  الَ  ألَنَّهُمْ  أُوُرَشلِيَم، ِمنْ  َعاِجَلً  َواْخُرجْ  أَْسِرعْ : لِي قَائَِلً  فََرأَْيتُهُ َغْيبٍَة،

،: فَقُْلتُ  َعنِّي.  الَِّذينَ  َمْجَمعٍ  ُكلِّ  فِي َوأَْضِربُ  أَْحبِسُ  ُكْنتُ  أَنِّي يَْعلَُمونَ  هُمْ  يَاَربُّ

 ْتلِِه،بِقَ  َوَراِضيًا َواقِفًا أَنَا ُكْنتُ  َشِهيِدكَ  اْستِفَانُوسَ  َدمُ  ُسفِكَ  َوِحينَ  بَِك. يُْؤِمنُونَ 

 فََسِمُعوا ا.بَِعيدً  األَُممِ  إِلَى َسأُْرِسلُكَ  فَإِنِّي اْذهَْب،: لِي فَقَالَ  قَتَلُوهُ. الَِّذينَ  ثِيَابَ  َوَحافِظًا

 ألَنَّهُ األَْرِض، ِمنَ  هَذا ِمْثلَ  ُخذْ » :قَائِلِينَ  أَْصَواتَهُمْ  َرفَُعوا ثُمَّ  اْلَكلَِمةَ، هِذهِ  َحتَّى لَهُ

 ًراُغبَا َويَْرُمونَ  ثِيَابَهُمْ  َويَْطَرُحونَ  يَِصيُحونَ  َكانُوا َوإِذْ  .«يَِعيشَ  أَنْ  يَُجوزُ  الَ  َكانَ 

، إِلَى  يَْعلَمَ لِ  بَِضَربَاٍت، يُْفَحصَ  أَنْ  قَائَِلً  اْلُمَعْسَكِر، إِلَى بِهِ  يُْذهَبَ  أَنْ  األَِميرُ  أََمرَ  اْلَجوِّ

ا هَكَذا. َعلَْيهِ  يَْصُرُخونَ  َكانُوا َسبَبٍ  ألَيِّ  وهُ  فَلَمَّ يَاِط، َمدُّ  ْلِمئَةِ ا لِقَائِدِ  بُولُسُ  قَالَ  لِلسِّ

 قَائِدُ  َسِمعَ  فَإِذْ  «َعلَْيِه؟ َمْقِضيٍّ  َغْيرَ  وَمانِيًّارُ  إِْنَسانًا تَْجلُِدوا أَنْ  لَُكمْ  أَيَُجوزُ » :اْلَواقِفِ 

 هَذا ألَنَّ  تَْفَعلَ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  أَْنتَ  َماَذا اْنظُرْ » :قَائَِلً  َوأَْخبََرهُ  األَِميِر، إِلَى َذهَبَ  اْلِمئَةِ 

ُجلَ  ؟ أَْنتَ : لِي قُلْ » :لَهُ َوقَالَ  األَِميرُ  فََجاءَ  .«ُروَمانِيٌّ  الرَّ  .«نََعمْ : »فَقَالَ  «ُروَمانِيٌّ

ا» :األَِميرُ  فَأََجابَ  َعِويَّةَ  هِذهِ  اْقتَنَْيتُ  َكبِيرٍ  فَبَِمْبلٍََ  أَنَا أَمَّ ا» :بُولُسُ  فَقَالَ  «الرَّ  أَنَا أَمَّ

ى َولِْلَوْقتِ  .«فِيهَا ُولِْدتُ  فَقَدْ   تََشىَواخْ  يَْفَحُصوهُ  أَنْ  ُمْزِمِعينَ  َكانُوا الَِّذينَ  َعْنهُ تَنَحَّ

ا األَِميرُ  ، أَنَّهُ َعلِمَ  لَمَّ : قِينَ اْليَ  يَْعلَمَ  أَنْ  يُِريدُ  َكانَ  إِذْ  اْلَغدِ  َوفِي قَيََّدهُ. قَدْ  َوألَنَّهُ ُروَمانِيٌّ

بَاِط، ِمنَ  َحلَّهُ َعلَْيِه؟ اْليَهُودُ  يَْشتَِكي لَِماَذا  لُّ َوكُ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءُ  يَْحُضرَ  أَنْ  َوأََمرَ  الرِّ

 لََدْيِهْم. َوأَقَاَمهُ بُولُسَ  فَأَْحَضرَ  َمْجَمِعِهمْ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (91 - 10:  2) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 93 ، 12:  112 مز

، لَِكْيَما أَْبَوابَ  لِي إْفتَُحوا بَّ  َوأَْحَمدِ  فِيهَا أَْدُخلْ  اْلبِرِّ ، هَُو بَابُ  هَذا .الرَّ بِّ  الرَّ

يقُونَ  دِّ  .هَلِّلُويَا .فِيهِ  يَْدُخلُونَ  َوالصِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِِّق، اْلبَاب ِمنَ  اُْدُخلُوا  إِلَى يَُؤدِّي الَِّذي الطَِّريقُ  َوَرْحبٌ  اْلبَابُ  َواِسعٌ  ألَنَّهُ الضَّ

 الَِّذي الطَِّريقَ  َوأَْكَربَ  اْلبَابَ  أَْضيَقَ  َما ِمْنهُ. يَْدُخلُونَ  الَِّذينَ  هُمُ  َوَكثِيُرونَ  اْلهََلَِك،

 لَِّذينَ ا اْلَكَذبَةِ  األَْنبِيَاءِ  ِمنَ  اِْحتَِرُزوا يَِجُدونَهُ. الَِّذينَ  هُمُ  َوقَلِيلُونَ  اْلَحيَاِة، إِلَى يَُؤدِّي

 لْ هَ  تَْعِرفُونَهُمْ  ثَِماِرِهمْ  ِمنْ  َخاِطفَةٌ. ِذئَابٌ  َداِخل ِمنْ  َولِكنَّهُمْ  اْلُحْمَلَِن، بِثِيَاب يَأْتُونَُكمْ 

ْوكِ  ِمنَ  يَْجتَنُونَ   ْثَماًراأَ  تَْصنَعُ  َجيَِّدةٍ  َشَجَرةٍ  ُكلُّ  هَكَذا تِينًا؟ اْلَحَسكِ  ِمنَ  أَوْ  ِعنَبًا، الشَّ

ا َجيَِّدةً، َجَرةُ  َوأَمَّ ِديَّةُ  الشَّ  نَعَ تَصْ  أَنْ  َجيَِّدةٌ  َشَجَرةٌ  تَْقِدرُ  الَ  َرِديَّةً، أَْثَماًرا فَتَْصنَعُ  الرَّ

 اثََمرً  تَْصنَعُ  الَ  َشَجَرةٍ  ُكلُّ  َجيَِّدةً. أَْثَماًرا تَْصنَعَ  أَنْ  َرِديَّةٌ  َشَجَرةٌ  َوالَ  َرِديَّةً، أَْثَماًرا

: يلِ  يَقُولُ  َمنْ  ُكلُّ  لَْيسَ  تَْعِرفُونَهُْم. ثَِماِرِهمْ  ِمنْ  فَإًِذا النَّاِر. فِي َوتُْلقَى تُْقطَعُ  َجيًِّدا

، َماَواتِ  َملَُكوتَ  يَْدُخلُ  يَاَربُّ  يَاَربُّ  فِي الَِّذي أَبِي إَِراَدةَ  يَْفَعلُ  الَِّذي بَلِ  السَّ

َماَواِت. ِ َدائِماً  السَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
$$$ 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 من الُصوم الُمقدس لثِمن اإلسبوع الثا ثنينيوم اإل
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (00 - 93:  1) مثالِسفِر األ
 

َسةَ  بََرَكتَهُ لُِسليَمان الَحكيم، ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

َواِرعِ  فِي اْلَخاِرجِ  فِي تُنَاِدي اَْلِحْكَمةُ   َواِق،األَسْ  ُرُؤوسِ  فِي تَْدُعو َصْوتَهَا. تُْعِطي الشَّ

 ِحبُّونَ تُ  اْلُجهَّالُ  أَيُّهَا َمتَى إِلَى: »قَائِلَةً  َكَلََمهَا. تُْبِدي اْلَمِدينَةِ  فِي األَْبَوابِ  َمَداِخلِ  فِي

ونَ  َواْلُمْستَْهِزئُونَ  اْلَجْهَل،  ِعْندَ  ااِْرِجُعو اْلِعْلَم؟ يُْبِغُضونَ  َواْلَحْمقَى بِاالْستِْهَزاِء، يَُسرُّ

 َدْدتُ َومَ  فَأَبَْيتُْم، َدَعْوتُ  ألَنِّي .«َكلَِماتِي أَُعلُِّمُكمْ  ُروِحي لَُكمْ  أُفِيضُ  هأَنََذا تَْوبِيِخي

 أَْيًضا أَنَافَ  تَْوبِيِخي. تَْرَضْوا َولَمْ  َمُشوَرتِي، ُكلَّ  َرفَْضتُمْ  بَلْ  يُبَالِي، َمنْ  َولَْيسَ  يَِدي

 َوأَتَتْ  َكَعاِصفٍَة، َخْوفُُكمْ  َجاءَ  إَِذا َخْوفُِكْم. َمِجيءِ  ِعْندَ  أَْشَمتُ  بَلِيَّتُِكمْ  ِعْندَ  أَْضَحكُ 

ْوبََعِة، بَلِيَّتُُكمْ  ةٌ  َعلَْيُكمْ  َجاَءتْ  إَِذا َكالزَّ  تَِجيبُ أَسْ  فََلَ  ونَنِييَْدعُ  ِحينَئِذٍ  َوِضيٌق. ِشدَّ

ُرونَ  . َمَخافَةَ  يَْختَاُروا َولَمْ  اْلِعْلمَ  أَْبَغُضوا ألَنَّهُمْ  يَِجُدونَنِي. فََلَ  إِلَيَّ  يُبَكِّ بِّ  مْ لَ  الرَّ

 بَُعونَ َويَشْ  طَِريقِِهْم، ثََمرِ  ِمنْ  يَأُْكلُونَ  فَلِذلِكَ  تَْوبِيِخي. ُكلَّ  َرَذلُوا َمُشوَرتِي يَْرَضْوا

ا تُبِيُدهُْم. اْلُجهَّالِ  َوَراَحةَ  يَْقتُلُهُْم، اْلَحْمقَى اْرتَِدادَ  ألَنَّ  ُمَؤاَمَراتِِهْم. ِمنْ   يلِ  اْلُمْستَِمعُ  أَمَّ

رّ  َخْوفِ  ِمنْ  َويَْستَِريحُ  آِمنًا، فَيَْسُكنُ   .الشَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (2:  2 - 10:  2)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ُسوا  ةَ َوَصْخرَ  َصْدَمةٍ  َوَحَجرَ  َمْقِدًسا َويَُكونُ  َرْهبَتُُكْم. َوهُوَ  َخْوفُُكمْ  فَهُوَ  اْلُجنُودِ  َربَّ  قَدِّ

ا إِْسَرائِيَل، لِبَْيتَيْ  َعْثَرةٍ  انِ  َوَشَرًكا َوفَّخً  َويَْسقُطُوَن، ونَ َكثِيرُ  بِهَا فَيَْعثُرُ  أُوُرَشلِيَم. لُِسكَّ

هَاَدةَ  ُصرَّ  فَيُْلقَطُوَن. َويَْعلَقُونَ  فَيَْنَكِسُرونَ  ِريَعةَ  اْختِمِ  الشِّ  أَْصطَبِرُ فَ  بِتََلَِميِذي. الشَّ

بِّ  اتِرِ  لِلرَّ  أَْعطَانِيِهمُ  الَِّذينَ  َواألَْوالَدُ  هأَنََذا َوأَْنتَِظُرهُ. يَْعقُوبَ  بَْيتِ  َعنْ  َوْجهَهُ السَّ

بُّ  اِكنِ  اْلُجنُودِ  َربِّ  ِعْندِ  ِمنْ  إِْسَرائِيلَ  فِي َوَعَجائِبَ  آيَاٍت، الرَّ  ْوَن.ِصْهيَ  َجبَلِ  فِي السَّ

افِينَ  التََّوابعِ  أَْصَحابِ  إِلَى اْطلُبُوا: »لَُكمُ  قَالُوا َوإَِذا  «ينَ سِ َواْلهَامِ  اْلُمَشْقِشقِينَ  َواْلَعرَّ

ِريَعةِ  إِلَى «األَْحيَاِء؟ ألَْجلِ  اْلَمْوتَى أَيُْسأَلُ  إِلهَهُ؟ َشْعبٌ  يَْسأَلُ  أَالَ »  هَاَدةِ الشَّ  َوإِلَى الشَّ

 ائِِعينَ َوجَ  ُمَضايَقِينَ  فِيهَا فَيَْعبُُرونَ  فَْجٌر. لَهُمْ  فَلَْيسَ  اْلقَْولِ  هَذا ِمْثلَ  يَقُولُوا لَمْ  إِنْ 

 ْوُق.فَ  إِلَى َويَْلتَفِتُونَ  َوإِلهَهُمْ  َملَِكهُمْ  َويَُسبُّونَ  يَْحنَقُونَ  أَنَّهُمْ  يَُجوُعونَ  ِحينََما َويَُكونُ 

ةٌ  َوإَِذا األَْرضِ  إِلَى َويَْنظُُرونَ  يِق، قَتَامُ  َوظُْلَمةٌ، ِشدَّ  َمْطُروُدوَن. هُمْ  الظََّلَمِ  َوإِلَى الضِّ

َمانُ  أَهَانَ  َكَما ِضيقٌ  َعلَْيهَا لِلَّتِي ظََلَمٌ  يَُكونُ  الَ  َولِكنْ   َزبُولُونَ  أَْرضَ  األََولُ  الزَّ

، َعْبرَ  اْلبَْحِر، طَِريقَ  األَِخيرُ  يُْكِرمُ  نَْفتَالِي، َوأَْرضَ  ْعبُ  األَُمِم. َجلِيلَ  األُْرُدنِّ  اَلشَّ

الِكُ   أَْشَرقَ  اْلَمْوتِ  ِظَلَلِ  أَْرضِ  فِي اْلَجالُِسونَ  َعِظيًما نُوًرا أَْبَصرَ  الظُّْلَمةِ  فِي السَّ

ةَ  أَْكثَْرتَ  نُوٌر. َعلَْيِهمْ   دِ اْلَحَصا فِي َكاْلفََرحِ  أََماَمكَ  يَْفَرُحونَ  اْلفََرحَ  لَهَا َعظَّْمتَ  األُمَّ

 ِضيبَ َوقَ  َكتِفِِه، َوَعَصا ثِْقلِِه، نِيرَ  ألَنَّ  َغنِيَمةً. يَْقتَِسُمونَ  ِعْنَدَما يَْبتَِهُجونَ  َكالَِّذينَ 

ِرهِ ُمسَ  ْرتَهُنَّ  خِّ حِ  ِسَلَحِ  ُكلَّ  ألَنَّ  ِمْديَاَن. يَْومِ  فِي َكَما َكسَّ
 َداءٍ رِ  َوُكلَّ  اْلَوَغى فِي اْلُمتََسلِّ

َماِء، فِي ُمَدْحَرجٍ   نًا،ابْ  َونُْعطَى َولَدٌ  لَنَا يُولَدُ  ألَنَّهُ لِلنَّاِر. َمأَْكَلً  لِْلَحِريِق، يَُكونُ  الدِّ

يَاَسةُ  َوتَُكونُ   ِديًّا،أَبَ  أَبًا قَِديًرا، إِلهًا ُمِشيًرا، َعِجيبًا، اْسُمهُ َويُْدَعى َكتِفِِه، َعلَى الرِّ

َلَِم. َرئِيسَ  َلَمِ  ِريَاَستِِه، لِنُُموِّ  السَّ  تِِه،َمْملَكَ  َوَعلَى َداُودَ  ُكْرِسيِّ  َعلَى نِهَايَةَ  الَ  َولِلسَّ

، بِاْلَحقِّ  َويَْعُضَدهَا لِيُثَبِّتَهَا  .هَذا عُ تَْصنَ  اْلُجنُودِ  َربِّ  َغْيَرةُ  األَبَدِ  إِلَى اآلنَ  ِمنَ  َواْلبِرِّ

  َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (92 - 11:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 9 ، 1:  09 مز

 مْ لَ  لَلَِرُجل الَِّذي طُوبَى. َخطَايَاهُم َستََرتَ  َواَلَِّذين آثَاِمِهم، لَهُم تََرْكتَ  الَِّذينَ  طُوبَاهُم

بُّ  لَهُ يَْحِسبُ   .هَلِّلُويَا .َخِطيَّةً  الرَّ
 

اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ظُنُّونَ يَ  َوَكانُوا أُوُرَشلِيَم، ِمنْ  قَِريبًا َكانَ  ألَنَّهُ َمثََلً، فَقَالَ  َعادَ  هَذا يَْسَمُعونَ  َكانُوا َوإِذْ 

 لَىإِ  َذهَبَ  اْلِجْنسِ  َشِريفُ  إِْنَسانٌ » :فَقَالَ  اْلَحاِل. فِي يَْظهَرَ  أَنْ  َعتِيدٌ  هللاِ  َملَُكوتَ  أَنَّ 

 ْمنَاٍء،أَ  َعَشَرةَ  َوأَْعطَاهُمْ  لَهُ َعبِيدٍ  َعَشَرةَ  فََدَعا َويَْرجَع. ُمْلًكا لِنَْفِسهِ  لِيَأُْخذَ  بَِعيَدةٍ  ُكوَرةٍ 

ا آتَِي. َحتَّى تَاِجُروا: لَهُمْ  َوقَالَ   اَءهُ َورَ  فَأَْرَسلُوا يُْبِغُضونَهُ، فََكانُوا َمِدينَتِهِ  أَْهلُ  َوأَمَّ

ا َعلَْينَا. يَْملِكُ  هَذا أَنَّ  نُِريدُ  الَ : قَائِلِينَ  َسفَاَرةً   نْ أَ  أََمرَ  اْلُمْلَك، أََخذَ  بَْعَدَما َرَجعَ  َولَمَّ

ةَ، أَْعطَاهُمُ  الَِّذينَ  اْلَعبِيدُ  أُولئِكَ  إِلَْيهِ  يُْدَعى  َجاءَ فَ  َواِحٍد. ُكلُّ  تَاَجرَ  بَِما لِيَْعِرفَ  اْلفِضَّ

لُ  ا: لَهُ فَقَالَ  أَْمنَاٍء. َعَشَرةَ  َربحَ  َمنَاكَ  َسيُِّد، يَا: قَائَِلً  األَوَّ الِحُ  اْلَعْبدُ  أَيُّهَا نِِعمَّ  ألَنَّكَ  الصَّ

 يَا: ائَِلً قَ  الثَّانِي َجاءَ  ثُمَّ  ُمْدٍن. َعْشرِ  َعلَى ُسْلطَانٌ  لَكَ  فَْليَُكنْ  اْلقَلِيِل، فِي أَِمينًا ُكْنتَ 

 َجاءَ  ثُمَّ  ُمْدٍن. َخْمسِ  َعلَى أَْنتَ  َوُكنْ : أَْيًضا لِهَذا فَقَالَ  أَْمنَاٍء. َخْمَسةَ  َعِملَ  َمنَاكَ  َسيُِّد،

 ُكْنتُ  ألَنِّي ِمْنِديل، فِي َمْوُضوًعا ِعْنِدي َكانَ  الَِّذي َمنَاكَ  هَُوَذا َسيُِّد، يَا: قَائَِلً  آَخرُ 

: هُلَ  فَقَالَ  تَْزَرْع. لَمْ  َما َوتَْحُصدُ  تََضعْ  لَمْ  َما تَأُْخذُ  َصاِرٌم، إِْنَسانٌ  أَْنتَ  إِذْ  ِمْنَك، أََخافُ 
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يرُ  اْلَعْبدُ  أَيُّهَا أَِدينُكَ  فَِمكَ  ِمنْ  رِّ  أََضْع، لَمْ  َما آُخذُ  َصاِرٌم، إِْنَسانٌ  أَنِّي َعَرْفتَ  الشِّ

تِي تََضعْ  لَمْ  فَلَِماَذا أَْزَرْع، لَمْ  َما َوأَْحُصدُ  يَاِرفَِة، َمائَِدةِ  َعلَى فِضَّ  تَىمَ  فَُكْنتُ  الصَّ

 َدهُ ِعنْ  لِلَِّذي َوأَْعطُوهُ  اْلَمنَا ِمْنهُ ُخُذوا: لِْلَحاِضِرينَ  قَالَ  ثُمَّ  ِربًا؟ َمعَ  أَْستَْوفِيهَا ِجْئتُ 

 نْ مَ  ُكلَّ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  ألَنِّي أَْمنَاٍء. َعَشَرةُ  ِعْنَدهُ  َسيُِّد، يَا: لَهُ فَقَالُوا األَْمنَاُء. اْلَعَشَرةُ 

ا ِمْنهُ. يُْؤَخذُ  ِعْنَدهُ  فَالَِّذي لَهُ لَْيسَ  َوَمنْ  يُْعطَى، لَهُ  يُدوايُرِ  لَمْ  الَِّذينَ  أُولئِكَ  أَْعَدائِي، أَمَّ

اِمي َواْذبَُحوهُمْ  هُنَا إِلَى بِِهمْ  فَأْتُوا ْم،َعلَْيهِ  أَْملِكَ  أَنْ  ا .«قُدَّ مَ  هَذا قَالَ  َولَمَّ  َصاِعًدا تَقَدَّ

ِ َدائِماً    أُوُرَشلِيَم. إِلَى  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2:  6 - 2:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  ُكورونثوس، أهل إلى ألولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َسالَةِ  فِي إِلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  نَاةَ. تَُخالِطُوا الَ  أَنْ  الرِّ  أَوِ  اْلَعالَِم، هَذا ُزنَاةَ  ُمْطلَقًا َولَْيسَ  الزُّ

اِعيَن،  .اْلَعالَمِ  ِمنَ  تَْخُرُجوا أَنْ  فَيَْلَزُمُكمْ  َوإِالَّ  األَْوثَاِن، َعبََدةَ  أَوْ  اْلَخاِطفِيَن، أَوِ  الطَّمَّ

ا اًعا أَوْ  َزانِيًا أًَخا َمْدُعوٌّ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ : إِلَْيُكمْ  فََكتَْبتُ  اآلنَ  َوأَمَّ  أَوْ  َوثَنٍ  َعابِدَ  أَوْ  طَمَّ

يًرا أَوْ  َشتَّاًما  أَنْ  لِي َماَذا ألَنَّهُ هَذا. ِمْثلَ  تَُؤاِكلُوا َوالَ  تَُخالِطُوا الَ  أَنْ  َخاِطفًا، أَوْ  ِسكِّ

ا َداِخل؟ ِمنْ  الَِّذينَ  تَِدينُونَ  أَْنتُمْ  أَلَْستُمْ  َخاِرجٍ؟ ِمنْ  الَِّذينَ  أَِدينَ   َخاِرجٍ  ِمنْ  الَِّذينَ  أَمَّ

 آَخرَ  لَىعَ  َدْعَوى لَهُ أََحدٌ  ِمْنُكمْ  أَيَتََجاَسرُ  .«بَْينُِكمْ  ِمنْ  اْلَخبِيثَ  فَاْعِزلُوا» يَِدينُهُمْ  فَاّلِلُ 

يِسيَن؟ ِعْندَ  َولَْيسَ  الظَّالِِميَن، ِعْندَ  يَُحاَكمَ  أَنْ  يِسي أَنَّ  تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ  اْلقِدِّ  َسيَِدينُونَ  نَ اْلقِدِّ

ْغَرى؟ لِْلَمَحاِكمِ  ُمْستَأِْهلِينَ  َغْيرُ  أَفَأَْنتُمْ  بُِكْم، يَُدانُ  اْلَعالَمُ  َكانَ  فَإِنْ  اْلَعالََم؟  أَلَْستُمْ  الصُّ

 يفِ  َمَحاِكمُ  لَُكمْ  َكانَ  فَإِنْ  اْلَحيَاِة. هِذهِ  أُُمورَ  فَبِاألَْولَى َمَلَئَِكةً؟ َسنَِدينُ  أَنَّنَا تَْعلَُمونَ 
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 أَهَكَذا أَقُولُ  لِتَْخِجيلُِكمْ  قَُضاةً. اْلَكنِيَسةِ  فِي اْلُمْحتَقَِرينَ  فَأَْجلُِسوا اْلَحيَاِة، هِذهِ  أُُمورِ 

 إِْخَوتِِه؟ بَْينَ  يَْقِضيَ  أَنْ  يَْقِدرُ  َواِحدٌ  َوالَ  َحِكيٌم، بَْينَُكمْ  لَْيسَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 (19 - 0:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةالرسول األولى بُطًرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.فلتُكن َمعنا، 
 

 لَِرَجاءٍ  يَةً ثَانِ  َولََدنَا اْلَكثِيَرةِ  َرْحَمتِهِ  َحَسبَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبُو هللاُ  ُمبَاَركٌ 

، ،يَ  َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  يَْفنَى الَ  لِِميَراثٍ  األَْمَواِت، ِمنَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ  َحيٍّ  ْضَمِحلُّ

َماَواتِ  فِي َمْحفُوظٌ  ةِ  الَِّذينَ  أَْنتُمُ  ألَْجلُِكْم، السَّ  صٍ لَِخَلَ  بِإِيَماٍن، َمْحُروُسوَن، هللاِ  بِقُوَّ

َمانِ  فِي يُْعلَنَ  أَنْ  ُمْستََعدٍّ   ِجبُ يَ  َكانَ  إِنْ  اآلنَ  أَنَُّكمُ  َمعَ  تَْبتَِهُجوَن، بِهِ  الَِّذي األَِخيِر. الزَّ

َعٍة، بِتََجاِربَ  يَِسيًرا تُْحَزنُونَ  هَبِ  نَ مِ  أَْثَمنُ  َوِهيَ  إِيَمانُِكْم، تَْزِكيَةُ  تَُكونَ  لَِكيْ  ُمتَنَوِّ  الذَّ

 ُسوعَ يَ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َواْلَمْجدِ  َواْلَكَراَمةِ  لِْلَمْدحِ  تُوَجدُ  بِالنَّاِر، يُْمتََحنُ  أَنَّهُ َمعَ  اْلفَانِي،

 بِِه، تُْؤِمنُونَ  لِكنْ  اآلنَ  تََرْونَهُ الَ  ُكْنتُمْ  َوإِنْ  ذلِكَ  نَهُتُِحبُّو تََرْوهُ  لَمْ  َوإِنْ  الَِّذي اْلَمِسيحِ،

 اْلَخَلَصَ  .النُّفُوسِ  َخَلَصَ  إِيَمانُِكمْ  َغايَةَ  نَائِلِينَ  َوَمِجيٍد، بِهِ  يُْنطَقُ  الَ  بِفََرحٍ  فَتَْبتَِهُجونَ 

 أَيُّ  ينَ بَاِحثِ  ألَْجلُِكْم، الَّتِي النِّْعَمةِ  َعنِ  تَنَبَّأُوا الَِّذينَ  أَْنبِيَاُء، َعْنهُ َوبََحثَ  فَتَّشَ  الَِّذي

 فََشِهدَ  َسبَقَ  إِذْ  فِيِهْم، الَِّذي اْلَمِسيحِ  ُروحُ  َعلَْيهِ  يَِدلُّ  َكانَ  الَِّذي اْلَوْقتُ  َما أَوْ  َوْقتٍ 

 بَلْ  ِهْم،ألَْنفُسِ  لَْيسَ  أَنَّهُمْ  لَهُمْ  أُْعلِنَ  الَِّذينَ  بَْعَدهَا. الَّتِي َواألَْمَجادِ  لِْلَمِسيحِ، الَّتِي بِاآلالَمِ 

ُروُكمْ بَ  الَِّذينَ  بَِواِسطَةِ  اآلَن، أَْنتُمُ  بِهَا أُْخبِْرتُمْ  الَّتِي األُُمورِ  بِهِذهِ  يَْخِدُمونَ  َكانُوا لَنَا  شَّ

وحِ  فِي َماءِ  ِمنَ  اْلُمْرَسلِ  اْلقُُدسِ  الرُّ  َعلَْيهَا. طَّلِعَ تَ  أَنْ  اْلَمَلَئَِكةُ  تَْشتَِهي الَّتِي السَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (14 - 13:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ا َوهَُما بِيِريَّةَ  إِلَى لَْيَلً  َوِسيَلَ  بُولُسَ  أَْرَسلُوا فَلِْلَوْقتِ  اإِلْخَوةُ  َوأَمَّ  َضيَامَ  َوَصَلَ  لَمَّ

 بُِكلِّ  لَِمةَ اْلكَ  فَقَبِلُوا تََسالُونِيِكي، فِي الَِّذينَ  ِمنَ  أَْشَرفَ  هُؤالَءِ  َوَكانَ  اْليَهُوِد. َمْجَمعِ  إِلَى

 َوِمنَ  َكثِيُروَن، ِمْنهُمْ  فَآَمنَ  هَكَذا؟ األُُمورُ  هِذهِ  هَلْ : يَْومٍ  ُكلَّ  اْلُكتُبَ  فَاِحِصينَ  نََشاطٍ 

ِريفَاِت، اْليُونَانِيَّاتِ  النَِّساءِ  َجالِ  َوِمنَ  الشَّ ا بِقَلِيل. لَْيسَ  َعَددٌ  الرِّ  الَِّذينَ  هُودُ اْليَ  َعلِمَ  فَلَمَّ

 اْلُجُموعَ  يُهَيُِّجونَ  َجاُءوا هللاِ، بَِكلَِمةِ  بُولُسُ  نَاَدى أَْيًضا بِيِريَّةَ  فِي أَنَّهُ تََسالُونِيِكي ِمنْ 

ا اْلبَْحِر، إِلَى َكَما لِيَْذهَبَ  لِْلَوْقتِ  بُولُسَ  اإِلْخَوةُ  أَْرَسلَ  فَِحينَئِذٍ  أَْيًضا. هُنَاكَ   يَلَ سِ  َوأَمَّ

 هُنَاَك. فَبَقِيَا َوتِيُموثَاُوسُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (06 - 00:  11) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة لِ  مَخافة هللاقِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 2:  09 مز

بِّ  أَْعتَِرفُ : »قُْلتُ . إِْثِمي أَْكتُمُ  َولَم بَِخِطيَّتِي لَكَ  أَْعتَِرفُ   فَْعتَ رَ  َوأَْنتَ  ،«بَِذْنبِي لِلرَّ

  .هَلِّلُويَا .َخِطيَّتِي أَثَامَ 
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 اَرِة،اْلَمنَ  َعلَى بَلْ  اْلِمْكيَاِل، تَْحتَ  َوالَ  ِخْفيٍَة، فِي َويََضُعهُ ِسَراًجا يُوقِدُ  أََحدٌ  لَْيسَ »

اِخلُونَ  يَْنظُرَ  لَِكيْ   يطَةً بَسِ  َعْينُكَ  َكانَتْ  فََمتَى اْلَعْيُن، هُوَ  اْلَجَسدِ  ِسَراجُ  النُّوَر. الدَّ

يَرةً  َكانَتْ  َوَمتَى نَيًِّرا، يَُكونُ  ُكلُّهُ فََجَسُدكَ   لِئََلَّ  إًِذا اُْنظُرْ  ُمْظلًِما. يَُكونُ  ُدكَ فََجسَ  ِشرِّ

 يَُكونُ  ُمْظلٌِم، ُجْزءٌ  فِيهِ  لَْيسَ  نَيًِّرا ُكلُّهُ َجَسُدكَ  َكانَ  فَإِنْ  ظُْلَمةً. فِيكَ  الَِّذي النُّورُ  يَُكونَ 

َراجُ  لَكَ  يُِضيءُ  ِحينََما َكَما ُكلُّهُ، نَيًِّرا  . «بِلََمَعانِهِ  السِّ

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد    .ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس



 من اإلسبوع الثالِث من الُصوم الُمقدس ثَُلثاءيوم ال
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 ِمن اإلسبوع الثالث من الُصوم الُمقدس ثالثاءيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (12 - 1:  9) األمثَال ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثَال لُِسليَمان الَحِكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 َمِة،اْلِحكْ  إِلَى أُْذنَكَ  تُِميلَ  َحتَّى ِعْنَدَك، َوَصايَايَ  َوَخبَّأْتَ  َكَلَِمي قَبِْلتَ  إِنْ  إْبنِي، يَا

 إِنْ  اْلفَْهِم، إِلَى َصْوتَكَ  َوَرفَْعتَ  اْلَمْعِرفَةَ، َدَعْوتَ  إِنْ  اْلفَْهِم، َعلَى قَْلبَكَ  َوتَُعطِّفَ 

ِة، طَلَْبتَهَا ، َمَخافَةَ  تَْفهَمُ  فَِحينَئِذٍ  َكاْلُكنُوِز، َعْنهَا َوبََحْثتَ  َكاْلفِضَّ بِّ  َمْعِرفَةَ  دُ َوتَجِ  الرَّ

بَّ  ألَنَّ  هللاِ.  هُوَ  لِْلُمْستَقِيِمينَ  َمُعونَةً  يَْذَخرُ  َواْلفَْهُم. اْلَمْعِرفَةُ  فَِمهِ  ِمنْ  ِحْكَمةً  يُْعِطي الرَّ

الِِكينَ  ِمَجنٌّ   تَْفهَمُ  ِحينَئِذٍ  أَْتقِيَائِِه. طَِريقِ  َوِحْفظِ  اْلَحقِّ  َمَسالِكِ  لِنَْصرِ  بِاْلَكَماِل، لِلسَّ

تِ  قَْلبََك، اْلِحْكَمةُ  َدَخلَتِ  إَِذا َصالِحٍ. َسبِيل ُكلَّ  َواالْستِقَاَمةَ، َواْلَحقَّ  اْلَعْدلَ   ْلَمْعِرفَةُ ا َولَذَّ

يِر، طَِريقِ  ِمنْ  إِلْنقَاِذكَ  يَْنُصُرَك، َواْلفَْهمُ  يَْحفَظَُك، فَاْلَعْقلُ  لِنَْفِسَك، رِّ  ِمنَ وَ  الشِّ

لُوكِ  االْستِقَاَمةِ  ُسبُلَ  التَّاِرِكينَ  بِاألََكاِذيِب، اْلُمتََكلِّمِ  اإِلْنَسانِ   الظُّْلَمِة، كِ َمَسالِ  فِي لِلسُّ

وِء، بِفَْعلِ  اْلفَِرِحينَ  ، بِأََكاِذيبِ  اْلُمْبتَِهِجينَ  السُّ رِّ ةٌ، طُُرقُهُمْ  الَِّذينَ  الشَّ  هُمْ وَ  ُمْعَوجَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس. .ُسبُلِِهمْ  فِي ُمْلتَُوونَ 

 

 (91 - 19:  13)ِسفِر إشعياء 
 

،إشعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

يِّدُ  أَْكَملَ  َمتَى فَيَُكونُ   َمرَ ثَ  أَُعاقِبُ  أَنِّي َوبِأُوُرَشلِيَم، ِصْهيَْونَ  بَِجبَلِ  َعَملِهِ  ُكلَّ  السَّ

 َصنَْعُت، يَِدي بِقُْدَرةِ : »قَالَ  ألَنَّهُ َعْينَْيِه. ِرْفَعةِ  َوفَْخرَ  أَشُّورَ  َملِكِ  قَْلبِ  َعظََمةِ 

 اْلُملُوكَ  طَْطتُ َوحَ  َذَخائَِرهُْم، َونَهَْبتُ  ُشُعوٍب، تُُخومَ  َونَقَْلتُ  فَِهيمٌ  ألَنِّي َوبِِحْكَمتِي
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ُعوبِ  ثَْرَوةَ  يَِدي فَأََصابَتْ  َكبَطَل. ، الشُّ  نَاأَ  َجَمْعتُ  َمْهُجوٌر، بَْيضٌ  يُْجَمعُ  َوَكَما َكُعشٍّ

 تَْفتَِخرُ  هَلْ  .«ُمَصْفِصفٌ  َوالَ  فَمٍ  فَاتِحُ  َوالَ  َجنَاحٍ  ُمَرْفِرفُ  يَُكنْ  َولَمْ  األَْرِض، ُكلَّ 

ِدِه؟ َعلَى اْلِمْنَشارُ  يَتََكبَّرُ  أَوْ  بِهَا، اْلقَاِطعِ  َعلَى اْلفَأْسُ  كُ  اْلقَِضيبَ  َكأَنَّ  ُمَردِّ  َرافَِعهُ يَُحرِّ

يُِّد، يُْرِسلُ  لِذلِكَ  ُعوًدا. هُوَ  لَْيسَ  َمنْ  تَْرفَعُ  اْلَعَصا َكأَنَّ   َمانِهِ سِ  َعلَى اْلُجنُوِد، َسيِّدُ  السَّ

و نَاًرا إِْسَرائِيلَ  نُورُ  َويَِصيرُ  النَّاِر. َكَوقِيدِ  َوقِيًدا َمْجِدهِ  تَْحتَ  َويُوقِدُ  هَُزاالً،  ُسهَُوقُدُّ

 انِِه،َوبُْستَ  َوْعِرهِ  َمْجدَ  َويُْفنِي َواِحٍد، يَْومٍ  فِي َوَشْوَكهُ َحَسَكهُ َويَأُْكلُ  فَيُْحِرقُ  لَِهيبًا،

 لِيلَةً قَ  تَُكونُ  َوْعِرهِ  أَْشَجارِ  َوبَقِيَّةُ  اْلَمِريِض. َكَذَوبَانِ  فَيَُكونُ  َجِميًعا َواْلَجَسدَ  النَّْفسَ 

. يَْكتُبَهَا َحتَّى  يَْعقُوبَ  بَْيتِ  نْ مِ  َوالنَّاِجينَ  إِْسَرائِيلَ  بَقِيَّةَ  أَنَّ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي َويَُكونُ  َصبِيٌّ

لُونَ  يَُعوُدونَ  الَ  لُونَ  بَلْ  َضاِربِِهْم، َعلَى أَْيًضا يَتََوكَّ بِّ ا َعلَى يَتََوكَّ  ْسَرائِيلَ إِ  قُدُّوسِ  لرَّ

 .اْلقَِديرِ  هللاِ  إِلَى يَْعقُوَب، بَقِيَّةُ  اْلبَقِيَّةُ، تَْرجعُ . بِاْلَحقِّ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 بَاِكر

 (22 - 24:  19) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
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يِر، َضَرباتِ  ِهيَ  َكثِيَرةٌ  رِّ ا الشِّ لُ  أَمَّ بِّ  َعلَى اْلُمتََوكِّ ْحَمةُ  الرَّ  .ويَاهَلِّلُ  .بِهِ  تُِحيطُ  فَالرَّ
 

الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم 

  .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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 إِنَّهُ: ونَ تَقُولُ  فَلِْلَوْقتِ  اْلَمَغاِربِ  ِمنَ  تَْطلُعُ  السََّحابَ  َرأَْيتُمُ  إَِذا» :لِْلُجُموعِ  أَْيًضا قَالَ  ثُمَّ 

،حَ  َسيَُكونُ  إِنَّهُ: تَقُولُونَ  تَهُبُّ  اْلَجنُوبِ  ِريحَ  َرأَْيتُمْ  َوإَِذا هَكَذا. فَيَُكونُ  َمطٌَر، يَأْتِي  رٌّ

َماِء، األَْرضِ  َوْجهَ  تَُميُِّزوا أَنْ  تَْعِرفُونَ  يَاُمَراُؤونَ  فَيَُكوُن. ا َوالسَّ َمانُ  هَذا َوأَمَّ  الزَّ

 َمعَ  تَْذهَبُ  ِحينََما نُفُوِسُكْم؟ قِبَلِ  ِمنْ  بِاْلَحقِّ  تَْحُكُمونَ  الَ  َولَِماَذا تَُميُِّزونَهُ؟ الَ  فََكْيفَ 

كَ  لِئََلَّ  ِمْنهُ، لِتَتََخلَّصَ  الطَِّريقِ  فِي َوأَْنتَ  اْلَجْهدَ  اْبُذلِ  اْلَحاِكِم، إِلَى َخْصِمكَ   إِلَى يَُجرَّ

ْجِن. فِي اْلَحاِكمُ  فَيُْلقِيَكَ  اْلَحاِكِم، إِلَى اْلقَاِضي َويَُسلَِّمكَ  اْلقَاِضي،  الَ : كَ لَ  أَقُولُ  السِّ

ِ َدائِماً   .«األَِخيرَ  اْلفَْلسَ  تُوفِيَ  َحتَّى هُنَاكَ  ِمنْ  تَْخُرجُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2 - 1:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

رَ تَبَ  قَدْ  إِْبَراِهيمُ  َكانَ  إِنْ  ألَنَّهُ اْلَجَسِد؟ َحَسبَ  َوَجدَ  قَدْ  إِْبَراِهيمَ  أَبَانَا إِنَّ  نَقُولُ  فََماَذا  رَّ

 اِهيمُ إِْبرَ  فَآَمنَ » اْلِكتَاُب؟ يَقُولُ  َماَذا ألَنَّهُ هللاِ. لََدى لَْيسَ  َولِكنْ  فَْخٌر، فَلَهُ بِاألَْعَمالِ 

ا لَهُ فَُحِسبَ  بِاّلِلِ  ا .«بِّرً  بَلْ  ٍة،نِْعمَ  َسبِيلِ  َعلَى األُْجَرةُ  لَهُ تُْحَسبُ  فََلَ  يَْعَملُ  الَِّذي أَمَّ

ا َدْيٍن. َسبِيلِ  َعلَى رُ  بِالَِّذي يُْؤِمنُ  َولِكنْ  يَْعَمُل، الَ  الَِّذي َوأَمَّ  نُهُفَإِيَما اْلفَاِجَر، يُبَرِّ

ا. لَهُ يُْحَسبُ  ا هللاُ  لَهُ يَْحِسبُ  الَِّذي اإِلْنَسانِ  تَْطِويبِ  فِي أَْيًضا َداُودُ  يَقُولُ  َكَما بِّرً  بِّرً

ُجلِ  طُوبَى َخطَايَاهُْم. َوُستَِرتْ  آثَاُمهُمْ  ُغفَِرتْ  لِلَِّذينَ  طُوبَى: »أَْعَمال بُِدونِ   يالَّذِ  لِلرَّ

بُّ  لَهُ يَْحِسبُ  الَ   .«َخِطيَّةً  الرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (11 - 1:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فالرسول األولى يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 ِب،اآل ِعْندَ  َشفِيعٌ  فَلَنَا أََحدٌ  أَْخطَأَ  َوإِنْ  تُْخِطئُوا الَ  لَِكيْ  هَذا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  أَْوالَِدي، يَا

. اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ   اْلَعالَمِ  لِّ كُ  لَِخطَايَا بَلْ  فَقَْط، لَِخطَايَانَا لَْيسَ  لَِخطَايَانَا َكفَّاَرةٌ  َوهُوَ  اْلبَارُّ

 َوهُوَ  «َعَرْفتُهُ قَدْ : »قَالَ  َمنْ  َوَصايَاهُ. َحفِْظنَا إِنْ : َعَرْفنَاهُ  قَدْ  أَنَّنَا نَْعِرفُ  َوبِهَذا أَْيًضا.

ا فِيِه. اْلَحقُّ  َولَْيسَ  َكاِذبٌ  فَهُوَ  َوَصايَاهُ، يَْحفَظُ  الَ   هَذا يفِ  فََحقًّا َكلَِمتَهُ، َحفِظَ  َمنْ  َوأَمَّ

لَتْ  قَدْ   َسلَكَ  َكَما نَّهُأَ  يَْنبَِغي فِيهِ  ثَابِتٌ  إِنَّهُ: قَالَ  َمنْ : فِيهِ  أَنَّنَا نَْعِرفُ  بِهَذا هللاِ  َمَحبَّةُ  تََكمَّ

 ِصيَّةً وَ  بَلْ  َجِديَدةً، َوِصيَّةً  إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  لَْستُ  اإِلْخَوةُ، أَيُّهَا أَْيًضا. هُوَ  يَْسلُكُ  هَكَذا َذاكَ 

 ْلبَْدِء.ا ِمنَ  َسِمْعتُُموهَا الَّتِي اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  اْلقَِديَمةُ  اْلَوِصيَّةُ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  ِعْنَدُكمْ  َكانَتْ  قَِديَمةً 

 َمَضْت، قَدْ  الظُّْلَمةَ  أَنَّ : َوفِيُكمْ  فِيهِ  َحق هُوَ  َما إِلَْيُكْم، أَْكتُبُ  َجِديَدةً  َوِصيَّةً  أَْيًضا

 لَىإِ  فَهُوَ  أََخاهُ، يُْبِغضُ  َوهُوَ  النُّورِ  فِي إِنَّهُ: قَالَ  َمنْ  يُِضيُء. اآلنَ  اْلَحقِيقِيَّ  َوالنُّورَ 

ا َعْثَرةٌ. فِيهِ  َولَْيسَ  النُّورِ  فِي يَْثبُتُ  أََخاهُ  يُِحبُّ  َمنْ  الظُّْلَمِة. فِي اآلنَ   ِغضُ يُبْ  َمنْ  َوأَمَّ

 ْعَمتْ أَ  الظُّْلَمةَ  ألَنَّ  يَْمِضي، أَْينَ  يَْعلَمُ  َوالَ  يَْسلُُك، الظُّْلَمةِ  َوفِي الظُّْلَمِة، فِي فَهُوَ  أََخاهُ 

 َعْينَْيِه.

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (19 - 2:  92) اإلبَركِسيس

 

ُسل اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا فَرُ  َوَصارَ  طَِويٌل، َزَمانٌ  َمَضى َولَمَّ ْومُ  َكانَ  إِذْ  َخِطًرا، اْلبَْحرِ  فِي السَّ  دْ قَ  أَْيًضا الصَّ

َجاُل، أَيُّهَا» :قَائَِلً  يُْنِذُرهُْم. بُولُسُ  َجَعلَ  َمَضى، فَرَ  هَذا أَنَّ  أََرى أَنَا الرِّ  نْ أَ  َعتِيدٌ  السَّ

فِينَةِ  لِلشَّْحنِ  لَْيسَ  َكثِيَرٍة، َوَخَساَرةٍ  بَِضَررٍ  يَُكونَ   َولِكنْ  .«ْيًضاأَ  ألَْنفُِسنَا بَلْ  فَقَْط، َوالسَّ

فِينَةِ  ُربَّانِ  إِلَى يَْنقَادُ  اْلِمئَةِ  قَائِدُ  َكانَ  ا أَْكثَرَ  َصاِحبِهَا َوإِلَى السَّ  ولَُس.بُ قَْولِ  إِلَى ِممَّ

 نْ مِ  يُْقلُِعوا أَنْ  أَْكثَِرِهمْ  َرْأيُ  اْستَقَرَّ  لِْلَمْشتَى، َصالًِحا َمْوقُِعهَا يَُكنْ  لَمْ  اْلِمينَا َوألَنَّ 

 ِكِريتَ  يفِ  ِمينَا يَ َوهِ  فِيهَا لِيَْشتُوا فِينِْكسَ  إِلَى اإِلْقبَالُ  يُْمِكنَهُمُ  أَنْ  َعَسى أَْيًضا، هُنَاكَ 

َمالِ  اْلَجنُوبِ  نَْحوَ  تَْنظُرُ   اْلَغْربِيَّْيِن. َوالشَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 01:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
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ا فَِمهِ  فِي َوالَ  َخِطيَّتُهُ، َوُستَِرتْ  إِْثُمهُ ُغفِرَ  طُوبَى لََّرُجل الَذي ، لَمَّ  يَتْ بَلِ  َسَكتُّ  ِغشٌّ

  .هَلِّلُويَا .ِعظَاِمي
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ُكونُونَ تَ  فَبِاْلَحقِيقَةِ  َكَلَِمي فِي ثَبَتُّمْ  إِنْ  إِنَُّكمْ » :بِهِ  آَمنُوا الَِّذينَ  لِْليَهُودِ  يَُسوعُ  فَقَالَ 

، َوتَْعِرفُونَ  تََلَِميِذي، ُرُكمْ  َواْلَحقُّ  اْلَحقَّ يَّةُ  إِنَّنَا» :أََجابُوهُ  .«يَُحرِّ  مْ َولَ  إِْبَراِهيَم، ُذرِّ

 اْلَحقَّ » :يَُسوعُ  أََجابَهُمْ  «أَْحَراًرا؟ تَِصيُرونَ  إِنَُّكمْ : أَْنتَ  تَقُولُ  َكْيفَ  قَطُّ  ألََحدٍ  نُْستَْعبَدْ 

 اْلبَْيتِ  يفِ  يَْبقَى الَ  َواْلَعْبدُ  لِْلَخِطيَِّة. َعْبدٌ  هُوَ  اْلَخِطيَّةَ  يَْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ 

ا األَبَِد، إِلَى َرُكمْ  فَإِنْ  األَبَِد. إِلَى فَيَْبقَى االْبنُ  أَمَّ  أَْحَراًرا. نُونَ تَُكو فَبِاْلَحقِيقَةِ  االْبنُ  َحرَّ

يَّةُ  أَنَُّكمْ  َعالِمٌ  أَنَا  لَهُ َمْوِضعَ  الَ  َكَلَِمي ألَنَّ  تَْقتُلُونِي أَنْ  تَْطلُبُونَ  لِكنَُّكمْ  إِْبَراِهيمَ  ُذرِّ

 َوقَالُوا َجابُواأَ  .«أَبِيُكمْ  ِعْندَ  َرأَْيتُمْ  َما لُونَ تَْعمَ  َوأَْنتُمْ  أَبِي، ِعْندَ  َرأَْيتُ  بَِما أَتََكلَّمُ  أَنَا فِيُكْم.

 ونَ تَْعَملُ  لَُكْنتُمْ  إِْبَراِهيَم، أَْوالَدَ  ُكْنتُمْ  لَوْ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  «إِْبَراِهيمُ  هُوَ  أَبُونَا» :لَهُ

ِ َدائِماً   « ؟ إِْبَراِهيمَ  أَْعَمالَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ِمن اإلسبوع الثالث من الُصوم الُمقدس ربعاءيوم األ
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (10:  6 - 12:  4) الُخُروج ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،النَّبِيِّ  الُخُروج لُِموسى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  َوقَالَ   اْلقَْومِ  َجِميعُ  َماتَ  قَدْ  ألَنَّهُ ِمْصَر، إِلَى اْرِجعْ  اْذهَبْ : »ِمْديَانَ  فِي لُِموَسى الرَّ

 يرِ اْلَحمِ  َعلَى َوأَْرَكبَهُمْ  َوبَنِيهِ  اْمَرأَتَهُ ُموَسى فَأََخذَ  .«نَْفَسكَ  يَْطلُبُونَ  َكانُوا الَِّذينَ 

بُّ  َوقَالَ  يَِدِه. فِي هللاِ  َعَصا ُموَسى َوأََخذَ  ِمْصرَ  أَْرضِ  إِلَى َوَرَجعَ  : لُِموَسى الرَّ

 يَِدكَ  فِي َجَعْلتُهَا الَّتِي اْلَعَجائِبِ  َجِميعَ  اْنظُرْ  ِمْصَر، إِلَى لِتَْرجعَ  تَْذهَبُ  ِعْنَدَما»

امَ  َواْصنَْعهَا دُ  َولِكنِّي فِْرَعْونَ  قُدَّ ْعَب. يُْطلِقَ  الَ  َحتَّى قَْلبَهُ أَُشدِّ : ْرَعْونَ لِفِ  فَتَقُولُ  الشَّ

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا  أَنْ  أَبَْيتَ فَ  لِيَْعبَُدنِي، اْبنِي أَْطلِقِ : لَكَ  فَقُْلتُ  اْلبِْكُر. اْبنِي إِْسَرائِيلُ : الرَّ

بَّ  أَنَّ  اْلَمْنِزلِ  فِي الطَِّريقِ  فِي َوَحَدثَ  .«اْلبِْكرَ  اْبنَكَ  أَْقتُلُ  أَنَا هَا تُْطلِقَهُ  قَاهُ اْلتَ  الرَّ

انَةً  َصفُّوَرةُ  فَأََخَذتْ  يَْقتُلَهُ. أَنْ  َوطَلَبَ  تْ  اْبنِهَا ُغْرلَةَ  َوقَطََعتْ  َصوَّ : قَالَتْ فَ  ِرْجلَْيهِ  َوَمسَّ

 .«اْلِختَانِ  أَْجلِ  ِمنْ  َدمٍ  َعِريسُ : »قَالَتْ  ِحينَئِذٍ  َعْنهُ فَاْنفَكَّ  .«لِي َدمٍ  َعِريسُ  إِنَّكَ »

بُّ  َوقَالَ  يَّةِ  إِلَى اْذهَبْ : »لِهَاُرونَ  الرَّ  بَلِ جَ  فِي َواْلتَقَاهُ  فََذهَبَ  «ُموَسى الْستِْقبَالِ  اْلبَرِّ

بِّ  َكَلَمِ  بَِجِميعِ  هَاُرونَ  ُموَسى فَأَْخبَرَ  َوقَبَّلَهُ. هللاِ   الَّتِي اآليَاتِ  َوبُِكلِّ  أَْرَسلَهُ، الَِّذي الرَّ

 فَتََكلَّمَ  إِْسَرائِيَل. بَنِي ُشيُوخِ  َجِميعَ  َوَجَمَعا َوهَاُرونُ  ُموَسى َمَضى ثُمَّ  بِهَا. أَْوَصاهُ 

بُّ  َكلَّمَ  الَِّذي اْلَكَلَمِ  بَِجِميعِ  هَاُرونُ  عْ  ُعيُونِ  أََمامَ  اآليَاتِ  َوَصنَعَ  بِِه، ُموَسى الرَّ  ِب.الشَّ

ْعبُ  فَآَمنَ  ا الشَّ بَّ  أَنَّ  َسِمُعوا َولَمَّ واخَ  َمَذلَّتَهُْم، نَظَرَ  َوأَنَّهُ إِْسَرائِيلَ  بَنِي اْفتَقَدَ  الرَّ  رُّ

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا: »لِفِْرَعْونَ  َوقَاالَ  َوهَاُرونُ  ُموَسى َدَخلَ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  َوَسَجُدوا.  إِلهُ الرَّ

يَّةِ  فِي لِي لِيَُعيُِّدوا َشْعبِي أَْطلِقْ : إِْسَرائِيلَ   َحتَّى بُّ الرَّ  هُوَ  َمنْ : »فِْرَعْونُ  فَقَالَ  .«اْلبَرِّ

، أَْعِرفُ  الَ  إِْسَرائِيَل؟ فَأُْطلِقَ  لِقَْولِهِ  أَْسَمعَ  بَّ  إِلهُ: »فَقَاالَ  .«أُْطلِقُهُ الَ  َوإِْسَرائِيلَ  الرَّ
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يَّةِ  فِي أَيَّامٍ  ثََلَثَةِ  َسفَرَ  فَنَْذهَبُ  اْلتَقَانَا، قَدِ  اْلِعْبَرانِيِّينَ  بِّ  َونَْذبَحُ  اْلبَرِّ  لِئََلَّ  إِلِهنَا، لِلرَّ

ْيفِ  أَوْ  بِاْلَوبَإِ  يُِصيبَنَا  َوهَاُرونُ  ُموَسى يَا لَِماَذا: »ِمْصرَ  َملِكُ  لَهَُما فَقَالَ  .«بِالسَّ

ْعبَ  تُبَطَِّلَنِ   َشْعبُ  اآلنَ  هَُوَذا: »فِْرَعْونُ  َوقَالَ  .«أَْثقَالُِكَما إِلَى اِْذهَبَا أَْعَمالِِه؟ ِمنْ  الشَّ

ِريُمسَ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي فِْرَعْونُ  فَأََمرَ  .«أَْثقَالِِهمْ  ِمنْ  تُِريَحانِِهمْ  َوأَْنتَُما َكثِيرٌ  األَْرضِ   خِّ

ْعبِ  ْعبَ  تُْعطُونَ  تَُعوُدوا الَ : »قَائَِلً  َوُمَدبِِّريهِ  الشَّ لَ  سِ َكأَمْ  اللِّْبنِ  لُِصْنعِ  تِْبنًا الشَّ  َوأَوَّ

 نَهُيَْصنَُعو َكانُوا الَِّذي اللِّْبنِ  َوِمْقَدارَ  ألَْنفُِسِهْم. تِْبنًا َويَْجَمُعوا هُمْ  لِيَْذهَبُوا أَْمسِ  ِمنْ 

لَ  أَْمِس،  لِذلِكَ  ُمتََكاِسلُوَن، فَإِنَّهُمْ  ِمْنهُ، تَْنقُُصوا الَ  َعلَْيِهمْ  تَْجَعلُونَ  أَْمسِ  ِمنْ  َوأَوَّ

 بِهِ  ِغلُوايَْشتَ  َحتَّى اْلقَْومِ  َعلَى اْلَعَملُ  لِيُثَقَّلِ  إِللِهنَا. َونَْذبَحُ  نَْذهَبُ : قَائِلِينَ  يَْصُرُخونَ 

ُرو فََخَرجَ  .«اْلَكِذبِ  َكَلَمِ  إِلَى يَْلتَفِتُوا َوالَ  ْعبِ  ُمَسخِّ عْ  َوَكلَُّموا َوُمَدبُِّروهُ  الشَّ  َب،الشَّ

ْعبَ  قَائِلِينَ   ألَْنفُِسُكمْ  واَوُخذُ  أَْنتُمْ  اْذهَبُوا تِْبنًا. أُْعِطيُكمْ  لَْستُ : فِْرَعْونُ  يَقُولُ  هَكَذا: »لِلشَّ

قَ  .«َشْيءٌ  َعَملُِكمْ  ِمنْ  يُْنقَصُ  الَ  إِنَّهُ تَِجُدونَ  َحْيثُ  ِمنْ  تِْبنًا ْعبُ  فَتَفَرَّ  أَْرضِ  لِّ كُ  فِي الشَّ

ا لِيَْجَمُعوا ِمْصرَ  ُرونَ  َوَكانَ  التِّْبِن. َعنِ  ِعَوًضا قَّشً لُونَهُمْ  اْلُمَسخِّ لُوا: »قَائِلِينَ  يَُعجِّ  َكمِّ

 بَنِي ُمَدبُِّرو فَُضِربَ  .«التِّْبنُ  َكانَ  ِحينََما َكانَ  َكَما بِيَْوِمِه، يَْومٍ  ُكلِّ  أَْمرَ  أَْعَمالَُكْم،

ُرو َعلَْيِهمْ  أَقَاَمهُمْ  الَِّذينَ  إِْسَرائِيلَ  لُوا لَمْ  لَِماَذا: »لَهُمْ  َوقِيلَ  فِْرَعْوَن، ُمَسخِّ  تَُكمِّ

لَ  َكاألَْمسِ  َواْليَْومَ  أَْمسِ  اللِّْبنِ  ُصْنعِ  ِمنْ  فَِريَضتَُكمْ   نِيبَ  ُمَدبُِّرو فَأَتَى «أَْمِس؟ نْ مِ  َوأَوَّ

 ْيسَ لَ  بَِعبِيِدَك؟ اَلتِّْبنُ  هَكَذا تَْفَعلُ  لَِماَذا: »قَائِلِينَ  فِْرَعْونَ  إِلَى َوَصَرُخوا إِْسَرائِيلَ 

 أَْخطَأَ  قَدْ وَ  َمْضُروبُوَن، َعبِيُدكَ  َوهَُوَذا! اْصنَُعوهُ : لَنَا يَقُولُونَ  َواللِّْبنُ  لَِعبِيِدَك، يُْعطَى

. لِ  َونَْذبَحُ  نَْذهَبُ : تَقُولُونَ  لِذلِكَ ! ُمتََكاِسلُونَ  أَْنتُْم، ُمتََكاِسلُونَ : ». فَقَالَ «َشْعبُكَ  بِّ لرَّ

ُمونَهُ. اللِّْبنِ  َوِمْقَدارَ  لَُكمْ  يُْعطَى الَ  َوتِْبنٌ . اْعَملُوا اْذهَبُوا فَاآلنَ   بَنِي ُروُمَدبِّ فََرأَى «تُقَدِّ

يَْوِمِه. بِ  يَْومٍ  ُكلِّ  أَْمرَ  لِْبنُِكمْ  ِمنْ  تُنَقُِّصوا الَ  لَهُمْ  قِيلَ  إِذْ  بَلِيَّةٍ  فِي أَْنفَُسهُمْ  إِْسَرائِيلَ 

 فِْرَعْوَن. فَقَالُوا لَُدنْ  ِمنْ  َخَرُجوا ِحينَ  لِلِقَائِِهمْ  َواقِفَْينِ  َوهَاُرونَ  ُموَسى َوَصاَدفُوا

بُّ  يَْنظُرُ : »لَهَُما  َوفِي َعْونَ فِرْ  َعْينَيْ  فِي َرائَِحتَنَا أَْنتَْنتَُما ألَنَُّكَما َويَْقِضي، إِلَْيُكَما الرَّ

بِّ  إِلَى ُموَسى فََرَجعَ  « لِيَْقتُلُونَا. أَْيِديِهمْ  فِي َسْيفًا تُْعِطيَا َحتَّى َعبِيِدهِ  ُعيُونِ  : َوقَالَ  الرَّ
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ْعِب؟ هَذا إِلَى أََسأْتَ  لَِماَذا َسيُِّد، يَا»  ْرَعْونَ فِ  إِلَى َدَخْلتُ  ُمْنذُ  أَْرَسْلتَنِي؟ فَإِنَّهُ َذالَِما الشَّ

ْعبِ  هَذا إِلَى أََساءَ  بِاْسِمَك، ألَتََكلَّمَ  بُّ  فَقَالَ  .«َشْعبَكَ  تَُخلِّصْ  لَمْ  َوأَْنتَ . الشَّ : ُموَسىلِ  الرَّ

 ِمنْ  ُدهُمْ يَْطرُ  قَِويَّةٍ  َوبِيَدٍ  يُْطلِقُهُْم، قَِويَّةٍ  بِيَدٍ  فَإِنَّهُ. بِفِْرَعْونَ  أَْفَعلُ  أَنَا َما تَْنظُرُ  اآلنَ »

. َوأَنَا أَنَا: »لَهُ َوقَالَ  ُموَسى هللاُ  َكلَّمَ  ثُمَّ  « أَْرِضِه. بُّ  َوإِْسَحاقَ  إِلْبَراِهيمَ  ظَهَْرتُ  الرَّ

ا. َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى اْلقَاِدرُ  اإِللهُ بِأَنِّي َويَْعقُوبَ  هُْم. ِعْندَ  أُْعَرفْ  فَلَمْ  «يَْهَوهْ » بِاْسِمي َوأَمَّ

بُوا الَّتِي ُغْربَتِِهمِ  أَْرضَ  َكْنَعانَ  أَْرضَ  أُْعِطيَهُمْ  أَنْ : َعْهِدي َمَعهُمْ  أَقَْمتُ  َوأَْيًضا  تََغرَّ

ْرتُ  ،اْلِمْصِريُّونَ  يَْستَْعبُِدهُمُ  الَِّذينَ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي أَنِينَ  َسِمْعتُ  قَدْ  أَْيًضا فِيهَا. َوأَنَا  َوتََذكَّ

بُّ  أَنَا: إِْسَرائِيلَ  لِبَنِي قُلْ  َعْهِدي. لِذلِكَ   يِّينَ اْلِمْصرِ  أَْثقَالِ  تَْحتِ  ِمنْ  أُْخِرُجُكمْ  َوأَنَا. الرَّ

 لِي َعِظيَمٍة، َوأَتَِّخُذُكمْ  َوبِأَْحَكامٍ  َمْمُدوَدةٍ  بِِذَراعٍ  َوأَُخلُِّصُكمْ  ُعبُوِديَّتِِهمْ  ِمنْ  َوأُْنقُِذُكمْ 

بُّ  أَنَا أَنِّي فَتَْعلَُمونَ . إِلهًا لَُكمْ  َوأَُكونُ  بًا،َشعْ   ْثقَالِ أَ  تَْحتِ  ِمنْ  يُْخِرُجُكمْ  الَِّذي إِلهُُكمُ  الرَّ

 قَ َوإِْسَحا إِلْبَراِهيمَ  أُْعِطيَهَا أَنْ  يَِدي َرفَْعتُ  الَّتِي األَْرضِ  إِلَى اْلِمْصِريِّيَن. َوأُْدِخلُُكمْ 

. أَنَا. ِميَراثًا إِيَّاهَا َوأُْعِطيَُكمْ . َويَْعقُوبَ  بُّ  لِكنْ وَ  إِْسَرائِيَل، بَنِي هَكَذا ُموَسى فََكلَّمَ  «الرَّ

بُّ  َكلَّمَ  اْلقَاِسيَِة. ثُمَّ  اْلُعبُوِديَّةِ  َوِمنَ  النَّْفِس، ِصَغرِ  ِمنْ  لُِموَسى يَْسَمُعوا لَمْ   وَسىمُ  الرَّ

 أَْرِضِه. فَتََكلَّمَ  ِمنْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي يُْطلِقَ  أَنْ  ِمْصرَ  َملِكِ  لِفِْرَعْونَ  قُلْ  قَائَِلً: اُْدُخلْ 

بِّ  أََمامَ  ُموَسى  ْرَعْونُ فِ  يَْسَمُعنِي فََكْيفَ  لِي، يَْسَمُعوا لَمْ  إِْسَرائِيلَ  بَنُو هَُوَذا: »قَائَِلً  الرَّ

فَتَْيِن؟ أَْغلَفُ  َوأَنَا بُّ  فََكلَّمَ  «الشَّ  بَنِي إِلَى َمَعهَُما َوأَْوَصى َوهَاُروَن، ُموَسى الرَّ

 .ِمْصرَ  أَْرضِ  ِمنْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي إِْخَراجِ  فِي ِمْصرَ  َملِكِ  فِْرَعْونَ  َوإِلَى إِْسَرائِيلَ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (92-91:  9)ِسفِر يُوئيل 
 

،يُوئيل  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بَّ  ألَنَّ  َواْفَرِحي اْبتَِهِجي األَْرضُ  أَيَّتُهَا تََخافِي الَ   بَهَائِمَ  ايَ  تََخافِي الَ  َعَملَهُ. يَُعظِّمُ  الرَّ

ْحَراِء، يَّةِ  َمَراِعيَ  فَإِنَّ  الصَّ  ْرَمةُ َواْلكَ  التِّينَةُ  ثََمَرهَا، تَْحِملُ  األَْشَجارَ  ألَنَّ  تَْنبُُت، اْلبَرِّ

تَهَُما. تُْعِطيَانِ  بِّ  َواْفَرُحوا اْبتَِهُجوا ِصْهيَْوَن، بَنِي َويَا قُوَّ  ِطيُكمُ يُعْ  ألَنَّهُ إِلِهُكْم، بِالرَّ

رَ  اْلَمطَرَ  ًرا َمطًَرا َعلَْيُكمْ  َويُْنِزلُ  َحقِِّه، َعلَى اْلُمبَكِّ ًرا ُمبَكِّ لِ  فِي َوُمتَأَخِّ  اْلَوْقِت، أَوَّ

 نِ عَ  لَُكمْ  َوأَُعوِّضُ » َوَزْيتًا. َخْمًرا اْلَمَعاِصرِ  ِحيَاضُ  َوتَفِيضُ  ِحْنطَةً، اْلبَيَاِدرُ  فَتُْمألُ 

نِينَ   ْرَسْلتُهُأَ  الَِّذي اْلَعِظيمُ  َجْيِشي َواْلقََمُص، َوالطَّيَّارُ  اْلَغْوَغاءُ  اْلَجَراُد، أََكلَهَا الَّتِي السِّ

بِّ  اْسمَ  َوتَُسبُِّحونَ  َوتَْشبَُعونَ  ْكَلً أَ  فَتَأُْكلُونَ  َعلَْيُكْم.  َعَجبًا، ُكمْ َمعَ  َصنَعَ  الَِّذي إِلِهُكمُ  الرَّ

بُّ ا أَنَا َوأَنِّي إِْسَرائِيَل، َوْسطِ  فِي أَنَا أَنِّي َوتَْعلَُمونَ  األَبَِد. إِلَى َشْعبِي يَْخَزى َوالَ   لرَّ

 .األَبَدِ  إِلَى َشْعبِي يَْخَزى َوالَ  َغْيِري َولَْيسَ  إِلهُُكمْ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (4:  13 - 2:  2)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ْعبُ  فَيَْعِرفُ  انُ  أَْفَرايِمُ  ُكلُّهُ، الشَّ اِمَرِة، َوُسكَّ  قَدْ : »ْلبٍ قَ  َوبَِعظََمةِ  بِِكْبِريَاءٍ  اْلقَائِلُونَ  السَّ

ْيزُ  قُِطعَ  َمْنُحوتَةٍ  بِِحَجاَرةٍ  فَنَْبنِي اللِّْبنُ  هَبَطَ  بُّ  فَعُ فَيَرْ  .«بِأَْرزٍ  فَنَْستَْخلِفُهُ اْلُجمَّ  الرَّ

امُ  ِمنْ  األََراِميِّينَ : أَْعَداَءهُ  َويُهَيِّجُ  َعلَْيهِ  َرِصينَ  أَْخَصامَ   َراُء،وَ  ِمنْ  نِيِّينَ َواْلفِلِْسِطي قُدَّ

ْعبُ  ُد.بَعْ  َمْمُدوَدةٌ  يَُدهُ  بَلْ  َغَضبُهُ، يَْرتَدَّ  لَمْ  هَذا ُكلِّ  َمعَ  اْلفَمِ  بُِكلِّ  إِْسَرائِيلَ  فَيَأُْكلُونَ   َوالشَّ

بُّ  فَيَْقطَعُ  اْلُجنُوِد. َربَّ  يَْطلُبْ  َولَمْ  َضاِربِهِ  إِلَى يَْرجعْ  لَمْ  أْ  إِْسَرائِيلَ  ِمنْ  الرَّ  سَ الرَّ

نََب، ْيخُ  َواِحٍد. يَْومٍ  فِي َواألََسَل، النَّْخلَ  َوالذَّ ْأُس، هُوَ  َواْلُمْعتَبَرُ  اَلشَّ  لَِّذيا َوالنَّبِيِّ  الرَّ
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نَُب. هُوَ  بِاْلَكِذبِ  يَُعلِّمُ  ْعبِ  هَذا ُمْرِشُدو َوَصارَ  الذَّ  .ُمْبتَلَِعينَ  َوُمْرَشُدوهُ  ُمِضلِّيَن، الشَّ

يِّدُ  يَْفَرحُ  الَ  ذلِكَ  ألَْجلِ   ْنهُمْ مِ  َواِحدٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  َوأََراِملَهُ، يَتَاَماهُ  يَْرَحمُ  َوالَ  بِفِْتيَانِِه، السَّ

 ُدهُ يَ  بَلْ  َغَضبُهُ، يَْرتَدَّ  لَمْ  هَذا ُكلِّ  َمعَ  بِاْلَحَماقَةِ  ُمتََكلِّمٌ  فَمٍ  َوُكلُّ  َشرّ  َوفَاِعلُ  ُمنَافِقٌ 

ْوكَ  تَأُْكلُ  َكالنَّاِر، يُْحِرقُ  ْلفُُجورَ ا ألَنَّ  بَْعُد. َمْمُدوَدةٌ   َغابَ  َوتُْشِعلُ  َواْلَحَسَك، الشَّ

ْعبُ  َويَُكونُ  األَْرُض، تُْحَرقُ  اْلُجنُودِ  َربِّ  بَِسَخطِ  ُدَخاٍن. َعُمودَ  فَتَْلتَفُّ  اْلَوْعرِ   الشَّ

 َعلَى أُْكلُ َويَ  فَيَُجوُع، اْليَِمينِ  َعلَى يَْلتَِهمُ  أَِخيِه. َعلَى اإِلْنَسانُ  يُْشفِقُ  الَ  لِلنَّارِ  َكَمأَْكل

َمالِ   ،َمنَسَّى َوأَْفَرايِمُ  أَْفَرايَِم، َمنَسَّى: ِذَراِعهِ  لَْحمَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  يَأُْكلُونَ  يَْشبَعُ  فََلَ  الشَّ

 لِلَِّذينَ  َوْيلٌ  بَْعُد. َمْمُدوَدةٌ  يَُدهُ  بَلْ  َغَضبُهُ، يَْرتَدَّ  لَمْ  هَذا ُكلِّ  َمعَ  يَهُوَذا َعلَى َمًعا َوهَُما

لُونَ  الَِّذينَ  َولِْلَكتَبَةِ  اْلبُْطِل، أَْقِضيَةَ  يَْقُضونَ  وا َجْوًرا. يَُسجِّ َعفَاءَ  لِيَُصدُّ  اْلُحْكِم، َعنِ  الضُّ

 تَْفَعلُونَ  َماَذاوَ  األَْيتَاَم. َويَْنهَبُوا َغنِيَمتَهُمْ  األََراِملُ  لِتَُكونَ  َشْعبِي، بَائِِسي َحقَّ  َويَْسلُبُوا

 أَْينَ وَ  لِْلَمُعونَِة، تَْهُربُونَ  َمنْ  إِلَى بَِعيٍد؟ ِمنْ  التَّْهلَُكةُ  تَأْتِي ِحينَ  اْلِعقَاِب، يَْومِ  فِي

ا َمْجَدُكْم؟ تَْتُرُكونَ  ا األَْسَرى، بَْينَ  يَْجثُونَ  إِمَّ  هَذا لِّ كُ  َمعَ  اْلقَْتلَى تَْحتَ  يَْسقُطُونَ  َوإِمَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .بَْعدُ  َمْمُدوَدةٌ  يَُدهُ  بَلْ  بُهُ،َغضَ  يَْرتَدَّ  لَمْ 

 

 (99:  14 - 1:  19)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 فَْهمٌ  لِي أَنَّهُ َغْيرَ  اْلِحْكَمةُ. تَُموتُ  َوَمَعُكمْ  َشْعبٌ  أَْنتُمْ  إِنَُّكمْ  َصِحيحٌ : َوقَالَ  أَيُّوبُ  فَأََجابَ 

 َعادَ  ِصْرتُ  لَِصاِحبِهِ  ُسْخَرةً  َرُجَلً  هِذِه؟ ِمْثلُ  ِعْنَدهُ  لَْيسَ  َوَمنْ  ُدونَُكمْ  أَنَا لَْستُ  ِمْثلَُكمْ 

يقُ  هُوَ  ُسْخَرةٌ  فَاْستََجابَهُ هللاَ  دِّ  ُمهَيَّأٌ  ،ْلُمْطَمئِنِّ ا أَْفَكارِ  فِي هََوانٌ  لِْلُمْبتَلِي اْلَكاِمُل. الصِّ

بِينَ  ِخيَامُ  قََدُمهُ. َزلَّتْ  لَِمنْ   لَِّذينَ ا ُمْطَمئِنُّوَن، هللاَ  يُِغيظُونَ  َوالَِّذينَ  ُمْستَِريَحةٌ، اْلُمَخرِّ

َماءِ  َوطُيُورَ  فَتَُعلَِّمَك، اْلبَهَائِمَ  فَاْسأَلِ  يَِدِهْم. فِي بِإِلِهِهمْ  يَأْتُونَ   َكلِّمِ  وْ أَ  فَتُْخبَِرَك. السَّ

ثَكَ  فَتَُعلَِّمَك، األَْرضَ  بِّ  يَدَ  أَنَّ  هُؤالَءِ  ُكلِّ  ِمنْ  يَْعلَمُ  الَ  َمنْ  اْلبَْحِر. َسَمكُ  َويَُحدِّ  الرَّ
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 نُ تَْمتَحِ  األُُذنُ  أَفَلَْيَستِ  اْلبََشِر. ُكلِّ  َوُروحُ  َحيٍّ  ُكلِّ  نَفَسُ  بِيَِدهِ  الَِّذي هَذا؟ َصنََعتْ 

ْيبِ  ِعْندَ  طََعاَمهُ؟ يَْستَْطِعمُ  اْلَحنَكَ  أَنَّ  َكَما األَْقَواَل،  فَْهٌم. األَيَّامِ  َوطُولُ  ِحْكَمةٌ، الشَّ

 ْنَسانٍ إِ  َعلَى يُْغلِقُ  يُْبنَى فََلَ  يَْهِدمُ  هَُوَذا َواْلفِْطنَةُ. اْلَمُشوَرةُ  لَهُ َواْلقُْدَرةُ  اْلِحْكَمةُ  ِعْنَدهُ 

 اْلُمِضلُّ  لَهُ ْهمُ َواْلفَ  اْلِعزُّ  ِعْنَدهُ  األَْرَض. فَتَْقلِبُ  يُْطلِقُهَا فَتَْيبَسُ  اْلِميَاهَ  يَْمنَعُ  يُْفتَُح. فََلَ 

.  دُّ َويَشُ  اْلُملُوِك، َمنَاِطقَ  يَُحلُّ  اْلقَُضاةَ. َويَُحمِّقُ  أَْسَرى، بِاْلُمِشيِرينَ  يَْذهَبُ  َواْلُمَضلُّ

 يَْنِزعُ وَ  األَُمنَاِء، َكَلَمَ  يَْقطَعُ  األَْقِويَاَء. َويَْقلِبُ  ،أَْسَرى بِاْلَكهَنَةِ  يَْذهَبُ  بِِوثَاق. أَْحقَاَءهُمْ 

يُوخِ. َذْوقَ  َرفَاِء، َعلَى هََوانًا يُْلقِي الشُّ اِء. ِمْنطَقَةَ  َويُْرِخي الشُّ  َمائِقَ اْلعَ  يَْكِشفُ  األَِشدَّ

عُ  يُبِيُدهَا ثُمَّ  األَُممَ  يَُكثِّرُ  النُّوِر. إِلَى اْلَمْوتِ  ِظلَّ  َويُْخِرجُ  الظََّلَِم، ِمنَ   مَّ ثُ  لِألَُممِ  يَُوسِّ

ُسونَ يَتَ  طَِريق. بَِلَ  تِيهٍ  فِي َويُِضلُّهُمْ  األَْرِض، َشْعبِ  ُرَؤَساءِ  ُعقُولَ  يَْنِزعُ  يُْجلِيهَا.  لَمَّ

ْكَراِن. هَذا ِمْثلَ  َويَُرنُِّحهُمْ  نُوٌر، َولَْيسَ  الظََّلَمِ  فِي  ُذنِيأُ  َسِمَعْتهُ يَعْينِ  َرأَْتهُ ُكلُّهُ السَّ

 اْلقَِديَر، أَُكلِّمَ  أَنْ  أُِريدُ  َولِكنِّي ُدونَُكْم. لَْستُ  أَْيًضا أَنَا َعَرْفتُهُ تَْعِرفُونَهُ َما بِِه. َوفَِطنَتْ 

ا هللاِ. إِلَى أَُحاَكمَ  َوأَنْ   َصْمتًا تُونَ تَْصمُ  لَْيتَُكمْ  ُكلُُّكْم. بَطَّالُونَ  أَِطبَّاءُ  َكِذبٍ  فَُملَفِّقُو أَْنتُمْ  أَمَّ

تِي، اآلنَ  اِْسَمُعوا ِحْكَمةً. لَُكمْ  ذلِكَ  يَُكونُ  . َدَعاِوي إِلَى َواْصُغوا ُحجَّ  نَ أَتَقُولُو َشفَتَيَّ

 تَُخاِصُموَن؟ هللاِ  َعنِ  أَمْ  َوْجهَهُ، أَتَُحابُونَ  ألَْجلِِه؟ بِِغشٍّ  َوتَتََكلَُّمونَ  ظُْلًما، هللاِ  ألَْجلِ 

 َحابَْيتُمُ  نْ إِ  يَُوبُِّخُكمْ  تَْوبِيًخا اإِلْنَساُن؟ يَُخاتَلُ  َكَما تَُخاتِلُونَهُ أَمْ  يَْفَحَصُكْم، أَنْ  لَُكمْ  أََخْيرٌ 

 ،َرَمادٍ  أَْمثَالُ  ُخطَبُُكمْ  ُرْعبُهُ؟ َعلَْيُكمْ  َويَْسقُطُ  َجَلَلُهُ، يُْرِهبُُكمْ  فَهََلَّ  ِخْفيَةً. اْلُوُجوهَ 

 .أََصابَ  َمْهَما َوْليُِصْبنِي أَنَا، فَأَتََكلَّمَ  َعنِّي اُْسُكتُوا ِطيٍن. ِمنْ  ُحُصونٌ  َوُحُصونُُكمْ 

 فَقَطْ  ْيئًاشَ  أَْنتَِظرُ  الَ  يَْقتُلُنِي هَُوَذا َكفِّي؟ فِي نَْفِسي َوأََضعُ  بِأَْسنَانِي، لَْحِمي آُخذُ  لَِماَذا

اَمهُ. طَِريقِي أَُزكِّي اَمهُ. يَأْتِي الَ  اْلفَاِجرَ  نَّ أَ  َخَلَِصي، إِلَى يَُعودُ  فَهَذا قُدَّ  َسْمًعا قُدَّ

ْعَوى أَْحَسْنتُ  قَدْ  هأَنََذا بَِمَساِمِعُكْم. َوتَْصِريِحي أَْقَوالِي اْسَمُعوا ُر.أَتَبَ  أَنِّي أَْعلَمُ  الدَّ  رَّ

وَح؟ َوأُْسلِمَ  اآلنَ  أَْصُمتَ  َحتَّى يَُخاِصُمنِي الَِّذي هُوَ  َمنْ   ،بِي تَْفَعلْ  الَ  أَْمَرْينِ  إِنََّما الرُّ

 اْدعُ  ثُمَّ  ي.تُْرِعبُنِ  هَْيبَتَكَ  تََدعْ  َوالَ  َعنِّي، يََدْيكَ  أَْبِعدْ  َحْضَرتَِك. ِمنْ  أَْختَفِي الَ  فَِحينَئِذٍ 

َخِطيَّتِي. وَ  َذْنبِي أَْعلِْمنِي َواْلَخطَايَا؟ اآلثَامِ  ِمنَ  لِي َكمْ  .فَتَُجاِوبُنِي أَتََكلَّمُ  أَوْ  أُِجيُب، فَأَنَا
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ا َوتَْحِسبُنِي َوْجهََك، تَْحُجبُ  لَِماَذا ا َوتُطَاِردُ  ُمْنَدفََعةً، َوَرقَةً  لََك؟ أَتُْرِعبُ  َعُدّوً  قَّشً

ةً، أُُموًرا َعلَيَّ  َكتَْبتَ  يَابًِسا؟ ألَنَّكَ  ْثتَنِي ُمرَّ  يفِ  ِرْجلَيَّ  ِصبَاَي، فََجَعْلتَ  آثَامَ  َوَورَّ

سٍ  نَبَْشَت. َوأَنَا ِرْجلَيَّ  أُُصولِ  َوَعلَى َمَسالِِكي، َجِميعَ  ْظتَ َوالَحَ  اْلِمْقطََرِة،  َكُمتََسوِّ

 يَْخُرجُ  تََعبًا. َوَشْبَعانُ  األَيَّامِ  قَلِيلُ  اْلَمْرأَِة، َمْولُودُ  اَإِلْنَسانُ  .اْلُعثُّ  أََكلَهُ َكثَْوبٍ  يَْبلَى،

ْهرِ  ْقتَ  هَذا ِمْثلِ  يَقُِف. فََعلَى َوالَ  َكالظِّلِّ  َويَْبَرحُ  يَْنَحِسمُ  ثُمَّ  َكالزَّ  إِيَّايَ وَ  َعْينَْيَك، َحدَّ

 َكانَتْ  أََحٌد! إِنْ  الَ  النَِّجِس؟ ِمنَ  الطَّاِهرَ  يُْخِرجُ  َمَعَك. َمنْ  اْلُمَحاَكَمةِ  إِلَى أَْحَضْرتَ 

 َعْنهُ يَتََجاَوُزهُ، فَأَْقِصرْ  فََلَ  أََجلَهُ َعيَّْنتَ  َوقَدْ  ِعْنَدَك، أَْشهُِرهِ  َوَعَددُ  َمْحُدوَدةً، أَيَّاُمهُ

َجَرةِ  يَْوِمِه. ألَنَّ  بِاْنتِهَاءِ  َكاألَِجيرِ  يَُسرَّ  أَنْ  إِلَى لِيَْستَِريْح،  تُْخلِفْ  قُِطَعتْ  إِنْ . َرَجاءً  لِلشَّ

ا، ِجْذُعهَ  بِ التَُّرا فِي َوَماتَ  أَْصلُهَا، األَْرضِ  فِي قَُدمَ  َخَراِعيبُهَا. َولَوْ  تُْعَدمُ  َوالَ  أَْيًضا

ا فُُروًعا َوتُْنبِتُ  تُْفِرخُ  اْلَماءِ  َرائَِحةِ  فَِمنْ  ُجلُ  َكاْلِغْرِس. أَمَّ  اإِلْنَسانُ  .َويَْبلَى فَيَُموتُ  الرَّ

وَح، يُْسلِمُ  ، َواإلِ  يَْنَشفُ  َوالنَّْهرُ  اْلبَْحَرِة، ِمنَ  اْلِميَاهُ  تَْنفَدُ  هَُو؟ قَدْ  فَأَْينَ  الرُّ  ْنَسانُ َويَِجفُّ

َماَواُت، تَْبقَى الَ  َحتَّى يَْستَْيقِظُونَ  الَ . يَقُومُ  َوالَ  يَْضطَِجعُ  نَْوِمِهْم.  نْ مِ  يَْنتَبِهُونَ  َوالَ  السَّ

 أََجَلً  يلِ  َوتَُعيِّنُ  َغَضبَُك، يَْنَصِرفَ  أَنْ  إِلَى َوتُْخفِينِي اْلهَاِويَِة، فِي تُواِرينِي لَْيتَكَ 

 ُعوبََدلِي. تَدْ  يَأْتِيَ  أَنْ  إِلَى أَْصبِرُ  ِجهَاِدي أَيَّامِ  ُكلَّ  أَفَيَْحيَا؟ َرُجلٌ  َماتَ  فَتَْذُكَرنِي. إِنْ 

ا َعَملِ  إِلَى تَْشتَاقُ . أُِجيبُكَ  فَأَنَا  لَىعَ  تَُحافِظُ  أَالَ  َخطََواتِي، فَتُْحِصي اآلنَ  يَِدَك. أَمَّ

ٍة، فِي َعلَْيهَا َمْختُومٌ  َخِطيَّتِي! َمْعِصيَتِي  بَلَ اْلجَ  إِْثِمي. إِنَّ  فَْوقَ  َعلَيَّ  قُ َوتُلَفِّ  ُصرَّ

اقِطَ  ْخرَ  يَْنتَثُِر، السَّ  يُولُهَاسُ  َوتَْجُرفُ  اْلِميَاهُ  تَْبلِيهَا َمَكانِِه. اْلِحَجاَرةُ  ِمنْ  يَُزْحَزحُ  َوالصَّ

 َغيِّرُ تُ . فَيَْذهَبُ  أَبًَدا َعلَْيهِ  اإِلْنَساِن. تَتََجبَّرُ  َرَجاءَ  تُبِيدُ  أَْنتَ  َوَكذلِكَ  األَْرِض، تَُرابَ 

 هِ َذاتِ  َعلَى بِِهْم. إِنََّما يَْفهَمُ  َوالَ  يَْصِغُرونَ  أَوْ  يَْعلَُم، َوالَ  بَنُوهُ  َوتَْطُرُدهُ. يُْكَرمُ  َوْجهَهُ

عُ   .نَْفُسهُ تَنُوحُ  َذاتِهَا َوَعلَى لَْحُمهُ يَتََوجَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (99 - 12:  10) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 4:  92 مز

بِّ  ِمنَ  َسأَْلتُ  َواِحَدةً  بِّ  بَْيتِ  فِي أَْسُكنَ  أَنْ : أَْلتَِمسُ  َوإِيَّاهَا الرَّ  .َحيَاتِي أَيَّامِ  ُكلَّ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أَْلقَاهَاوَ  إِْنَسانٌ  أََخَذهَا َخْرَدل َحبَّةَ  يُْشبِهُ أَُشبِّهُهُ؟ َوبَِماَذا هللاِ؟ َملَُكوتُ  يُْشبِهُ َماَذا» :فَقَالَ 

َماءِ  طُيُورُ  َوتَآَوتْ  َكبِيَرةً، َشَجَرةً  َوَصاَرتْ  فَنََمتْ  بُْستَانِِه، فِي  .«هَاأَْغَصانِ  فِي السَّ

 ثََلَثَةِ  فِي َوَخبَّأَْتهَا اْمَرأَةٌ  أََخَذْتهَا َخِميَرةً  يُْشبِهُ هللاِ؟ َملَُكوتَ  أَُشبِّهُ بَِماَذا» :أَْيًضا َوقَالَ 

 وَ نَحْ  َويَُسافِرُ  يَُعلِّمُ  َوقًُرى ُمُدنٍ  فِي َواْجتَازَ  .«اْلَجِميعُ  اْختََمرَ  َحتَّى َدقِيق أَْكيَالِ 

ِ َدائِماً   أُوُرَشلِيَم.  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 2:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ بََرَكتُهُ  ،تََسالُونيكي أهل إلى الثانية الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْيطَاِن، بَِعَملِ  َمِجيئُهُ الَِّذي ٍة، بُِكلِّ  الشَّ  اإِلْثِم، َخِديَعةِ  َوبُِكلِّ  َكاِذبٍَة، َوَعَجائِبَ  َوبِآيَاتٍ  قُوَّ

 إِلَْيِهمُ  َسيُْرِسلُ  هَذا َوألَْجلِ  يَْخلُُصوا. َحتَّى اْلَحقِّ  َمَحبَّةَ  يَْقبَلُوا لَمْ  ألَنَّهُمْ  اْلهَالِِكيَن، فِي

َلَِل، َعَملَ  هللاُ  قُوا َحتَّى الضَّ قُوا لَمْ  الَِّذينَ  َجِميعُ  يَُدانَ  لَِكيْ  اْلَكِذَب، يَُصدِّ ،ا يَُصدِّ  ْلَحقَّ

وا بَلْ  ا بِاإِلْثِم. ُسرُّ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا ألَْجلُِكمْ  ِحينٍ  ُكلَّ  هللاَ  نَْشُكرَ  أَنْ  لَنَا فَيَْنبَِغي نَْحنُ  َوأَمَّ

، ِمنَ  اْلَمْحبُوبُونَ  بِّ وحِ  بِتَْقِديسِ  لِْلَخَلَِص، اْلبَْدءِ  ِمنَ  اْختَاَرُكمْ  هللاَ  أَنَّ  الرَّ  الرُّ

. َوتَْصِديقِ   ْلَمِسيحِ.ا يَُسوعَ  َربِّنَا َمْجدِ  الْقتِنَاءِ  ْنِجيلِنَا،بِإِ  إِلَْيهِ  َدَعاُكمْ  الَِّذي األَْمرُ  اْلَحقِّ

ُكوا اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا إًِذا فَاْثبُتُوا  أَمْ  اْلَكَلَمِ بِ  َكانَ  َسَواءٌ  تََعلَّْمتُُموهَا، الَّتِي بِالتََّعالِيمِ  َوتََمسَّ

 أَبَِديًّا َزاءً عَ  َوأَْعطَانَا أََحبَّنَا الَِّذي أَبُونَا َوهللاُ  اْلَمِسيُح، يَُسوعُ  نَْفُسهُ َوَربُّنَا بِِرَسالَتِنَا.

ي بِالنِّْعَمِة، َصالًِحا َوَرَجاءً   َصالِحٍ. َوَعَمل َكَلَمٍ  ُكلِّ  فِي َويُثَبِّتُُكمْ  قُلُوبَُكمْ  يَُعزِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 - 2:  9) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالرسول الثانِية بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بُّ  يَْعلَمُ  ينِ  يَْومِ  إِلَى األَثََمةَ  َويَْحفَظَ  التَّْجِربَِة، ِمنَ  األَْتقِيَاءَ  يُْنقِذَ  أَنْ  الرَّ  َوالَ  اقَبِيَن،ُمعَ  الدِّ

يَاَدةِ  َويَْستَِهينُونَ  النََّجاَسِة، َشْهَوةِ  فِي اْلَجَسدِ  َوَراءَ  يَْذهَبُونَ  الَِّذينَ  ِسيََّما  بِالسِّ
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 ثُ َحيْ  األَْمَجاِد، َذِوي َعلَى يَْفتَُروا أَنْ  يَْرتَِعبُونَ  الَ  بِأَْنفُِسِهْم، ُمْعِجبُونَ  َجُسوُروَن،

ةً  ظَمُ أَعْ  َوهُمْ  َمَلَئَِكةٌ  ُمونَ  الَ  َوقُْدَرةً  قُوَّ بِّ  لََدى َعلَْيِهمْ  يُقَدِّ ا اْفتَِراٍء. ُحْكمَ  الرَّ  هُؤالَءِ  أَمَّ

ْيدِ  َمْولُوَدةٍ  طَبِيِعيٍَّة، نَاِطقٍَة، َغْيرِ  فََكَحيََوانَاتٍ   امَ  َعلَى يَْفتَُرونَ  َواْلهََلَِك، لِلصَّ

ةٌ  ُعيُونٌ  لَهُمْ  آِخِذيَن. فََساِدِهْم. فِي فََسيَْهلُِكونَ  يَْجهَلُوَن،  نِ عَ  تَُكفُّ  الَ  فِْسقًا، َمْملُوَّ

بٌ  قَْلبٌ  لَهُمْ  الثَّابِتَةِ  َغْيرَ  النُّفُوسَ  َخاِدُعونَ  اْلَخِطيَِّة،  قَدْ  ْعنَِة.اللَّ  أَْوالَدُ  الطََّمعِ  فِي ُمتََدرِّ

 أُْجَرةَ  أََحبَّ  الَِّذي بَُصورَ  ْبنِ  بَْلَعامَ  طَِريقَ  تَابِِعينَ  فََضلُّوا، اْلُمْستَقِيَم، الطَِّريقَ  تََرُكوا

 اإِلْثِم.

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (11 - 2:  92) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

مِ  ِضيَاعٌ  اْلَمْوِضعِ  ذلِكَ  َحْولَ  َما فِي َوَكانَ   هَذافَ  بُوْبلِيُوسُ  إْسُمهُ الَِّذي اْلَجِزيَرةِ  لُِمقَدَّ

 ْعتًَرىمُ  ُمْضطَِجًعا َكانَ  بُوْبلِيُوسَ  أَبَا أَنَّ  فََحَدثَ  أَيَّاٍم. ثََلَثَةَ  بُِمَلَطَفَةٍ  َوأََضافَنَا قَبِلَنَا

ا فََشفَاهُ. َعلَْيهِ  يََدْيهِ  َوَوَضعَ  َوَصلَّى، بُولُسُ  إِلَْيهِ  فََدَخلَ  َوَسْحجٍ  بُِحمَّى  هَذا، ارَ صَ  فَلَمَّ

 هُؤالَءِ  فَأَْكَرَمنَا َويُْشفَْوَن. يَأْتُونَ  اْلَجِزيَرةِ  فِي أَْمَراضٌ  بِِهمْ  الَِّذينَ  اْلبَاقُونَ  َكانَ 

ا َكثِيَرةً  إِْكَراَماتٍ  ُدونَا أَْقلَْعنَا َولَمَّ  ا.أَْقلَْعنَ  أَْشهُرٍ  ثََلَثَةِ  َوبَْعدَ  إِلَْيِه. يُْحتَاجُ  بَِما َزوَّ

بِّ تَْنُمو  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (10 - 1:  4) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُهِمن 
 

 2 ، 2:  92 مز

، يَا إْستَِمعْ   .قَْلبِي قَالَ  لِي، لَكَ  َوإْستَِجبْ  الَذي بِه ْدُعوتَِك، إْرَحْمنِي َصْوتِي َربُّ

 .هَلِّلُويَا
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا وحِ  ِمنَ  ُمْمتَلِئًا األُْرُدنِّ  ِمنَ  فََرَجعَ  يَُسوعُ  أَمَّ وحِ  يُْقتَادُ  َوَكانَ  اْلقُُدِس، الرُّ  فِي بِالرُّ

يَِّة. بُ  يَْوًما أَْربَِعينَ  اْلبَرِّ اَولَ  األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي َشْيئًا يَأُْكلْ  َولَمْ  إِْبلِيسَ  ِمنْ  يَُجرَّ تْ  مَّ  َجاعَ  تَمَّ

 .«ُخْبًزا يَِصيرَ  أَنْ  اْلَحَجرِ  لِهَذا فَقُلْ  هللاِ، اْبنَ  ُكْنتَ  إِنْ » :إِْبلِيسُ  لَهُ َوقَالَ  أَِخيًرا.

 َكلَِمةٍ  ُكلِّ بِ  بَلْ  اإِلْنَساُن، يَْحيَا َوْحَدهُ  بِاْلُخْبزِ  لَْيسَ  أَنْ : َمْكتُوبٌ » :قِائَِلً  يَُسوعُ  فَأََجابَهُ

 ظَةٍ لَحْ  فِي اْلَمْسُكونَةِ  َمَمالِكِ  َجِميعَ  َوأََراهُ  َعال َجبَل إِلَى أَْصَعَدهُإِْبلِيسُ  ثُمَّ  .«هللاِ  ِمنَ 

َماِن. ِمنَ  ْلطَانَ  هَذا أُْعِطي لَكَ » :إِْبلِيسُ  لَهُ َوقَالَ  الزَّ ، ُكلَّهُ السُّ  قَدْ  إِلَيَّ  ألَنَّهُ َوَمْجَدهُنَّ

 عُ يَُسو فَأََجابَهُ .«اْلَجِميعُ  لَكَ  يَُكونُ  أََماِمي َسَجْدتَ  فَإِنْ  أُِريُد. لَِمنْ  أُْعِطيهِ  َوأَنَا ُدفَِع،

بِّ : َمْكتُوبٌ  إِنَّهُ َشْيطَانُ  يَا اْذهَبْ » :َوقَالَ   اءَ جَ  ثُمَّ  .«تَْعبُدُ  َوْحَدهُ  َوإِيَّاهُ  تَْسُجدُ  إِلِهكَ  لِلرَّ

 فَاْطَرحْ  هللاِ  اْبنَ  ُكْنتَ  إِنْ :»لَهُ َوقَالَ  اْلهَْيَكلِ  َجنَاحِ  َعلَى َوأَقَاَمهُ أُوُرَشلِيَم، إِلَى بِهِ 

 َك،يَْحفَظُو لَِكيْ  بِكَ  َمَلَئَِكتَهُ يُوِصي أَنَّهُ: َمْكتُوبٌ  ألَنَّهُ أَْسفَُل، إِلَى هُنَا ِمنْ  نَْفَسكَ 
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 لَ َوقَا يَُسوعُ  فَأََجابَ  .«ِرْجلَكَ  بَِحَجرٍ  تَْصِدمَ  الَ  لَِكيْ  يَْحِملُونَكَ  أَيَاِديِهمْ  َعلَى َوأَنَّهُمْ 

بِ  الَ : قِيلَ  إِنَّهُ:»لَهُ بَّ  تَُجرِّ ا .«إِلهَكَ  الرَّ  يٍن.حِ  إِلَى فَاَرقَهُ تَْجِربَةٍ  ُكلَّ  إِْبلِيسُ  أَْكَملَ  َولَمَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الثالث من الُصوم الُمقدس خميسوم الي
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (4:  0 - 16:  9) األمثال ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثَال لُسليَمان الَحكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 أَلِيفَ  ةِ التَّاِركَ  بَِكَلَِمهَا، اْلُمتََملِّقَةِ  اْلَغِريبَةِ  ِمنَ  األَْجنَبِيَِّة، اْلَمْرأَةِ  ِمنَ  إِلْنقَاِذكَ  اْبنِي، يَا

 ُكلُّ  ِة.األَِخيلَ  إِلَى َوُسبُلُهَا اْلَمْوِت، إِلَى يَُسوخُ  بَْيتَهَا ألَنَّ  إِلِههَا. َعْهدَ  َوالنَّاِسيَةِ  ِصبَاهَا،

الِِحينَ ال طَِريقِ  فِي تَْسلُكَ  َحتَّى اْلَحيَاِة. ُسبُلَ  يَْبلُُغونَ  َوالَ  يَُؤوُب، الَ  إِلَْيهَا َدَخلَ  َمنْ   صَّ

يقِيَن. ُسبُلَ  َوتَْحفَظَ  دِّ  فِيهَا. ْبقَْونَ يَ  َواْلَكاِملِينَ  األَْرَض، يَْسُكنُونَ  اْلُمْستَقِيِمينَ  ألَنَّ  الصِّ

ا  الَ  اْبنِي، يَا ِمْنهَا. يُْستَأَْصلُونَ  َواْلَغاِدُرونَ  األَْرِض، ِمنَ  فَيَْنقَِرُضونَ  األَْشَرارُ  أَمَّ

 َحيَاةٍ  َوِسنِي أَيَّاٍم، طُولَ  تَِزيُدكَ  فَإِنَّهَا َوَصايَاَي. قَْلبُكَ  لِيَْحفَظْ  بَلْ  َشِريَعتِي، تَْنسَ 

ْحَمةَ  تََدعِ  الَ  َوَسَلََمةً.  حِ لَوْ  َعلَى اُْكتُْبهَُما ُعنُقِكَ  َعلَى تَقَلَّْدهَُما يَْتُرَكانِكَ  َواْلَحقَّ  الرَّ

 .َوالنَّاسِ  هللاِ  أَْعيُنِ  فِي َصالَِحةً  َوفِْطنَةً  نِْعَمةً  فَتَِجدَ  بَِك،قَلْ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (9:  19 - 13:  11)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ُعوِب، َرايَةً  اْلقَائِمَ  يَسَّى أَْصلَ  أَنَّ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي َويَُكونُ   َويَُكونُ  األَُمُم، تَْطلُبُ  إِيَّاهُ  لِلشُّ

يِّدَ  أَنَّ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي َويَُكونُ  َمْجًدا. َمَحلُّهُ  الَّتِي ْعبِِه،شَ  بَقِيَّةَ  لِيَْقتَنِيَ  ثَانِيَةً  يََدهُ  يُِعيدُ  السَّ

 َوِمنْ  ِعيَلََم، َوِمنْ  ُكوَش، َوِمنْ  فَْتُروَس، َوِمنْ  ِمْصَر، َوِمنْ  أَشُّوَر، ِمنْ  بَقِيَْت،

 َمْنفِيِّي َويَْجَمعُ  لِألَُمِم، َرايَةً  َويَْرفَعُ  اْلبَْحِر. َجَزائِرِ  َوِمنْ  َحَماةَ، َوِمنْ  ِشْنَعاَر،
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 َم،أَْفَرايِ  َحَسدُ  ولُ فَيَزُ  األَْرِض. أَْطَرافِ  أَْربََعةِ  ِمنْ  يَهُوَذا ُمَشتَّتِي َويَُضمُّ  إِْسَرائِيَل،

 َرايَِم.أَفْ  يَُضايِقُ  الَ  َويَهُوَذا يَهُوَذا، يَْحِسدُ  الَ  أَْفَرايِمُ  يَهُوَذا ِمنْ  اْلُمَضايِقُونَ  َويَْنقَِرضُ 

انِ   َعلَى ُكونُ يَ  َمًعا اْلَمْشِرقِ  بَنِي َويَْنهَبُونَ  َغْربًا، اْلفِلِْسِطينِيِّينَ  أَْكتَافِ  َعلَى َويَْنقَضَّ

بُّ  َويُبِيدُ  طَاَعتِِهَما. فِي َعمُّونَ  َوبَنُو يَِدِهَما، اْمتَِدادُ  َوُموآبَ  أَُدومَ   بَْحرِ  لَِسانَ  الرَّ

ةِ  النَّْهرِ  َعلَى يََدهُ  َويَهُزُّ  ِمْصَر،  يهَافِ  َويُِجيزُ  َسَواق، َسْبعِ  إِلَى َويَْضِربُهُ ِريِحِه، بِقُوَّ

ةٌ  َوتَُكونُ  بِاألَْحِذيَِة.  يَْومَ  يلَ إِلْسَرائِ  َكانَ  َكَما أَشُّوَر، ِمنْ  بَقِيَتْ  الَّتِي َشْعبِهِ  لِبَقِيَّةِ  ِسكَّ

، يَا أَْحَمُدكَ : »اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي َوتَقُولُ  ِمْصَر. أَْرضِ  ِمنْ  ُصُعوِدهِ   َغِضْبتَ  إِذْ  ألَنَّهُ َربُّ

ينِي. َغَضبُكَ  اْرتَدَّ  َعلَيَّ   يَْهَوهَ  اهَ يَ  ألَنَّ  أَْرتَِعُب، َوالَ  فَأَْطَمئِنُّ  َخَلَِصي هللاُ  هَُوَذا فَتَُعزِّ

تِي  .«َخَلًَصا لِي َصارَ  َوقَدْ  َوتَْرنِيَمتِي قُوَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 بَاِكر

 (96 - 93:  93) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 19 ، 11:  2 مز

بِّ  َرنُِّموا اِكنِ  لِلرَّ ُعوبِ  بَْينَ  َوأَْخبُِروا ِصْهيَْوَن، فِي السَّ  بٌ ُمطَالِ  بِأَْفَعالِِه، ألَنَّهُ الشُّ

َماِء   .هَلِّلُويَا .َوتََذَكَرهَابِالدِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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 َسلُِّموهُ يُ َحتَّى بَِكلَِمٍة، يُْمِسُكوهُ  لَِكيْ  أَْبَرارٌ  أَنَّهُمْ  يَتََراَءْونَ  َجَواِسيسَ  َوأَْرَسلُوا فََراقَبُوهُ 

 تََكلَّمُ تَ  بِاالْستِقَاَمةِ  أَنَّكَ  نَْعلَمُ  يَاُمَعلُِّم،: »قَائِلِينَ  فََسأَلُوهُ  َوُسْلطَانِِه. اْلَوالِي ُحْكمِ  إِلَى

 ْزيَةً جِ  نُْعِطيَ  أَنْ  لَنَا أَيَُجوزُ  هللاِ. طَِريقَ  تَُعلِّمُ  بِاْلَحقِّ  بَلْ  اْلُوُجوهَ، تَْقبَلُ  َوالَ  َوتَُعلُِّم،

بُونَنِي؟ لَِماَذا» :لَهُمْ  َوقَالَ  بَِمْكِرِهمْ  فََشَعرَ  «الَ؟ أَمْ  لِقَْيَصرَ   َمنِ لِ  ِدينَاًرا أَُرونِي تَُجرِّ

وَرةُ   ْيَصرَ لِقَ  َما إًِذا أَْعطُوا» :لَهُمْ  فَقَالَ  .«لِقَْيَصرَ » :َوقَالُوا فَأََجابُوا «َواْلِكتَابَةُ؟ الصُّ

امَ  بَِكلَِمةٍ  يُْمِسُكوهُ  أَنْ  يَْقِدُروا فَلَمْ  .«ّلِلِ  ّلِلِ  َوَما لِقَْيَصرَ  ْعِب، قُدَّ بُوا الشَّ  َجَوابِهِ  نْ مِ  َوتََعجَّ

ِ َدائِماً   َوَسَكتُوا.  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (11 - 6:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس ُرومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا هللاُ  لَهُ يَْحِسبُ  الَِّذي اإِلْنَسانِ  تَْطِويبِ  فِي أَْيًضا َداُودُ  يَقُولُ  َكَما : الأَْعمَ  بُِدونِ  بِّرً

ُجلِ  طُوبَى َخطَايَاهُْم. َوُستَِرتْ  آثَاُمهُمْ  ُغفَِرتْ  لِلَِّذينَ  طُوبَى»  هُلَ  يَْحِسبُ  الَ  الَِّذي لِلرَّ

بُّ   نَاألَنَّ  أَْيًضا؟ اْلُغْرلَةِ  َعلَى أَمْ  فَقَطْ  اْلِختَانِ  َعلَى هُوَ  التَّْطِويبُ  أَفَهَذا .«َخِطيَّةً  الرَّ

ا. اإِليَمانُ  إِلْبَراِهيمَ  ُحِسبَ  إِنَّهُ: نَقُولُ   فِي أَمْ  اْلِختَانِ  فِي أََوهُوَ  ُحِسَب؟ فََكْيفَ  بِّرً

 َمانِ اإِلي لِبِرِّ  َخْتًما اْلِختَانِ  َعَلََمةَ  َوأََخذَ  اْلُغْرلَِة. فِي بَلْ  اْلِختَاِن، فِي لَْيسَ  اْلُغْرلَِة؟

 ْحَسبَ يُ َكيْ  اْلُغْرلَِة، فِي َوهُمْ  يُْؤِمنُونَ  الَِّذينَ  لَِجِميعِ  أَبًا لِيَُكونَ  اْلُغْرلَِة، فِي َكانَ  الَِّذي

. أَْيًضا لَهُمْ   اْلبِرُّ

ِ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتياآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ هللاَّ
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 (13 - 1:  4) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

اتُِكمُ  ِمنْ : هُنَا ِمنْ  أَلَْيَستْ  بَْينَُكْم؟ َواْلُخُصوَماتُ  اْلُحُروبُ  أَْينَ  ِمنْ   فِي اْلُمَحاِربَةِ  لَذَّ

 تَنَالُوا نْ أَ  تَْقِدُرونَ  َولَْستُمْ  َوتَْحِسُدونَ  تَْقتُلُونَ  تَْمتَلُِكونَ  َولَْستُمْ  تَْشتَهُونَ  أَْعَضائُِكْم؟

 تَأُْخُذوَن، تُمْ لَسْ وَ  تَْطلُبُونَ  تَْطلُبُوَن. الَ  ألَنَُّكمْ  تَْمتَلُِكوَن، َولَْستُمْ  َوتَُحاِربُونَ  تَُخاِصُمونَ 

اتُِكْم. فِي تُْنفِقُوا لَِكيْ  َرِديًّا تَْطلُبُونَ  ألَنَُّكمْ  نَاةُ  أَيُّهَا لَذَّ َوانِي، الزُّ  أَنَّ  لَُمونَ تَعْ  أََما َوالزَّ

ا َصارَ  فَقَدْ  لِْلَعالَِم، ُمِحبًّا يَُكونَ  أَنْ  أََرادَ  فََمنْ  ّلِلِ؟ َعَداَوةٌ  اْلَعالَمِ  َمَحبَّةَ   مْ أَ  ّلِلِ. َعُدّوً

وحُ : بَاِطَلً  يَقُولُ  اْلِكتَابَ  أَنَّ  تَظُنُّونَ   لِكنَّهُوَ  اْلَحَسِد؟ إِلَى يَْشتَاقُ  فِينَا َحلَّ  الَِّذي الرُّ

ا اْلُمْستَْكبِِريَن، هللاُ  يُقَاِومُ :»يَقُولُ  لِذلِكَ  أَْعظَمَ  نِْعَمةً  يُْعِطي  يُْعِطيِهمْ فَ  اْلُمتََواِضُعونَ  َوأَمَّ

 إِلَْيُكمْ  بَ فَيَْقتَرِ  هللاِ  إِلَى اِْقتَِربُوا ِمْنُكْم. فَيَْهُربَ  إِْبلِيسَ  قَاِوُموا ّلِلِ  فَاْخَضُعوا .«نِْعَمةً 

ْأيَْيِن. َذِوي يَا قُلُوبَُكمْ  َوطَهُِّروا اْلُخطَاةُ، أَيُّهَا أَْيِديَُكمْ  نَقُّوا  اْبُكواوَ  َونُوُحوا اْكتَئِبُوا الرَّ

لْ  . إِلَى َوفََرُحُكمْ  نَْوحٍ، إِلَى ِحُكُكمْ ضَ  لِيَتََحوَّ امَ  اتَِّضُعوا َغمٍّ بِّ  قُدَّ  فَيَْرفََعُكْم. الرَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (6 - 1:  92) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا مَ  َملِيطَةَ. تُْدَعى اْلَجِزيَرةَ  أَنَّ  َوَجُدوا نََجْوا َولَمَّ  رَ َغيْ  إِْحَسانًا لَنَا اْلبََرابَِرةُ  أَْهلُهَا فَقَدَّ

 أَْجلِ  َوِمنْ  أََصابَنَا الَِّذي اْلَمطَرِ  أَْجلِ  ِمنْ  َجِميَعنَا َوقَبِلُوا نَاًرا أَْوقَُدوا ألَنَّهُمْ  اْلُمْعتَاِد،

 َحَراَرةِ الْ  ِمنَ  فََخَرَجتْ  النَّاِر، َعلَى َوَوَضَعهَا اْلقُْضبَانِ  ِمنَ  َكثِيًرا بُولُسُ  فََجَمعَ  اْلبَْرِد.

ا يَِدِه. فِي َونَِشبَتْ  أَْفَعى  :لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  قَالَ  بِيَِدِه، ُمَعلَّقًا اْلَوْحشَ  اْلبََرابَِرةُ  َرأَى فَلَمَّ

 هُوَ  فَنَفَضَ  .«اْلبَْحرِ  ِمنَ  نََجا َولَوْ  يَْحيَا اْلَعْدلُ  يََدْعهُ لَمْ  قَاتٌِل، اإِلْنَسانَ  هَذا أَنَّ  بُدَّ  الَ »

رْ  َولَمْ  النَّارِ  إِلَى اْلَوْحشَ  ا َرِدّي. بَِشْيءٍ  يَتََضرَّ  أَنْ  دٌ َعتِي أَنَّهُ يَْنتَِظُرونَ  فََكانُوا هُمْ  َوأَمَّ

، ْيءٌ شَ  لَهُ يَْعِرضْ  لَمْ  أَنَّهُ َوَرأَْوا َكثِيًرا اْنتَظَُروا فَإِذِ  َمْيتًا بَْغتَةً  يَْسقُطَ  أَوْ  يَْنتَفِخَ   ُمِضرٌّ

 .«إِلهٌ هُوَ » :َوقَالُوا تََغيَُّروا

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (23 - 44:  19) يُوَحنا
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 2 ، 2:  2 مز

ا بُّ  أَمَّ ْهرِ  فَإِلَى الرَّ  .اْلَعْدلِ بِ  لِْلَمْسُكونَةِ  يَْقِضي ُكْرِسيَّهُ، َوهُوَ  بِاْلقََضاءِ  أَعد يَثبَُت، الدَّ

  .هَلِّلُويَا
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لَِّذيَوا أَْرَسلَنِي. بِالَِّذي بَلْ  بِي يُْؤِمنُ  لَْيسَ  بِي، يُْؤِمنُ  الَِّذي» :َوقَالَ  يَُسوعُ  فَنَاَدى

 الَ  يبِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  َحتَّى اْلَعالَِم، إِلَى نُوًرا ِجْئتُ  قَدْ  أَنَا أَْرَسلَنِي. الَِّذي يََرى يََرانِي

 ِدينَ ألَ  آتِ  لَمْ  ألَنِّي أَِدينُهُ، الَ  فَأَنَا يُْؤِمنْ  َولَمْ  َكَلَِمي أََحدٌ  َسِمعَ  َوإِنْ  الظُّْلَمِة. فِي يَْمُكثُ 

 لَِّذيا اَْلَكَلَمُ  يَِدينُهُ َمنْ  فَلَهُ َكَلَِمي يَْقبَلْ  َولَمْ  َرَذلَنِي َمنْ  اْلَعالََم. ألَُخلِّصَ  بَلْ  اْلَعالَمَ 

 الَِّذي اآلبَ  لِكنَّ  نَْفِسي، ِمنْ  أَتََكلَّمْ  لَمْ  ألَنِّي األَِخيِر، اْليَْومِ  فِي يَِدينُهُ هُوَ  بِهِ  تََكلَّْمتُ 

 يَاةٌ حَ  ِهيَ  َوِصيَّتَهُ أَنَّ  أَْعلَمُ  َوأَنَا أَتََكلَُّم. َوبَِماَذا أَقُولُ  َماَذا: َوِصيَّةً  أَْعطَانِي هُوَ  يأَْرَسلَنِ 

 .«أَتََكلَّمُ  هَكَذا اآلبُ  لِي قَالَ  فََكَما بِِه، أَنَا أَتََكلَّمُ  فََما أَبَِديَّةٌ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 

 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الثالث من الُصوم الُمقدس جمعةيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (11:  13 - 2:  2) التَثنية ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،التَثنية لِموسى النَّبِيِّ  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بَّ  أَْسَخْطتَ  َكْيفَ  تَْنسَ  الَ  اُْذُكرْ  يَّةِ  فِي إِلهَكَ  الرَّ  ِمنْ  هِ فِي َخَرْجتَ  الَِّذي اْليَْومِ  ِمنَ  اْلبَرِّ

. تُقَاِوُمونَ  ُكْنتُمْ  اْلَمَكانِ  هَذا إِلَى أَتَْيتُمْ  َحتَّى ِمْصرَ  أَْرضِ  بَّ  ُحوِريبَ  فِي َحتَّى الرَّ

، أَْسَخْطتُمُ  بَّ بُّ  فََغِضبَ  الرَّ  آُخذَ  يْ لِكَ  بَلِ اْلجَ  إِلَى َصِعْدتُ  ِحينَ  لِيُبِيَدُكْم. َعلَْيُكمْ  الرَّ

بُّ  قَطََعهُ الَِّذي اْلَعْهدِ  لَْوَحيِ  اْلَحَجِر، لَْوَحيِ   هَاًرانَ  أَْربَِعينَ  اْلَجبَلِ  فِي أَقَْمتُ  َمَعُكْم، الرَّ

بُّ  َوأَْعطَانِيَ  َماًء. أَْشَربُ  َوالَ  ُخْبًزا آُكلُ  الَ  لَْيلَةً  َوأَْربَِعينَ   اْلَحَجرِ  لَْوَحيِ  الرَّ

 اْلَجبَلِ  فِي بُّ الرَّ  بِهَا َكلََّمُكمْ  الَّتِي اْلَكلَِماتِ  َجِميعِ  ِمْثلُ  َوَعلَْيِهَما هللاِ، بِأََصبعِ  اْلَمْكتُوبَْينِ 

ا ةً،لَْيلَ  َواألَْربَِعينَ  نَهَاًرا األَْربَِعينَ  نِهَايَةِ  َوفِي االْجتَِماعِ. يَْومِ  فِي النَّارِ  َوَسطِ  ِمنْ   لَمَّ

بُّ  أَْعطَانِيَ  بُّ  قَالَ  اْلَعْهِد، لَْوَحيِ  اْلَحَجِر، لَْوَحيِ  الرَّ  ِمنْ  َعاِجَلً  اْنِزلْ  قُمِ : لِي الرَّ

 يالَّتِ  الطَِّريقِ  َعنِ  َسِريًعا َزاُغوا ِمْصرَ  ِمنْ  أَْخَرْجتَهُ الَِّذي َشْعبُكَ  فََسدَ  قَدْ  ألَنَّهُ هُنَا،

بُّ  َوَكلََّمنِيَ  َمْسبُوًكا. تِْمثَاالً  ألَْنفُِسِهمْ  َصنَُعوا أَْوَصْيتُهُمْ  ْعبَ ا هَذا َرأَْيتُ : قَائَِلً  الرَّ  لشَّ

قَبَِة. ُصْلبُ  َشْعبٌ  هُوَ  َوإَِذا َماِء، تَْحتِ  ِمنْ  اْسَمهُمْ  َوأَْمُحوَ  فَأُبِيَدهُمْ  اُْتُرْكنِي الرَّ  السَّ

 تَِعلُ يَشْ  َواْلَجبَلُ  اْلَجبَِل، ِمنَ  َونََزْلتُ  فَاْنَصَرْفتُ  ِمْنهُْم. َوأَْكثَرَ  أَْعظَمَ  َشْعبًا َوأَْجَعلَكَ 

. فِي اْلَعْهدِ  َولَْوَحا بِالنَّاِر، بِّ  إِلَى أَْخطَأْتُمْ  قَدْ  أَْنتُمْ  َوإَِذا فَنَظَْرتُ  يََديَّ  إِلِهُكْم، الرَّ

 بِهَا أَْوَصاُكمْ  الَّتِي الطَِّريقِ  َعنِ  َسِريًعا َوُزْغتُمْ  َمْسبُوًكا، ِعْجَلً  ألَْنفُِسُكمْ  َوَصنَْعتُمْ 

. بُّ ْرتُهَُما يََديَّ  ِمنْ  َوطََرْحتُهَُما اللَّْوَحْينِ  فَأََخْذتُ  الرَّ  َسقَْطتُ  ثُمَّ  أَْعيُنُِكْم. أََمامَ  َوَكسَّ

بِّ  أََمامَ  لِ  الرَّ  ِمنْ  َماًء، أَْشَربُ  َوالَ  ُخْبًزا آُكلُ  الَ  لَْيلَةً، َوأَْربَِعينَ  نَهَاًرا أَْربَِعينَ  َكاألَوَّ

رَّ  بَِعَملُِكمُ  بِهَا أَْخطَأْتُمْ  الَّتِي َخطَايَاُكمُ  ُكلِّ  أَْجلِ  بِّ  أََمامَ  الشَّ  ْعتُ فَزِ  ألَنِّي إِلَغاظَتِِه. الرَّ
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بُّ  َسِخطَهُ الَِّذي َواْلَغْيظِ  اْلَغَضبِ  ِمنَ  بُّ  لِيَ  فََسِمعَ  لِيُبِيَدُكمْ  َعلَْيُكمْ  الرَّ ةَ  تِْلكَ  الرَّ  اْلَمرَّ

بُّ  َغِضبَ  هَاُرونَ  ىَوَعلَ  أَْيًضا. ا الرَّ  يفِ  هَاُرونَ  أَْجلِ  ِمنْ  أَْيًضا فََصلَّْيتُ  لِيُبِيَدهُ  ِجّدً

ا اْلَوْقِت. ذلِكَ   بِالنَّاِر، َوأَْحَرْقتُهُ فَأََخْذتُهُ َصنَْعتُُموهُ، الَِّذي اْلِعْجلُ  َخِطيَّتُُكُم، َوأَمَّ

 َحِدرِ اْلُمنْ  النَّْهرِ  فِي ُغبَاَرهُ  طََرْحتُ  ثُمَّ  َكاْلُغبَارِ  نَِعمَ  َحتَّى َجيًِّدا َوطََحْنتُهُ َوَرَضْضتُهُ

ةَ  تَْبِعيَرةَ  َوفِي اْلَجبَِل. ِمنَ  . أَْسَخْطتُمُ  هَتَّأََوةَ  َوقَبَُروتَ  َوَمسَّ بَّ بُّ ا أَْرَسلَُكمُ  َوِحينَ  الرَّ  لرَّ

بِّ  ْولَ قَ  َعَصْيتُمْ  أَْعطَْيتُُكْم، الَّتِي األَْرضَ  اْمتَلُِكوا اْصَعُدوا: قَائَِلً  بَْرنِيعَ  قَاَدشَ  ِمنْ   الرَّ

قُوهُ  َولَمْ  إِلِهُكمْ  بَّ  تَْعُصونَ  ُكْنتُمْ  قَدْ  لِقَْولِِه. تَْسَمُعوا َولَمْ  تَُصدِّ  تُُكْم.َعَرفْ  يَْومَ  ُمْنذُ  الرَّ

بِّ  أََمامَ  فََسقَْطتُ   قَالَ  بَّ الرَّ  ألَنَّ  َسقَْطتُهَا، الَّتِي لَْيلَةً  َواألَْربَِعينَ  نَهَاًرا األَْربَِعينَ  الرَّ

بِّ  َوَصلَّْيتُ  يُْهلُِكُكْم. إِنَّهُ ، َسيِّدُ  يَا: َوقُْلتُ  لِلرَّ بُّ  لَِّذيا َوِميَراثَكَ  َشْعبَكَ  تُْهلِكْ  الَ  الرَّ

 إِْسَحاقَ وَ  إِْبَراِهيمَ  َعبِيَدكَ  اُْذُكرْ  َشِديَدٍة. بِيَدٍ  ِمْصرَ  ِمنْ  أَْخَرْجتَهُ الَِّذي بَِعظََمتَِك، فََدْيتَهُ

ْعبِ  هَذا َغَلَظَةِ  إِلَى تَْلتَفِتْ  الَ  َويَْعقُوبَ   الَّتِي األَْرضُ  تَقُولَ  لِئََلَّ  َوَخِطيَّتِِه، َوإِْثِمهِ  الشَّ

بَّ  أَنَّ  ألَْجلِ : ِمْنهَا أَْخَرْجتَنَا  لِ َوألَجْ  َعْنهَا، َكلََّمهُمْ  الَّتِي األَْرضَ  يُْدِخلَهُمُ  أَنْ  يَْقِدرْ  لَمْ  الرَّ

يَِّة. فِي يُِميتَهُمْ  لَِكيْ  أَْخَرَجهُمْ  أَْبَغَضهُْم، أَنَّهُ  ْجتَهُأَْخرَ  الَِّذي َوِميَراثُكَ  َشْعبُكَ  َوهُمْ  اْلبَرِّ

تِكَ  فِيَعِة. َوبِِذَراِعكَ  اْلَعِظيَمةِ  بِقُوَّ بُّ  لِيَ  قَالَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  فِي الرَّ  نِ لَْوَحيْ  لَكَ  اْنَحتْ : الرَّ

لَْيِن، ِمْثلَ  َحَجرٍ  ِمنْ   َخَشٍب. ِمنْ  تَابُوتًا لَكَ  َواْصنَعْ  اْلَجبَِل، إِلَى إِلَيَّ  َواْصَعدْ  األَوَّ

لَْينِ  اللَّْوَحْينِ  َعلَى َكانَتْ  الَّتِي اْلَكلَِماتِ  اللَّْوَحْينِ  َعلَى فَأَْكتُبُ   َسْرتَهَُما،كَ  اللََّذْينِ  األَوَّ

ْنِط، َخَشبِ  ِمنْ  تَابُوتًا فََصنَْعتُ  التَّابُوِت. فِي َوتََضُعهَُما  َحَجرٍ  نْ مِ  لَْوَحْينِ  َونََحتُّ  السَّ

لَْيِن، ِمْثلَ   ْثلَ مِ  اللَّْوَحْينِ  َعلَى فََكتَبَ  يَِدي. فِي َواللَّْوَحانِ  اْلَجبَلِ  إِلَى َوَصِعْدتُ  األَوَّ

بُّ  بِهَا َكلََّمُكمْ  الَّتِي اْلَعَشرَ  اْلَكلَِماتِ  األُولَى، اْلِكتَابَةِ   فِي لنَّارِ ا َوَسطِ  ِمنْ  اْلَجبَلِ  فِي الرَّ

بُّ  َوأَْعطَانِيَ  االْجتَِماعِ، يَْومِ   َوَوَضْعتُ  اْلَجبَلِ  ِمنَ  َونََزْلتُ  اْنَصَرْفتُ  ثُمَّ  إِيَّاهَا. الرَّ

. أََمَرنِيَ  َكَما هُنَاكَ  فََكانَا َصنَْعُت، الَِّذي التَّابُوتِ  فِي اللَّْوَحْينِ  بُّ  ائِيلَ إِْسرَ  َوبَنُو الرَّ

 فََكهَنَ  ُدفِنَ  َوهُنَاكَ  هَاُروُن، َماتَ  هُنَاكَ  ُموِسيرَ  إِلَى يَْعقَانَ  بَنِي آبَارِ  ِمنْ  اْرتََحلُوا

 إِلَى اْلِجْدُجودِ  َوِمنَ  اْلِجْدُجودِ  إِلَى اْرتََحلُوا هُنَاكَ  ِمنْ  َعْنهُ. ِعَوًضا اْبنُهُ أَلَِعاَزارُ 
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بُّ  أَْفَرزَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  فِي َماٍء. أَْنهَارِ  أَْرضِ  ْطبَاَت،يُ  وتَ تَابُ لِيَْحِملُوا الَِوي ِسْبطَ  الرَّ

، َعْهدِ  بِّ بِّ  أََمامَ  يَقِفُوا َولَِكيْ  الرَّ  ْجلِ ألَ  اْليَْوِم. هَذا إِلَى بِاْسِمهِ  َويُبَاِرُكوا لِيَْخِدُموهُ  الرَّ

بُّ  إِْخَوتِهِ  َمعَ  نَِصيبٌ  َوالَ  قِْسمٌ  لَِلَِوي يَُكنْ  لَمْ  ذلِكَ   بُّ الرَّ  َكلََّمهُ َكَما نَِصيبُهُ هُوَ  الرَّ

 َسِمعَ وَ  لَْيلَةً  َوأَْربَِعينَ  نَهَاًرا أَْربَِعينَ  األُولَى، َكاألَيَّامِ  اْلَجبَلِ  فِي َمَكْثتُ  َوأَنَا إِلهَُك.

بُّ  ةَ  تِْلكَ  لِي الرَّ بُّ  يََشإِ  َولَمْ  أَْيًضا، اْلَمرَّ بُّ  لِيَ  قَالَ  ثُمَّ  يُْهلَِكَك. أَنْ  الرَّ  هَبْ اذْ  قُمِ : الرَّ

ْعِب، أََمامَ  لَِلْرتَِحالِ   .ْعِطيَهُمْ أُ  أَنْ  آلبَائِِهمْ  َحلَْفتُ  الَّتِي األَْرضَ  َويَْمتَلُِكوا فَيَْدُخلُوا الشَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (99:  94 - 96:  90)ِسفِر َصُموئيل األول 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األول َصُموئيل ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 هُنَاكَ  ِمنْ  اْلَجبَلِ  َجانِبِ  َعنْ  َوِرَجالُهُ َوَداُودُ  هُنَا، ِمنْ  اْلَجبَلِ  َجانِبِ  َعنْ  َشاُولُ  فََذهَبَ 

هَابِ  فِي يَفِرُّ  َداُودُ  َوَكانَ   َداُودَ  يَُحاِوطُونَ  َوِرَجالُهُ َشاُولُ  َوَكانَ  َشاُوَل، أََمامِ  ِمنْ  الذَّ

 ألَنَّ  َواْذهَبْ  أَْسِرعْ : »يَقُولُ  َشاُولَ  إِلَى َرُسولٌ  فََجاءَ  يَأُْخُذوهُْم. لَِكيْ  َوِرَجالَهُ

 اءِ لِلِقَ  َوَذهَبَ  َداُوَد، اتِّبَاعِ  َعنِ  َشاُولُ  فََرَجعَ  .«األَْرضَ  اْقتََحُموا قَدِ  اْلفِلِْسِطينِيِّينَ 

لَقَاتِ  َصْخَرةَ » اْلَمْوِضعُ  ذلِكَ  ُدِعيَ  لِذلِكَ  اْلفِلِْسِطينِيِّينَ   نَاكَ هُ  ِمنْ  َداُودُ  َوَصِعدَ  .«الزَّ

ا َجْدٍي. َعْينِ  ُحُصونِ  فِي َوأَقَامَ   أَْخبَُروهُ  اْلفِلِْسِطينِيِّينَ  َوَراءِ  ِمنْ  َشاُولُ  َرَجعَ  َولَمَّ

يَّةِ  فِي َداُودُ  هَُوَذا: »قَائِلِينَ   ينَ ُمْنتََخبِ  َرُجل آالَفِ  ثََلَثَةَ  َشاُولُ  فَأََخذَ  .«َجْديٍ  َعْينِ  بَرِّ

 إِلَى َوَجاءَ  اْلُوُعوِل. ُصُخورِ  َعلَى َوِرَجالَهُ َداُودَ  يَْطلُبُ  َوَذهَبَ  إِْسَرائِيلَ  َجِميعِ  ِمنْ 

 ِه،ِرْجلَيْ  يَُغطِّيَ  لَِكيْ  َشاُولُ  فََدَخلَ  َكْهفٌ  هُنَاكَ  َوَكانَ  الطَِّريقِ  فِي الَّتِي اْلَغنَمِ  ِصيَرِ 

 اْليَْومُ  هَُوَذا: »لَهُ َداُودَ  ِرَجالُ  فَقَالَ  اْلَكْهِف. َمَغابِنِ  فِي ُجلُوًسا َكانُوا َوِرَجالُهُ َوَداُودُ 

بُّ  َعْنهُ لَكَ  قَالَ  الَِّذي كَ  أَْدفَعُ  هأَنََذا: الرَّ  «ْيكَ َعْينَ  فِي ُسنُ يَحْ  َما بِهِ  فَتَْفَعلُ  لِيَِدكَ  َعُدوَّ

ا. َشاُولَ  ُجبَّةِ  طََرفَ  َوقَطَعَ  َداُودُ  فَقَامَ   َعلَى َضَربَهُ َداُودَ  قَْلبَ  أَنَّ  ذلِكَ  بَْعدَ  َوَكانَ  ِسّرً
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بِّ  قِبَلِ  ِمنْ  لِي َحاَشا: »لِِرَجالِهِ  فَقَالَ  َشاُوَل، ُجبَّةِ  طََرفَ  قَْطِعهِ   هَذا أَْعَملَ  أَنْ  الرَّ

، بَِمِسيحِ  بَِسيِِّدي، األَْمرَ  بِّ بِّ  َمِسيحُ  ألَنَّهُ إِلَْيِه، يَِدي فَأَُمدَّ  الرَّ  اُودُ دَ  فََوبَّخَ  .«هُوَ  الرَّ

ا َشاُولَ  َعلَى يَقُوُمونَ  يََدْعهُمْ  َولَمْ  بِاْلَكَلَِم، ِرَجالَهُ  َوَذهَبَ  اْلَكْهفِ  ِمنَ  فَقَامَ  َشاُولُ  َوأَمَّ

 ايَ : »قَائَِلً  َشاُولَ  َوَراءَ  َونَاَدى اْلَكْهفِ  ِمنَ  َوَخَرجَ  ذلِكَ  بَْعدَ  َداُودُ  قَامَ  ثُمَّ  طَِريقِِه. فِي

ا «اْلَملِكُ  َسيِِّدي  األَْرضِ  إِلَى َوْجِههِ  َعلَى َداُودُ  َخرَّ  َوَرائِِه، إِلَى َشاُولُ  اْلتَفَتَ  َولَمَّ

 يَْطلُبُ  َداُودُ  هَُوَذا: اْلقَائِلِينَ  النَّاسِ  َكَلَمَ  تَْسَمعُ  لَِماَذا: »لَِشاُولَ  َداُودُ  َوقَالَ  َوَسَجَد.

بُّ  َدفََعكَ  َكْيفَ  هَذا اْليَْومَ  َعْينَاكَ  َرأَتْ  قَدْ  هَُوَذا أَِذيَّتََك؟  ،اْلَكْهفِ  فِي لِيَِدي اليَومَ  الرَّ

 َمِسيحُ  نَّهُألَ  َسيِِّدي، إِلَى يَِدي أَُمدُّ  الَ : َوقُْلتُ  َعلَْيكَ  أَْشفَْقتُ  َولِكنَّنِي أَْقتُلََك، أَنْ  لِي َوقِيلَ 

بِّ   بَّتِكَ جُ  طََرفَ  قَْطِعي فَِمنْ  بِيَِدي ُجبَّتِكَ  طََرفَ  أَْيًضا اْنظُرْ  أَبِي، يَا فَاْنظُرْ  هَُو. الرَّ

 إِلَْيَك، أُْخِطئْ  َولَمْ  ُجْرٌم، َوالَ  َشرٌّ  يَِدي فِي لَْيسَ  أَنَّهُ َواْنظُرْ  اْعلَمْ  إِيَّاكَ  قَْتلِي َوَعَدمِ 

بُّ  يَْقِضي لِتَأُْخَذهَا. نَْفِسي تَِصيدُ  َوأَْنتَ   َولِكنْ  ِمْنَك، بُّ الرَّ  لِي َويَْنتَقِمُ  َوبَْينَكَ  بَْينِي الرَّ

 الَ  يَِدي َولِكنْ  َشرٌّ  يَْخُرجُ  األَْشَرارِ  ِمنَ : اْلقَُدَماءِ  َمثَلُ  يَقُولُ  َكَما َعلَْيَك. تَُكونُ  الَ  يَِدي

 َكْلبٍ  َوَراءَ  ُمطَاِرٌد؟ أَْنتَ  َمنْ  َوَراءَ  إِْسَرائِيَل؟ َملِكُ  َخَرجَ  َمنْ  َوَراءَ  َعلَْيَك. تَُكونُ 

بُّ  فَيَُكونُ ! َواِحدٍ  بُْرُغوثٍ  َوَراءَ ! َمْيتٍ  يَّانَ  الرَّ  ىَويَرَ  َوبَْينََك، بَْينِي َويَْقِضي الدَّ

ا .«يَِدكَ  ِمنْ  َويُْنقُِذنِي ُمَحاَكَمتِي، َويَُحاِكمُ   لَىإِ  اْلَكَلَمِ  بِهَذا التََّكلُّمِ  ِمنَ  َداُودُ  فََرغَ  فَلَمَّ

 ثُمَّ  َوبََكى. َصْوتَهُ َشاُولُ  َوَرفَعَ  «َداُوُد؟ اْبنِي يَا َصْوتُكَ  أَهَذا: »َشاُولُ  قَالَ  َشاُوَل،

 أَْظهَْرتَ  َوقَدْ  ا.َشرًّ  َجاَزْيتُكَ  َوأَنَا َخْيًرا َجاَزْيتَنِي ألَنَّكَ  ِمنِّي، أَبَرُّ  أَْنتَ : »لَِداُودَ  قَالَ 

بَّ  ألَنَّ  َخْيًرا، بِي َعِمْلتَ  أَنَّكَ  اْليَْومَ   َرُجلٌ  َجدَ وَ  فَإَِذا تَْقتُْلنِي. َولَمْ  بِيَِدكَ  َدفََعنِي قَدْ  الرَّ

هُ، بُّ  َخْيٍر؟ طَِريقِ  فِي يُْطلِقُهُ فَهَلْ  َعُدوَّ ا َخْيًرا يَُجاِزيكَ  فَالرَّ  هَذا. ْومَ اْليَ  لِي فََعْلتَهُ َعمَّ

 اآلنَ  يلِ  فَاْحلِفْ  إِْسَرائِيَل. َمْملََكةُ  بِيَِدكَ  َوتَْثبُتُ  َملًِكا تَُكونُ  أَنَّكَ  َعلِْمتُ  فَإِنِّي َواآلنَ 

بِّ   َداُودُ  فَ فََحلَ  .«أَبِي بَْيتِ  ِمنْ  اْسِمي تُبِيدُ  َوالَ  بَْعِدي، ِمنْ  نَْسلِي تَْقطَعُ  الَ  إِنَّكَ  بِالرَّ

ا بَْيتِِه، إِلَى َشاُولُ  َذهَبَ  ثُمَّ  لَِشاُولَ   .اْلِحْصنِ  إِلَى فََصِعُدوا َوِرَجالُهُ َداُودُ  َوأَمَّ

  َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (10 - 9:  10)ِسفِر إشعياء 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،النَّبِيِّ  إشعياء ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 اْلُعتَاِة. ابَ أَْبوَ  لِيَْدُخلُوا بِاْليَدِ  أَِشيُروا إِلَْيِهمْ  َصْوتًا اْرفَُعوا أَْقَرعَ  َجبَل َعلَى َرايَةً  أَقِيُموا

، أَْوَصْيتُ  أَنَا ِسيَّ  َصْوتُ  َعظََمتِي. ُمْفتَِخِري َغَضبِي، ألَْجلِ  أَْبطَالِي َوَدَعْوتُ  ُمقَدَّ

 َربُّ  ُمْجتَِمَعةٍ  أَُممٍ  َمَمالِكِ  َضِجيجِ  َصْوتُ  َكثِيِرينَ  قَْومٍ  ِشْبهَ  اْلِجبَالِ  َعلَى ُجْمهُورٍ 

َماَواِت، أَْقَصى ِمنْ  بَِعيَدٍة، أَْرضٍ  ِمنْ  يَأْتُونَ  اْلَحْرِب. َجْيشَ  يَْعُرضُ  اْلُجنُودِ   السَّ

بُّ  بِّ  يَْومَ  ألَنَّ  َوْلِولُوا األَْرِض. ُكلَّ  لِيُْخِربَ  َسَخِطهِ  َوأََدَواتُ  الرَّ  قَاِدمٌ  قَِريٌب، الرَّ

 قَْلبِ  ُكلُّ  َويَُذوبُ  األَيَاِدي، ُكلُّ  تَْرتَِخي لِذلِكَ  َشْيٍء. ُكلِّ  َعلَى اْلقَاِدرِ  ِمنَ  َكَخَرابٍ 

ْونَ  َوَمَخاضٌ  أَْوَجاعٌ  تَأُْخُذهُمْ  فَيَْرتَاُعونَ  إِْنَساٍن.  ىإِلَ  بَْعُضهُمْ  يَْبهَتُونَ  َكَوالَِدةٍ  يَتَلَوَّ

بِّ  يَْومُ  َوَذاهُ  لَِهيٍب. ُوُجوهُ  ُوُجوهُهُمْ  بَْعضٍ   َغَضٍب، َوُحُموِّ  بَِسَخطٍ  قَاِسيًا قَاِدٌم، الرَّ

َماَواتِ  نُُجومَ  فَإِنَّ  ُخطَاتَهَا. ِمْنهَا َويُبِيدَ  َخَرابًا األَْرضَ  لِيَْجَعلَ   تُْبِرزُ  الَ  َوَجبَابَِرتَهَا السَّ

ْمسُ  تُْظلِمُ  نُوَرهَا  لَىعَ  اْلَمْسُكونَةَ  َوأَُعاقِبُ  بَِضْوئِِه. يَْلَمعُ  الَ  َواْلقََمرُ  طُلُوِعهَا، ِعْندَ  الشَّ

هَا،  ْلُعتَاِة.ا تََجبُّرَ  َوأََضعُ  اْلُمْستَْكبِِريَن، تََعظُّمَ  َوأُبَطِّلُ  إِْثِمِهْم، َعلَى َواْلُمنَافِقِينَ  َشرِّ

ُجلَ  َوأَْجَعلُ  هَبِ  ِمنَ  أََعزَّ  الرَّ  لِذلِكَ  أُوفِيَر. َذهَبِ  ِمنْ  أََعزَّ  َواإِلْنَسانَ  اإِلْبِريِز، الذَّ

َماَواتِ  أَُزْلِزلُ   يَْومِ  َوفِي اْلُجنُودِ  َربِّ  َسَخطِ  فِي َمَكانِهَا ِمنْ  األَْرضُ  َوتَتََزْعَزعُ  السَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  َغَضبِِه. ُحُموِّ 
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 (02 - 1:  12)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 بَْطنَهُ َويَْمألُ  بَاِطلٍَة، َمْعِرفَةٍ  َعنْ  يُِجيبُ  اْلَحِكيمَ  أَلََعلَّ : َوقَالَ  التَّْيَمانِيُّ  أَلِيفَازُ  فَأََجابَ 

ا بِهَا؟ يَْنتَفِعُ  الَ  َوبِأََحاِديثَ  يُفِيُد، الَ  بَِكَلَمٍ  فَيَْحتَجَّ  َشْرقِيٍَّة، ِريحٍ  ِمنْ   فَتُنَافِي أَْنتَ  أَمَّ

 ْلُمْحتَالِيَن.ا لَِسانَ  َوتَْختَارُ  إِْثَمَك، يُِذيعُ  فََمكَ  ألَنَّ  هللاِ. لََدى التَّْقَوى َوتُنَاقِضُ  اْلَمَخافَةَ،

ْرتَ  َعلَْيَك. تَْشهََدانِ  َوَشفَتَاكَ  أَنَا، الَ  يَْستَْذنِبَُك، فََمكَ  إِنَّ  لَ  أَُصوِّ  ِدْئتَ أُبْ  أَمْ  النَّاسِ  أَوَّ

تَّ  هَلْ  التَِّلَِل؟ قَْبلَ   تَْعِرفُهُ اَماذَ  نَْفِسَك؟ َعلَى اْلِحْكَمةَ  قََصْرتَ  أَوْ  هللاِ، َمْجلِسِ  فِي تَنَصَّ

ْيخُ  ِعْنَدنَا ِعْنَدنَا؟ هُوَ  َولَْيسَ  تَْفهَمُ  َوَماَذا نَْحُن؟ نَْعِرفُهُ َوالَ   يَّاًماأَ  أَْكبَرُ  َواألَْشيَُب، الشَّ

ْفِق؟ َمَعكَ  َواْلَكَلَمُ  هللاِ، تَْعِزيَاتُ  ِعْنَدكَ  أَقَلِيلَةٌ  أَبِيَك. ِمنْ   بَُك؟قَلْ  يَأُْخُذكَ  لَِماَذا بِالرِّ

 َسانُ اإِلنْ  هُوَ  َمنْ  أَْقَواالً؟ فِيكَ  ِمنْ  َوتُْخِرجَ  هللاِ  َعلَى تَُردَّ  َحتَّى َعْينَاَك. تَْختَلِجُ  َولَِماَذا

َر؟ َحتَّى اْلَمْرأَةِ  َمْولُودُ  أَوْ  يَْزُكو، َحتَّى يُسوهُ  هَُوَذا يَتَبَرَّ َماَواتُ  يَأْتَِمنُهُْم، الَ  قِدِّ  َوالسَّ

اِربُ  اإِلْنَسانُ  َوفَاِسدٌ  َمْكُروهٌ  فَبِاْلَحِريِّ  بَِعْينَْيِه، طَاِهَرةٍ  َغْيرُ   وِحيأُ  َكاْلَماِء. اإِلْثمَ  الشَّ

ثَ  لِي اْسَمعْ  إِلَْيَك،  لَِّذينَ ا يَْكتُُموهُ. فَلَمْ  آبَائِِهمْ  َعنْ  ُحَكَماءُ  بِهِ  أَْخبَرَ  َما َرأَْيتُهُ، بَِما فَأَُحدِّ

يرُ  َغِريٌب. بَْينَهُمْ  يَْعبُرْ  َولَمْ  األَْرُض، أُْعِطيَتِ  َوْحَدهُمْ  لَهُمْ  رِّ ى هُوَ  الشِّ  يَّاِمِه،أَ  ُكلَّ  يَتَلَوَّ

نِينَ  َعَددِ  َوُكلَّ   أْتِيهِ يَ  َسَلَمٍ  َساَعةِ  فِي أُُذنَْيهِ  فِي ُرُعوبٍ  َصْوتُ  ي.لِْلَعاتِ  اْلَمْعُدوَدةِ  السِّ

ُب. ُجوعَ  يَأُْملُ  الَ  اْلُمَخرِّ ْيِف. ُمْرتَقَبٌ  َوهُوَ  الظُّْلَمِة، ِمنَ  الرُّ  اْلُخْبزِ  ألَْجلِ  هُوَ  تَائِهٌ لِلسَّ

رُّ  يُْرِهبُهُ يََدْيِه. بَْينَ  ُمهَيَّأٌ  الظُّْلَمةِ  يَْومَ  أَنَّ  َويَْعلَمُ  يَِجُدهُ، َحْيثَُما ْيقُ  الضُّ  تََجبََّرانِ يَ  َوالضَّ

 َعلَْيِه، اَعاِديً تََجبََّر. اْلقَِديرِ  َوَعلَى يََدهُ، هللاِ  َعلَى َمدَّ  ألَنَّهُ لِْلَوَغى. ُمْستَِعدٍّ  َكَملِكٍ  َعلَْيهِ 

 ىَعلَ  َشْحًما َوَربَّى َسْمنًا، َوْجهَهُ َكَسا قَدْ  ألَنَّهُ ُمَعبَّأَةً. َمَجانِّهِ  بِأَْوقَافِ  اْلُعنُقِ  ُمتََصلِّبُ 

 يَْستَْغنِي، الَ  ُرَجًما. تَِصيرَ  أَنْ  َعتِيَدةً  َمْسُكونَةٍ  َغْيرَ  بُيُوتًا َخِربَةً، ُمُدنًا فَيَْسُكنُ  ِكْليَتَْيِه،

 بُهَُخَراِعي الظُّْلَمةُ  َعْنهُ تَُزولُ  الَ  ُمْقتَنَاهُ. األَْرضِ  فِي يَْمتَدُّ  َوالَ  ثَْرَوتُهُ، تَْثبُتُ  َوالَ 

ُموُم، تُيَبُِّسهَا  يَُكونُ  السُّوءَ  ألَنَّ  يَِضلُّ  السُّوءِ  َعلَى يَتَِّكلْ  الَ  يَُزوُل. فَِمهِ  َوبِنَْفَخةِ  السُّ
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. الَ  َوَسَعفُهُ يُتََوفَّى، يَْوِمهِ  قَْبلَ  أُْجَرتَهُ.  ْنثُرُ َويَ  ِحْصِرَمهُ، َكاْلَجْفنَةِ  يَُساقِطُ  يَْخَضرُّ

ْيتُونِ َكا ارِ  َجَماَعةَ  ألَنَّ  َزْهُرهُ. لزَّ ْشَوِة. ِخيَامَ  تَأُْكلُ  َوالنَّارُ  َعاقٌِر، اْلفُجَّ  اَوةً َشقَ  َحبِلَ  الرَّ

ا. أَْنَشأَ  َوبَْطنُهُ إِْثًما، َوَولَدَ   َمجداً لِلثالوث األقَدس.  ِغّشً

 

 (4:  0 - 1:  9)ِسفِر يَشوع بِن ِسيَراخ 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،ِسيَراخيَشوع بِن  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

، يَا بِّ  لِِخْدَمةِ  أَْقبَْلتَ  إِنْ  بُنَيَّ  َسكَ نَفْ  َوأَْعِددْ  َوالتَّْقَوى، اْلبِرِّ  َعلَى فَاْثبُتْ  اإِللِه، الرَّ

 َوْقتَ  تَْعَجلْ  َوالَ  اْلَعْقِل، أَْقَوالَ  َواْقبَلْ  أُُذنَكَ  أَِملْ  َواْحتَِملْ  قَْلبَكَ  أَْرِشدْ  لِلتَّْجِربَِة.

 فِي يَاةً حَ  تَْزَدادَ  لَِكيْ  تَْرتَِدْد، َوالَ  الَِزْمهُ هللاِ، ِمنَ  تَْنتَِظرُ  َما بَِصْبرٍ  اِْنتَِظرْ  النََّوائِِب.

 هَبَ الذَّ  فَإِن اتَِّضاِعَك، ُصُروفِ  َعلَى َصابِراً  َوُكنْ  فَاْقبَْلهُ، نَابَكَ  َمْهَما أََواِخِرَك.

ُصونَ  النَّاسِ  ِمنَ  َواْلَمْرِضيِّينَ  النَّاِر، فِي يَُمحَّصُ   هِ بِ  آِمنْ  ااِلتَِّضاعِ. أَتُونِ  فِي يَُمحَّ

مْ  فَيَْنُصَركَ  ْلهُ طُُرقَكَ  قَوِّ  اْلُمتَّقُونَ  أَيُّهَا َشْيُخوَختَِك. فِي َعلَْيهَا َواْبقَ  َمَخافَتَهُ، اْحفَظْ  َوأَمِّ

، بِّ ، اْلُمتَّقُونَ  أَيُّهَا تَْسقُطُوا. لِئََلَّ  تَِحيُدوا َوالَ  َرْحَمتَهُ، اْنتَِظُروا لِلرَّ بِّ  بِِه؛ اآِمنُو لِلرَّ

، اْلُمتَّقُونَ  أَيُّهَا أَْجُرُكْم. يَِضيعَ  فََلَ  بِّ لُوا لِلرَّ ُرورَ  اْلَخْيَراتِ  أَمِّ ْحَمةَ.َوال األَبَِديَّ  َوالسُّ  رَّ

، اْلُمتَّقُونَ  أَيُّهَا بِّ لُوا َمةِ اْلقَِدي األَْجيَالِ  إِلَى اُْنظُُروا قُلُوبُُكْم. فَتَْستَنِيرَ  أَِحبُّوهُ؛ لِلرَّ  َوتَأَمَّ

لَ  هَلْ  بِّ  َعلَى أََحدٌ  تََوكَّ  فَأُْهِمَل؟ َدَعاهُ  أَوْ  فَُخِذَل؟ َمَخافَتِهِ  َعلَى ثَبَتَ  أَوْ  فََخِزَي؟ الرَّ

بَّ  فَإِنَّ  يِق. يَْومِ  فِي َويَُخلِّصُ  اْلَخطَايَا فِرُ يَغْ  َرِحيٌم، َرُؤوفٌ  الرَّ  وبِ لِلقُلُ  َوْيلٌ  الضِّ

 ْلبِ لِْلقَ  َوْيلٌ  طَِريقَْيِن. فِي يَْمِشي الَِّذي َولِْلَخاِطئِ  اْلُمتََراِخيَِة، َولِألَْيِدي اْلهَيَّابَِة،

ْبَر، فَقَُدوا الَِّذينَ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  لَهُ. ِحَمايَةَ  الَ  َولِذلِكَ  يُْؤِمنُ  الَ  إِنَّهُ اْلُمتََوانِي،  الصَّ

 قَادِ اْفتِ  يَْومَ  تَْصنَُعونَ  فََماَذا السُّوِء، طُُرقِ  إِلَى َوَمالُوا اْلُمْستَقِيَمةَ، الطُُّرقَ  َوتََرُكوا

؟ بِّ بِّ  اْلُمتَّقِينَ  إِنَّ  الرَّ  نَّ إِ  طُُرقَهُ. يَْحفَظُونَ  لَهُ َواْلُمِحبِّينَ  أَْقَوالَهُ، يَُعاُصونَ  الَ  لِلرَّ

بِّ  اْلُمتَّقِينَ  ِريَعِة. ِمنَ  يَْمتَلِئُونَ  لَهُ َواْلُمِحبِّينَ  َمْرَضاتَهُ، يَْبتَُغونَ  لِلرَّ  اْلُمتَّقِينَ  إِنَّ  الشَّ
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بِّ  بِّ  اْلُمتَّقِينَ  إِنَّ  نُفُوَسهُْم. أََماَمهُ َويُْخِضُعونَ  قُلُوبَهُْم، يُهَيِّئُونَ  لِلرَّ  ونَ ْحفَظُ يَ  لِلرَّ

بِّ  يََديِ  فِي نَقَعْ  نَتُْب، لَمْ  إِنْ : »قَائِلِينَ  اْفتِقَاِدِه، يَْومِ  إِلَى َويَْصبُِرونَ  َوَصايَاهُ،  الَ  الرَّ

يقِيَن، َجَماَعةُ  اْلِحْكَمةِ  بَنُو .«َعظََمتِهِ  قَْدرِ  َعلَى َرْحَمتَهُ ألَنَّ  النَّاِس، أَْيِدي فِي دِّ  الصِّ

يَّتُهُمْ  ، يَا َواْلَمَحبَِّة. الطَّاَعةِ  أَْهلُ  َوُذرِّ  لَِكيْ  بِهَا َواْعَملُوا أَبِيُكْم، أَْقَوالَ  اِْسَمُعوا بَنِيَّ

بَّ  فَإِنَّ  تَْخلُُصوا.  نْ مَ  اْلبَنِيَن. فِي األُمِّ  ُحْكمَ  َوأَْثبَتَ  األَْوالَِد، فِي األَبَ  أَْكَرمَ  قَدْ  الرَّ

 ْوٍم.يَ  ُكلِّ  َصَلَةِ  فِي لَهُ َويُْستََجابُ  َعْنهَا، َويَْمتَنِعُ  َخطَايَاهُ، يَُكفِّرُ  فَإِنَّهُ أَبَاهُ، أَْكَرمَ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 بَاِكر

 (02 - 92:  93) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

  11 ، 13:  16 مز

فتَني يََرى تَقِيَّكَ  تََدعَ  َولَنْ  اْلهَاِويَِة، فِي نَْفِسي تَْتُركَ  لَنْ  ألَنَّكَ   بلَ سُ  فََساًدا، قَد َعرِّ

 .هَلِّلُويَا .اْلَحيَاةِ 
 

ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

وقِيِّيَن، ِمنَ  قَْومٌ  َوَحَضرَ  دُّ  :قَائِلِيِنَ  َوَسأَلُوهُ، اْلقِيَاَمِة، أَْمرَ  يُقَاِوُمونَ  الَِّذينَ  الصَّ

 يَأُْخذُ  َولٍَد، بَِغْيرِ  َوَماتَ  اْمَرأَةٌ، َولَهُ أَخٌ  ألََحدٍ  َماتَ  إِنْ : ُموَسى لَنَا َكتَبَ  يَاُمَعلُِّم،»

لُ  َوأََخذَ  إِْخَوةٍ  َسْبَعةُ  فََكانَ  ألَِخيِه. نَْسَلً  َويُقِيمُ  اْلَمْرأَةَ  أَُخوهُ   بَِغْيرِ  َوَماتَ  اْمَرأَةً  األَوَّ



 من اإلسبوع الثالِث من الُصوم الُمقدس ُجمعةيوم ال
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ْبَعةُ  َوهَكَذا الثَّالُِث، أََخَذهَا ثُمَّ  َولٍَد، بَِغْيرِ  َوَماتَ  اْلَمْرأَةَ  الثَّانِي فَأََخذَ  َولٍَد،  مْ َولَ  السَّ

 ُكونُ تَ  ِمْنهُمْ  لَِمنْ  اْلقِيَاَمِة، فَفِي أَْيًضا. اْلَمْرأَةُ  َماتَتِ  اْلُكلِّ  َوآِخرَ  َوَماتُوا. َولًَدا يَْتُرُكوا

ْبَعةِ  َزْوَجةً  َكانَتْ  ألَنَّهَا َزْوَجةً؟ ْهرِ  هَذا أَْبنَاءُ » :يَُسوعُ  هُمْ لَ  َوقَالَ  فَأََجابَ  .«لِلسَّ  الدَّ

ُجونَ  ُجوَن، يَُزوِّ ْهرِ  ذلِكَ  َعلَى لِْلُحُصولِ  أَْهَلً  ُحِسبُوا الَِّذينَ  َولِكنَّ  َويَُزوَّ  ةِ َواْلقِيَامَ  الدَّ

ُجونَ  الَ  األَْمَواِت، ِمنَ  ُجوَن، َوالَ  يَُزوِّ  مْ ألَنَّهُ أَْيًضا، يَُموتُوا أَنْ  يَْستَِطيُعونَ  الَ  إِذْ  يَُزوَّ

ا اْلقِيَاَمِة. أَْبنَاءُ  هُمْ  إِذْ  هللاِ، أَْبنَاءُ  َوهُمْ  اْلَمَلَئَِكِة، ِمْثلُ   َدلَّ  دْ فَقَ  يَقُوُموَن، اْلَمْوتَى أَنَّ  َوأَمَّ

بُّ : يَقُولُ  َكَما اْلُعلَّْيقَةِ  أَْمرِ  فِي أَْيًضا ُموَسى َعلَْيهِ   إِلهُوَ  إِْسَحاقَ  َوإِلهُ إِْبَراِهيمَ  إِلهُ اَلرَّ

 .«أَْحيَاءٌ  ِعْنَدهُ  اْلَجِميعَ  ألَنَّ  أَْحيَاٍء، إِلهُ بَلْ  أَْمَواتٍ  إِلهَ  هُوَ  َولَْيسَ  يَْعقُوَب.

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2 - 1:  11) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا  ْلقَُدَماِء.لِ  ُشِهدَ  هَذا فِي فَإِنَّهُ تَُرى. الَ  بِأُُمورٍ  َواإِليقَانُ  يُْرَجى بَِما الثِّقَةُ  فَهُوَ  اإِليَمانُ  َوأَمَّ

نْ  لَمْ  َحتَّى هللاِ، بَِكلَِمةِ  أُْتقِنَتْ  اْلَعالَِمينَ  أَنَّ  نَْفهَمُ  بِاإِليَمانِ  ا يَُرى َما يَتََكوَّ  ظَاِهٌر. وَ هُ  ِممَّ

مَ  بِاإِليَمانِ  ، أَنَّهُ لَهُ ُشِهدَ  فَبِهِ  قَايِينَ  ِمنْ  أَْفَضلَ  َذبِيَحةً  ّلِلِ  هَابِيلُ  قَدَّ  هللاُ  دَ َشهِ  إِذْ  بَارٌّ

 َولَمْ  َت،اْلَموْ  يََرى الَ  لَِكيْ  أَْخنُوخُ  نُقِلَ  بِاإِليَمانِ  بَْعُد. يَتََكلَّمْ  َماَت، َوإِنْ  َوبِِه، لِقََرابِينِهِ 

 الَ  انٍ إِيمَ  بُِدونِ  َولِكنْ  هللاَ. أَْرَضى قَدْ  بِأَنَّهُ لَهُ ُشِهدَ  نَْقلِهِ  قَْبلَ  إِذْ  نَقَلَهُ هللاَ  ألَنَّ  يُوَجدْ 

 يَُجاِزي َوأَنَّهُ َمْوُجوٌد، بِأَنَّهُ يُْؤِمنُ  هللاِ  إِلَى يَأْتِي الَِّذي أَنَّ  يَِجبُ  ألَنَّهُ إِْرَضاُؤهُ، يُْمِكنُ 

ا نُوحٌ  بِاإِليَمانِ  يَْطلُبُونَهُ. الَِّذينَ   فُْلًكا فَبَنَى َخاَف، بَْعدُ  تُرَ  لَمْ  أُُمورٍ  َعنْ  إِلَْيهِ  أُوِحيَ  لَمَّ



 من اإلسبوع الثالِث من الُصوم الُمقدس ُجمعةيوم ال
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 َمانِ بِاإِلي اإِليَماِن. َحَسبَ  الَِّذي لِْلبِرِّ  َواِرثًا َوَصارَ  اْلَعالََم، َدانَ  فَبِهِ  بَْيتِِه، لَِخَلَصِ 

ا إِْبَراِهيمُ   ِميَراثًا، يَأُْخَذهُ  أَنْ  َعتِيًدا َكانَ  الَِّذي اْلَمَكانِ  إِلَى يَْخُرجَ  أَنْ  أَطَاعَ  ُدِعيَ  لَمَّ

 يَأْتِي. أَْينَ  إِلَى يَْعلَمُ  الَ  َوهُوَ  فََخَرجَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (92 - 12:  1) الَكاثولِيُكون
 

نا، ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعالَرُسول يَهُوذا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

ا  ْلَمِسيحِ.ا يَُسوعَ  َربِّنَا ُرُسلُ  َسابِقًا قَالَهَا الَّتِي األَْقَوالَ  فَاْذُكُروا األَِحبَّاءُ  أَيُّهَا أَْنتُمْ  َوأَمَّ

َمانِ  فِي إِنَّهُ: »لَُكمْ  قَالُوا فَإِنَّهُمْ   َحَسبِ بِ  َسالِِكينَ  ُمْستَْهِزئُوَن، قَْومٌ  َسيَُكونُ  األَِخيرِ  الزَّ

ا لَهُْم. ُروحَ  الَ  نَْفَسانِيُّونَ  بِأَْنفُِسِهْم، اْلُمْعتَِزلُونَ  هُمُ  هُؤالَءِ  .«فُُجوِرِهمْ  َشهََواتِ   َوأَمَّ

وحِ  فِي ُمَصلِّينَ  األَْقَدِس، إِيَمانُِكمُ  َعلَى أَْنفَُسُكمْ  فَاْبنُوا اءُ األَِحبَّ  أَيُّهَا أَْنتُمْ   ْلقُُدِس،ا الرُّ

 األَبَِديَِّة. اةِ لِْلَحيَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا َرْحَمةَ  ُمْنتَِظِرينَ  هللاِ، َمَحبَّةِ  فِي أَْنفَُسُكمْ  َواْحفَظُوا

 النَّاِر، ِمنَ  ُمْختَِطفِينَ  بِاْلَخْوِف، اْلبَْعضَ  َوَخلُِّصوا ُمَميِِّزيَن، اْلبَْعضَ  َواْرَحُموا

 َعاثِِريَن، َغْيرَ  يَْحفَظَُكمْ  أَنْ  َواْلقَاِدرُ  اْلَجَسِد. ِمنَ  اْلُمَدنَّسَ  الثَّْوبَ  َحتَّى ُمْبِغِضينَ 

 اْلَمْجدُ  هُلَ  ُمَخلُِّصنَا، اْلَوِحيدُ  اْلَحِكيمُ  اإِللهُ االْبتِهَاجِ، فِي َعْيبٍ  بَِلَ  َمْجِدهِ  أََمامَ  َويُوقِفَُكمْ 

ْلطَاُن، َواْلقُْدَرةُ  َواْلَعظََمةُ  هُورِ  ُكلِّ  َوإِلَى اآلنَ  َوالسُّ  آِميَن. الدُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ، فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ 
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 (11 - 6:  90) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا وقِيُّونَ  ِمْنهُمْ  قِْسًما أَنَّ  بُولُسُ  َعلِمَ  َولَمَّ يِسيُّوَن، َواآلَخرَ  َصدُّ  :عِ اْلَمْجمَ  فِي َصَرخَ  فَرِّ

َجالُ  أَيُّهَا» يِسيٌّ  أَنَا اإِلْخَوةُ، الرِّ يِسيٍّ  اْبنُ  فَرِّ  أَنَا األَْمَواتِ  قِيَاَمةِ  َرَجاءِ  َعلَى فَرِّ

ا .«أَُحاَكمُ  يسِ  بَْينَ  ُمنَاَزَعةٌ  َحَدثَتْ  هَذا قَالَ  َولَمَّ وقِيِّيَن، يِّينَ اْلفَرِّ دُّ  َواْنَشقَّتِ  َوالصَّ

وقِيِّينَ  ألَنَّ  اْلَجَماَعةُ، دُّ ا ُروٌح، َوالَ  َمَلَكٌ  َوالَ  قِيَاَمةٌ  لَْيسَ  إِنَّهُ يَقُولُونَ  الصَّ  َوأَمَّ

يِسيُّونَ  ونَ  اْلفَرِّ يِسيِّينَ الْ  قِْسمِ  َكتَبَةُ  َونَهَضَ  َعِظيٌم، ِصيَاحٌ  فََحَدثَ  ذلَِك. بُِكلِّ  فَيُقِرُّ  فَرِّ

 وحٌ رُ  َكانَ  َوإِنْ  اإِلْنَسانِ  هَذا فِي َرِديًّا َشْيئًا نَِجدُ  لَْسنَا» :قَائِلِينَ  يَُخاِصُمونَ  َوطَفِقُوا

ا .«هللاَ  نَُحاِربَنَّ  فََلَ  َكلََّمهُ قَدْ  َمَلَكٌ  أَوْ   نْ أَ  األَِميرُ  اْختََشى َكثِيَرةٌ  ُمنَاَزَعةٌ  َحَدثَتْ  َولَمَّ

 إِلَى بِهِ  َويَأْتُوا َوْسِطِهمْ  ِمنْ  َويَْختَِطفُوهُ  يَْنِزلُوا أَنْ  اْلَعْسَكرَ  فَأََمرَ  بُولَُس، يَْفَسُخوا

بُّ  بِهِ  َوقَفَ  التَّالِيَةِ  اللَّْيلَةِ  َوفِي اْلُمَعْسَكِر.  َشِهْدتَ  َماكَ  ألَنَّكَ  بُولُسُ  يَا ثِقْ » :َوقَالَ  الرَّ

 .«أَْيًضا ُروِميَةَ  فِي تَْشهَدَ  أَنْ  يَْنبَِغي هَكَذا أُوُرَشلِيَم، فِي لِي بَِما

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (96 - 14:  11) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
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ْلتُ  َعلَْيكَ  ألَنِّي هللَاُ  يَا إْحفَْظنِي بِّ  قُْلتُ  .تََوكَّ  ْيءَ شَ  الَ  َخْيِري. َسيِِّدي أَْنتَ »: لِلرَّ

 .هَلِّلُويَا .«َغْيُركَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا أَْخَرسَ  ذلِكَ  َوَكانَ  َشْيطَانًا، يُْخِرجُ  َوَكانَ  ْيطَانُ  أُْخِرجَ  فَلَمَّ  األَْخَرُس، تََكلَّمَ  الشَّ

بَ  ا اْلُجُموُع. فَتََعجَّ يَاِطينِ  َرئِيسِ  بِبَْعلََزبُولَ » :فَقَالُوا ِمْنهُمْ  قَْومٌ  َوأَمَّ  جُ يُْخرِ  الشَّ

يَاِطينَ  َماءِ  ِمنَ  آيَةً  ِمْنهُ طَلَبُوا َوآَخُرونَ  .«الشَّ بُونَهُ. السَّ  َوقَالَ  أَْفَكاَرهُْم، فََعلِمَ  يَُجرِّ

 إِنْ فَ  يَْسقُطُ. بَْيتٍ  َعلَى ُمْنقَِسمٍ  َوبَْيتٍ  تَْخَرُب، َذاتِهَا َعلَى ُمْنقَِسَمةٍ  َمْملََكةٍ  ُكلُّ » :لَهُمْ 

ْيطَانُ  َكانَ   إِنِّي: ونَ تَقُولُ  ألَنَُّكمْ  َمْملََكتُهُ؟ تَْثبُتُ  فََكْيفَ  َذاتِِه، َعلَى يَْنقَِسمُ  أَْيًضا الشَّ

يَاِطيَن. أُْخِرجُ  بِبَْعلََزبُولَ  يَاِطيَن، أُْخِرجُ  بِبَْعلََزبُولَ  أَنَا ُكْنتُ  فَإِنْ  الشَّ  بَِمنْ  أَْبنَاُؤُكمْ فَ  الشَّ

يَ  أُْخِرجُ  هللاِ  بِأَْصبعِ  ُكْنتُ  إِنْ  َولِكنْ  قَُضاتَُكْم. يَُكونُونَ  هُمْ  لِذلِكَ  يُْخِرُجوَن؟  اِطيَن،الشَّ

 أََماٍن. فِي هُأَْمَوالُ  ُمتََسلًِّحا،تَُكونُ  َداَرهُ  اْلقَِويُّ  يَْحفَظُ  ِحينََما هللاِ. َملَُكوتُ  َعلَْيُكمْ  أَْقبَلَ  فَقَدْ 

 اتََّكلَ  الَِّذي اْلَكاِملَ  ِسَلََحهُ َويَْنِزعُ  يَْغلِبُهُ، فَإِنَّهُ ِمْنهُ أَْقَوى هُوَ  َمنْ  َجاءَ  َمتَى َولِكنْ 

عُ  َعلَْيِه، ، فَهُوَ  َمِعي لَْيسَ  َمنْ  َمهُ.َغنَائِ  َويَُوزِّ ُق. فَهُوَ  َمِعي يَْجَمعُ  الَ  َوَمنْ  َعلَيَّ  يُفَرِّ

وحُ  َخَرجَ  َمتَى  يَْطلُبُ  َماءٌ  فِيهَا لَْيسَ  أََماِكنَ  فِي يَْجتَازُ  اإِلْنَساِن، ِمنَ  النَِّجسُ  الرُّ
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 وًساَمْكنُ  َويَِجُدهُ  فَيَأْتِي ِمْنهُ. َخَرْجتُ  الَِّذي بَْيتِي إِلَى أَْرِجعُ : يَقُولُ  يَِجدُ  الَ  َوإِذْ  َراَحةً،

 يرُ فَتَصِ  هُنَاَك، َوتَْسُكنُ  فَتَْدُخلُ  ِمْنهُ، أََشرَّ  أَُخرَ  أَْرَواحٍ  َسْبَعةَ  َويَأُْخذُ  يَْذهَبُ  ثُمَّ  ُمَزيَّنًا.

ِ َدائِماً   .«أََوائِلِهِ  ِمنْ  أََشرَّ  اإِلْنَسانِ  ذلِكَ  أََواِخرُ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الثالث من الُصوم الُمقدس سبتاليوم 
 

 بَاِكر

 (92 - 12:  13) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

، بركاتُه  .َجميعنا آمين َعلي ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
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، يَا .َربُّ  يَا إِلَْيكَ  َصَرْختُ  األَْعَماقِ  ِمنَ   ْينِ ُمْصِغيَتَ  أُُذنَاكَ  لِتَُكنْ  َصْوتِي، إْستََمعْ  َربُّ

َعي َصْوتِ  إِلَى  .هَلِّلُويَا .تََضرُّ
 

بُن إ ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

الُِح، اْلُمَعلِّمُ  أَيُّهَا» :َوَسأَلَهُ لَهُ َوَجثَا َواِحدٌ  َرَكضَ  الطَِّريِق، إِلَى َخاِرجٌ  هُوَ  َوفِيَما  الصَّ

 لَْيسَ  َصالًِحا؟ تَْدُعونِي لَِماَذا» :يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  «األَبَِديَّةَ؟ اْلَحيَاةَ  ألَِرثَ  أَْعَملُ  َماَذا

 الَ  تَْسِرقْ  الَ  تَْقتُلْ  الَ  تَْزنِ  الَ : اْلَوَصايَا تَْعِرفُ  أَْنتَ  هللاُ. َوهُوَ  َواِحدٌ  إِالَّ  َصالًِحا أََحدٌ 

ورِ  تَْشهَدْ  كَ  أَبَاكَ  أَْكِرمْ  تَْسلُبْ  الَ  بِالزُّ  ُكلُّهَا هِذهِ  ُمَعلُِّم، يَا» :لَهُ َوقَالَ  فَأََجابَ  .«َوأُمَّ

: دٌ َواحِ  َشْيءٌ  يُْعِوُزكَ » :لَهُ َوقَالَ  َوأََحبَّهُ، يَُسوعُ  إِلَْيهِ  فَنَظَرَ  .«َحَداثَتِي ُمْنذُ  َحفِْظتُهَا

َماِء، فِي َكْنزٌ  لَكَ  فَيَُكونَ  اْلفُقََراَء، َوأَْعطِ  لَكَ  َما ُكلَّ  بِعْ  اِْذهَبْ   َحاِمَلً  ياْتبَْعنِ  َوتََعالَ  السَّ

لِيبَ   رَ فَنَظَ  َكثِيَرٍة. أَْمَوال َذا َكانَ  ألَنَّهُ َحِزينًا، َوَمَضى اْلقَْولِ  َعلَى فَاْغتَمَّ  .«الصَّ

 .«هللاِ  َملَُكوتِ  إِلَى األَْمَوالِ  َذِوي ُدُخولَ  أَْعَسرَ  َما» :لِتََلَِميِذهِ  َوقَالَ  َحْولَهُ يَُسوعُ 

، يَا» :لَهُمْ  َوقَالَ  أَْيًضا يَُسوعُ  فَأََجابَ  َكَلَِمهِ  ِمنْ  التََّلَِميذُ  فَتََحيَّرَ   ُخولَ دُ  أَْعَسرَ  َما بَنِيَّ



 من اإلسبوع الثالِث من الُصوم الُمقدس َسبتيوم ال
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 أَنْ  ِمنْ  أَْيَسرُ  إِْبَرةٍ  ثَْقبِ  ِمنْ  َجَمل ُمُرورُ  هللاِ. َملَُكوتِ  إِلَى األَْمَوالِ  َعلَى اْلُمتَِّكلِينَ 

 فََمنْ » :لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  قَائِلِينَ  اْلَغايَةِ  إِلَى فَبُِهتُوا .«هللاِ  َملَُكوتِ  إِلَى َغنِيٌّ  يَْدُخلَ 

 لِكنْ وَ  ُمْستَطَاعٍ، َغْيرُ  النَّاسِ  ِعْندَ » :َوقَالَ  يَُسوعُ  إِلَْيِهمْ  فَنَظَرَ « يَْخلَُص؟ أَنْ  يَْستَِطيعُ 

ِ َدائِماً   .«هللاِ  ِعْندَ  ُمْستَطَاعٌ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  هللاِ، ِعْندَ  لَْيسَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 داسراءات القُ قِ 

 (11 - 9:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  ُكورونُثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ،َدْينُونَةٍ  ألَْجلِ  هَذا أَقُولُ  الَ  أََحٍد. فِي نَْطَمعْ  لَمْ  أََحًدا نُْفِسدْ  لَمْ  أََحًدا نَْظلِمْ  لَمْ  اِْقبَلُونَا

 بُِكمْ  ثِيَرةٌ كَ  ثِقَةٌ  لِي َمَعُكْم. َونَِعيشَ  َمَعُكمْ  لِنَُموتَ  قُلُوبِنَا، فِي إِنَُّكمْ  َسابِقًا قُْلتُ  قَدْ  ألَنِّي

ا فََرًحا َواْزَدْدتُ  تَْعِزيَةً  اْمتَأْلتُ  قَدِ  ِجهَتُِكمْ  ِمنْ  َكثِيرٌ  اْفتَِخارٌ  لِي  يقَاتِنَا.ضِ  َجِميعِ  فِي ِجّدً

ا ألَنَّنَا اَحةِ  ِمنَ  َشْيءٌ  لَِجَسِدنَا يَُكنْ  لَمْ  َمِكُدونِيَّةَ  إِلَى أَتَْينَا لَمَّ  ُكلِّ  فِي ينَ ُمْكتَئِبِ  ُكنَّا بَلْ  الرَّ

ي الَِّذي هللاَ  لِكنَّ  َمَخاِوُف. َداِخل ِمنْ  ُخُصوَماٌت، َخاِرجٍ  ِمنْ : َشْيءٍ   اْلُمتَِّضِعينَ  يَُعزِّ

انَا  بَِسبَبُِكْم، بِهَا ىتََعزَّ  الَّتِي بِالتَّْعِزيَةِ  أَْيًضا بَلْ  فَقَطْ  بَِمِجيئِهِ  َولَْيسَ  طَُس.تِي بَِمِجيءِ  َعزَّ

 َوإِنْ  يألَنِّ  أَْكثََر. فَِرْحتُ  إِنِّي َحتَّى ألَْجلِي، َوَغْيَرتُِكمْ  َونَْوِحُكمْ  بَِشْوقُِكمْ  يُْخبُِرنَا َوهُوَ 

َسالَةِ  أَْحَزْنتُُكمْ  قَدْ  ُكْنتُ  سَ  تِْلكَ  أَنَّ  أََرى فَإِنِّي نَِدْمتُ  أَنِّي َمعَ  أَْنَدُم، لَْستُ  بِالرِّ  الَةَ الرِّ

 لتَّْوبَةِ لِ  َحِزْنتُمْ  ألَنَُّكمْ  بَلْ  َحِزْنتُْم، ألَنَُّكمْ  الَ  أَْفَرُح، أَنَا اَآلنَ  َساَعٍة. إِلَى َولَوْ  أَْحَزنَْتُكمْ 

ُروا الَ  لَِكيْ  هللاِ  َمِشيئَةِ  بَِحَسبِ  َحِزْنتُمْ  ألَنَُّكمْ   الَِّذي نَ اْلُحزْ  ألَنَّ  َشْيٍء. فِي ِمنَّا تَتََخسَّ

ا نََداَمٍة، بَِلَ  لَِخَلَصٍ  تَْوبَةً  يُْنِشئُ  هللاِ  َمِشيئَةِ  بَِحَسبِ   َمْوتًا. فَيُْنِشئُ  اْلَعالَمِ  ُحْزنُ  َوأَمَّ

 ِمنَ  لْ بَ  االْجتِهَاِد، ِمنَ : فِيُكمْ  أَْنَشأَ  َكمْ  هللاِ، ِشيئَةِ مَ  بَِحَسبِ  َعْينُهُ هَذا ُحْزنُُكمْ  هَُوَذا فَإِنَّهُ
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ْوِق، ِمنَ  بَلْ  اْلَخْوِف، ِمنَ  بَلْ  اْلَغْيِظ، ِمنَ  بَلْ  االْحتَِجاجِ،  نَ مِ  بَلْ  اْلَغْيَرِة، ِمنَ  بَلْ  الشَّ

 األَْمِر. هَذا فِي أَْبِريَاءُ  أَنَُّكمْ  أَْنفَُسُكمْ  أَْظهَْرتُمْ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي االْنتِقَامِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (96 - 14:  9) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 َمانُ اإِلي يَْقِدرُ  هَلْ  أَْعَماٌل، لَهُ لَْيسَ  َولِكنْ  إِيَمانًا لَهُ إِنَّ  أََحدٌ  قَالَ  إِنْ  إِْخَوتِي يَا اْلَمْنفََعةُ  َما

، لِْلقُوتِ  َوُمْعتَاَزْينِ  ُعْريَانَْينِ  َوأُْختٌ  أَخٌ  َكانَ  إِنْ  يَُخلَِّصهُ؟ أَنْ   لَهَُما فَقَالَ  اْليَْوِميِّ

 َمافَ  اْلَجَسِد، َحاَجاتِ  تُْعطُوهَُما لَمْ  َولِكنْ  «َواْشبََعا اْستَْدفِئَا بَِسَلٍَم، اْمِضيَا» :أََحُدُكمُ 

 :ائِلٌ قَ  يَقُولُ  لِكنْ  َذاتِِه. فِي َميِّتٌ  أَْعَماٌل، لَهُ يَُكنْ  لَمْ  إِنْ  أَْيًضا، اإِليَمانُ  هَكَذا اْلَمْنفََعةُ؟

 بِأَْعَمالِي أُِريكَ  َوأَنَا أَْعَمالَِك، بُِدونِ  إِيَمانَكَ  أَِرنِي «أَْعَمالٌ  لِي َوأَنَا إِيَماٌن، لَكَ  أَْنتَ »

يَاِطينُ  تَْفَعلُ  َحَسنًا َواِحدٌ  هللاَ  أَنَّ  تُْؤِمنُ  أَْنتَ  إِيَمانِي. وَن. يُْؤِمنُونَ  َوالشَّ  لِكنْ وَ  َويَْقَشِعرُّ

رْ  أَلَمْ  َميٌِّت؟ أَْعَمال بُِدونِ  اإِليَمانَ  أَنَّ  اْلبَاِطلُ  اإِلْنَسانُ  أَيُّهَا تَْعلَمَ  أَنْ  تُِريدُ  هَلْ   يَتَبَرَّ

مَ  إِذْ  بِاألَْعَماِل، أَبُونَا إِْبَراِهيمُ   ِملَ عَ  اإِليَمانَ  أَنَّ  فَتََرى اْلَمْذبَحِ؟ َعلَى اْبنَهُ إِْسَحاقَ  قَدَّ

 بِاّلِلِ  إِْبَراِهيمُ  فَآَمنَ » :اْلقَائِلُ  اْلِكتَابُ  َوتَمَّ  اإِليَماُن، أُْكِملَ  َوبِاألَْعَمالِ  أَْعَمالِِه، َمعَ 

ا لَهُ فَُحِسبَ  رُ  بِاألَْعَمالِ  أَنَّهُ إًِذا تََرْونَ  هللاِ. َخلِيلَ  َوُدِعيَ  «بِّرً  بِاإِليَمانِ الَ  اإِلْنَساُن، يَتَبَرَّ

انِيَةُ  َراَحابُ  َكذلِكَ  َوْحَدهُ. َرتْ  أََما أَْيًضا، الزَّ ُسلَ  قَبِلَتِ  إِذْ  بِاألَْعَماِل، تَبَرَّ  الرُّ

 اإِليَمانُ  هَكَذا َميٌِّت، ُروحٍ  بُِدونَ  اْلَجَسدَ  أَنَّ  َكَما ألَنَّهُ آَخَر؟ طَِريق يفِ  َوأَْخَرَجْتهُمْ 

 َميٌِّت. أَْعَمال بُِدونِ  أَْيًضا

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ 
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 (02 - 19:  90) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  يَأُْكلُونَ  الَ  إِنَّهُمْ : قَائِلِينَ  أَْنفَُسهُمْ  َوَحَرُموا اتِّفَاقًا، اْليَهُودِ  بَْعضُ  َصنَعَ  النَّهَارُ  َصارَ  َولَمَّ

 أَْربَِعيَن. نْ مِ  أَْكثَرَ  التََّحالُفَ  هَذا َصنَُعوا الَِّذينَ  َوَكانَ  بُولَُس. يَْقتُلُوا َحتَّى يَْشَربُونَ  َوالَ 

ُموا يُوخِ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءِ  إِلَى فَتَقَدَّ  ُذوقَ نَ  الَ  أَنْ  ِحْرًما أَْنفَُسنَا َحَرْمنَا قَدْ » :َوقَالُوا َوالشُّ

 َغًدا، ْيُكمْ إِلَ  يُْنِزلَهُ لَِكيْ  اْلَمْجَمعِ  َمعَ  أَْنتُمْ  األَِميرَ  أَْعلُِموا َواآلنَ  بُولَُس. نَْقتُلَ  َحتَّى َشْيئًا

ا تَْدقِيق بِأَْكثَرِ  تَْفَحُصوا أَنْ  ُمْزِمُعونَ  َكأَنَُّكمْ   ْستَِعدُّونَ مُ  يَْقتَِرَب، أَنْ  قَْبلَ  َونَْحُن، لَهُ َعمَّ

 ولَُس.بُ َوأَْخبَرَ  اْلُمَعْسَكرَ  َوَدَخلَ  فََجاءَ  بِاْلَكِميِن، َسِمعَ  بُولُسَ  أُْختِ  اْبنَ  َولِكنَّ  .«لِقَْتلِهِ 

ادِ  ِمنْ  َواِحًدا بُولُسُ  فَاْستَْدَعى ابِّ  بِهَذا اْذهَبْ » :َوقَالَ  اْلِمئَاتِ  قُوَّ  األَِميِر، إِلَى الشَّ

 ِسيرُ األَ  اْستَْدَعانِي: »َوقَالَ  األَِميرِ  إِلَى َوأَْحَضَرهُ  فَأََخَذهُ  .«بِهِ  يُْخبُِرهُ  َشْيئًا ِعْنَدهُ  ألَنَّ 

ابَّ  هَذا أُْحِضرَ  أَنْ  َوطَلَبَ  بُولُُس،  فَأََخذَ  .«لَكَ  لِيَقُولَهُ َشْيءٌ  ِعْنَدهُ  َوهُوَ  إِلَْيَك، الشَّ

ى بِيَِدهِ  يرُ األَمِ   :فَقَالَ  «؟بِهِ  لِتُْخبَِرنِي ِعْنَدكَ  الَِّذي هُوَ  َما:»َواْستَْخبََرهُ  ُمْنفَِرًدا، بِهِ  َوتَنَحَّ

 َكأَنَّهُمْ  اْلَمْجَمعِ، إِلَى َغًدا بُولُسَ  تُْنِزلَ  أَنْ  ِمْنكَ  يَْطلُبُوا أَنْ  تََعاهَُدوا اْليَهُودَ  إِنَّ »

 بَِعينَ أَرْ  ِمنْ  أَْكثَرَ  ألَنَّ  إِلَْيِهْم، تَْنقَدْ  فََلَ  تَْدقِيق. بِأَْكثَرِ  َعْنهُ يَْستَْخبُِروا أَنْ  ُمْزِمُعونَ 

 وهُ يَْقتُلُ  َحتَّى يَْشَربُوا َوالَ  يَأُْكلُوا الَ  أَنْ  أَْنفَُسهُمْ  َحَرُموا قَدْ  لَهُ، َكاِمنُونَ  ِمْنهُمْ  َرُجَلً 

ابَّ  األَِميرُ  فَأَْطلَقَ  .«ِمْنكَ  اْلَوْعدَ  ُمْنتَِظُرونَ  ُمْستَِعدُّونَ  اآلنَ  َوهُمُ   :نْ أَ  إِيَّاهُ  ُموِصيًا الشَّ

ادِ  ِمنْ  اْثنَْينِ  َدَعا ثُمَّ  .«بِهَذا أَْعلَْمتَنِي إِنَّكَ  ألََحدٍ  تَقُلْ  الَ » ا» :َوقَالَ  اْلِمئَاتِ  قُوَّ  ئَتَيْ مِ  أَِعدَّ

اَعةِ  ِمنَ  َراِمحٍ، َوِمئَتَيْ  فَاِرًسا َوَسْبِعينَ  قَْيَصِريَّةَ، إِلَى لِيَْذهَبُوا َعْسَكِريٍّ   لثَّالِثَةِ ا السَّ

َما َوأَنْ  اللَّْيِل. ِمنَ   .«ياْلَوالِ  فِيلِْكسَ  إِلَى َسالًِما َويُوِصَلَهُ  بُولُسَ  لِيُْرِكبَا َدَوابَّ  يُقَدِّ

وَرةَ  هِذهِ  َحاِويَةً  ِرَسالَةً  َوَكتَبَ   يزِ اْلَعزِ  إِلَى َسَلًَما يُْهِدي لِيِسيَاُس، ُكلُوِديُوسُ : »الصُّ

ُجلُ  هَذا: اْلَوالِي فِيلِْكسَ  ا الرَّ  َمعَ  تُ أَْقبَلْ  يَْقتُلُوهُ، أَنْ  ُمْزِمِعينَ  َوَكانُوا اْليَهُودُ  أَْمَسَكهُ لَمَّ
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. أَنَّهُ أُْخبِْرتُ  إِذْ  َوأَْنقَْذتُهُ، اْلَعْسَكرِ   هَاألَْجلِ  الَّتِي اْلِعلَّةَ  أَْعلَمَ  أَنْ  أُِريدُ  َوُكْنتُ  ُروَمانِيٌّ

ا فََوَجْدتُهُ َمْجَمِعِهْم، إِلَى فَأَْنَزْلتُهُ َعلَْيِه، يَْشتَُكونَ  َكانُوا  ائِلِ َمسَ  ِجهَةِ  ِمنْ  َعلَْيهِ  َمْشُكّوً

ا ثُمَّ  ْيِه.َعلَ  تَُكنْ  لَمْ  اْلقُيُودَ  أَوِ  اْلَمْوتَ  تَْستَِحقُّ  َشْكَوى َولِكنَّ  نَاُموِسِهمْ   َمِكيَدةٍ بِ  أُْعلِْمتُ  لَمَّ

ُجلِ  َعلَى تَِصيرَ  أَنْ  َعتِيَدةٍ   أَْيًضا نَ اْلُمْشتَِكي آِمًرا إِلَْيَك، لِْلَوْقتِ  أَْرَسْلتُهُ اْليَهُوِد، ِمنَ  الرَّ

 بِهِ  اَوَذهَبُو أُِمُروا، َكَما بُولُسَ  أََخُذوا فَاْلَعْسَكرُ  .«ُمَعافىً  ُكنْ  َعلَْيهِ  َما لََدْيكَ  يَقُولُوا أَنْ 

 اْلُمَعْسَكِر. إِلَى َوَرَجُعوا َمَعهُ يَْذهَبُونَ  اْلفُْرَسانَ  تََرُكوا اْلَغدِ  َوفِي أَْنتِيبَاْتِريَس. إِلَى لَْيَلً 

ا َوأُولئِكَ  َسالَةَ  َوَدفَُعوا قَْيَصِريَّةَ  َدَخلُوا لَمَّ  إِلَْيِه. اأَْيضً  بُولُسَ  أَْحَضُروا اْلَوالِي، إِلَى الرِّ

ا َسالَةَ، اْلَوالِي قََرأَ  فَلَمَّ  :قَالَ  ِكيلِيِكيَّةَ، ِمنْ  أَنَّهُ َوَوَجدَ  هَُو، ِوالَيَةٍ  أَيَّةِ  ِمنْ  َوَسأَلَ  الرِّ

 قَْصرِ  فِي يُْحَرسَ  أَنْ  َوأََمرَ  «أَْيًضا َعلَْيكَ  اْلُمْشتَُكونَ  َحَضرَ  َمتَى َسأَْسَمُعكَ »

 ِهيُروُدَس.

َسة، آمين.لَْم تََزْل  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 90:  12) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا. َعلي ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 2 ، 2 ،6 : 92 مز

، َوأَُرنِّمُ  أَُسبِحُ  بِّ ي، لِ  َوإْستَِجبْ  َربُّ َصْوتِي الَِذى بِِه ْدُعوتَِك، إْرَحْمنِي يَا اِْستَِمعْ  لِلرَّ

 .هَلِّلُويَا .قَْلبِي قَالَ  فَإنَهُ لَكَ 
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اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َماَواتِ  َملَُكوتُ  يُْشبِهُ لِذلِكَ  ا َعبِيَدهُ. يَُحاِسبَ  أَنْ  أََرادَ  َملًِكا إِْنَسانًا السَّ  فِي اْبتََدأَ  فَلَمَّ

مَ  اْلُمَحاَسبَةِ   أََمرَ  يُوفِي َما لَهُ يَُكنْ  لَمْ  َوإِذْ  َوْزنٍَة. آالَفِ  بَِعْشَرةِ  َمْديُونٌ  َواِحدٌ  إِلَْيهِ  قُدِّ

ْيُن. َويُوفَي لَهُ، َما َوُكلُّ  َوأَْوالَُدهُ  َواْمَرأَتُهُ هُوَ  يُبَاعَ  أَنْ  َسيُِّدهُ   هُلَ  َوَسَجدَ  اْلَعْبدُ  فََخرَّ  الدَّ

 لَهُ َوتََركَ  هُ،َوأَْطلَقَ  اْلَعْبدِ  ذلِكَ  َسيِّدُ  فَتََحنَّنَ  اْلَجِميَع. فَأُوفِيَكَ  َعلَيَّ  تََمهَّلْ  َسيُِّد، يَا: قَائَِلً 

ْيَن. ا الدَّ  ةِ بِِمئَ  لَهُ َمْديُونًا َكانَ  ُرفَقَائِِه، اْلَعبِيدِ  ِمنَ  َواِحًدا َوَجدَ  اْلَعْبدُ  ذلِكَ  َخَرجَ  َولَمَّ

 قََدَمْيهِ  لَىعَ  َرفِيقُهُ اْلَعْبدُ  فََخرَّ  َعلَْيَك. لِي َما أَْوفِني: قَائَِلً  بُِعنُقِهِ  َوأََخذَ  فَأَْمَسَكهُ ِدينَاٍر،

 ِسْجنٍ  يفِ  َوأَْلقَاهُ  َمَضى بَلْ  يُِردْ  فَلَمْ  اْلَجِميَع. فَأُوفِيَكَ  َعلَيَّ  تََمهَّلْ : قَائَِلً  إِلَْيهِ  َوطَلَبَ 

ْينَ  يُوفِيَ  َحتَّى ا .الدَّ ا َحِزنُوا َكاَن، َما ُرفَقَاُؤهُ  اْلَعبِيدُ  َرأَى فَلَمَّ وا َوأَتَْوا ِجّدً  لَىعَ  َوقَصُّ

يُر، اْلَعْبدُ  أَيُّهَا: لَهُ َوقَالَ  َسيُِّدهُ  ِحينَئِذٍ  فََدَعاهُ  َجَرى. َما ُكلَّ  َسيِِّدِهمْ  رِّ ْينِ ا ذلِكَ  ُكلُّ  الشِّ  لدَّ

. طَلَْبتَ  ألَنَّكَ  لَكَ  تََرْكتُهُ  َكَما فِيقَكَ رَ  اْلَعْبدَ  تَْرَحمُ  أَْيًضا أَْنتَ  أَنَّكَ  يَْنبَِغي َكانَ  أَفََما إِلَيَّ

بِينَ  إِلَى َوَسلََّمهُ َسيُِّدهُ  َوَغِضبَ  أَنَا؟ َرِحْمتُكَ   ْيِه.َعلَ  لَهُ َكانَ  َما ُكلَّ  يُوفِيَ  َحتَّى اْلُمَعذِّ

َماِويُّ  أَبِي فَهَكَذا الَ  ألَِخيهِ  َواِحدٍ  ُكلُّ  قُلُوبُِكمْ  ِمنْ  تَْتُرُكوا لَمْ  إِنْ  بُِكمْ  يَْفَعلُ  السَّ   تِِه.زَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 من الُصوم الُمقدس َرابعِمن اإلسبوع ال ثنينيوم اإل
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (41 - 1:  92)ِسفِر التَكوين 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ التَكوين لُموسى النَبى، ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ا َوَحَدثَ   َوقَالَ  األَْكبَرَ  اْبنَهُ ِعيُسوَ  َدَعا أَنَّهُ النَّظَِر، َعنِ  َعْينَاهُ  َوَكلَّتْ  إِْسَحاقُ  َشاخَ  لَمَّ

 اتِي.َوفَ  يَْومَ  أَْعِرفُ  َولَْستُ  ِشْختُ  قَدْ  إِنَّنِي: »فَقَالَ  .«هأَنََذا: »لَهُ فَقَالَ  «اْبنِي يَا: »لَهُ

تَكَ  ُخذْ  فَاآلنَ  يَّةِ  إِلَى َواْخُرجْ  َوقَْوَسَك، ُجْعبَتَكَ : ُعدَّ  اْصنَعْ وَ  َصْيًدا، لِي َوتََصيَّدْ  اْلبَرِّ

، َكَما أَْطِعَمةً  لِي  انَتْ َوكَ  .«أَُموتَ  أَنْ  قَْبلَ  نَْفِسي تُبَاِرَككَ  َحتَّى آلُكلَ  بِهَا َوْأتِنِي أُِحبُّ

يَّةِ  إِلَى ِعيُسو فََذهَبَ  اْبنِهِ  ِعيُسو َمعَ  إِْسَحاقُ  تََكلَّمَ  إِذْ  َساِمَعةً  ِرْفقَةُ   طَادَ يَصْ  َكيْ  اْلبَرِّ

ا بِِه. لِيَأْتِيَ  َصْيًدا  يَُكلِّمُ  اكَ أَبَ  َسِمْعتُ  قَدْ  إِنِّي: »قَائِلةً  اْبنِهَا يَْعقُوبَ  فََكلمتْ  ِرْفقَةُ  َوأَمَّ

بِّ  أََمامَ  َوأُبَاِرَككَ  آلُكلَ  أَْطِعَمةً  لِي َواْصنَعْ  بَِصْيدٍ  اْئتِنِي: قَائَِلً  أََخاكَ  ِعيُسوَ   ْبلَ قَ  الرَّ

 ِمنْ  يلِ  َوُخذْ  اْلَغنَمِ  إِلَى اِْذهَبْ : بِهِ  آُمُركَ  أَنَا َما فِي لِقَْولِي اْسَمعْ  اْبنِي يَا فَاآلنَ  َوفَاتِي.

، َكَما ألَبِيكَ  أَْطِعَمةً  فَأَْصنََعهَُما اْلِمْعَزى، ِمنَ  َجيَِّدْينِ  َجْديَْينِ  هُنَاكَ   افَتُْحِضَرهَ  يُِحبُّ

هِ  لِِرْفقَةَ  يَْعقُوبُ  فَقَالَ  .«َوفَاتِهِ  قَْبلَ  يُبَاِرَككَ  َحتَّى لِيَأُْكلَ  أَبِيكَ  إِلَى  ِعيُسو َذاهُوَ : »أُمِّ

نِي ُربََّما أَْملَُس. َرُجلٌ  َوأَنَا أَْشَعرُ  َرُجلٌ  أَِخي  ،َكُمتَهَاِونٍ  َعْينَْيهِ  فِي فَأَُكونُ  أَبِي يَُجسُّ

هُ لَهُ فَقَالَتْ  .«بََرَكةً  الَ  لَْعنَةً  نَْفِسي َعلَى َوأَْجلِبُ   لِقَْولِي ْسَمعْ اِ  اْبنِي يَا َعلَيَّ  لَْعنَتُكَ : »أُمُّ

ِه، َوأَْحَضرَ  َوأََخذَ  فََذهَبَ  .«لِي ُخذْ  َواْذهَبْ  فَقَطْ  هُ فََصنََعتْ  ألُمِّ  َكانَ  َكَما أَْطِعَمةً  أُمُّ

. أَبُوهُ   فِي هَاِعْندَ  َكانَتْ  الَّتِي اْلفَاِخَرةَ  األَْكبَرِ  اْبنِهَا ِعيُسو ثِيَابَ  ِرْفقَةُ  َوأََخَذتْ  يُِحبُّ

 ْديَيِ جَ  ُجلُودَ  ُعنُقِهِ  َوَمَلََسةَ  يََدْيهِ  َوأَْلبََستْ  األَْصَغَر، اْبنَهَا يَْعقُوبَ  َوأَْلبََستْ  اْلبَْيتِ 

 لَىإِ  فََدَخلَ  اْبنِهَا. يَْعقُوبَ  يَدِ  فِي َصنََعتْ  الَّتِي َواْلُخْبزَ  األَْطِعَمةَ  َوأَْعطَتِ  ْعَزى.اْلمِ 

 أَنَا» :ألَبِيهِ  يَْعقُوبُ  فَقَالَ  .«اْبنِي؟ يَا أَْنتَ  َمنْ  هأَنََذا: »فَقَالَ  «أَبِي يَا: »َوقَالَ  أَبِيهِ 
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 .«نَْفُسكَ  تُبَاِرَكنِي لَِكيْ  َصْيِدي ِمنْ  َوُكلْ  اْجلِسْ  قُمِ  َكلَّْمتَنِي َكَما فََعْلتُ  قَدْ  بِْكُركَ  ِعيُسو

بَّ  إِنَّ : »فَقَالَ  «اْبنِي؟ يَا لِتَِجدَ  أَْسَرْعتَ  الَِّذي هَذا َما: »الْبنِهِ  إِْسَحاقُ  فَقَالَ   هَكَ إِل الرَّ

رَ  قَدْ  مْ : »لِيَْعقُوبَ  إِْسَحاقُ  فَقَالَ  .«لِي يَسَّ كَ  تَقَدَّ  أَمْ  يُسوعِ  اْبنِي هُوَ  أَأَْنتَ  اْبنِي يَا ألَُجسَّ

مَ  «الَ؟ هُ أَبِيِه، إِْسَحاقَ  إِلَى يَْعقُوبُ  فَتَقَدَّ ْوتُ : »َوقَالَ  فََجسَّ  لِكنَّ وَ  يَْعقُوَب، َصْوتُ  الصَّ

 فَبَاَرَكهُ. يِه،أَخِ  ِعيُسو َكيََديْ  ُمْشِعَرتَْينِ  َكانَتَا يََدْيهِ  ألَنَّ  يَْعِرْفهُ َولَمْ  .«ِعيُسو يََدا اْليََدْينِ 

مْ : »فَقَالَ  .«هُوَ  أَنَا: »فَقَالَ  «ِعيُسو؟ اْبنِي هُوَ  أَْنتَ  هَلْ : »َوقَالَ   دِ َصيْ  ِمنْ  آلُكلَ  لِي قَدِّ

مَ  «نَْفِسي تُبَاِرَككَ  َحتَّى اْبنِي  إِْسَحاقُ  لَهُ فَقَالَ  فََشِرَب. َخْمًرا لَهُ َوأَْحَضرَ  فَأََكَل، لَهُ فَقَدَّ

مْ : »أَبُوهُ  مَ  .«اْبنِي يَا َوقَبِّْلنِي تَقَدَّ  اْنظُرْ : »َوقَالَ  َوبَاَرَكهُ، ثِيَابِهِ  َرائَِحةَ  فََشمَّ  َوقَبَّلَهُ، فَتَقَدَّ

. بَاَرَكهُ قَدْ  َحْقل َكَرائَِحةِ  اْبنِي َرائَِحةُ  بُّ َماءِ  نََدى ِمنْ  هللاُ  فَْليُْعِطكَ  الرَّ  َسمِ دَ  َوِمنْ  السَّ

 ًداَسيِّ ُكنْ  قَبَائِلُ  لَكَ  َوتَْسُجدْ  ُشُعوٌب، لَكَ  لِيُْستَْعبَدْ  َوَخْمٍر. ِحْنطَةٍ  َوَكْثَرةَ  األَْرضِ 

كَ  بَنُو لَكَ  َوْليَْسُجدْ  إِلْخَوتَِك،  .«ُمبَاَرِكينَ  َوُمبَاِرُكوكَ  َمْلُعونِيَن، الَِعنُوكَ  لِيَُكنْ  أُمِّ

 إِْسَحاقَ  لَُدنْ  ِمنْ  َخَرجَ  قَدْ  َويَْعقُوبُ  يَْعقُوَب، بََرَكةِ  ِمنْ  إِْسَحاقُ  فََرغَ  ِعْنَدَما َوَحَدثَ 

 هِ أَبِي إِلَى بِهَا َوَدَخلَ  أَْطِعَمةً  أَْيًضا هُوَ  فََصنَعَ  َصْيِدِه، ِمنْ  أَتَى أََخاهُ  ِعيُسوَ  أَنَّ  أَبِيِه،

 إِْسَحاقُ  لَهُ الَ فَقَ  .«نَْفُسكَ  تُبَاِرَكنِي َحتَّى اْبنِهِ  َصْيدِ  ِمنْ  َويَأُْكلْ  أَبِي لِيَقُمْ : »ألَبِيهِ  َوقَالَ 

 يًماَعظِ  اْرتَِعاًدا إِْسَحاقُ  فَاْرتََعدَ  .«ِعيُسو بِْكُركَ  اْبنُكَ  أَنَا: »فَقَالَ  «أَْنَت؟ َمنْ : »أَبُوهُ 

ا  أَنْ  قَْبلَ  اْلُكلِّ  ِمنَ  فَأََكْلتُ  إِلَيَّ  بِهِ  َوأَتَى َصْيًدا اْصطَادَ  الَِّذي هُوَ  فََمنْ : »َوقَالَ  ِجّدً

 َصَرخَ  أَبِيهِ  َكَلَمَ  ِعيُسو َسِمعَ  فَِعْنَدَما .«ُمبَاَرًكا َويَُكونُ  نََعْم، َوبَاَرْكتُهُ؟ تَِجيَء،

ةً  َعِظيَمةً  َصْرَخةً  ا، َوُمرَّ  قَدْ : »فَقَالَ  .«أَبِي يَا أَْيًضا أَنَا بَاِرْكنِي: »ألَبِيهِ  َوقَالَ  ِجّدً

 يتََعقَّبَنِ  فَقَدْ  يَْعقُوَب، ُدِعيَ  اْسَمهُ إِنَّ  أَالَ : »فَقَالَ  .«بََرَكتَكَ  َوأََخذَ  بَِمْكرٍ  أَُخوكَ  َجاءَ 

تَْينِ  اآلنَ   يلِ  أَْبقَْيتَ  أََما: »قَالَ  ثُمَّ  «بََرَكتِي أََخذَ  قَدْ  اآلنَ  َوهَُوَذا بَُكوِريَّتِي، أََخذَ  َمرَّ

 ِميعَ جَ  إِلَْيهِ  َوَدفَْعتُ  لََك، َسيًِّدا َجَعْلتُهُ قَدْ  إِنِّي: »لِِعيُسو َوقَالَ  إِْسَحاقُ  فَأََجابَ  «بََرَكةً؟

 ُسوِعي فَقَالَ  «اْبنِي؟ يَا إِلَْيكَ  أَْصنَعُ  فََماَذا َوَخْمرٍ  بِِحْنطَةٍ  َوَعَضْدتُهُ َعبِيًدا، إِْخَوتِهِ 

 َصْوتَهُ ُسوِعي َوَرفَعَ  «أَبِي يَا أَْيًضا أَنَا بَاِرْكنِي أَبِي؟ يَا فَقَطْ  َواِحَدةٌ  بََرَكةٌ  أَلَكَ : »ألَبِيهِ 
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 نََدى َوبَِلَ  َمْسَكنَُك، يَُكونُ  األَْرضِ  َدَسمِ  بَِلَ  هَُوَذا: »أَبُوهُ  إِْسَحاقُ  فَأََجابَ  َوبََكى.

َماءِ   أَنَّكَ  ْجَمحُ تَ  ِحينََما يَُكونُ  َولِكنْ  تُْستَْعبَُد، َوألَِخيكَ  تَِعيُش، َوبَِسْيفِكَ  فَْوُق. ِمنْ  السَّ

رُ   بِهَا اَرَكهُبَ  الَّتِي اْلبََرَكةِ  أَْجلِ  ِمنْ  يَْعقُوبَ  َعلَى ِعيُسو فََحقَدَ  .«ُعنُقِكَ  َعنْ  نِيَرهُ  تَُكسِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .أَبُوهُ 

 

 (09 - 94:  14)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 َحطِّمَ أُ  أَنْ : يَْثبُتُ  نََوْيتُ  َوَكَما يَِصيُر، قََصْدتُ  َكَما إِنَّهُ: »قَائَِلً  اْلُجنُودِ  َربُّ  َحلَفَ  قَدْ 

 َكتِفِِهمْ  َعنْ  َويَُزولَ  نِيُرهُ، َعْنهُمْ  فَيَُزولَ  ِجبَالِي، َعلَى َوأَُدوَسهُ أَْرِضي فِي أَشُّورَ 

 اْلَمْمُدوَدةُ  اْليَدُ  ِهيَ  َوهِذهِ  األَْرِض، ُكلِّ  َعلَى بِهِ  اْلَمْقِضيُّ  القََضاءُ  هُوَ  هَذا .«ِحْملُهُ

 فََمنْ  اْلَمْمُدوَدةُ، ِهيَ  َويَُدهُ  يُبَطُِّل؟ فََمنْ  قََضى، قَدْ  اْلُجنُودِ  َربَّ  فَإِنَّ  األَُمِم. ُكلِّ  َعلَى

هَا؟  ،فِلِْسِطينَ  َجِميعَ  يَا تَْفَرِحي الَ : اْلَوْحيُ  هَذا َكانَ  آَحازَ  اْلَملِكِ  َوفَاةِ  َسنَةِ  فِي يَُردُّ

اِربَكِ  اْلقَِضيبَ  ألَنَّ   تَُكونُ  َوثََمَرتُهُ أُْفُعواٌن، يَْخُرجُ  اْلَحيَّةِ  أَْصلِ  ِمنْ  فَإِنَّهُ اْنَكَسَر، الضَّ

ا ثُْعبَانًا  أُِميتُ وَ  بِاألََماِن، اْلبَائُِسونَ  َويَْربِضُ  اْلَمَساِكيِن، أَْبَكارُ  َوتَْرَعى طَيَّاًرا. ُمِسّمً

 َذابَ  دْ قَ  اْلَمِدينَةُ  أَيَّتُهَا اْصُرِخي اْلبَابُ  أَيُّهَا َوْلِولْ  بَقِيَّتَِك. فَيَْقتُلُ  بِاْلُجوعِ، أَْصلَكِ 

َمالِ  ِمنَ  ألَنَّهُ فِلِْسِطيُن، يَا َجِميُعكِ   َماَذابِ فَ  ُجيُوِشِه. فِي َشاذٌّ  َولَْيسَ  ُدَخاٌن، يَأْتِي الشَّ

بَّ  إِنَّ  األَُمِم؟ ُرُسلُ  يَُجابُ   .َشْعبِهِ  بَائُِسو يَْحتَِمي َوبِهَا ِصْهيَْوَن، أَسَّسَ  الرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (16:  12 – 1:  16)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الصَديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ونَ  هَذا ِمْثلَ  َكثِيًرا َسِمْعتُ  قَدْ : »َوقَالَ  أَيُّوبُ  فَأََجابَ   ِمنْ  هَلْ  ُكلُُّكْم. ُمْتِعبُونَ  ُمَعزُّ

 ْثلَُكْم،مِ  أَتََكلَّمَ  أَنْ  أَْستَِطيعُ  أَْيًضا أَنَا تَُجاِوَب؟ َحتَّى يُهَيُِّجكَ  َماَذا أَوْ  فَاِرغٍ؟ لَِكَلَمٍ  نِهَايَةٍ 

 بَلْ  إِلَْيُكْم. َرْأِسي َوأُْنِغضَ  أَْقَواالً  َعلَْيُكمْ  أَْسُردَ  َوأَنْ  نَْفِسي، َمَكانَ  أَْنفُُسُكمْ  َكانَتْ  لَوْ 

ُدُكمْ  ُكْنتُ   َوإِنْ  تِي،َكآبَ  تَْمتَنِعْ  لَمْ  تََكلَّْمتُ  إِنْ » تُْمِسُكُكْم. َشفَتَيَّ  َوتَْعِزيَةُ  بِفَِمي، أَُشدِّ

َرنِي اآلنَ  إِنَّهُ َعنِّي؟ يَْذهَبُ  فََماَذا َسَكتُّ  ْبتَ  َضجَّ  َعلَيَّ  قَبَْضتَ  َجَماَعتِي. ُكلَّ  َخرَّ

 قَ َحرَ  َواْضطَهََدنِي اْفتََرَسنِي َغَضبُهُ َوْجِهي. فِي يَُجاِوبُ  هَُزالِي َعلَيَّ  قَامَ  َشاِهدٌ  ُوِجدَ 

ي أَْسنَانَهُ َعلَيَّ  دُ  َعُدوِّ . َعْينَْيهِ  يَُحدِّ  فَكِّي َعلَى لَطَُمونِي أَْفَواهَهُمْ  َعلَيَّ  فََغُروا َعلَيَّ

 َرَحنِي.طَ  األَْشَرارِ  أَْيِدي َوفِي الظَّالِِم، إِلَى هللاُ  َدفََعنِيَ  َجِميًعا. َعلَيَّ  تََعاَونُوا تَْعيِيًرا

 َحاطَتْ أَ  َغَرًضا. لَهُ َونََصبَنِي فََحطََّمنِي، بِقَفَايَ  َوأَْمَسكَ  فََزْعَزَعنِي، ُمْستَِريًحا ُكْنتُ 

 َعلَى ْقتَِحاًماا يَْقتَِحُمنِي األَْرِض. َعلَى َمَراَرتِي َسفَكَ  يُْشفِقْ  َولَمْ  ُكْليَتَيَّ  َشقَّ  ُرَماتُهُ بِي

 .قَْرنِي التَُّرابِ  فِي َوَدَسْستُ  ِجْلِدي، َعلَى ِمْسًحا ِخْطتُ  َكَجبَّاٍر. َعلَيَّ  يَْعُدو اْقتَِحامٍ 

 يَِدي، فِي ظُْلمَ  الَ  أَنَّهُ َمعَ  اْلَمْوِت. ِظلُّ  هُُدبِي َوَعلَى اْلبَُكاِء، ِمنَ  َوْجِهي اِْحَمرَّ 

 نَ اآل أَْيًضا لُِصَراِخي. َمَكانٌ  يَُكنْ  َوالَ  َدِمي، تَُغطِّي الَ  أَْرضُ  يَا» َخالَِصةٌ. َوَصَلَتِي

َماَواتِ  فِي هَُوَذا  أَْصَحابِي هُمْ  بِي اْلُمْستَْهِزئُونَ  األََعالِي. فِي َوَشاِهِدي َشِهيِدي، السَّ

 تْ َمضَ  إَِذا َصاِحبِِه. لََدى آَدمَ  َكاْبنِ  هللاِ  ِعْندَ  اإِلْنَسانَ  يَُحاِكمَ  لَِكيْ  َعْينِي. تَْقطُرُ  ّلِلِ 

 َماإِنَّ  اْنطَفَأَتْ  أَيَّاِمي تَلِفَتْ  ُروِحي» ِمْنهَا. أَُعودُ  الَ  طَِريق فِي أَْسلُكُ  قَلِيلَةٌ  ِسنُونَ 

 ُكنْ  .«ُمَشاَجَراتِِهمْ  َعلَى تَبِيتُ  َوَعْينِي ِعْنِدي، اْلُمَخاتِلُونَ  لَْوالَ » .«لِي اْلقُبُورُ 

 ْجلِ ألَ  اْلفِْطنَِة، َعنِ  قَْلبَهُمْ  َمنَْعتَ  ألَنَّكَ  يَِدي؟ يَُصفِّقُ  الَِّذي هُوَ  َمنْ  نَْفِسكَ  ِعْندَ  َضاِمنِي

ْلِب، األَْصَحابَ  يَُسلِّمُ  الَِّذي تَْرفَُعهُُم. الَ  ذلِكَ   َمثََلً  أَْوقَفَنِي بَنِيِه. ُعيُونُ  ْتلَفُ تَ  لِلسَّ

ُعوِب،  اُكلُّهَ  َوأَْعَضائِي اْلُحْزِن، ِمنَ  َعْينِي َكلَّتْ  اْلَوْجِه. فِي لِْلبَْصقِ  َوِصْرتُ  لِلشُّ
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. بُ  َكالظِّلِّ ا اْلفَاِجِر. َعلَى يَْنتَِهضُ  َواْلبَِرئُ  هَذا، ِمنْ  اْلُمْستَقِيُمونَ  يَتََعجَّ يقُ الصِّ  أَمَّ  دِّ

ةً. يَْزَدادُ  اْليََدْينِ  َوالطَّاِهرُ  بِطَِريقِِه، فَيَْستَْمِسكُ   فََلَ  ْوا،َوتََعالَ  ُكلُُّكمْ  اْرِجُعوا َولِكنِ » قُوَّ

 اللَّْيلَ  يَْجَعلُونَ  اْنتََزَعْت. قَدِ  قَْلبِي، إِْرثُ  َمقَاِصِدي، َعبََرتْ  قَدْ  أَيَّاِمي َحِكيًما. فِيُكمْ  أَِجدُ 

 ِشي،فَِرا َمهَّْدتُ  الظََّلَمِ  َوفِي لِي، بَْيتًا اْلهَاِويَةَ  َرَجْوتُ  إَِذا لِلظُّْلَمِة. قَِريبًا نُوًرا نَهَاًرا،

ودِ  أَبِي، أَْنتَ : لِْلقَْبرِ  َوقُْلتُ   َمنْ  آَمالِي، آَمالِي؟ إًِذا فَأَْينَ  َوأُْختِي، أُمِّي أَْنتَ : َولِلدُّ

 .«التَُّرابِ  فِي َمًعا تَْرتَاحُ  إِذْ  اْلهَاِويَةِ  َمَغالِيقِ  ىإِلَ  تَْهبِطُ  يَُعايِنُهَا؟

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 

 بَاِكر

 (12 - 2:  14) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُهِمن   .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 2، 2: 92 ، 1:  22 مز

ِعي، إرَحَمني َوإْستَِجبْ  َعنْ  تَتََغاضَ  َوالَ  لَِصَلَتِي، هللَاُ  إنِصت يَا إَن لََك لِي، ف تََضرُّ

 .هَلِّلُويَا .قَاَل قَلبِي
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ينَ  َوقَالَ   َمتَى: »لَهُمْ  قِائَِلً  األُولَى اْلُمتََّكآتِ  ْختَاُرواإ َكْيفَ  يَُلَِحظُ  َوهُوَ  َمثََلً، لِْلَمْدُعوِّ

ِل، اْلُمتََّكإِ  فِي تَتَِّكئْ  فََلَ  ُعْرسٍ  إِلَى أََحدٍ  ِمنْ  ُدِعيتَ   دْ قَ  يَُكونُ  ِمْنكَ  أَْكَرمَ  لََعلَّ  األَوَّ

 بَِخَجل تَْبتَِدئُ  فَِحينَئِذٍ  لِهَذا َمَكانًا أَْعطِ : لَكَ  َويَقُولَ  َوإِيَّاهُ  َدَعاكَ  الَِّذي فَيَأْتِيَ  ِمْنهُ. ُدِعيَ 
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 تَّىحَ  األَِخيِر، اْلَمْوِضعِ  فِي َواتَِّكئْ  فَاْذهَبْ  ُدِعيتَ  َمتَى بَلْ  األَِخيَر. اْلَمْوِضعَ  تَأُْخذُ 

 أََمامَ  دٌ َمجْ  لَكَ  يَُكونُ  ِحينَئِذٍ  فَْوقُ  إِلَى اْرتَفِعْ  َصِديُق، يَا: لَكَ  يَقُولُ  َدَعاكَ  الَِّذي َجاءَ  إَِذا

 أَْيًضا َوقَالَ  .«يَْرتَفِعُ  نَْفَسهُ يََضعُ  َوَمنْ  يَتَِّضعُ  نَْفَسهُ يَْرفَعُ  َمنْ  ُكلَّ  ألَنَّ  َمَعَك. اْلُمتَِّكئِينَ 

 كَ أَْقِربَاءَ  َوالَ  إِْخَوتَكَ  َوالَ  أَْصِدقَاَءكَ  تَْدعُ  فََلَ  َعَشاءً  أَوْ  َغَداءً  َصنَْعتَ  إَِذا» :َدَعاهُ  لِلَِّذي

 ْعتَ َصنَ  إَِذا بَلْ  ُمَكافَاةٌ. لَكَ  فَتَُكونَ  أَْيًضا، هُمْ  يَْدُعوكَ  لِئََلَّ  األَْغنِيَاَء، اْلِجيَرانَ  َوالَ 

 لَهُمْ  لَْيسَ  إِذْ  الطُّوبَى لَكَ  فَيَُكونَ  اْلُعْمَي، اْلُعْرَج، اْلُجْدَع، اْلَمَساِكيَن،: فَاْدعُ  ِضيَافَةً 

ا .«األَْبَرارِ  قِيَاَمةِ  فِي تَُكافَى ألَنَّكَ  يَُكافُوَك، َحتَّى  تَِّكئِينَ اْلمُ  ِمنَ  َواِحدٌ  ذلِكَ  َسِمعَ  فَلَمَّ

 .«هللاِ  َملَُكوتِ  فِي ُخْبًزا يَأُْكلُ  لَِمنْ  طُوبَى» :لَهُ قَالَ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (96 - 19:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 تُمْ ِعشْ  إِنْ  ألَنَّهُ اْلَجَسِد. َحَسبَ  لِنَِعيشَ  لِْلَجَسدِ  لَْيسَ  َمْديُونُونَ  نَْحنُ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا فَإًِذا

وحِ  ُكْنتُمْ  إِنْ  َولِكنْ  فََستَُموتُوَن، اْلَجَسدِ  َحَسبَ   تَْحيَْوَن.فَسَ  اْلَجَسدِ  أَْعَمالَ  تُِميتُونَ  بِالرُّ

 ْلُعبُوِديَّةِ ا ُروحَ  تَأُْخُذوا لَمْ  إِذْ  هللاِ. أَْبنَاءُ  هُمْ  فَأُولئِكَ  هللاِ، بُِروحِ  يَْنقَاُدونَ  الَِّذينَ  ُكلَّ  ألَنَّ 

وحُ  .«اآلبُ  أَبَا يَا» :نَْصُرخُ  بِهِ  الَِّذي التَّبَنِّي ُروحَ  أََخْذتُمْ  بَلْ  لِْلَخْوِف، أَْيًضا  نَْفُسهُ اَلرُّ

 هللاِ  َوَرثَةُ  أَْيًضا، َوَرثَةٌ  فَإِنَّنَا أَْوالًَدا ُكنَّا فَإِنْ  هللاِ. أَْوالَدُ  أَنَّنَا ألَْرَواِحنَا يَْشهَدُ  أَْيًضا

دَ  لَِكيْ  َمَعهُ نَتَأَلَّمُ  ُكنَّا إِنْ  اْلَمِسيحِ  َمعَ  َوَواِرثُونَ   آالَمَ  أَنَّ  أَْحِسبُ  فَإِنِّي َمَعهُ. أَْيًضا نَتََمجَّ

َمانِ   يَتََوقَّعُ  لِيقَةِ اْلخَ  اْنتِظَارَ  ألَنَّ  فِينَا. يُْستَْعلَنَ  أَنْ  اْلَعتِيدِ  بِاْلَمْجدِ  تُقَاسُ  الَ  اْلَحاِضرِ  الزَّ



 من الُصوم الُمقدس َرابعيوم اإلثنين من اإلسبوع ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1192 

 الَِّذي أَْجلِ  ِمنْ  بَلْ  طَْوًعا، لَْيسَ  لِْلبُْطلِ  اْلَخلِيقَةُ  أُْخِضَعتِ  إِذْ  هللاِ. أَْبنَاءِ  ْستِْعَلَنَ إ

َجاِء. َعلَى أَْخَضَعهَا  لَىإِ  اْلفََسادِ  ُعبُوِديَّةِ  ِمنْ  َستُْعتَقُ  أَْيًضا نَْفَسهَا اْلَخلِيقَةَ  ألَنَّ  الرَّ

يَّةِ   َولَْيسَ  .اآلنَ  إِلَى َمًعا َوتَتََمخَّضُ  تَئِنُّ  اْلَخلِيقَةِ  ُكلَّ  أَنَّ  نَْعلَمُ  فَإِنَّنَا هللاِ. أَْوالَدِ  َمْجدِ  ُحرِّ

وحِ، بَاُكوَرةُ  لَنَا الَِّذينَ  نَْحنُ  بَلْ  فَقَْط، هَكَذا  ْنفُِسنَا،أَ  فِي نَئِنُّ  أَْيًضا أَْنفُُسنَا نَْحنُ  الرُّ

َجاءِ  ألَنَّنَا أَْجَساِدنَا. فَِداءَ  التَّبَنِّيَ  ُمتََوقِِّعينَ  َجاءَ  َولِكنَّ  َخلَْصنَا بِالرَّ  لَْيسَ  رَ اْلَمْنظُو الرَّ

 نَْنظُُرهُ  لَْسنَا َما نَْرُجو ُكنَّا إِنْ  َولِكنْ  أَْيًضا؟ يَْرُجوهُ  َكْيفَ  أََحدٌ  يَْنظُُرهُ  َما ألَنَّ  َرَجاًء،

ْبِر. نَتََوقَُّعهُ فَإِنَّنَا وحُ  َوَكذلِكَ  بِالصَّ  نَُصلِّي َما نَْعلَمُ  الَْسنَ  ألَنَّنَا َضَعفَاتِنَا، يُِعينُ  أَْيًضا الرُّ

وحَ  َولِكنَّ  يَْنبَِغي َكَما ألَْجلِهِ   بِهَا. يُْنطَقُ  الَ  بِأَنَّاتٍ  فِينَا يَْشفَعُ  نَْفَسهُ الرُّ

ِ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتياآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ هللاَّ

 

 

 (93 - 16:  2) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

الَِت، لِبَْعضٍ  بَْعُضُكمْ  إْعتَِرفُوا  طَلِبَةُ  فَْواتُشْ  لَِكيْ  بَْعٍض، ألَْجلِ  بَْعُضُكمْ  َوَصلُّوا بِالزَّ

 أَنْ  َصَلَةً  ىَوَصلَّ  ِمْثلَنَا، اآلالَمِ  تَْحتَ  إِْنَسانًا إِيلِيَّا َكانَ  فِْعلِهَا. فِي َكثِيًرا تَْقتَِدرُ  اْلبَارِّ 

 أَْيًضا، َصلَّى ثُمَّ  أَْشهٍُر. َوِستَّةَ  ِسنِينَ  ثََلَثَ  األَْرضِ  َعلَى تُْمِطرْ  فَلَمْ  تُْمِطَر، الَ 

َماءُ  فَأَْعطَتِ   بَْينَُكمْ  أََحدٌ  َضلَّ  إِنْ  اإِلْخَوةُ، أَيُّهَا ثََمَرهَا. األَْرضُ  َوأَْخَرَجتِ  َمطًَرا، السَّ

هُ  اْلَحقِّ  َعنِ   نَ مِ  نَْفًسا يَُخلِّصُ  طَِريقِِه، َضَلَلِ  َعنْ  َخاِطئًا َردَّ  َمنْ  أَنَّ  فَْليَْعلَمْ  أََحٌد، فََردَّ

 اْلَخطَايَا. ِمنَ  َكْثَرةً  َويَْستُرُ  اْلَمْوِت،

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (12 - 9:  11) اإلبَركِسيس

 

وحِ  يس: فصٌل مناإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  إِنَّكَ » :قَائِلِينَ  اْلِختَاِن، أَْهلِ  ِمنْ  الَِّذينَ  َخاَصَمهُ أُوُرَشلِيَم، إِلَى بُْطُرسُ  َصِعدَ  َولَمَّ

: قَائَِلً  بِالتَّتَابُعِ  لَهُمْ  يَْشَرحُ  بُْطُرسُ  فَاْبتََدأَ  .«َمَعهُمْ  َوأََكْلتَ  ُغْلفَةٍ  َذِوي ِرَجال إِلَى َدَخْلتَ 

 َءةٍ ُمَلَ  ِمْثلَ  نَاِزالً  إِنَاءً : ُرْؤيَا َغْيبَةٍ  فِي فََرأَْيتُ  أَُصلِّي، يَافَا َمِدينَةِ  فِي ُكْنتُ  أَنَا»

الَةٍ  َعِظيَمةٍ  َماِء، ِمنَ  أَْطَرافٍ  بِأَْربََعةِ  ُمدَّ . فَأَتَى السَّ ْستُ  إِلَيَّ َلً، فِيهِ  فَتَفَرَّ  َرأَْيتُ فَ  ُمتَأَمِّ

افَاتِ  َواْلُوُحوشَ  األَْرضِ  َدَوابَّ  حَّ َماِء. َوطُيُورَ  َوالزَّ : لِي قَائَِلً  َصْوتًا َوَسِمْعتُ  السَّ

 ٌس.نَجِ  أَوْ  َدنِسٌ  قَطُّ  فَِمي يَْدُخلْ  لَمْ  هُألَنَّ  يَاَربُّ  َكَلَّ : فَقُْلتُ  َوُكْل. اْذبَحْ  بُْطُرُس، قُْميَا

َماءِ  ِمنَ  ثَانِيَةً  َصْوتٌ  فَأََجابَنِي ْسهُ الَ  هللاُ  طَهََّرهُ  َما: السَّ  َعلَى هَذا َوَكانَ  أَْنَت. تُنَجِّ

اتٍ  ثََلَثِ  َماءِ  إِلَى اْلَجِميعُ  اْنتُِشلَ  ثُمَّ  َمرَّ  ْلَوْقتِ لِ  َوقَفُوا قَدْ  ِرَجال ثََلَثَةُ  َوإَِذا أَْيًضا. السَّ

وحُ  لِي فَقَالَ  قَْيَصِريَّةَ. ِمنْ  إِلَيَّ  ُمْرَسلِينَ  فِيِه، ُكْنتُ  الَِّذي اْلبَْيتِ  ِعْندَ   ْذهَبَ أَ  أَنْ  الرُّ

تَّةُ  اإِلْخَوةُ  هُؤالَءِ  أَْيًضا َمِعي َوَذهَبَ  َشْيءٍ  فِي ُمْرتَابٍ  َغْيرَ  َمَعهُمْ   بَْيتَ  فََدَخْلنَا السِّ

ُجِل،  ِرَجاالً، ايَافَ  إِلَى أَْرِسلْ : لَهُ َوقَائَِلً  قَائًِما بَْيتِهِ  فِي اْلَمَلَكَ  َرأَى َكْيفَ  فَأَْخبََرنَا الرَّ

ا .بَْيتِكَ  َوُكلُّ  أَْنتَ  تَْخلُصُ  بِهِ  َكَلًَما يَُكلُِّمكَ  َوهُوَ  بُْطُرَس، اْلُملَقَّبَ  ِسْمَعانَ  َواْستَْدعِ   فَلَمَّ

وحُ  َحلَّ  أَتََكلَُّم، اْبتََدْأتُ  رْ  اْلبَُداَءِة. فِي أَْيًضا َعلَْينَا َكَما َعلَْيِهمْ  اْلقُُدسُ  الرُّ  َكَلَمَ  تُ فَتََذكَّ

بِّ  دَ  يُوَحنَّا إِنَّ : قَالَ  َكْيفَ  الرَّ ا بَِماءٍ  َعمَّ ُدونَ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ وحِ  فََستَُعمَّ  َكانَ  فَإِنْ  اْلقُُدِس. بِالرُّ

ِويَّةِ  أَْيًضا لَنَا َكَما اْلَمْوِهبَةَ  هُمُ أَْعطَا قَدْ  هللاُ  بِّ  ُمْؤِمنِينَ  بِالسَّ  فََمنْ  ،اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِالرَّ

ا «هللاَ؟ أَْمنَعَ  أَنْ  أَقَاِدرٌ  أَنَا؟ ُدونَ  َوَكانُوا َسَكتُوا، ذلِكَ  َسِمُعوا فَلَمَّ  إًِذا» :قَائِلِينَ  هللاَ  يَُمجِّ

 .«لِْلَحيَاةِ  التَّْوبَةَ  أَْيًضا األَُممَ  هللاُ  أَْعطَى

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (2 - 1:  16) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 12 ، 16:  22 مز

ِ، إلَى َصَرَخت أَنَا بُّ  هللاَّ  .ويَاهَلِّلُ  .َصْوتِي فَيَْسَمع أَقُولُه، َكََلِمي لِي، إْستََجابَ  َوالرَّ
 

الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

رُ  بِأَنَّهُ إِلَْيهِ  بِهِ  فَُوِشيَ  َوِكيٌل، لَهُ َغنِيٌّ  إِْنَسانٌ  َكانَ  :لِتََلَِميِذهِ  أَْيًضا َوقَالَ   ْمَوالَهُ.أَ  يُبَذِّ

 أَنْ  تَْقِدرُ  الَ  ألَنَّكَ  َوَكالَتِكَ  ِحَسابَ  أَْعطِ  َعْنَك؟ أَْسَمعُ  الَِّذي هَذا َما: لَهُ َوقَالَ  فََدَعاهُ 

 اْلَوَكالَةَ  ِمنِّي يَأُْخذُ  َسيِِّدي ألَنَّ  أَْفَعُل؟ َماَذا: نَْفِسهِ  فِي اْلَوِكيلُ  فَقَالَ  بَْعُد. َوِكيَلً  تَُكونَ 

 ُعِزْلتُ  إَِذا َحتَّى أَْفَعُل، َماَذا َعلِْمتُ  قَدْ  أَْستَْعِطَي. أَنْ  َوأَْستَِحي أَْنقَُب، أَنْ  أَْستَِطيعُ  لَْستُ 

لِ لِ  َوقَالَ  َسيِِّدِه، َمْديُونِي ِمنْ  َواِحدٍ  ُكلَّ  فََدَعا بُيُوتِِهْم. فِي يَْقبَلُونِي اْلَوَكالَةِ  َعنِ   َكمْ : ألَوَّ

كَ  ُخذْ : لَهُ فَقَالَ  َزْيتٍ  بَثِّ  ِمئَةُ : فَقَالَ  لَِسيِِّدي؟ َعلَْيكَ   َواْكتُبْ  َعاِجَلً  َواْجلِسْ  َصكَّ

كَ  ُخذْ : لَهُ فَقَالَ  قَْمحٍ  ُكرِّ  ِمئَةُ : فَقَالَ  َعلَْيَك؟ َكمْ  َوأَْنتَ : آلَخرَ  قَالَ  ثُمَّ  َخْمِسيَن.  َصكَّ

يِّدُ  فََمَدحَ  ثََمانِيَن. َواْكتُبْ  ْهرِ  هَذا أَْبنَاءَ  ألَنَّ  فََعَل، بِِحْكَمةٍ  إِذْ  الظُّْلمِ  َوِكيلَ  السَّ  أَْحَكمُ  الدَّ

 تَّىحَ  الظُّْلِم، بَِمالِ  أَْصِدقَاءَ  لَُكمْ  اْصنَُعوا: لَُكمُ  أَقُولُ  َوأَنَا ِجيلِِهْم. فِي النُّورِ  أَْبنَاءِ  ِمنْ 

ِ َدائِماً   . األَبَِديَّةِ  اْلَمظَالِّ  فِي يَْقبَلُونَُكمْ  فَنِيتُمْ  إَِذا   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الَرابع من الُصوم الُمقدس ثاُلثاءيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (99 - 13:  92) التَكوين ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،التَكوين لِموسى النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 ألَنَّ  هُنَاكَ  َوبَاتَ  َمَكانًا َوَصاَدفَ  َحاَراَن. نَْحوَ  َوَذهَبَ  َسْبعٍ  بِْئرِ  ِمنْ  يَْعقُوبُ  فََخَرجَ 

ْمسَ   فَاْضطََجعَ  َرْأِسِه، تَْحتَ  َوَوَضَعهُ اْلَمَكانِ  ِحَجاَرةِ  ِمنْ  َوأََخذَ  َغابَْت، قَدْ  َكانَتْ  الشَّ

 يََمسُّ  َوَرْأُسهَا األَْرضِ  َعلَى َمْنُصوبَةٌ  ُسلَّمٌ  َوإَِذا ُحْلًما، َوَرأَى اْلَمَكاِن. ذلِكَ  فِي

َماَء، بُّ  َوهَُوَذا َعلَْيهَا. َونَاِزلَةٌ  َصاِعَدةٌ  هللاِ  َمَلَئَِكةُ  َوهَُوَذا السَّ  :فَقَالَ  َعلَْيهَا، َواقِفٌ  الرَّ

بُّ  أَنَا»  يهَاأُْعطِ  َعلَْيهَا ُمْضطَِجعٌ  أَْنتَ  الَّتِي األَْرضُ  إِْسَحاقَ  َوإِلهُ أَبِيكَ  إِْبَراِهيمَ  إِلهُ الرَّ

 وبًا،َوَجنُ  َوَشَماالً  َوَشْرقًا َغْربًا َوتَْمتَدُّ  األَْرِض، َكتَُرابِ  نَْسلُكَ  َويَُكونُ  َولِنَْسلَِك. لَكَ 

 َماَحْيثُ  َوأَْحفَظُكَ  َمَعَك، أَنَا َوهَا األَْرِض. قَبَائِلِ  َجِميعُ  نَْسلِكَ  َوفِي فِيكَ  َويَتَبَاَركُ 

كَ  تَْذهَُب،  ْيقَظَ فَاْستَ  .«بِهِ  َكلَّْمتُكَ  َما أَْفَعلَ  َحتَّى أَْتُرُككَ  الَ  ألَنِّي األَْرِض، هِذهِ  إِلَى َوأَُردُّ

بَّ  إِنَّ  َحقًّا: »َوقَالَ  نَْوِمهِ  ِمنْ  يَْعقُوبُ   :َوقَالَ  َوَخافَ  .«أَْعلَمْ  لَمْ  َوأَنَا اْلَمَكانِ  هَذا فِي الرَّ

َماءِ  بَابُ  َوهَذا هللاِ، بَْيتُ  إِالَّ  هَذا َما اْلَمَكانَ  هَذا أَْرهَبَ  َما» رَ  .«السَّ  فِي يَْعقُوبُ  َوبَكَّ

بَاحِ   َعلَى َزْيتًا َوَصبَّ  َعُموًدا، َوأَقَاَمهُ َرْأِسهِ  تَْحتَ  َوَضَعهُ الَِّذي اْلَحَجرَ  َوأََخذَ  الصَّ

الً  اْلَمِدينَةِ  اْسمُ  َولِكنِ  ،«إِيلَ  بَْيتَ » اْلَمَكانِ  ذلِكَ  اْسمَ  َوَدَعا َرْأِسِه.  َونََذرَ  لُوَز. َكانَ  أَوَّ

 رٌ َسائِ  أَنَا الَِّذي الطَِّريقِ  هَذا فِي َوَحفِظَنِي َمِعي، هللاُ  َكانَ  إِنْ : »قَائَِلً  نَْذًرا يَْعقُوبُ 

بُّ  ُكونُ يَ  أَبِي، بَْيتِ  إِلَى بَِسَلَمٍ  َوَرَجْعتُ  ألَْلبََس، َوثِيَابًا آلُكلَ  ُخْبًزا َوأَْعطَانِي فِيِه،  الرَّ

 فَإِنِّي تُْعِطينِي َما َوُكلُّ  هللاِ، بَْيتَ  يَُكونُ  َعُموًدا أَقَْمتُهُ الَِّذي رُ اْلَحجَ  َوهَذا إِلهًا، لِي

ُرهُ    َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«لَكَ  أَُعشِّ
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 (2:  96 - 1:  92)ِسفِر إشعياء 
 

،إشعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

، يَا  اْلقَِديمِ  ُمْنذُ  َمقَاِصُدكَ  َعَجبًا َصنَْعتَ  ألَنَّكَ  اْسَمكَ  أَْحَمدُ  أَُعظُِّمكَ  إِلِهي أَْنتَ  َربُّ

 الَ  أَنْ  أََعاِجمَ  قَْصرَ  َرْدًما َحِصينَةً  قَْريَةً  ُرْجَمةً  َمِدينَةً  َجَعْلتَ  ألَنَّكَ  َوِصْدٌق. أََمانَةٌ 

، َشْعبٌ  يُْكِرُمكَ  لِذلِكَ  األَبَِد. إِلَى يُْبنَى الَ  َمِدينَةً  تَُكونَ   أَُممٍ  قَْريَةُ  ِمْنكَ  َوتََخافُ  قَِويٌّ

 ظَِّلً  ْيِل،السَّ  ِمنَ  َمْلَجأً  ِضيقِِه، فِي لِْلبَائِسِ  ِحْصنًا لِْلِمْسِكيِن، ِحْصنًا ُكْنتَ  ألَنَّكَ  ُعتَاٍة.

، ِمنَ   ِجيجَ ضَ  تَْخفِضُ  يَبَسٍ  فِي َكَحرّ  َحائٍِط. َعلَى َكَسْيل اْلُعتَاةِ  نَْفَخةُ  َكانَتْ  إِذْ  اْلَحرِّ

ُعوبِ  لَِجِميعِ  اْلُجنُودِ  َربُّ  َويَْصنَعُ  اْلُعتَاِة. ِغنَاءُ  يَُذلُّ  َغْيمٍ  بِِظلِّ  َكَحرّ  األََعاِجمِ   يفِ  الشُّ

ٍة، َسَمائِنَ  َدْرِدّي، َعلَى َخْمرٍ  َولِيَمةَ  َسَمائَِن، َولِيَمةَ  اْلَجبَلِ  هَذا  ُمَصفًّى. َدْرِديّ  ُمِمخَّ

ُعوِب، ُكلِّ  َعلَى الَِّذي النِّقَابِ  النِّقَابِ  َوْجهَ  اْلَجبَلِ  هَذا فِي َويُْفنِي  ْلُمَغطَّىا َواْلِغطَاءَ  الشُّ

يِّدُ  َويَْمَسحُ  األَبَِد، إِلَى اْلَمْوتَ  يَْبلَعُ  األَُمِم. ُكلِّ  َعلَى بِهِ  بُّ  السَّ ُموعَ  الرَّ  ُكلِّ  َعنْ  الدُّ

بَّ  ألَنَّ  األَْرِض، ُكلِّ  َعنْ  َشْعبِهِ  َعارَ  َويَْنِزعُ  اْلُوُجوِه،  ذلِكَ  فِي َويُقَالُ  تََكلََّم. قَدْ  الرَّ

بُّ  هُوَ  هَذا فََخلََّصنَا اْنتَظَْرنَاهُ  إِلهُنَا هَذا هَُوَذا: »اْليَْومِ   َونَْفَرحُ  نَْبتَِهجُ  اْنتَظَْرنَاهُ  الرَّ

بِّ  يَدَ  ألَنَّ  .«بَِخَلَِصهِ   َكَما َمَكانِهِ  فِي ُموآبُ  َويَُداسُ  اْلَجبَِل، هَذا َعلَى تَْستَقِرُّ  الرَّ

ابحُ  يَْبِسطُ  َكَما فِيهِ  يََدْيهِ  فَيَْبِسطُ  اْلَمْزبَلَِة. َماءِ  فِي التِّْبنُ  يَُداسُ   فَيََضعُ  بََح،لِيَسْ  السَّ

 يُْلِصقُهُ يََضُعهُ، يَْخفُِضهُ، أَْسَواِركِ  اْرتِفَاعِ  َوَصْرحَ  يََدْيِه. َمَكايِدِ  َمعَ  ِكْبِريَاَءهُ 

 َمِدينَةٌ  الَنَ : يَهُوَذا أَْرضِ  فِي األُْغنِيَّةِ  بِهِذهِ  يَُغنَّى اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي التَُّراِب. إِلَى بِاألَْرضِ 

ةُ  لِتَْدُخلَ  األَْبَوابَ  اِْفتَُحوا َوَمْتَرَسةً. أَْسَواًرا اْلَخَلَصَ  يَْجَعلُ  قَِويَّةٌ  ةُ اْلبَا األُمَّ  َحافِظَةُ الْ  رَّ

ْأيِ  ُذو األََمانَةَ. ٌل. َعلَْيكَ  ألَنَّهُ َسالًِما، َسالًِما تَْحفَظُهُ اْلُمَمكَّنِ  الرَّ لُوا ُمتََوكِّ  َعلَى تََوكَّ

بِّ  بِّ  يَاهَ  فِي ألَنَّ  األَبَِد، إِلَى الرَّ هُوِر. َصْخرَ  الرَّ انَ  يَْخفِضُ  ألَنَّهُ الدُّ  َضعُ يَ  اْلَعَلَِء، ُسكَّ

ْجُل، تَُدوُسهَا بِالتَُّراِب. يُْلِصقُهَا األَْرضِ  إِلَى يََضُعهَا اْلُمْرتَفَِعةَ  اْلقَْريَةَ   َلَ ِرجْ  الرِّ

يقِ  طَِريقُ  اْلَمَساِكيِن. أَْقَدامُ  اْلبَائِِس، دِّ  يلَ َسبِ  اْلُمْستَقِيمُ  أَيُّهَا تَُمهِّدُ  اْستِقَاَمةٌ  الصِّ



 من اإلسبوع الَرابع من الُصوم الُمقدس ثَُلثاءيوم ال 
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1197 

يِق. دِّ  َشْهَوةُ  ِذْكِركَ  َوإِلَى اْسِمكَ  إِلَى اْنتَظَْرنَاكَ  َربُّ  يَا أَْحَكاِمكَ  طَِريقِ  فَفِي الصِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .النَّْفسِ 

 

 (91 - 1:  12)ِسفِر أيوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 نَتََكلَُّم. دُ َوبَعْ  تََعقَّلُوا لِْلَكَلَِم؟ أَْشَراًكا تََضُعونَ  َمتَى إِلَى: »َوقَالَ  الشُّوِحيُّ  بِْلَددُ  فَأََجابَ 

ْسنَا َكاْلبَِهيَمِة، ُحِسْبنَا لَِماَذا  هَلْ  َغْيِظِه، يفِ  نَْفَسهُ اْلُمْفتَِرسُ  أَيُّهَا يَا ُعيُونُِكْم؟ فِي َوتَنَجَّ

ْخرُ  يَُزْحَزحُ  أَوْ  األَْرُض، تُْخلَى ألَْجلِكَ   ،يَْنطَفِئُ  األَْشَرارِ  نُورُ  نََعمْ » َمَكانِِه؟ ِمنْ  الصَّ

 رُ تَْقصُ  يَْنطَفُِئ. فَْوقَهُ َوِسَراُجهُ َخْيَمتِِه، فِي يُْظلِمُ  النُّورُ  نَاِرِه. لَِهيبُ  يُِضيءُ  َوالَ 

تِِه، َخطََواتُ   لَىإِ  فَيَْمِشي اْلِمْصَلَةِ  فِي تَْدفََعانِهِ  ِرْجلَْيهِ  ألَنَّ  َمُشوَرتُهُ. َوتَْصَرُعهُ قُوَّ

َرُك. ِمْنهُ َوتَتََمكَّنُ  بَِعقِبِِه، اْلفَخُّ  يُْمِسكُ  َشبََكٍة.  هُ،ِحبَالَتُ  األَْرضِ  فِي َمْطُموَرةٌ  الشَّ

بِيِل. فِي َوِمْصيََدتُهُ  تُهُقُوَّ  تَُكونُ  ِرْجلَْيِه. ِعْندَ  َوتَْذَعُرهُ  َحْولِِه، ِمنْ  أَْهَوالٌ  تُْرِهبُهُ السَّ

 ْنقَِطعُ يَ  اْلَمْوِت. بِْكرُ  أَْعَضاَءهُ  يَأُْكلُ  َجَسِدهِ  أَْعَضاءَ  يَأُْكلُ  بَِجانِبِِه. ُمهَيَّأٌ  َواْلبََوارُ  َجائَِعةً 

 هُلَ  لَْيسَ  َمنْ  َخْيَمتِهِ  فِي يَْسُكنُ  األَْهَواِل. َملِكِ  إِلَى َويَُساقُ  اْعتَِماِدِه، َعنِ  َخْيَمتِِه، َعنْ 

 ْكُرهُ ذِ  فَْرُعهُ. يُْقطَعُ  فَْوقُ  َوِمنْ  أُُصولُهُ، تَْيبَسُ  تَْحتُ  ِمنْ  ِكْبِريٌت. َمْربِِضهِ  َعلَى يَُذرُّ 

. َوْجهِ  َعلَى لَهُ اْسمَ  َوالَ  األَْرِض، ِمنَ  يَبِيدُ   َوِمنَ  الظُّْلَمِة، إِلَى النُّورِ  ِمنَ  يُْدفَعُ  اْلبَرِّ

 ِمنْ  بُ يَتََعجَّ  َمَحالِِّه. فِي َشاِردَ  َوالَ  َشْعبِِه، بَْينَ  لَهُ َعقِبَ  َوالَ  نَْسلَ  الَ  يُْطَرُد. اْلَمْسُكونَةِ 

ُروَن، يَْوِمهِ  ، فَاِعلِي َمَساِكنُ  تِْلكَ  إِنََّما األَْقَدُموَن. َويَْقَشِعرُّ  اْلُمتَأَخِّ رِّ  نْ مَ  َمقَامُ  َوهَذا الشَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«هللاَ  يَْعِرفُ  الَ 
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 بَاِكر

 (09 - 92:  91) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

  1:  12 مز

، َربُّ  يَا إْستَمعْ   َلَ بِ  َشفَتَْينِ  ِمنْ  َصَلَتِي، إِلَى َوأَْصَِ  ُصَراِخي، إِلَى َوأَْنِصتْ  لِْلَحقِّ

 .هَلِّلُويَا .ِغشٍّ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ  إِلَى فََجاءَ  ْبنَاِن،إ إِلْنَسانٍ  َكانَ  تَظُنُّوَن؟ َماَذا»  اْليَْومَ  اْذهَب إْبنِي، يَا: َوقَالَ  األَوَّ

 الثَّاني إِلَى َوَجاءَ  َوَمَضى. أَِخيًرا نَِدمَ  َولِكنَّهُ أُِريدُ  َما: َوقَالَ  فَأََجابَ  َكْرِمي. فِي اْعَملْ 

 «؟األَبِ  إَِراَدةَ  َعِملَ  االْثنَْينِ  فَأَيُّ  يَْمِض. َولَمْ  َسيِّدُ  يَا أَنَا هَا: َوقَالَ  فَأََجابَ  َكذلِكَ  َوقَالَ 

ا بِِه، تُْؤِمنُوا فَلَمْ  اْلَحقِّ  طَِريقِ  فِي َجاَءُكمْ  يُوَحنَّا ألَنَّ  اُرونَ  َوأَمَّ َواني اْلَعشَّ  آَمنُوافَ  َوالزَّ

 بِِه. لِتُْؤِمنُوا أَِخيًرا تَْنَدُموا لَمْ  َرأَْيتُمْ  إِذْ  َوأَْنتُمْ  بِهِ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (16 - 1:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِّ  فِي األَِسيرَ  أَنَا إِلَْيُكْم، فَأَْطلُبُ  ْعَوةِ  يَِحقُّ  َكَما تَْسلُُكوا أَنْ : الرَّ  بِهَا. تُمْ ُدِعي الَّتِي لِلدَّ

 ْجتَِهِدينَ مُ  اْلَمَحبَِّة. فِي بَْعًضا بَْعُضُكمْ  ُمْحتَِملِينَ  أَنَاٍة، َوبِطُولِ  َوَوَداَعٍة، تََواُضعٍ، بُِكلِّ 

وحِ  َوْحَدانِيَّةَ  تَْحفَظُوا أَنْ  َلَِم. بِِربَاطِ  الرُّ  ُدِعيتُمْ  َكَما َواِحٌد، َوُروحٌ  َواِحٌد، َجَسدٌ  السَّ

 إِلهٌ َواِحَدةٌ، َمْعُموِديَّةٌ  َواِحٌد، إِيَمانٌ  َواِحٌد، َربٌّ  اْلَواِحِد. َدْعَوتُِكمُ  َرَجاءِ  فِي أَْيًضا

، َواِحدٌ  َوآبٌ   تِ أُْعِطيَ  ِمنَّا َواِحدٍ  لُِكلِّ  َولِكنْ  ُكلُِّكْم. َوفِي َوبِاْلُكلِّ  اْلُكلِّ  َعلَى الَِّذي لِْلُكلِّ

 يًاَسبْ  َسبَى اْلَعَلَءِ  إِلَى َصِعدَ  إِذْ » :يَقُولُ  لِذلِكَ  اْلَمِسيحِ. ِهبَةِ  قِيَاسِ  بَ َحسَ  النِّْعَمةُ 

ا .«َعطَايَا النَّاسَ  َوأَْعطَى الً  أَْيًضا نََزلَ  إِنَّهُ إِالَّ  هُوَ  فََما ،«َصِعدَ » أَنَّهُ َوأَمَّ  إِلَى أَوَّ

ْفلَى. األَْرضِ  أَْقَسامِ  َماَواِت، َجِميعِ  فَْوقَ  أَْيًضا َصِعدَ  الَِّذي هُوَ  نََزلَ  اَلَِّذي السُّ  َكيْ لِ  السَّ

. يَْمألَ   َواْلبَْعضَ  أَْنبِيَاَء، َواْلبَْعضَ  ُرُسَلً، يَُكونُوا أَنْ  اْلبَْعضَ  أَْعطَى َوهُوَ  اْلُكلَّ

ِريَن، يِسينَ  تَْكِميلِ  ألَْجلِ  َوُمَعلِِّميَن، ُرَعاةً  َواْلبَْعضَ  ُمبَشِّ  بُْنيَانِ لِ  اْلِخْدَمِة، لَِعَملِ  اْلقِدِّ

 لَىإِ  هللاِ  اْبنِ  َوَمْعِرفَةِ  اإِليَمانِ  َوْحَدانِيَّةِ  إِلَى َجِميُعنَا نَْنتَِهيَ  أَنْ  إِلَى اْلَمِسيحِ، َجَسدِ 

 أَْطفَاالً  بَْعدُ  َما فِي نَُكونَ  الَ  َكيْ  اْلَمِسيحِ. ِمْلءِ  قَاَمةِ  قِيَاسِ  إِلَى َكاِمل إِْنَسانٍ 

َلَِل.ال َمِكيَدةِ  إِلَى بَِمْكرٍ  النَّاِس، بِِحيلَةِ  تَْعلِيٍم، ِريحِ  بُِكلِّ  َوَمْحُمولِينَ  ُمْضطَِربِينَ   ضَّ

ْأسُ  هُوَ  الَِّذي َذاكَ  إِلَى َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي نَْنُمو اْلَمَحبَِّة، فِي َصاِدقِينَ  بَلْ   اْلَمِسيُح،: الرَّ

بًا اْلَجَسدِ  ُكلُّ  ِمْنهُ الَِّذي  َعلَى َعَمل، َحَسبَ  َمْفِصل، ُكلِّ  بُِمَؤاَزَرةِ  ْقتَِرنًاَومُ  َمًعا، ُمَركَّ

لُ  ُجْزٍء، ُكلِّ  قِيَاسِ   اْلَمَحبَِّة. فِي لِبُْنيَانِهِ  اْلَجَسدِ  نُُموَّ  يَُحصِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (2 - 9:  9) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالرسول الثانية بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

. طَِريقِ  َعلَى يَُجدَّفُ  بَِسبَبِِهمْ  الَِّذينَ  تَْهلَُكاتِِهمْ  َكثِيُرونَ  َوَسيَْتبَعُ   الطََّمعِ  يفِ  َوهُمْ  اْلَحقِّ

 الَ  ُكهُمْ َوهََلَ  تَتََوانَى، الَ  اْلقَِديمِ  ُمْنذُ  َدْينُونَتُهُمْ  الَِّذينَ  ُمَصنََّعٍة، بِأَْقَوال بُِكمْ  يَتَِّجُرونَ 

 لظََّلَمِ ا َسَلَِسلِ  فِي بَلْ  أَْخطَأُوا، قَدْ  َمَلَئَِكةٍ  َعلَى يُْشفِقْ  لَمْ  هللاُ  َكانَ  إِنْ  ألَنَّهُ يَْنَعُس.

 بَلْ  ،اْلقَِديمِ  اْلَعالَمِ  َعلَى يُْشفِقْ  َولَمْ  لِْلقََضاِء، َمْحُروِسينَ  َوَسلََّمهُمْ  َجهَنََّم، فِي طََرَحهُمْ 

، َكاِرًزا ثَاِمنًا نُوًحا َحفِظَ  إِنََّما اِر. َعالَمِ  َعلَى طُوفَانًا َجلَبَ  إِذْ  لِْلبِرِّ دَ  َوإِذْ  اْلفُجَّ  َرمَّ

 أَنْ  لِْلَعتِيِدينَ  ِعْبَرةً  َواِضًعا ِب،بِاالْنقَِلَ  َعلَْيِهَما َحَكمَ  َوَعُموَرةَ، َسُدومَ  َمِدينَتَيْ 

، لُوطًا َوأَْنقَذَ  يَْفُجُروا، َعاَرِة. فِي األَْرِديَاءِ  ِسيَرةِ  ِمنْ  َمْغلُوبًا اْلبَارَّ ،اْلبَ  َكانَ  إِذْ  الدَّ  ارُّ

ْمعِ  بِالنَّظَرِ  بُ  بَْينَهُْم، َساِكنٌ  َوهُوَ  َوالسَّ ةَ  نَْفَسهُ فَيَْوًما يَْوًما يَُعذِّ  ألَثِيَمِة.ا بِاألَْفَعالِ  اْلبَارَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (0 - 1:  92) اإلبَركِسيس
 

وحِ  يس: فصٌل مناإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ْأيُ  اْستَقَرَّ  فَلَمَّ  َخِرينَ آ َوأَْسَرى بُولُسَ  َسلَُّموا إِيطَالِيَا، إِلَى اْلبَْحرِ  فِي نَُسافِرَ  أَنْ  الرَّ

 اِميتِينِيٍَّة،أَْدرَ  َسفِينَةٍ  إِلَى فََصِعْدنَا يُولِيُوُس. اْسُمهُ أُوُغْسطُسَ  َكتِيبَةِ  ِمنْ  ِمئَةٍ  قَائِدِ  إِلَى

ينَ  نَُسافِرَ  أَنْ  ُمْزِمِعينَ  َوأَْقلَْعنَا  ْرُخُس،أَِرْستَ  َمَعنَا َوَكانَ  أَِسيَّا فِي الَّتِي بِاْلَمَواِضعِ  َمارِّ
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 ولِيُوسُ يُ فََعاَملَ  َصْيَداَء، إِلَى أَْقبَْلنَا اآلَخرِ  اْليَْومِ  َوفِي نِيِكي.تََسالُو ِمنْ  َمِكُدونِيٌّ  َرُجلٌ 

ْفِق، بُولُسَ   ِمْنهُْم. ِعنَايَةٍ  َعلَى لِيَْحُصلَ  أَْصِدقَائِهِ  إِلَى يَْذهَبَ  أَنْ  َوأَِذنَ  بِالرِّ

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في  َسة، آمينلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   .بِيَعِة هللاَّ

 
 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (69 - 22:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمين َعلي ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 6:  12 مز

، أُُذنَْيكَ  أَِملْ  هللَاُ، يَا لِي تَْستَِجيبُ  ألَنَّكَ  َدَعْوتُكَ  أَنَا  .اهَلِّلُويَ  .َكَلَِمي َوإْسَمتعْ  إِلَيَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،الدائمهللا الحي، الذي لهُ المجُد 
 

 فَقَالَ  .«تَْمِضي أَْينََما أَْتبَُعكَ  َسيُِّد، يَا: »َواِحدٌ  لَهُ قَالَ  الطَِّريقِ  فِي َسائُِرونَ  هُمْ  َوفِيَما

َماءِ  َولِطُيُورِ  أَْوِجَرةٌ، لِلثََّعالِبِ » :يَُسوعُ  لَهُ ا أَْوَكاٌر، السَّ  هُلَ  فَلَْيسَ  اإِلْنَسانِ  اْبنُ  َوأَمَّ

الً  أَْمِضيَ  أَنْ  لِي اْئَذنْ  َسيُِّد، يَا» :فَقَالَ  «ْتبَْعنِيإ» :آلَخرَ  َوقَالَ  .«َرْأَسهُ يُْسنِدُ  أَْينَ   أَوَّ

ا َمْوتَاهُْم، يَْدفِنُونَ  اْلَمْوتَى َدعِ » :يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  .«أَبِي َوأَْدفِنَ   نَادِ وَ  فَاْذهَبْ  أَْنتَ  َوأَمَّ

الً  لِي اْئَذنْ  َولِكنِ  َسيُِّد، يَا أَْتبَُعكَ : »أَْيًضا آَخرُ  َوقَالَ  .«هللاِ  بَِملَُكوتِ  عَ  أَنْ  أَوَّ  الَِّذينَ  أَُودِّ

 اْلَوَراءِ  إِلَى َويَْنظُرُ  اْلِمْحَراثِ  َعلَى يََدهُ  يََضعُ  أََحدٌ  لَْيسَ :»يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  .«بَْيتِي فِي

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد   .«هللاِ  لَِملَُكوتِ  يَْصلُحُ    .ّلِِلَّ
$$$ 
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 ِمن اإلسبوع الَرابع من الُصوم الُمقدس ربعاءيوم األ
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (12:  2 - 14:  2) الُخُروج ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،النَّبِيِّ  الُخُروج لُِموسى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  قَالَ  ثُمَّ  ْعَب. يُْطلِقَ  أَنْ  أَبَى قَدْ  َغلِيظٌ  فِْرَعْونَ  قَْلبُ : »لُِموَسى الرَّ  ىإِلَ  اِْذهَبْ  الشَّ

بَاحِ  فِي فِْرَعْونَ   َصاَواْلعَ  النَّْهرِ  َحافَةِ  َعلَى لِلِقَائِهِ  َوقِفْ  اْلَماِء، إِلَى يَْخُرجُ  إِنَّهُ الصَّ

لَتْ  الَّتِي بُّ : لَهُ َوتَقُولُ  يَِدَك. فِي تَأُْخُذهَا َحيَّةً  تََحوَّ  إِلَْيكَ  أَْرَسلَنِي اْلِعْبَرانِيِّينَ  إِلهُ الرَّ

يَّةِ  فِي لِيَْعبُُدونِي َشْعبِي أَْطلِقْ : قَائَِلً   قُولُ يَ  هَكَذا تَْسَمْع. لَمْ  اآلنَ  َحتَّى َوهَُوَذا اْلبَرِّ

بُّ  بُّ  أَنَا أَنِّي تَْعِرفُ  بِهَذا: الرَّ  ْلَماءِ ا َعلَى يَِدي فِي الَّتِي بِاْلَعَصا أَْضِربُ  أَنَا هَا: الرَّ

لُ  النَّْهرِ  فِي الَِّذي َمكُ  َويَُموتُ  َدًما. فَيَتََحوَّ  يََعافُ فَ  النَّْهرُ  َويَْنتِنُ  النَّْهرِ  فِي الَِّذي السَّ

بُّ  قَالَ  ثُمَّ  .«النَّْهرِ  ِمنَ  َماءً  يَْشَربُوا أَنْ  اْلِمْصِريُّونَ   ُخذْ : لِهَاُرونَ  قُلْ : »لُِموَسى الرَّ

 َوَعلَى َسَواقِيِهْم، َوَعلَى أَْنهَاِرِهمْ  َعلَى اْلِمْصِريِّيَن، ِميَاهِ  َعلَى يََدكَ  َوُمدَّ  َعَصاكَ 

 ِمْصرَ  أَْرضِ  ُكلِّ  فِي َدمٌ  فَيَُكونَ  َدًما لِتَِصيرَ  ِميَاِهِهمْ  ُمْجتََمَعاتِ  ُكلِّ  َوَعلَى آَجاِمِهْم،

بُّ  أََمرَ  َكَما َوهَاُرونُ  ُموَسى هَكَذا فَفََعلَ  .«األَْحَجارِ  َوفِي األَْخَشابِ  فِي  َرفَعَ  الرَّ

 َعبِيِدِه، ُعيُونِ  َوأََمامَ  فِْرَعْونَ  َعْينَيْ  أََمامَ  النَّْهرِ  فِي الَِّذي اْلَماءَ  َوَضَربَ  اْلَعَصا

لَ  َمكُ  َوَماتَ  َدًما. النَّْهرِ  فِي الَِّذي اْلَماءِ  ُكلُّ  فَتََحوَّ  ،النَّْهرُ  َوأَْنتَنَ  النَّْهرِ  فِي الَِّذي السَّ

مُ  َوَكانَ  النَّْهرِ  ِمنَ  َماءً  يَْشَربُوا أَنْ  اْلِمْصِريُّونَ  يَْقِدرِ  فَلَمْ   ِمْصَر. أَْرضِ  ُكلِّ  فِي الدَّ

افُو َوفََعلَ   تََكلَّمَ  اَكمَ  لَهَُما، يَْسَمعْ  لَمْ فَ  فِْرَعْونَ  قَْلبُ  فَاْشتَدَّ  بِِسْحِرِهمْ  َكذلِكَ  ِمْصرَ  َعرَّ

. بُّ هْ  َولَمْ  بَْيتَهُ َوَدَخلَ  فِْرَعْونُ  اْنَصَرفَ  ثُمَّ  الرَّ  ِميعُ جَ  َوَحفَرَ  أَْيًضا. هَذا إِلَى قَْلبَهُ يَُوجِّ

 َماءِ  ِمنْ  يَْشَربُوا أَنْ  يَْقِدُروا لَمْ  ألَنَّهُمْ  لِيَْشَربُوا، َماءٍ  ألَْجلِ  النَّْهرِ  َحَوالَيِ  اْلِمْصِريِّينَ 

ا النَّْهِر. بُّ  َضَربَ  َما بَْعدَ  أَيَّامٍ  َسْبَعةُ  َكُملَتْ  َولَمَّ بُّ  قَالَ  النَّْهَر. الرَّ  ْدُخلْ ا: »لُِموَسى الرَّ
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بُّ  يَقُولُ  هَكَذا: لَهُ َوقُلْ  فِْرَعْونَ  إِلَى  أَنْ  ىتَأْبَ  ُكْنتَ  َوإِنْ  لِيَْعبُُدونِي. َشْعبِي أَْطلِقْ : الرَّ

فَاِدعِ. تُُخوِمكَ  َجِميعَ  أَْضِربُ  أَنَا فَهَا تُْطلِقَهُمْ   تَْصَعدُ فَ  َضفَاِدعَ  النَّْهرُ  فَيَفِيضُ  بِالضَّ

 لَىَوعَ  َعبِيِدكَ  بُيُوتِ  َوإِلَى َسِريِركَ  َوَعلَى فَِراِشكَ  ِمْخَدعِ  َوإِلَى بَْيتِكَ  إِلَى َوتَْدُخلُ 

 تَْصَعدُ  َوَعبِيِدكَ  َشْعبِكَ  َوَعلَى َعلَْيكَ  َمَعاِجنَِك. َوإِلَى تَنَانِيِركَ  َوإِلَى َشْعبِكَ 

فَاِدعُ  بُّ  فَقَالَ  .«الضَّ  األَْنهَارِ  َعلَى بَِعَصاكَ  يََدكَ  ُمدَّ : لِهَاُرونَ  قُلْ : »لُِموَسى الرَّ

َواقِي فَاِدعَ  َوأَْصِعدِ  َواآلَجاِم، َوالسَّ  َعلَى يََدهُ  هَاُرونُ  فََمدَّ  .«ِمْصرَ  أَْرضِ  َعلَى الضَّ

فَاِدعُ  فََصِعَدتِ  ِمْصَر، ِميَاهِ  افُونَ  َكذلِكَ  َوفََعلَ  ِمْصَر. أَْرضَ  َوَغطَّتْ  الضَّ  اْلَعرَّ

فَاِدعَ  َوأَْصَعُدوا بِِسْحِرِهمْ   َوهَاُرونَ  ُموَسى فِْرَعْونُ  فََدَعا ِمْصَر. أَْرضِ  َعلَى الضَّ

بِّ  إِلَى َصلِّيَا: »َوقَالَ  فَادِ  لِيَْرفَعَ  الرَّ ْعبَ  فَأُْطلِقَ  َشْعبِي َوَعنْ  َعنِّي عَ الضَّ  يَْذبَُحوالِ  الشَّ

بِّ   َشْعبِكَ وَ  َعبِيِدكَ  َوألَْجلِ  ألَْجلِكَ  أَُصلِّي َمتَى لِي َعيِّنْ : »لِفِْرَعْونَ  ُموَسى فَقَالَ  .«لِلرَّ

فَاِدعِ  لِقَْطعِ  : قَالَ فَ  «َغًدا: »فَقَالَ  .«النَّْهرِ  فِي تَْبقَى َولِكنَّهَا بُيُوتِكَ  َوَعنْ  َعْنكَ  الضَّ

بِّ  ِمْثلُ  لَْيسَ  أَنْ  تَْعِرفَ  لَِكيْ  َكقَْولِكَ » فَاِدعُ  فَتَْرتَفِعُ  إِلِهنَا. الرَّ  بُيُوتِكَ  نْ َوعَ  َعْنكَ  الضَّ

 لَُدنْ  ِمنْ  َوهَاُرونُ  ُموَسى َخَرجَ  ثُمَّ  .«النَّْهرِ  فِي تَْبقَى َولِكنَّهَا َوَشْعبَِك، َوَعبِيِدكَ 

بِّ  إِلَى ُموَسى َوَصَرخَ  فِْرَعْوَن، فَاِدعِ  أَْجلِ  ِمنْ  الرَّ  فِْرَعْوَن، َعلَى َجَعلَهَا الَّتِي الضَّ

بُّ  فَفََعلَ  فَاِدعُ  فََماتَتِ  ُموَسى َكقَْولِ  الرَّ  َمُعوهَاَوجَ  َواْلُحقُوِل. َوالدُّورِ  اْلبُيُوتِ  ِمنَ  الضَّ

ا األَْرُض. أَْنتَنَتِ  َحتَّى َكثِيَرةً  ُكَوًما  قَْلبَهُ أَْغلَظَ  اْلفََرجُ  َحَصلَ  قَدْ  أَنَّهُ فِْرَعْونُ  َرأَى فَلَمَّ

. تََكلَّمَ  َكَما لَهَُما، يَْسَمعْ  َولَمْ  بُّ بُّ  قَالَ  ثُمَّ  الرَّ  َعَصاكَ  ُمدَّ : لِهَاُرونَ  قُلْ : »لُِموَسى الرَّ

 َمدَّ  َكذلِكَ  فَفََعَلَ  .«ِمْصرَ  أَْرضِ  َجِميعِ  فِي بَُعوًضا لِيَِصيرَ  األَْرضِ  تَُرابَ  َواْضِربْ 

 َوَعلَى النَّاسِ  َعلَى اْلبَُعوضُ  فََصارَ  األَْرِض، تَُرابَ  َوَضَربَ  بَِعَصاهُ  يََدهُ  هَاُرونُ 

 َكذلِكَ  َوفََعلَ  ِمْصَر. أَْرضِ  َجِميعِ  فِي بَُعوًضا َصارَ  األَْرضِ  تَُرابِ  ُكلُّ  اْلبَهَائِمِ 

افُونَ   النَّاسِ  َعلَى اْلبَُعوضُ  َوَكانَ  يَْستَِطيُعوا فَلَمْ  اْلبَُعوضَ  لِيُْخِرُجوا بِِسْحِرِهمْ  اْلَعرَّ

افُونَ  فَقَالَ . اْلبَهَائِمِ  َوَعلَى  فِْرَعْونَ  قَْلبُ  إْشتَدَّ  َولِكنِ . «هللاِ  إِْصبَعُ  هَذا: »لِفِْرَعْونَ  اْلَعرَّ

بُّ  تََكلَّمَ  َكَما لَهَُما، يَْسَمعْ  فَلَمْ    لِلثالوث األقَدس.َمجداً  `.الرَّ



 من اإلسبوع الَرابع من الُصوم الُمقدس ربعاءيوم األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1114 

 (09 - 92:  9)ِسفِر يُوئيل 
 

،يُوئيل  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 َويَْحلَمُ  َوبَنَاتُُكْم، بَنُوُكمْ  فَيَتَنَبَّأُ  بََشٍر، ُكلِّ  َعلَى ُروِحي أَْسُكبُ  أَنِّي ذلِكَ  بَْعدَ  َويَُكونُ 

 أَْسُكبُ  اإِلَماءِ  َوَعلَى أَْيًضا اْلَعبِيدِ  َوَعلَى ُرًؤى. َشبَابُُكمْ  َويََرى أَْحَلًَما، ُشيُوُخُكمْ 

َماءِ  فِي َعَجائِبَ  َوأُْعِطي األَيَّاِم، تِْلكَ  فِي ُروِحي  َوأَْعِمَدةَ  َونَاًرا َدًما َواألَْرِض، السَّ

لُ  ُدَخاٍن. ْمسُ  تَتََحوَّ بِّ  يَْومُ  يَِجيءَ  أَنْ  قَْبلَ  َدمٍ  إِلَى َواْلقََمرُ  ظُْلَمٍة، إِلَى الشَّ  مُ اْلَعِظي الرَّ

بِّ  بِاْسمِ  يَْدُعو َمنْ  ُكلَّ  أَنَّ  َويَُكونُ  اْلَمُخوُف.  يَوفِ  ِصْهيَْونَ  َجبَلِ  فِي ألَنَّهُ يَْنُجو الرَّ

بُّ  قَالَ  َكَما نََجاةٌ، تَُكونُ  أُوُرَشلِيمَ  بُّ  يَْدُعوهُ  َمنْ  اْلبَاقِينَ  َوبَْينَ  الرَّ  .الرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (99 - 1:  1)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ُجلُ  هَذا َوَكانَ  أَيُّوبُ  اْسُمهُ َعْوصَ  أَْرضِ  فِي َرُجلٌ  َكانَ   يَتَّقِي َوُمْستَقِيًما، َكاِمَلً  الرَّ

. َعنِ  َويَِحيدُ  هللاَ  رِّ  آالَفٍ  ْبَعةَ سَ  َمَواِشيهِ  َوَكانَتْ  بَنَاٍت. َوثََلَثُ  بَنِينَ  َسْبَعةُ  لَهُ َوُولِدَ  الشَّ

انِ  ِمئَةِ  َوَخْمسَ  َجَمل، آالَفِ  َوثََلَثَةَ  اْلَغنَِم، ِمنَ   َوَخَدُمهُ أَتَاٍن، ِمئَةِ  َوَخْمسَ  بَقٍَر، فَدَّ

ا َكثِيِرينَ  ُجلُ  هَذا فََكانَ  ِجّدً  َملُونَ َويَعْ  يَْذهَبُونَ  بَنُوهُ  َوَكانَ  اْلَمْشِرِق. بَنِي ُكلِّ  أَْعظَمَ  الرَّ

 ثَ الثََّلَ  أََخَواتِِهمِ  َويَْستَْدُعونَ  َويُْرِسلُونَ  يَْوِمِه، فِي ِمْنهُمْ  َواِحدٍ  ُكلِّ  بَْيتِ  فِي َولِيَمةً 

ا َوَكانَ  َمَعهُْم. َويَْشَرْبنَ  لِيَأُْكْلنَ  َسهُْم، أَْرَسلَ  أَيُّوبَ  أَنَّ  اْلَولِيَمِة، أَيَّامُ  َداَرتْ  لَمَّ رَ وَ  فَقَدَّ  بَكَّ

 بَنِيَّ  أَْخطَأَ  ُربََّما: »قَالَ  أَيُّوبَ  ألَنَّ  ُكلِِّهْم، َعَدِدِهمْ  َعلَى ُمْحَرقَاتٍ  َوأَْصَعدَ  اْلَغدِ  فِي

فُوا  أَنَّهُ مٍ يَوْ  َذاتَ  َوَكانَ  األَيَّاِم. ُكلَّ  يَْفَعلُ  أَيُّوبُ  َكانَ  هَكَذا «قُلُوبِِهمْ  فِي هللاِ  َعلَى َوَجدَّ

، أََمامَ  لِيَْمثُلُوا هللاِ  بَنُو َجاءَ  بِّ ْيطَانُ  َوَجاءَ  الرَّ  بُّ الرَّ  فَقَالَ  َوْسِطِهْم. فِي أَْيًضا الشَّ
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ْيطَانِ  ْيطَانُ  فَأََجابَ  «ِجْئَت؟ أَْينَ  ِمنَ : »لِلشَّ بَّ  الشَّ  فِي اْلَجَوالَنِ  ِمنْ : »َوقَالَ  الرَّ

بُّ  فَقَالَ  .«فِيهَا التََّمشِّي َوِمنَ  األَْرِض، ْيطَانِ  الرَّ  ْبِديعَ  َعلَى قَْلبَكَ  َجَعْلتَ  هَلْ : »لِلشَّ

 نِ عَ  َويَِحيدُ  هللاَ  يَتَّقِي َوُمْستَقِيٌم، َكاِملٌ  َرُجلٌ  األَْرضِ  فِي ِمْثلُهُ لَْيسَ  ألَنَّهُ أَيُّوَب؟

رِّ  ْيطَانُ  فَأََجابَ  .«الشَّ بَّ  الشَّ انًا هَلْ : »َوقَالَ  الرَّ  يَّْجتَ سَ  أَنَّكَ  أَلَْيسَ  هللاَ؟ أَيُّوبُ  يَتَّقِي َمجَّ

 فَاْنتََشَرتْ  يََدْيهِ  أَْعَمالَ  بَاَرْكتَ  نَاِحيٍَة؟ ُكلِّ  ِمنْ  لَهُ َما ُكلِّ  َوَحْولَ  بَْيتِهِ  َوَحْولَ  َحْولَهُ

 فُ يَُجدِّ  َوْجِهكَ  فِي فَإِنَّهُ لَهُ، َما ُكلَّ  َوَمسَّ  اآلنَ  يََدكَ  اْبِسطْ  َولِكنِ  األَْرِض. فِي َمَواِشيهِ 

بُّ  فَقَالَ  .«َعلَْيكَ  ْيطَانِ  الرَّ  «يََدكَ  تَُمدَّ  الَ  إِلَيهِ  َوإِنََّما يَِدَك، فِي لَهُ َما ُكلُّ  هَُوَذا: »لِلشَّ

ْيطَانُ  َخَرجَ  ثمَّ  . َوْجهِ  أََمامِ  ِمنْ  الشَّ بِّ  يَأُْكلُونَ  َوبَنَاتُهُ َوأَْبنَاُؤهُ  يَْومٍ  َذاتَ  َوَكانَ  الرَّ

 قَرُ اْلبَ : »َوقَالَ  أَيُّوبَ  إِلَى َجاءَ  َرُسوالً  أَنَّ  األَْكبَِر، أَِخيِهمِ  بَْيتِ  فِي َخْمًرا َويَْشَربُونَ 

بَئِيُّونَ  َعلَْيهَا فََسقَطَ  بَِجانِبِهَا، تَْرَعى َواألُتُنُ  تَْحُرُث، َكانَتْ   َربُواَوضَ  َوأََخُذوهَا، السَّ

ْيِف، بَِحدِّ  اْلِغْلَمانَ   رُ آخَ  َجاءَ  إِذْ  يَتََكلَّمُ  هُوَ  َوبَْينََما .«ألُْخبَِركَ  َوْحِدي أَنَا َونََجْوتُ  السَّ

َماءِ  ِمنَ  َسقَطَتْ  هللاِ  نَارُ : »َوقَالَ   نَاأَ  َونََجْوتُ  ،َوأََكلَْتهُمْ  َواْلِغْلَمانَ  اْلَغنَمَ  فَأَْحَرقَتِ  السَّ

 ثََلَثَ  َعيَّنُوا اْلَكْلَدانِيُّونَ : »َوقَالَ  آَخرُ  َجاءَ  إِذْ  يَتََكلَّمُ  هُوَ  َوبَْينََما .«ألُْخبَِركَ  َوْحِدي

ْيِف، بَِحدِّ  اْلِغْلَمانَ  َوَضَربُوا َوأََخُذوهَا، اْلِجَمالِ  َعلَى فَهََجُموا فَِرق،  اأَنَ  َونََجْوتُ  السَّ

 أُْكلُونَ يَ  َكانُوا َوبَنَاتُكَ  بَنُوكَ : »َوقَالَ  آَخرُ  َجاءَ  إِذْ  يَتََكلَّمُ  هُوَ  َوبَْينََما .«ألُْخبَِركَ  َوْحِدي

 رِ اْلقَفْ  َعْبرِ  ِمنْ  َجاَءتْ  َشِديَدةٌ  ِريحٌ  َوإَِذا األَْكبَِر، أَِخيِهمِ  بَْيتِ  فِي َخْمًرا َويَْشَربُونَ 

 َوْحِدي أَنَا َونََجْوتُ  فََماتُوا، اْلِغْلَمانِ  َعلَى فََسقَطَ  األَْربََع، اْلبَْيتِ  َزَوايَا َوَصَدَمتْ 

قَ  أَيُّوبُ  فَقَامَ  .«ألُْخبَِركَ   َوَسَجَد، األَْرضِ  َعلَى َوَخرَّ  َرْأِسِه، َشْعرَ  َوَجزَّ  ُجبَّتَهُ، َوَمزَّ

بُّ  هُنَاكَ  إِلَى أَُعودُ  َوُعْريَانًا أُمِّي، بَْطنِ  ِمنْ  َخَرْجتُ  ُعْريَانًا: »َوقَالَ   أَْعطَى الرَّ

بُّ  بِّ  اْسمُ  فَْليَُكنِ  أََخَذ، َوالرَّ  ّلِلِ  يَْنِسبْ  َولَمْ  أَيُّوبُ  يُْخِطئْ  لَمْ  هَذا ُكلِّ  فِي .«ُمبَاَرًكا الرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .ِجهَالَةً 
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 (2:  92 - 91:  96)ِسفِر إشِعياء 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،إشِعياء النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  هَُوَذا ألَنَّهُ انِ  إِْثمَ  لِيَُعاقِبَ  َمَكانِهِ  ِمنْ  يَْخُرجُ  الرَّ  ْرضُ األَ  فَتَْكِشفُ  فِيِهْم، األَْرضِ  ُسكَّ

بُّ  يَُعاقِبُ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي بَْعُد. َما فِي قَْتَلَهَا تَُغطِّي َوالَ  ِدَماَءهَا  اِسياْلقَ  بَِسْيفِهِ  الرَّ

ِديدِ  اْلَعِظيمِ  يَةَ، اْلَحيَّةَ  لَِويَاثَانَ  اْلهَاِربَةَ  اْلَحيَّةَ  لَِويَاثَاَن، الشَّ  الَِّذي لتِّنِّينَ ا َويَْقتُلُ  اْلُمتََحوِّ

بُّ  أَنَا: »اْلُمَشتَهَاةِ  لِْلَكْرَمةِ  َغنُّوا اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي اْلبَْحِر. فِي  لَّ كُ  أَْسقِيهَا ُسهَاَحارِ  الرَّ

ْوكَ  َعلَيَّ  لَْيتَ  َغْيظٌ  لِي لَْيسَ  َونَهَاًرا. لَْيَلً  أَْحُرُسهَا بِهَا يُوقَعَ  لِئََلَّ  لَْحظَةٍ   اْلَحَسكَ وَ  الشَّ

كُ  أَوْ  َمًعا. َوأَْحِرقَهَا َعلَْيهَا فَأَْهُجمَ  اْلقِتَالِ  فِي  ِعيمَ  ُصْلًحا فَيَْصنَعُ  بِِحْصنِي يَتََمسَّ

لُ  اْلُمْستَْقبِلِ  فِي .«َمِعي يَْصنَعُ  ُصْلًحا  ُل،إِْسَرائِي َويُْفِرعُ  يُْزِهرُ  يَْعقُوبُ  يَتَأَصَّ

 ْتَلَهُ؟قَ  َكقَْتلِ  قُتِلَ  أَوْ  َضاِربِيِه، َكَضْربَةِ  َضَربَهُ هَلْ  ثَِماًرا. اْلَمْسُكونَةِ  َوْجهَ  َويَْمألُونَ 

ْرقِيَِّة. يَْومِ  فِي اْلَعاِصفَةِ  بِِريِحهِ  أََزالَهَا َخاَصْمتَهَا طَلَّْقتَهَا إِذْ  بَِزْجرٍ   يَُكفَّرُ  هَذابِ  لِذلِكَ  الشَّ

 ْلسٍ كِ  َكِحَجاَرةِ  اْلَمْذبَحِ  ِحَجاَرةِ  ُكلَّ  َجْعلِهِ  فِي: َخِطيَّتِهِ  نَْزعُ  الثََّمرِ  ُكلُّ  َوهَذا يَْعقُوبَ  إِْثمُ 

َرةٍ  َواِري تَقُومُ  الَ  ُمَكسَّ ْمَساتُ  َوالَ  السَّ  .الشَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (94 - 16:  14) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

  43 ، 02:  12 مز

 ،أَْعَدائِي الظَفَر َعلى أُْفنِيَهُْم، َوتُْعِطينِي َحتَّى أَْرجعُ  َوالَ  فَأُْدِرُكهُْم، أَْعَدائِي أَْتبَعُ 

 .هَلِّلُويَا .أُْفنِيِهمْ  َوُمْبِغِضيَّ 
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ْلَعَشاءِ ا َساَعةِ  فِي َعْبَدهُ  َوأَْرَسلَ  َكثِيِريَن، َوَدَعا َعِظيًما َعَشاءً  َصنَعَ  إِْنَسانٌ » :لَهُ فَقَالَ 

ينَ  لِيَقُولَ  . قَدْ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  تََعالَْوا: لِْلَمْدُعوِّ  ْستَْعفُونَ يَ  َواِحدٍ  بَِرْأيٍ  اْلَجِميعُ  فَاْبتََدأَ  أُِعدَّ

لُ  لَهُ قَالَ   نِي.تُْعفِيَ  أَنْ  أَْسأَلُكَ  َوأَْنظَُرهُ  أَْخُرجَ  أَنْ  ُمْضطَرٌّ  َوأَنَا َحْقَلً، اْشتََرْيتُ  إِنِّي: األَوَّ

 نِي.تُْعفِيَ  أَنْ  أَْسأَلُكَ  ْمتَِحنَهَاألَ  َماضٍ  َوأَنَا بَقٍَر، أَْزَواجِ  َخْمَسةَ  اْشتََرْيتُ  إِنِّي: آَخرُ  َوقَالَ 

ْجتُ  إِنِّي: آَخرُ  َوقَالَ   رَ َوأَْخبَ  اْلَعْبدُ  ذلِكَ  فَأَتَى أَِجيَء. أَنْ  أَْقِدرُ  الَ  فَلِذلِكَ  بِاْمَرأٍَة، تََزوَّ

 ْلَمِدينَةِ ا َشَواِرعِ  إِلَى َعاِجَلً  اْخُرجْ : لَِعْبِدهِ  َوقَالَ  اْلبَْيِت، َربُّ  َغِضبَ  ِحينَئِذٍ  بِذلِكَ  َسيَِّدهُ 

 يُِّد،سَ  يَا: اْلَعْبدُ  فَقَالَ  َواْلُعْمَي. َواْلُعْرجَ  َواْلُجْدعَ  اْلَمَساِكينَ  هُنَا إِلَى َوأَْدِخلْ  َوأَِزقَّتِهَا،

يِّدُ  فَقَالَ  َمَكاٌن. أَْيًضا َويُوَجدُ  أََمْرَت، َكَما َصارَ  قَدْ   الطُُّرقِ  إِلَى اْخُرجْ : لِْلَعْبدِ  السَّ

يَاَجاتِ   ِمنْ  اِحدٌ وَ  لَْيسَ  إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  ألَنِّي بَْيتِي، يَْمتَلِئَ  َحتَّى بِالدُُّخولِ  َوأَْلِزْمهُمْ  َوالسِّ

َجالِ  أُولئِكَ  ينَ  الرِّ ِ َدائِماً   .«َعَشائِي يَُذوقُ  اْلَمْدُعوِّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (09 - 12:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِّ  فِي َوأَْشهَدُ  هَذا فَأَقُولُ   ْيًضاأَ  األَُممِ  َسائِرُ  يَْسلُكُ  َكَما بَْعدُ  َما فِي تَْسلُُكوا الَ  أَنْ : الرَّ

 فِيِهمْ  الَِّذي اْلَجْهلِ  لَِسبَبِ  هللاِ  َحيَاةِ  َعنْ  َوُمتََجنِّبُونَ  اْلفِْكِر، ُمْظلُِمو هُمْ  إِذْ  ِذْهنِِهْم، بِبُْطلِ 

َعاَرةِ  نُفُوَسهُمْ  أَْسلَُموا اْلِحسَّ  فَقَُدوا قَدْ  هُمْ  إِذْ  اَلَِّذينَ  قُلُوبِِهْم. ِغَلَظَةِ  بَِسبَبِ   يَْعَملُوالِ  لِلدَّ

ا الطََّمعِ. فِي نََجاَسةٍ  ُكلَّ   تُُموهُ َسِمعْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  إِنْ  هَكَذا، اْلَمِسيحَ  تَتََعلَُّموا فَلَمْ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

فِ  ِجهَةِ  ِمنْ  تَْخلَُعوا أَنْ  يَُسوَع، فِي َحقٌّ  هُوَ  َكَما فِيهِ  َوُعلِّْمتُمْ  ابِقِ  التََّصرُّ  َسانَ اإِلنْ  السَّ

ُدوا اْلُغُروِر، َشهََواتِ  بَِحَسبِ  اْلفَاِسدَ  اْلَعتِيقَ   إِلْنَسانَ ا َوتَْلبَُسوا ِذْهنُِكْم، بُِروحِ  َوتَتََجدَّ

. َوقََداَسةِ  اْلبِرِّ  فِي هللاِ  بَِحَسبِ  اْلَمْخلُوقَ  اْلَجِديدَ   َب،اْلَكذِ  َعْنُكمُ  اْطَرُحوا لِذلِكَ  اْلَحقِّ

ْدقِ  َوتََكلَُّموا  َوالَ  واْغَضبُاِ  اْلبَْعِض. أَْعَضاءُ  بَْعَضنَا ألَنَّنَا قَِريبِِه، َمعَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  بِالصِّ

ْمسُ  تَْغُربِ  الَ  تُْخِطئُوا اِرقُ ا يَْسِرقِ  الَ  َمَكانًا. إِْبلِيسَ  تُْعطُوا َوالَ  َغْيِظُكْم، َعلَى الشَّ  لسَّ

الِحَ  َعاِمَلً  يَْتَعبُ  بِاْلَحِريِّ  بَلْ  بَْعُد، َما فِي  لَهُ نْ مَ  يُْعِطيَ  أَنْ  لَهُ لِيَُكونَ  بِيََدْيِه، الصَّ

 بَ َحسَ  لِْلبُْنيَاِن، َصالًِحا َكانَ  َما ُكلُّ  بَلْ  أَْفَواِهُكْم، ِمنْ  َرِديَّةٌ  َكلَِمةٌ  تَْخُرجْ  الَ  اْحتِيَاٌج.

اِمِعيَن. نِْعَمةً  يُْعِطيَ  َكيْ  اْلَحاَجِة،  ْمتُمْ ُختِ  بِهِ  الَِّذي اْلقُدُّوسَ  هللاِ  ُروحَ  تُْحِزنُوا َوالَ  لِلسَّ

 ُكلِّ  عَ مَ  َوتَْجِديفٍ  َوِصيَاحٍ  َوَغَضبٍ  َوَسَخطٍ  َمَراَرةٍ  ُكلُّ  بَْينُِكمْ  ِمنْ  لِيُْرفَعْ  اْلفَِداِء. لِيَْومِ 

 هللاُ  َساَمَحُكمُ  َكَما ُمتََساِمِحينَ  َشفُوقِينَ  بَْعٍض، نَْحوَ  بَْعُضُكمْ  لُطَفَاءَ  َوُكونُوا ُخْبٍث.

 اْلَمِسيحِ. فِي أَْيًضا

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،يا آبائي وإْخَوتياِحنا عمةُ هللاَّ
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 (4:  4 - 10:  0) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقُوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

فِ  أَْعَمالَهُ فَْليُرِ  بَْينَُكْم، َوَعالِمٌ  َحِكيمٌ  هُوَ  َمنْ   َولِكنْ  .اْلِحْكَمةِ  َوَداَعةِ  فِي اْلَحَسنِ  بِالتََّصرُّ

ةٌ  َغْيَرةٌ  لَُكمْ  َكانَ  إِنْ  بٌ  ُمرَّ .الْ  َعلَى َوتَْكِذبُوا تَْفتَِخُروا فََلَ  قُلُوبُِكْم، فِي َوتََحزُّ  لَْيَستْ  َحقِّ

 َرةُ اْلَغيْ  ْيثُ حَ  ألَنَّهُ َشْيطَانِيَّةٌ. نَْفَسانِيَّةٌ  أَْرِضيَّةٌ  ِهيَ  بَلْ  فَْوُق، ِمنْ  نَاِزلَةً  اْلِحْكَمةُ  هِذهِ 

ُب، ا َرِديٍء. أَْمرٍ  َوُكلُّ  التَّْشِويشُ  هُنَاكَ  َوالتََّحزُّ الً  فَِهيَ  فَْوقُ  ِمنْ  الَّتِي اْلِحْكَمةُ  َوأَمَّ  أَوَّ

ةٌ  ُمْذِعنَةٌ، ُمتََرفِّقَةٌ، ُمَسالَِمةٌ، ثُمَّ  طَاِهَرةٌ، ْيبِ  َعِديَمةُ  َصالَِحةً، َوأَْثَماًرا َرْحَمةً  َمْملُوَّ  الرَّ

يَاِء. َلَمِ  فِي يُْزَرعُ  اْلبِرِّ  َوثََمرُ  َوالرِّ َلََم. يَْفَعلُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  السَّ  ُروبُ اْلحُ  أَْينَ  ِمنْ  السَّ

اتُِكمُ  ِمنْ : هُنَا ِمنْ  أَلَْيَستْ  بَْينَُكْم؟ َواْلُخُصوَماتُ   تَهُونَ تَشْ  أَْعَضائُِكْم؟ فِي اْلُمَحاِربَةِ  لَذَّ

 تَُحاِربُونَ وَ  تَُخاِصُمونَ  تَنَالُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  َولَْستُمْ  َوتَْحِسُدونَ  تَْقتُلُونَ  تَْمتَلُِكونَ  َولَْستُمْ 

 َرِديًّا بُونَ تَْطلُ  ألَنَُّكمْ  تَأُْخُذوَن، َولَْستُمْ  تَْطلُبُونَ  تَْطلُبُوَن. الَ  ألَنَُّكمْ  تَْمتَلُِكوَن، َولَْستُمْ 

ا فِي تُْنفِقُوا لَِكيْ  نَاةُ  أَيُّهَا تُِكْم.لَذَّ َوانِي، الزُّ  ّلِلِ؟ َداَوةٌ عَ  اْلَعالَمِ  َمَحبَّةَ  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  أََما َوالزَّ

ا َصارَ  فَقَدْ  لِْلَعالَِم، ُمِحبًّا يَُكونَ  أَنْ  أََرادَ  فََمنْ   ّلِلِ. َعُدّوً

ا يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم  مَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (9:  19 - 96:  11) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ   فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ذُ التََّلَِمي َوُدِعيَ  َغفِيًرا َجْمًعا َوَعلََّما َكاِملَةً  َسنَةً  اْلَكنِيَسةِ  فِي اْجتََمَعا أَنَّهَُما فََحَدثَ 

الً. أَْنطَاِكيَةَ  فِي «َمِسيِحيِّينَ »  لَىإِ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  أَْنبِيَاءُ  اْنَحَدرَ  األَيَّامِ  تِْلكَ  َوفِي أَوَّ

وحِ  َوأََشارَ  أََغابُوُس، اْسُمهُ ِمْنهُمُ  َواِحدٌ  َوقَامَ  أَْنطَاِكيَةَ.  َكانَ  َعِظيًما ُجوًعا أَنَّ  بِالرُّ

 ْيَصَر.قَ  ُكلُوِديُوسَ  أَيَّامِ  فِي أَْيًضا َصارَ  الَِّذي اْلَمْسُكونَِة، َجِميعِ  َعلَى يَِصيرَ  أَنْ  َعتِيًدا

رَ  َحْسبََما التََّلَِميذُ  فََحتَمَ   إِلْخَوةِ ا إِلَى ِخْدَمةً  َشْيئًا، َواِحدٍ  ُكلُّ  يُْرِسلَ  أَنْ  ِمْنهُمْ  لُِكلّ  تَيَسَّ

اِكنِينَ   َوفِي َشاُوَل.وَ  بَْرنَابَا بِيَدِ  اْلَمَشايِخِ  إِلَى ُمْرِسلِينَ  ذلِكَ  فَفََعلُوا اْليَهُوِديَِّة. فِي السَّ

 ْعقُوبَ يَ  فَقَتَلَ  اْلَكنِيَسِة، ِمنَ  أُنَاسٍ  إِلَى لِيُِسيئَ  هِ يََديْ  اْلَملِكُ  ِهيُروُدسُ  َمدَّ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ 

ْيِف. يُوَحنَّا أََخا  بِالسَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (41 - 02:  4) َمرقُس
 

 سَمرقُ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 12 ، 12:  12 مز

 ْومِ يَ  فِي ِمنِّي، أََصابُونِي أَْقَوى ألَنَّهُمْ  ُمْبِغِضيَّ  أَعدائِي األِشَداء، َوِمنْ  ِمنْ  يَُخلَِصنِي

  .هَلِّلُويَا .بَلِيَّتِي
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي لَهُمْ  َوقَالَ   ْمعَ اْلجَ  فََصَرفُوا .«اْلَعْبرِ  إِلَى لِنَْجتَزْ : »اْلَمَساءُ  َكانَ  لَمَّ

فِينَةِ  فِي َكانَ  َكَما َوأََخُذوهُ   ْوءُ نَ  فََحَدثَ  َصِغيَرةٌ. أُْخَرى ُسفُنٌ  أَْيًضا َمَعهُ َوَكانَتْ  السَّ

فِينَةِ  إِلَى تَْضِربُ  األَْمَواجُ  فََكانَتِ  َعِظيٌم، ِريحٍ   هُوَ  انَ َوكَ  تَْمتَلُِئ. َصاَرتْ  َحتَّى السَّ

رِ  فِي كَ  أََما ُمَعلُِّم، يَا» :لَهُ َوقَالُوا فَأَْيقَظُوهُ  نَائًِما ِوَساَدةٍ  َعلَى اْلُمَؤخَّ  «؟نَْهلِكُ  أَنَّنَا يَهُمُّ

يَح، َواْنتَهَرَ  فَقَامَ  يحُ  فََسَكنَتِ  «اِْبَكمْ  اْسُكتْ » :لِْلبَْحرِ  َوقَالَ  الرِّ  َعِظيٌم. ءٌ هُُدو َوَصارَ  الرِّ

 َعِظيًما، َخْوفًا فََخافُوا «لَُكْم؟ إِيَمانَ  الَ  َكْيفَ  هَكَذا؟ َخائِفِينَ  بَالُُكمْ  َما» :لَهُمْ  َوقَالَ 

يحَ  فَإِنَّ  هَذا؟ هُوَ  َمنْ :»لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  َوقَالُوا  .«يُِطيَعانِهِ  َواْلبَْحرَ  أَْيًضا الرِّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 

$$$ 
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 ِمن اإلسبوع الَرابع من الُصوم الُمقدس خميسيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (03 - 1:  09) التكوين ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،التَكوين لُموسى النبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ا  هَذا: »َرآهُمْ  إِذْ  يَْعقُوبُ  َوقَالَ  هللاِ. َمَلَئَِكةُ  َوالَقَاهُ  طَِريقِهِ  فِي فََمَضى يَْعقُوبُ  َوأَمَّ

اَمهُ ُرُسَلً  يَْعقُوبُ  َوأَْرَسلَ  .«َمَحنَايِمَ » اْلَمَكانِ  ذلِكَ  اْسمَ  فََدَعا «هللاِ  َجْيشُ   إِلَى قُدَّ

 لَِسيِِّدي تَقُولُونَ  هَكَذا: »قَائَِلً  َوأََمَرهُمْ  أَُدوَم، بَِلَدِ  َسِعيرَ  أَْرضِ  إِلَى أَِخيهِ  ِعيُسوَ 

ْبتُ : يَْعقُوبُ  َعْبُدكَ  قَالَ  هَكَذا: ِعيُسوَ   لِي ارَ صَ  َوقَدْ  اآلَن. إِلَى َولَبِْثتُ  الَبَانَ  ِعْندَ  تََغرَّ

 .«ْيكَ َعْينَ  فِي نِْعَمةً  أَِجدَ  لَِكيْ  َسيِِّدي ألُْخبِرَ  َوأَْرَسْلتُ  َوإَِماءٌ  َوَعبِيدٌ  َوَغنَمٌ  َوَحِميرٌ  بَقَرٌ 

ُسلُ  فََرَجعَ   قَاِدمٌ  اأَْيضً  َوهُوَ  ِعيُسو، إِلَى أَِخيَك، إِلَى أَتَْينَا: »قَائِلِينَ  يَْعقُوبَ  إِلَى الرُّ

ا يَْعقُوبُ  فََخافَ  .«َمَعهُ َرُجل ِمئَةِ  َوأَْربَعُ  لِلِقَائَِك،  ْومَ اْلقَ  فَقََسمَ  األَْمُر، بِهِ  َوَضاقَ  ِجّدً

 ْيشِ اْلجَ  إِلَى ِعيُسو َجاءَ  إِنْ : »َوقَالَ  َجْيَشْيِن. ىإِلَ  َواْلِجَمالَ  َواْلبَقَرَ  َواْلَغنَمَ  َمَعهُ الَِّذينَ 

 َراِهيمَ إِبْ  أَبِي إِلهَ  يَا: »يَْعقُوبُ  َوقَالَ  .«نَاِجيًا اْلبَاقِي اْلَجْيشُ  يَُكونُ  َوَضَربَهُ، اْلَواِحدِ 

بَّ  إِْسَحاَق، أَبِي َوإِلهَ   فَأُْحِسنَ  َعِشيَرتِكَ  َوإِلَى أَْرِضكَ  إِلَى اْرجعْ : لِيَ  قَالَ  الَِّذي الرَّ

 إِنِّيفَ  َعْبِدكَ  إِلَى َصنَْعتَ  الَّتِي األََمانَةِ  َوَجِميعِ  أَْلطَافِكَ  َجِميعِ  َعنْ  أَنَا َصِغيرٌ  إِلَْيَك.

، هَذا َعبَْرتُ  بَِعَصايَ  نِي َجْيَشْيِن. ِصْرتُ  قَدْ  َواآلنَ  األُْرُدنَّ  يَدِ  ِمنْ  أَِخي، يَدِ  ِمنْ  نَجِّ

 إِنِّي :قُْلتَ  قَدْ  َوأَْنتَ  اْلبَنِيَن. َمعَ  األُمَّ  َويَْضِربَنِي يَأْتِيَ  أَنْ  ِمْنهُ َخائِفٌ  ألَنِّي ِعيُسَو،

 اللَّْيلَةَ  كَ تِلْ  هُنَاكَ  َوبَاتَ  .«لِْلَكْثَرةِ  يَُعدُّ  الَ  الَِّذي اْلبَْحرِ  َكَرْملِ  نَْسلَكَ  َوأَْجَعلُ  إِلَْيكَ  أُْحِسنُ 

ا َوأََخذَ   َجةٍ نَعْ  ِمئَتَيْ  تَْيًسا، َوِعْشِرينَ  َعْنزٍ  ِمئَتَيْ : أَِخيهِ  لِِعيُسو هَِديَّةً  بِيَِدهِ  أَتَى ِممَّ

 ،ثِيَرانٍ  َوَعَشَرةَ  بَقََرةً  أَْربَِعينَ  َوأَْوالََدهَا، ُمْرِضَعةً  نَاقَةً  ثََلَثِينَ  َكْبًشا، َوِعْشِرينَ 

 قَالَ وَ  ِحَدةٍ  َعلَى قَِطيًعا قَِطيًعا َعبِيِدهِ  يَدِ  إِلَى َوَدفََعهَا َحِميٍر، َوَعَشَرةَ  أَتَانًا ِعْشِرينَ 
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اِمي اْجتَاُزوا: »لَِعبِيِدهِ  لَ  َوأََمرَ  .«َوقَِطيعٍ  قَِطيعٍ  بَْينَ  فُْسَحةً  َواْجَعلُوا قُدَّ : َلً قَائِ  األَوَّ

 يالَّذِ  هَذا َولَِمنْ  تَْذهَُب؟ أَْينَ  َوإِلَى أَْنَت؟ لَِمنْ : قَائَِلً  َوَسأَلَك أَِخي ِعيُسو َصاَدفَكَ  إَِذا»

اَمَك؟  أَْيًضا هُوَ  َوهَا ِعيُسَو، لَِسيِِّدي ُمْرَسلَةٌ  هَِديَّةٌ  هُوَ  يَْعقُوبَ  لَِعْبِدكَ : تَقُولُ  قُدَّ

ائِِرينَ  َوَجِميعَ  َوالثَّالِثَ  اْلثَانِى أَْيًضا َوأََمرَ  .«َوَراَءنَا  هَذا بِِمْثلِ : »اْلقُْطَعانِ  َوَراءَ  السَّ

 «َراَءنَاوَ  أَْيًضا يَْعقُوبُ  َعْبُدكَ  هَُوَذا: َوتَقُولُونَ  تَِجُدونَهُ، ِحينََما ِعيُسوَ  تَُكلُِّمونَ  اْلَكَلَمِ 

ائَِرةِ  بِاْلهَِديَّةِ  َوْجهَهُ أَْستَْعِطفُ : »قَالَ  ألَنَّهُ  َعَسى َوْجهَهُ، أَْنظُرُ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  أََماِمي، السَّ

اَمهُ، اْلهَِديَّةُ  فَاْجتَاَزتِ  .«َوْجِهي يَْرفَعَ  أَنْ  ا قُدَّ  ثُمَّ  ِة.اْلَمَحلَّ  فِي اللَّْيلَةَ  تِْلكَ  فَبَاتَ  هُوَ  َوأَمَّ

 َمَخاَضةَ  َوَعبَرَ  َعَشرَ  األََحدَ  َوأَْوالََدهُ  َوَجاِريَتَْيهِ  اْمَرأَتَْيهِ  َوأََخذَ  اللَّْيلَةِ  تِْلكَ  فِي قَامَ 

 َوَصاَرَعهُ َوْحَدهُ، يَْعقُوبُ  فَبَقِيَ  لَهُ. َكانَ  َما َوأََجازَ  اْلَواِدَي، َوأََجاَزهُمُ  أََخَذهُمْ  يَبُّوَق.

ا اْلفَْجِر. طُلُوعِ  َحتَّى إِْنَسانٌ   لَعَ فَاْنخَ  فَْخِذِه، ُحقَّ  َضَربَ  َعلَْيِه، يَْقِدرُ  الَ  أَنَّهُ َرأَى َولَمَّ

: قَالَ فَ  «اْلفَْجرُ  طَلَعَ  قَدْ  ألَنَّهُ أَْطلِْقنِي،: »َوقَالَ  َمَعهُ. ُمَصاَرَعتِهِ  فِي يَْعقُوبَ  فَْخذِ  ُحقُّ 

 الَ » :فَقَالَ  .«يَْعقُوبُ : »فَقَالَ  «ْسُمَك؟إ َما: »لَهُ فَقَالَ  .«تُبَاِرْكنِي لَمْ  إِنْ  أُْطلِقُكَ  الَ »

 َوالنَّاسِ  هللاِ  َمعَ  َجاهَْدتَ  ألَنَّكَ  إِْسَرائِيَل، بَلْ  يَْعقُوبَ  بَْعدُ  َما فِي ْسُمكَ إ يُْدَعى

 َعنِ  تَْسأَلُ  لَِماَذا: »فَقَالَ  «بِاْسِمكَ  أَْخبِْرنِي: »َوقَالَ  يَْعقُوبُ  َوَسأَلَ  .«َوقََدْرتَ 

 ظَْرتُ نَ  ألَنِّي: »قَائَِلً  «فَنِيئِيلَ » اْلَمَكانِ  اْسمَ  يَْعقُوبُ  فََدَعا هُنَاَك. َوبَاَرَكهُ «اْسِمي؟

يَتْ  لَِوْجٍه، َوْجهًا هللاَ   َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«نَْفِسي َونُجِّ

 

 (99 - 14:  92)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بِّ  َكَلَمَ  اْسَمُعوا لِذلِكَ  ْعبِ  هَذا ُوالَةَ  اْلهُْزِء، ِرَجالَ  يَا الرَّ  أُوُرَشلِيَم. فِي الَِّذي الشَّ

ْوطُ  اْلهَاِويَةِ  َمعَ  ِميثَاقًا َوَصنَْعنَا اْلَمْوِت، َمعَ  َعْهًدا َعقَْدنَا قَدْ : »قُْلتُمْ  ألَنَُّكمْ   َجاِرفُ الْ  السَّ

 يَقُولُ  َذاهكَ  لِذلِكَ  .«اْستَتَْرنَا َوبِاْلِغشِّ  َمْلَجأَنَا، اْلَكِذبَ  َجَعْلنَا ألَنَّنَا يَأْتِينَا، الَ  َعبَرَ  إَِذا
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يِّدُ  بُّ  السَّ  َزاِويَةٍ  َحَجرَ  اْمتَِحاٍن، َحَجرَ  َحَجًرا، ِصْهيَْونَ  فِي أَُؤسِّسُ  هأَنََذا: »الرَّ

ًسا أََساًسا َكِريًما،  ِمْطَماًرا، َواْلَعْدلَ  َخْيطًا اْلَحقَّ  َوأَْجَعلُ  يَْهُرُب. الَ  آَمنَ  َمنْ : ُمَؤسَّ

تَاَرةَ. ءُ اْلَما َويَْجُرفُ  اْلَكِذِب، َمْلَجأَ  اْلبََردُ  فَيَْخطَفُ   اْلَمْوِت، َمعَ  َعْهُدُكمْ  َويُْمَحى السِّ

ْوطُ  اْلهَاِويَةِ  َمعَ  ِميثَاقُُكمْ  يَْثبُتُ  َوالَ  ْوِس. لَهُ تَُكونُونَ  َعبَرَ  إَِذا اْلَجاِرفُ  السَّ  لََّماكُ  لِلدَّ

 فَقَطِ  َخبَرِ الْ  فَْهمُ  َويَُكونُ  اللَّْيِل، َوفِي النَّهَارِ  فِي يَْعبُُر، َصبَاحٍ  ُكلَّ  فَإِنَّهُ يَأُْخُذُكْم، َعبَرَ 

ِد، َعنِ  قََصرَ  قَدْ  اْلفَِراشَ  ألَنَّ  .«اْنِزَعاًجا  ألَنَّهُ االْلتَِحاِف. َعنِ  َضاقَ  َواْلِغطَاءَ  التََّمدُّ

، يَقُومُ  فََراِصيمَ  َجبَلِ  فِي َكَما بُّ  فَْعلَهُ، َعلَ لِيَفْ  يَْسَخطُ  ِجْبُعونَ  ِعْندَ  اْلَوطَاءِ  فِي َوَكَما الرَّ

ِمينَ  تَُكونُوا الَ  فَاآلنَ  اْلَغِريَب. َعَملَهُ َعَملَهُ، َولِيَْعَملَ  اْلَغِريَب، فَْعلَهُ دَ  لِئََلَّ  ُمتَهَكِّ  تَُشدَّ

يِّدِ  قِبَلِ  ِمنْ  بِهِ  قُِضيَ  فَنَاءً  َسِمْعتُ  ألَنِّي ُربُطُُكْم،  .ضِ األَرْ  ُكلِّ  َعلَى اْلُجنُودِ  َربِّ  السَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (92 - 1:  93)ِسفِر أيوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 هَيََجانِي َولِهَذا تُِجيبُنِي، هََواِجِسي ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ : »َوقَالَ  النَّْعَماتِيُّ  ُصوفَرُ  فَأََجابَ 

.  ِم،اْلقَِدي ِمنَ  هَذا َعلِْمتَ  أََما» يُِجيبُنِي. فَْهِمي ِمنْ  َوُروحٌ  أَْسَمعُ  تَْوبِيِخي تَْعيِيرَ  فِيَّ

 ىإِلَ  اْلفَاِجرِ  َوفََرحَ  قَِريٍب، ِمنْ  األَْشَرارِ  هُتَافَ  أَنَّ  األَْرِض، َعلَى اإِلْنَسانُ  ُوِضعَ  ُمْنذُ 

ََ  َولَوْ  لَْحظٍَة. َماَواتِ  بَلَ َحاَب، َرْأُسهُ َوَمسَّ  طُولُهُ، السَّ  لَِّذينَ ا يَبِيدُ  األَبَدِ  إِلَى َكُجلَّتِهِ  السَّ

 ْبَصَرْتهُأَ  َعْينٌ  اللَّْيِل. َكطَْيفِ  َويُْطَردُ  يُوَجُد، فََلَ  يَِطيرُ  َكاْلُحْلمِ  هَُو؟ أَْينَ : يَقُولُونَ  َرأَْوهُ 

ْونَ  بَنُوهُ  بَْعُد. يََراهُ  لَنْ  َوَمَكانُهُ تََراهُ، تَُعودُ  الَ  انِ  َويََداهُ  اْلفُقََراَء، يَتََرضَّ  ْرَوتَهُ.ثَ  تَُردَّ

، فَِمهِ  فِي َحَلَ  إِنْ  تَْضطَِجُع. التَُّرابِ  فِي َوَمَعهُ َشبِيبَةً، َمآلنَةٌ  ِعظَاُمهُ رُّ  اهُ َوأَْخفَ  الشَّ

 ْمَعائِهِ أَ  فِي فَُخْبُزهُ  َحنَِكِه، َوَسطَ  َحبََسهُ بَلْ  يَْتُرْكهُ، َولَمْ  َعلَْيهِ  أَْشفَقَ  لَِسانِِه، تَْحتَ 

ُل،  َسمَّ  نِِه.بَطْ  ِمنْ  يَْطُرُدهَا هللاُ  فَيَتَقَيَّأُهَا ثَْرَوةً  بَلَعَ  قَدْ  بَْطنِِه. فِي أَْصَلَل َمَراَرةُ  يَتََحوَّ
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 لَبٍَن.وَ  َعَسل َسَواقِيَ  أَْنهَارَ  اْلَجَداِولَ  يََرى الَ  األَْفَعى. لَِسانُ  يَْقتُلُهُ يَْرَضعُ  األَْصَلَلِ 

 َرَكهُْم،َوتَ  اْلَمَساِكيَن، َرضَّضَ  ألَنَّهُ يَْفَرُح. والَ  َرْجعٍ  تَْحتَ  َكَمالٍ  يَْبلَُعهُ َوالَ  تََعبَهُ يَُردُّ 

 لَْيَستْ  اهُ.بُِمْشتَهَ  يَْنُجو الَ  قَنَاَعةً، بَْطنِهِ  فِي يَْعِرفْ  لَمْ  ألَنَّهُ يَْبنِِه. َولَمْ  بَْيتًا َواْغتََصبَ 

 ُكلِّ  دُ يَ  َعلَْيهِ  تَأْتِي يَتََضايَقُ  َرْغِدهِ  ِمْلءِ  َمعَ  َخْيُرهُ. يَُدومُ  الَ  ذلِكَ  ألَْجلِ  بَقِيَّةٌ، أَْكلِهِ  ِمنْ 

.  ِعْندَ  هِ َعلَيْ  َويُْمِطُرهُ  َغَضبِِه، ُحُموَّ  َعلَْيهِ  يُْرِسلُ  هللاَ  أَنَّ  بَْطنَهُ، يَْمألُ  ِعْنَدَما يَُكونُ  َشقِيٍّ

 َواْلبَاِرقُ  بَْطنِِه، ِمنْ  فََخَرجَ  َجَذبَهُ نَُحاٍس. قَْوسُ  تَْخِرقُهُ َحِديدٍ  ِسَلَحِ  ِمنْ  يَفِرُّ  طََعاِمِه.

 ْرَعىتَ  تُْنفَخْ  لَمْ  نَارٌ  تَأُْكلُهُ لَِذَخائِِرهِ  ُمْختَبَأَةٌ  ظُْلَمةٍ  ُكلُّ  ُرُعوٌب. َعلَْيهِ  َمَرقَ  َمَراَرتِهِ  ِمنْ 

َماَواتُ ال َخْيَمتِِه. فِي اْلبَقِيَّةَ   ْيتِهِ بَ  َغلَّةُ  تَُزولُ  َعلَْيِه. تَْنهَضُ  َواألَْرضُ  إِْثَمهُ، تُْعلِنُ  سَّ

يرِ  اإِلْنَسانِ  نَِصيبُ  هَذا َغَضبِِه. يَْومِ  فِي تُْهَراقُ  رِّ  هِ أَْمرِ  َوِميَراثُ  هللاِ، ِعْندِ  ِمنْ  الشِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«اْلقَِديرِ  ِمنَ 

 

 (92 - 1:  6)ِسفِر َدانِيال 
 

،َدانِيال  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 َعلَى يَُكونُونَ  َمْرُزبَانًا َوِعْشِرينَ  ِمئَةً  اْلَمْملََكةِ  َعلَى يَُولِّيَ  أَنْ  َداِريُّوسَ  ِعْندَ  َحُسنَ 

 إِلَْيِهمِ  اْلَمَراِزبَةُ  لِتَُؤدِّيَ  َدانِيآُل، أََحُدهُمْ  ُوَزَراءَ  ثََلَثَةَ  هُؤالَءِ  َوَعلَى ُكلِّهَا. اْلَمْملََكةِ 

 نَّ ألَ  َواْلَمَراِزبَِة، اْلُوَزَراءِ  َعلَى هَذا َدانِيآلُ  فَفَاقَ  َخَساَرةٌ. اْلَملِكَ  تُِصيبَ  فََلَ  اْلِحَسابَ 

رَ  فَاِضلَةً  ُروًحا فِيهِ   ءَ اْلُوَزَرا إِنَّ  ثُمَّ  ُكلِّهَا. اْلَمْملََكةِ  َعلَى يَُولِّيَهُ أَنْ  فِي اْلَملِكُ  َوفَكَّ

 وايَْقِدرُ  فَلَمْ  اْلَمْملََكِة، ِجهَةِ  ِمنْ  َدانِيآلَ  َعلَى يَِجُدونَهَا ِعلَّةً  يَْطلُبُونَ  َكانُوا َواْلَمَراِزبَةَ 

 ءِ هُؤالَ  فَقَالَ  َذْنٌب. َوالَ  َخطَأٌ  فِيهِ  يُوَجدْ  َولَمْ  أَِمينًا َكانَ  ألَنَّهُ َذْنبًا، َوالَ  ِعلَّةً  يَِجُدوا أَنْ 

َجالُ   ِحينَئِذٍ  .«إِلِههِ  َشِريَعةِ  ِجهَةِ  ِمنْ  نَِجَدهَا أَنْ  إِالَّ  ِعلَّةً  هَذا َدانِيآلَ  َعلَى نَِجدُ  الَ : »الرِّ

 َداِريُوُس، اْلَملِكُ  أَيُّهَا: »هَكَذا لَهُ َوقَالُوا اْلَملِكِ  ِعْندَ  َواْلَمَراِزبَةُ  اْلُوَزَراءُ  هُؤالَءِ  اْجتََمعَ 

 َواْلُوالَةِ  َواْلُمِشيِرينَ  َواْلَمَراِزبَةِ  َوالشَِّحنِ  اْلَمْملََكةِ  ُوَزَراءِ  َجِميعَ  إِنَّ  األَبَِد. إِلَى ِعشْ 
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ُدوا َملَِكيًّا أَْمًرا يََضُعوا أَنْ  َعلَى تََشاَوُروا قَدْ   ةً ِطْلبَ  يَْطلُبُ  َمنْ  ُكلَّ  بِأَنَّ  نَْهيًا، َويَُشدِّ

 األُُسوِد. ُجبِّ  فِي يُْطَرحُ  اْلَملُِك، أَيُّهَا ِمْنكَ  إِالَّ  إِْنَسانٍ  أَوْ  إِلهٍ  ِمنْ  يَْوًما ثََلَثِينَ  َحتَّى

 َوفَاِرسَ  َماِدي َكَشِريَعةِ  تَتََغيَّرَ  الَ  لَِكيْ  اْلِكتَابَةَ  َوأَْمضِ  اْلَملُِك، أَيُّهَا النَّْهيَ  اآلنَ  فَثَبِّتِ 

ا َوالنَّْهَي. اْلِكتَابَةَ  َداِريُوسُ  اْلَملِكُ  أَْمَضى ذلِكَ  ألَْجلِ  .«تُْنَسخُ  الَ  الَّتِي  َدانِيآلُ  َعلِمَ  فَلَمَّ

 َعلَى َجثَافَ  أُوُرَشلِيَم، نَْحوَ  ُعلِّيَّتِهِ  فِي َمْفتُوَحةٌ  َوُكواهُ  بَْيتِِه، إِلَى َذهَبَ  اْلِكتَابَةِ  بِإِْمَضاءِ 

اتٍ  ثََلَثَ  ُرْكبَتَْيهِ  امَ  َوَحَمدَ  َوَصلَّى يَْوِم،الْ  فِي َمرَّ  لَِك.ذ قَْبلَ  يَْفَعلُ  َكانَ  َكَما إِلِههِ  قُدَّ

َجالُ  هُؤالَءِ  ِحينَئِذٍ  فَاْجتََمعَ  عُ  يَْطلُبُ  َدانِيآلَ  فََوَجُدوا الرِّ امَ  َويَتََضرَّ ُموافَتَقَ  إِلِهِه. قُدَّ  دَّ

امَ  َوتََكلَُّموا  يَْطلُبُ  إِْنَسانٍ  ُكلَّ  بِأَنَّ  نَْهيًا اْلَملِكُ  أَيُّهَا تُْمضِ  أَلَمْ : »اْلَملِكِ  نَْهيِ  فِي اْلَملِكِ  قُدَّ

 «األُُسوِد؟ ُجبِّ  فِي يُْطَرحُ  اْلَملِكُ  أَيُّهَا ِمْنكَ  إِالَّ  يَْوًما ثََلَثِينَ  َحتَّى إِْنَسانٍ  أَوْ  إِلهٍ  ِمنْ 

 ينَئِذٍ حِ  .«تُْنَسخُ  الَ  الَّتِي َوفَاِرسَ  َماِدي َكَشِريَعةِ  َصِحيحٌ  األَْمرُ : »َوقَالَ  اْلَملِكُ  فَأََجابَ 

امَ  َوقَالُوا أََجابُوا  يُّهَاأَ  لَكَ  يَْجَعلْ  لَمْ  يَهُوَذا َسْبيِ  بَنِي ِمنْ  الَِّذي َدانِيآلَ  إِنَّ : »اْلَملِكِ  قُدَّ

اتٍ  ثََلَثَ  بَلْ  أَْمَضْيتَهُ، الَِّذي لِلنَّْهيِ  َوالَ  اْعتِبَاًرا اْلَملِكُ   .«ْلبَتَهُطِ  يَْطلُبُ  اْليَْومِ  فِي َمرَّ

ا ا، نَْفِسهِ  َعلَى اْغتَاظَ  اْلَكَلَمَ  هَذا اْلَملِكُ  َسِمعَ  فَلَمَّ يَهُ،لِ  َدانِيآلَ  َعلَى قَْلبَهُ َوَجَعلَ  ِجّدً  يُنَجِّ

ْمسِ  ُغُروبِ  إِلَى َواْجتَهَدَ  َجالُ  أُولئِكَ  فَاْجتََمعَ  لِيُْنقَِذهُ. الشَّ : ْلَملِكُ لِ  َوقَالُوا اْلَملِكِ  إِلَى الرِّ

 اْلَملِكُ  يََضُعهُ أَْمرٍ  أَوْ  نَْهيٍ  ُكلَّ  أَنَّ  ِهيَ  َوفَاِرسَ  َماِدي َشِريَعةَ  أَنَّ  اْلَملِكُ  أَيُّهَا اْعلَمْ »

 أََجابَ  األُُسودِ  ُجبِّ  فِي َوطََرُحوهُ  َدانِيآلَ  فَأَْحَضُروا اْلَملِكُ  أََمرَ  ِحينَئِذٍ  .«يَتََغيَّرُ  الَ 

يكَ  هُوَ  َدائًِما تَْعبُُدهُ  الَِّذي إِلهَكَ  إِنَّ : »لَِدانِيآلَ  َوقَالَ  اْلَملِكُ   عَ َوُوضِ  بَِحَجرٍ  َوأُتِيَ  .«يُنَجِّ

 َدانِيآَل. فِي اْلقَْصدُ  يَتََغيَّرَ  لِئََلَّ  ُعظََمائِِه، َوَخاتِمِ  بَِخاتِِمهِ  اْلَملِكُ  َوَختََمهُ اْلُجبِّ  فَمِ  َعلَى

اَمهُ يُْؤتَ  َولَمْ  َصائًِما، َوبَاتَ  قَْصِرهِ  إِلَى اْلَملِكُ  َمَضى ِحينَئِذٍ   ْنهُعَ  َوطَارَ  بَِسَراِريهِ  قُدَّ

ا األُُسوِد. ُجبِّ  إِلَى ُمْسِرًعا َوَذهَبَ  اْلفَْجرِ  ِعْندَ  بَاِكًرا اْلَملِكُ  قَامَ  ثُمَّ  نَْوُمهُ.  بَ اْقتَرَ  فَلَمَّ

 ْبدَ عَ  َدانِيآلُ  يَا: »لَِدانِيآلَ  َوقَالَ  اْلَملِكُ  َجابَ أَ  أَِسيفٍ  بَِصْوتٍ  َدانِيآلَ  نَاَدى اْلُجبِّ  إِلَى

، هللاِ  يَكَ  أَنْ  َعلَى قَِدرَ  َدائًِما تَْعبُُدهُ  الَِّذي إِلهُكَ  هَلْ  اْلَحيِّ  فَتََكلَّمَ  «األُُسوِد؟ ِمنَ  يُنَجِّ

 أَْفَواهَ  َوَسدَّ  َمَلََكهُ أَْرَسلَ  إِلِهي األَبَِد. إِلَى ِعشْ  اْلَملُِك، أَيُّهَا يَا: »اْلَملِكِ  َمعَ  َدانِيآلُ 
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نِي، فَلَمْ  األُُسودِ  اَمهُ، بَِريئًا ُوِجْدتُ  ألَنِّي تَُضرَّ اَمكَ  قُدَّ  أَْفَعلْ  لَمْ  اْلَملُِك، أَيُّهَا أَْيًضا َوقُدَّ

 ِمنَ  آلُ َدانِي فَأُْصِعدَ  اْلُجبِّ  ِمنَ  َدانِيآلُ  يُْصَعدَ  بِأَنْ  َوأََمرَ  بِِه، اْلَملِكُ  فَِرحَ  ِحينَئِذٍ  .«َذْنبًا

جَ  أُولئِكَ  فَأَْحَضُروا اْلَملِكُ  فَأََمرَ  بِإِلِهِه. آَمنَ  ألَنَّهُ َضَرٌر، فِيهِ  يُوَجدْ  َولَمْ  اْلُجبِّ   الَ الرِّ

 َولَمْ  َونَِساَءهُمْ  َوأَْوالََدهُمْ  هُمْ  األُُسودِ  ُجبِّ  فِي َوطََرُحوهُمْ  َدانِيآلَ  َعلَى اْشتََكْوا الَِّذينَ 

 تَبَ كَ  ثُمَّ  ِعظَاِمِهْم. ُكلَّ  َوَسَحقَتْ  األُُسودُ  بِِهمِ  بَطََشتْ  َحتَّى اْلُجبِّ  أَْسفَلِ  إِلَى يَِصلُوا

ُعوبِ  ُكلِّ  إِلَى َداِريُّوسُ  اْلَملِكُ  اِكنِينَ  َواألَْلِسنَةِ  َواألَُممِ  الشُّ  :ُكلِّهَا األَْرضِ  فِي السَّ

 يَْرتَِعُدونَ  َمْملََكتِي ُسْلطَانِ  ُكلِّ  فِي بِأَنَّهُ أَْمرٌ  َصَدرَ  قِبَلِي ِمنْ  َسَلَُمُكْم. لِيَْكثُرْ »

امَ  َويََخافُونَ   ُزولَ يَ  لَنْ  َوَملَُكوتُهُ األَبَِد، إِلَى اْلقَيُّومُ  اْلَحيُّ  اإِللهُ هُوَ  ألَنَّهُ َدانِيآَل، إِلهِ  قُدَّ

ي هُوَ  اْلُمْنتَهَى. إِلَى َوُسْلطَانُهُ َماَوا فِي َواْلَعَجائِبَ  اآليَاتِ  يَْعَملُ وَ  َويُْنقِذُ  يُنَجِّ  تِ السَّ

ى الَِّذي هُوَ  األَْرضِ  َوفِي  .«األُُسودِ  يَدِ  ِمنْ  َدانِيآلَ  نَجَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (19 - 2:  0) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 2:  19 مز

ْهرِ  إِلَى اْلِجيلِ  هَذا تُنَِجيِنَا وتَْحفَظُنَا، ِمنْ  َربُّ  يَا َوأَْنتَ   .هَلِّلُويَا .الدَّ
 

وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َوِمنَ  اْلَجلِيلِ  ِمنَ  َكثِيرٌ  َجْمعٌ  َوتَبَِعهُ اْلبَْحِر، إِلَى تََلَِميِذهِ  َمعَ  يَُسوعُ  فَإْنَصَرفَ 

 ُصورَ  َحْولَ  َوالَِّذينَ  األُْرُدنِّ  َعْبرِ  َوِمنْ  أَُدوِميَّةَ  َوِمنْ  أُوُرَشلِيمَ  َوِمنْ  اْليَهُوِديَِّة.

 فِينَةٌ سَ  تَُلَِزَمهُ أَنْ  لِتََلَِميِذهِ  فَقَالَ  إِلَْيِه. أَتَْوا َصنَعَ  َكمْ  َسِمُعوا إِذْ  َكثِيٌر، َجْمعٌ  َوَصْيَداَء،

 َعلَْيهِ  قَعَ وَ  َحتَّى َكثِيِريَن، َشفَى قَدْ  َكانَ  ألَنَّهُ يَْزَحُموهُ، الَ  َكيْ  اْلَجْمعِ، لَِسبَبِ  َصِغيَرةٌ 

تْ  نَظََرْتهُ ِحينََما النَِّجَسةُ  َواألَْرَواحُ  َداٌء. فِيهِ  َمنْ  ُكلُّ  لِيَْلِمَسهُ  :لَةً قَائِ  َوَصَرَختْ  لَهُ َخرَّ

 يُْظِهُروهُ. الَ  أَنْ  َكثِيًرا َوأَْوَصاهُمْ  .«هللاِ  اْبنُ  أَْنتَ  إِنَّكَ »

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد   .ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (1:  14 - 01:  19) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  ُكورونثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

وا َولِكنْ   ْلِسنَةِ بِأَ  أَتََكلَّمُ  ُكْنتُ  إِنْ  أَْفَضَل. طَِريقًا أُِريُكمْ  َوأَْيًضا اْلُحْسنَى لِْلَمَواِهبِ  ِجدُّ

 َوإِنْ  .يَِرنُّ  َصْنًجا أَوْ  يَِطنُّ  نَُحاًسا ِصْرتُ  فَقَدْ  َمَحبَّةٌ، لِي لَْيسَ  َولِكنْ  َواْلَمَلَئَِكةِ  النَّاسِ 

ةٌ، لِي َكانَتْ   َحتَّى اإِليَمانِ  ُكلُّ  لِي َكانَ  َوإِنْ  ِعْلٍم، َوُكلَّ  األَْسَرارِ  َجِميعَ  َوأَْعلَمُ  نُبُوَّ

 نْ َوإِ  أَْمَوالِي، ُكلَّ  أَْطَعْمتُ  َوإِنْ  َشْيئًا. فَلَْستُ  َمَحبَّةٌ، لِي لَْيسَ  َولِكنْ  اْلِجبَاَل، أَْنقُلَ 

 تَتَأَنَّى اْلَمَحبَّةُ  َشْيئًا. أَْنتَفِعُ  فََلَ  َمَحبَّةٌ، لِي لَْيسَ  َولِكنْ  أَْحتَِرَق، َحتَّى َجَسِدي َسلَّْمتُ 

 َما ْطلُبُ تَ  َوالَ  تُقَبُِّح، َوالَ  تَْنتَفُِخ، َوالَ  تَتَفَاَخُر، الَ  اْلَمَحبَّةُ  تَْحِسدُ  الَ  اْلَمَحبَّةُ  َوتَْرفُقُ 

، َوالَ  لِنَْفِسهَا، َؤ، تَظُنُّ  َوالَ  تَْحتَدُّ ، تَْفَرحُ  بَلْ  بِاإِلْثمِ  تَْفَرحُ  َوالَ  السُّ  ُكلَّ  تَْحتَِملُ وَ  بِاْلَحقِّ

 الَ  اَْلَمَحبَّةُ  َشْيٍء. ُكلِّ  َعلَى َوتَْصبِرُ  َشْيٍء، ُكلَّ  َوتَْرُجو َشْيٍء، ُكلَّ  َوتَُصدِّقُ  َشْيٍء،

ا أَبًَدا تَْسقُطُ  اتُ  َوأَمَّ  نَْعلَمُ  ألَنَّنَا ُل.فََسيُْبطَ  َواْلِعْلمُ  فََستَْنتَِهي، َواألَْلِسنَةُ  فََستُْبطَُل، النُّبُوَّ

 بَْعٌض. هُوَ  َما يُْبطَلُ  فَِحينَئِذٍ  اْلَكاِملُ  َجاءَ  َمتَى َولِكنْ  التَّنَبُِّؤ. بَْعضَ  َونَتَنَبَّأُ  اْلِعْلمِ  بَْعضَ 

ا  َولِكنْ  رُ أَْفتَكِ  ُكْنتُ  َوَكِطْفل أَْفطَُن، ُكْنتُ  َوَكِطْفل أَتََكلَُّم، ُكْنتُ  َكِطْفل ِطْفَلً  ُكْنتُ  لَمَّ

ا  ينَئِذٍ حِ  لِكنْ  لُْغٍز، فِي ِمْرآٍة، فِي اآلنَ  نَْنظُرُ  فَإِنَّنَا لِلطِّْفِل. َما أَْبطَْلتُ  َرُجَلً  ِصْرتُ  لَمَّ

ا ُعِرْفُت. َكَما َسأَْعِرفُ  ِحينَئِذٍ  لِكنْ  اْلَمْعِرفَِة، بَْعضَ  أَْعِرفُ  اآلنَ  لَِوْجهٍ  َوْجهًا  اآلنَ  أَمَّ

َجاءُ  اإِليَمانُ : فَيَْثبُتُ   اِْتبَُعوا اْلَمَحبَّةُ. نَّ أَْعظََمهُ َولِكنَّ  الثََّلَثَةُ  هِذهِ  َواْلَمَحبَّةُ، َوالرَّ

وا َولِكنْ  اْلَمَحبَّةَ، وِحيَِّة، لِْلَمَواِهبِ  ِجدُّ  تَتَنَبَّأُوا. أَنْ  َوبِاألَْولَى الرُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (0:  2 - 11:  4) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمنارِ  صٌل منون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 نُ َويَِدي النَّاُموسَ  يَُذمُّ  أََخاهُ  َويَِدينُ  أََخاهُ  يَُذمُّ  الَِّذي اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا بَْعًضا بَْعُضُكمْ  يَُذمَّ  الَ 

 هُوَ  َواِحدٌ  لَهُ. َديَّانًا بَلْ  بِالنَّاُموِس، َعاِمَلً  فَلَْستَ  النَّاُموَس، تَِدينُ  ُكْنتَ  َوإِنْ  النَّاُموسَ 

 نَ اآل هَلُمَّ  َغْيَرَك؟ تَِدينُ  َمنْ  يَا أَْنتَ  فََمنْ  َويُْهلِكَ  يَُخلِّصَ  أَنْ  اْلقَاِدرُ  النَّاُموِس، َواِضعُ 

 ةً َسنَ  نَْصِرفُ  َوهُنَاكَ  تِْلَك، أَوْ  اْلَمِدينَةِ  هِذهِ  إِلَى َغًدا أَوْ  اْليَْومَ  نَْذهَبُ » :اْلقَائِلُونَ  أَيُّهَا

 نَّهَاإِ  َحيَاتُُكْم؟ ِهيَ  َما ألَنَّهُ اْلَغدِ  أَْمرَ  تَْعِرفُونَ  الَ  الَِّذينَ  أَْنتُمُ  .«َونَْربَحُ  َونَتَِّجرُ  َواِحَدةً 

. ثُمَّ  قَلِيَلً  يَْظهَرُ  بَُخاٌر، بُّ  َشاءَ  إِنْ » :تَقُولُوا أَنْ  ِعَوضَ  يَْضَمِحلُّ  لُ نَْفعَ  َوِعْشنَا الرَّ

ا .«َذاكَ  أَوْ  هَذا  َرِديٌء. هَذا ِمْثلُ  اْفتَِخارٍ  ُكلُّ  تََعظُِّمُكمْ  فِي تَْفتَِخُرونَ  فَإِنَُّكمْ  اآلنَ  َوأَمَّ

 األَْغنِيَاُء، أَيُّهَا اآلنَ  هَلُمَّ  لَهُ. َخِطيَّةٌ  فَذلِكَ  يَْعَمُل، َوالَ  َحَسنًا يَْعَملَ  أَنْ  يَْعِرفُ  فََمنْ 

أَ، قَدْ  ِغنَاُكمْ  اْلقَاِدَمِة. َشقَاَوتُِكمُ  َعلَى ُمَوْلِولِينَ  اْبُكوا .الْ  أََكلَهَا قَدْ  َوثِيَابُُكمْ  تَهَرَّ  َذهَبُُكمْ  ُعثُّ

تُُكمْ   نَْزتُمْ كَ  قَدْ  َكنَارٍ  لُُحوَمُكمْ  َويَأُْكلُ  َعلَْيُكْم، َشهَاَدةً  يَُكونُ  َوَصَدأُهَُما َصِدئَا، قَدْ  َوفِضَّ

 األَِخيَرِة. ألَيَّامِ ا فِي

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (01 - 12:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ  يس: فصٌل من أعماِل آبائِنااإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ،هللاِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  لَُكمْ  نَْسَمعَ  أَنْ  هللاِ  أََمامَ  َحقًّا َكانَ  إِنْ » :َوقَاالَ  َويُوَحنَّا بُْطُرسُ  فَأََجابَهُمْ 

ُدوهُ  َوبَْعَدَما .«َوَسِمْعنَا َرأَْينَا بَِما نَتََكلَّمَ  الَ  أَنْ  يُْمِكنُنَا الَ  نَْحنُ  ألَنَّنَا فَإْحُكُموا.  َماهَدَّ

ْعِب، بَِسبَبِ  يَُعاقِبُونَهَُما َكْيفَ  اْلبَتَّةَ  يَِجُدوا لَمْ  إِذْ  أَْطلَقُوهَُما، أَْيًضا  َجِميعَ الْ  ألَنَّ  الشَّ

ُدونَ  َكانُوا فَاءِ  آيَةُ  فِيهِ  َصاَرتْ  الَِّذي اإِلْنَسانَ  ألَنَّ  َجَرى، َما َعلَى هللاَ  يَُمجِّ  ِه،هذِ  الشِّ

ا َسنَةً. أَْربَِعينَ  ِمنْ  أَْكثَرُ  لَهُ َكانَ   قَالَهُ امَ  بُِكلِّ  َوأَْخبََراهُمْ  ُرفَقَائِِهَما إِلَى أَتَيَا أُْطلِقَا َولَمَّ

يُوُخ. اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءُ  لَهَُما ا َوالشُّ  هللاِ  إِلَى َصْوتًا َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  َرفَُعوا َسِمُعوا، فَلَمَّ

يُِّد، أَيُّهَا» :َوقَالُوا انِعُ  اإِللهُ هُوَ  أَْنتَ  السَّ َماءَ  الصَّ  هَا،فِي َما َوُكلَّ  َواْلبَْحرَ  َواألَْرضَ  السَّ

تِ  لَِماَذا: فَتَاكَ  َداُودَ  بِفَمِ  اْلقَائِلُ  رَ  األَُممُ  اْرتَجَّ  لُوكُ مُ  قَاَمتْ  بِاْلبَاِطِل؟ ُعوبُ الشُّ  َوتَفَكَّ

َؤَساءُ  َواْجتََمعَ  األَْرِض، بِّ  َعلَى َمًعا الرُّ  اْجتََمعَ  بِاْلَحقِيقَةِ  ألَنَّهُ َمِسيِحِه. َوَعلَى الرَّ

 أَُممٍ  َمعَ  اْلبُْنِطيُّ  َوبِيَلَطُسُ  ِهيُروُدسُ  َمَسْحتَهُ، الَِّذي يَُسوَع، اْلقُدُّوسِ  فَتَاكَ  َعلَى

 َواآلنَ  يَُكوَن. أَنْ  َوَمُشوَرتُكَ  يَُدكَ  فََعيَّنَتْ  َسبَقَتْ  َما ُكلَّ  لِيَْفَعلُوا إِْسَرائِيَل، َوُشُعوبِ 

،  َمدِّ بِ  ُمَجاهََرٍة، بُِكلِّ  بَِكَلَِمكَ  يَتََكلَُّموا أَنْ  َعبِيَدكَ  َواْمنَحْ  تَْهِديَداتِِهْم، إِلَى اْنظُرْ  يَاَربُّ

فَاِء، يَِدكَ  ا .«يَُسوعَ  اْلقُدُّوسِ  فَتَاكَ  بِاْسمِ  َوَعَجائِبُ  آيَاتٌ  َوْلتُْجرَ  لِلشِّ  تََزْعَزعَ  اَصلَّوْ  َولَمَّ

وحِ  ِمنَ  اْلَجِميعُ  َوإْمتَألَ  فِيِه، ُمْجتَِمِعينَ  َكانُوا الَِّذي اْلَمَكانُ   َوَكانُوا اْلقُُدِس، الرُّ

 بُِمَجاهََرٍة. هللاِ  بَِكَلَمِ  يَتََكلَُّمونَ 

َسة، آمين.لَْم  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (40 - 02:  12) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 11 ، 13:  42 مز

ا، َمآلنَةٌ  يَِمينُكَ  َكاِمَك أَحْ  أَْجلِ  ِمنْ  يَهُوَذا، بَنَاتُ  َوتَْبتَِهجُ  ِصْهيَْوَن، َجبَلُ  فلِيَْفَرحُ  بِّرً

 .هَلِّلُويَا .يَاَرب
 

بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا ا يَْستَْعِطي. الطَِّريقِ  علَى َجالًِسا أَْعَمى َكانَ  أَِريَحا ِمنْ  اْقتََربَ  َولَمَّ  َجْمعَ الْ  َسِمعَ  فَلَمَّ

 ُمْجتَاٌز. النَّاِصِريَّ  يَُسوعَ  أَنَّ  فَأَْخبَُروهُ  «هَذا؟ يَُكونَ  أَنْ  َعَسى َما» :َسأَلَ  ُمْجتَاًزا

ُمونَ  فَاْنتَهََرهُ  .«اْرَحْمنِي َداُوَد، اْبنَ  يَُسوعُ  يَا: »قِائَِلً  فََصَرخَ  اأَ  لِيَْسُكَت، اْلُمتَقَدِّ  هُوَ  مَّ

مَ  أَنْ  َوأََمرَ  يَُسوعُ  فََوقَفَ  .«اْرَحْمنِي َداُوَد، ْبنَ إ يَا: »َكثِيًرا أَْكثَرَ  فََصَرخَ   ْيهِ إِلَ  يُقَدَّ

ا  .«رَ أُْبصِ  أَنْ  َسيُِّد، يَا: »فَقَالَ  «بَِك؟ أَْفَعلَ  أَنْ  تُِريدُ  َماَذا» :قِائَِلً  َسأَلَهُ. اْقتََربَ  َولَمَّ

دُ يُ َوهُوَ  َوتَبَِعهُ أَْبَصَر، اْلَحالِ  َوفِي .«َشفَاكَ  قَدْ  إِيَمانُكَ  أَْبِصرْ : »يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ   َمجِّ

ْعبِ  َوَجِميعُ  هللاَ  ِ َدائِماً   هللاَ. َسبَُّحوا َرأَْوا إِذْ  الشَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الَرابع من الُصوم الُمقدس ُجمعةيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (92:  11 - 19:  13) التَثنية ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،التَثنية لِموسى النَّبِيِّ  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  ِمْنكَ  يَْطلُبُ  َماَذا إِْسَرائِيُل، يَا فَاآلنَ  بَّ  تَتَّقِيَ  أَنْ  إِالَّ  إِلهُكَ  الرَّ  فِي كَ لِتَْسلُ  إِلهَكَ  الرَّ

بَّ  َوتَْعبُدَ  َوتُِحبَّهُ، طُُرقِِه، ُكلِّ   َصايَاوَ  َوتَْحفَظَ  نَْفِسَك، ُكلِّ  َوِمنْ  قَْلبِكَ  ُكلِّ  ِمنْ  إِلهَكَ  الرَّ

بِّ  بِّ  هَُوَذا لَِخْيِرَك. اْليَْومَ  بِهَا أُوِصيكَ  أَنَا الَّتِي َوفََرائَِضهُ الرَّ َماَواتُ  إِلِهكَ  لِلرَّ  السَّ

َماَواتِ  َوَسَماءُ  بَّ  َولِكنَّ  فِيهَا. َما َوُكلُّ  َواألَْرضُ  السَّ  هُْم،لِيُِحبَّ  بِآبَائِكَ  اْلتََصقَ  إِنََّما الرَّ

ُعوبِ  َجِميعِ  فَْوقَ  أَْنتُمْ  هُوَ  الَِّذي نَْسلَهُمُ  بَْعِدِهمْ  ِمنْ  فَاْختَارَ   اْليَْوِم. هَذا فِي َكَما الشُّ

بَّ  ألَنَّ  بَْعُد. ِرقَابَُكمْ  تَُصلِّبُوا َوالَ  قُلُوبُِكْم، ُغْرلَةَ  فَاْختِنُوا  لِهَةِ اآل إِلهُ هُوَ  إِلهَُكمْ  الرَّ

 ْشَوةً.رَ  يَْقبَلُ  َوالَ  بِاْلُوُجوهِ  يَأُْخذُ  الَ  الَِّذي اْلَمِهيبُ  اْلَجبَّارُ  اْلَعِظيمُ  اإِللهُ األَْربَاِب، َوَربُّ 

انِعُ   وافَأَِحبُّ َولِبَاًسا. طََعاًما لِيُْعِطيَهُ اْلَغِريبَ  َواْلُمِحبُّ  َواألَْرَملَِة، اْليَتِيمِ  َحقَّ  الصَّ

بَّ  ِمْصَر. أَْرضِ  فِي ُغَربَاءَ  ُكْنتُمْ  مْ ألَنَّكُ  اْلَغِريبَ   بِهِ وَ  تَْعبُُد، إِيَّاهُ  تَتَّقِي إِلهَكَ  الرَّ

 اْلَعظَائِمَ  تِْلكَ  َمَعكَ  َصنَعَ  الَِّذي إِلهُكَ  َوهُوَ  فَْخُرَك، هُوَ  تَْحلُِف. َوبِاْسِمهِ  تَْلتَِصُق،

 قَدْ  نَ َواآل ِمْصَر، إِلَى آبَاُؤكَ  نََزلَ  نَْفًسا َسْبِعينَ  َعْينَاَك. أَْبَصَرْتهَا الَّتِي َواْلَمَخاِوفَ 

بُّ  َجَعلَكَ  َماءِ  َكنُُجومِ  إِلهُكَ  الرَّ بَّ  فَأَْحبِبِ  اْلَكْثَرِة. فِي السَّ  هُُحقُوقَ  َواْحفَظْ  إِلهَكَ  الرَّ

 لَِّذينَ ا بَنِيُكمُ  أُِريدُ  لَْستُ  أَنِّي اْليَْومَ  َواْعلَُموا األَيَّاِم. ُكلَّ  َوَوَصايَاهُ  َوأَْحَكاَمهُ َوفََرائَِضهُ

بِّ  تَأِْديبَ  َرأَْوا َوالَ  يَْعِرفُوا لَمْ  ِديَدةَ  َويََدهُ  َعظََمتَهُ إِلِهُكْم، الرَّ فِيَعةَ. َوِذَراَعهُ الشَّ  الرَّ

 تِيَوالَّ  أَْرِضِه، َوبُِكلِّ  ِمْصرَ  َملِكِ  بِفِْرَعْونَ  ِمْصرَ  فِي َعِملَهَا الَّتِي َوَصنَائَِعهُ َوآيَاتِهِ 

 ُوُجوِهِهمْ  َعلَى ُسوفٍ  بَْحرِ  ِميَاهَ  أَطَافَ  َحْيثُ  َوَمَراِكبِِهْم، بَِخْيلِِهمْ  ِمْصرَ  بَِجْيشِ  َعِملَهَا

بُّ  فَأَبَاَدهُمُ  َوَراَءُكْم، َسَعْوا ِحينَ  يَّةِ  فِي لَُكمْ  َعِملَهَا َوالَّتِي اْليَْوِم، هَذا إِلَى الرَّ  تَّىحَ  اْلبَرِّ
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 للََّذْينِ ا َرأُوبَْينَ  اْبنِ  أَلِيآبَ  اْبنَيْ  َوأَبِيَرامَ  بَِداثَانَ  َعِملَهَا َوالَّتِي اْلَمَكاِن، هَذا ىإِلَ  ِجْئتُمْ 

 لَهَُما التَّابَِعةِ  اْلَمْوُجوَداتِ  َوُكلِّ  َوِخيَاِمِهَما بُيُوتِِهَما َمعَ  َواْبتَلََعْتهَُما فَاهَا األَْرضُ  فَتََحتِ 

بِّ  َصنَائِعِ  ُكلَّ  أَْبَصَرتْ  الَّتِي ِهيَ  أَْعيُنَُكمْ  ألَنَّ  إِْسَرائِيَل. ُكلِّ  َوْسطِ  فِي  ِظيَمةِ اْلعَ  الرَّ

دُ  لَِكيْ  اْليَْومَ  بِهَا أُوِصيُكمْ  أَنَا الَّتِي اْلَوَصايَا ُكلَّ  فَاْحفَظُوا َعِملَهَا. الَّتِي  َوتَْدُخلُوا واتَتََشدَّ

 َعلَى مَ األَيَّا تُِطيلُوا َولَِكيْ  لِتَْمتَلُِكوهَا، إِلَْيهَا َعابُِرونَ  أَْنتُمْ  الَّتِي األَْرضَ  َوتَْمتَلُِكوا

بُّ  أَْقَسمَ  الَّتِي األَْرضِ   نًالَبَ  تَفِيضُ  أَْرضٌ  َولِنَْسلِِهْم، لَهُمْ  يُْعِطيَهَا أَنْ  آلبَائُِكمْ  الرَّ

 رَ ِمصْ  أَْرضِ  ِمْثلَ  لَْيَستْ  تَْمتَلَِكهَا َكيْ لِ  إِلَْيهَا َداِخلٌ  أَْنتَ  الَّتِي األَْرضَ  ألَنَّ  َوَعَسَلً.

 بَلْ  بُقُول. َكبُْستَانِ  بِِرْجلِكَ  َوتَْسقِيهِ  َزْرَعكَ  تَْزَرعُ  ُكْنتَ  َحْيثُ  ِمْنهَا، َخَرْجتَ  الَّتِي

 رِ َمطَ  ِمنْ  َوبِقَاعٍ  ِجبَال أَْرضُ  ِهيَ  تَْمتَلُِكوهَا، لَِكيْ  إِلَْيهَا َعابُِرونَ  أَْنتُمْ  الَّتِي األَْرضُ 

َماءِ  بُّ  بِهَا يَْعتَنِي أَْرضٌ  َماًء. تَْشَربُ  السَّ بِّ  َعْينَا إِلهُكَ  الرَّ  نْ مِ  َدائًِما َعلَْيهَا إِلِهكَ  الرَّ

لِ  نَةِ  أَوَّ  ِحبُّوالِتُ  اْليَْومَ  بِهَا أُوِصيُكمْ  أَنَا الَّتِي لَِوَصايَايَ  َسِمْعتُمْ  فَإَِذا آِخِرهَا. إِلَى السَّ

بَّ   فِي أَْرِضُكمْ  َمطَرَ  أُْعِطي أَْنفُِسُكْم، ُكلِّ  َوِمنْ  قُلُوبُِكمْ  ُكلِّ  ِمنْ  َوتَْعبُُدوهُ  إِلهَُكمْ  الرَّ

رَ : ِحينِهِ  رَ  اْلُمبَكِّ  ْشبًاعُ  لِبَهَائِِمكَ  َوأُْعِطي َوَزْيتََك. َوَخْمَركَ  ِحْنطَتَكَ  فَتَْجَمعُ  َواْلُمتَأَخِّ

 آلِهَةً  تَْعبُُدواوَ  فَتَِزيُغوا قُلُوبُُكمْ  تَْنَغِويَ  أَنْ  ِمنْ  فَاْحتَِرُزوا بَُع.َوتَشْ  أَْنتَ  فَتَأُْكلُ  َحْقلِكَ  فِي

بِّ  َغَضبُ  فَيَْحَمى لَهَا، َوتَْسُجُدوا أُْخَرى َماءَ  َويُْغلِقُ  َعلَْيُكْم، الرَّ  طٌَر،مَ  يَُكونُ  فََلَ  السَّ

. مُ يُْعِطيكُ  الَّتِي اْلَجيَِّدةِ  األَْرضِ  َعنِ  َسِريًعا فَتَبِيُدونَ  َغلَّتَهَا، األَْرضُ  تُْعِطي َوالَ  بُّ  الرَّ

 ْلتَُكنْ وَ  أَْيِديُكْم، َعلَى َعَلََمةً  َواْربُطُوهَا َونُفُوِسُكْم، قُلُوبُِكمْ  َعلَى هِذهِ  َكلَِماتِي فََضُعوا

 يُوتُِكْم،بُ فِي تَْجلُِسونَ  ِحينَ  بِهَا ُمتََكلِِّمينَ  أَْوالََدُكْم، َوَعلُِّموهَا ُعيُونُِكْم، بَْينَ  َعَصائِبَ 

 ائِمِ قَوَ  َعلَى َواْكتُْبهَا تَقُوُموَن. َوِحينَ  تَنَاُموَن، َوِحينَ  الطَِّريِق، فِي تَْمُشونَ  َوِحينَ 

 أَْقَسمَ  يالَّتِ  األَْرضِ  َعلَى أَْوالَِدكَ  َوأَيَّامُ  أَيَّاُمكَ  تَْكثُرَ  لَِكيْ  أَْبَوابَِك، َوَعلَى بَْيتِكَ  أَْبَوابِ 

بُّ  َماءِ  َكأَيَّامِ  إِيَّاهَا، يُْعِطيَهُمْ  أَنْ  آلبَائِكَ  الرَّ  عَ َجِمي َحفِْظتُمْ  إَِذا ألَنَّهُ األَْرِض. َعلَى السَّ

بَّ  لِتُِحبُّوا لِتَْعَملُوهَا، بِهَا أُوِصيُكمْ  أَنَا الَّتِي اْلَوَصايَا هِذهِ   َجِميعِ  يفِ  َوتَْسلُُكوا إِلهَُكمْ  الرَّ

بُّ  يَْطُردُ  بِِه، تَِصقُواَوتَلْ  طُُرقِهِ  ُعوبِ  هُؤالَءِ  َجِميعَ  الرَّ  ُعوبًاشُ  فَتَِرثُونَ  أََماِمُكْم، ِمنْ  الشُّ
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يَّةِ  ِمنَ  لَُكمْ  يَُكونُ  أَْقَداِمُكمْ  بُطُونُ  تَُدوُسهُ َمَكانٍ  ُكلُّ  ِمْنُكْم. َوأَْعظَمَ  أَْكبَرَ   نَ َولُْبنَا اْلبَرِّ

 َوْجِهُكمْ  فِي إِْنَسانٌ  يَقِفُ  الَ  تُْخُمُكْم. يَُكونُ  اْلَغْربِيِّ  اْلبَْحرِ  إِلَى اْلفَُراِت، نَْهرِ  النَّْهِر، ِمنَ 

بُّ   َمُكْم.َكلَّ  َكَما تَُدوُسونَهَا الَّتِي األَْرضِ  ُكلِّ  َعلَى َوُرْعبَُكمْ  َخْشيَتَُكمْ  يَْجَعلُ  إِلهُُكمْ  اَلرَّ

بِّ  لَِوَصايَا َسِمْعتُمْ  إَِذا اْلبََرَكةُ : َولَْعنَةً  بََرَكةً  اْليَْومَ  أََماَمُكمُ  َواِضعٌ  أَنَا اُْنظُرْ   ِهُكمُ إِل الرَّ

بِّ  لَِوَصايَا تَْسَمُعوا لَمْ  إَِذا َواللَّْعنَةُ  اْليَْوَم. بِهَا أُوِصيُكمْ  أَنَا الَّتِي  َعنِ  ْغتُمْ َوزُ  إِلِهُكْم، الرَّ

 .تَْعِرفُوهَا لَمْ  أُْخَرى آلِهَةٍ  َوَراءَ  بُوالِتَْذهَ  اْليَْومَ  بِهَا أُوِصيُكمْ  أَنَا الَّتِي الطَِّريقِ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (90 - 10:  92)ِسفِر إشعياء 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،إشِعياء النبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

يِّدُ  فَقَالَ  ْعبَ  هَذا ألَنَّ : »السَّ ا بَِشفَتَْيِه، َوأَْكَرَمنِي بِفَِمهِ  إِلَيَّ  اْقتََربَ  قَدِ  الشَّ  قَْلبُهُ َوأَمَّ

 عُ أَْصنَ  أَُعودُ  هأَنََذا لِذلِكَ  ُمَعلََّمةً. النَّاسِ  َوِصيَّةَ  ِمنِّي َمَخافَتُهُمْ  َوَصاَرتْ  َعنِّي، فَأَْبَعَدهُ 

ْعبِ  بِهَذا  لِلَِّذينَ  ْيلٌ وَ  .«فُهََمائِهِ  ْهمُ فَ  َويَْختَفِي ُحَكَمائِِه، ِحْكَمةُ  فَتَبِيدُ  َوَعِجيبًا، َعَجبًا الشَّ

قُونَ  ، َعنِ  َرْأيَهُمْ  لِيَْكتُُموا يَتََعمَّ بِّ  َمنْ » :َويَقُولُونَ  الظُّْلَمِة، فِي أَْعَمالُهُمْ  فَتَِصيرُ  الرَّ

 قُولُ يَ  َحتَّى َكالطِّيِن، اْلَجابِلُ  يُْحَسبُ  هَلْ  لَتَْحِريفُِكمْ  يَا «يَْعِرفُنَا؟ َوَمنْ  يُْبِصُرنَا

 ؟«يَْفهَمْ  لَمْ : »َجابِلِهَا َعنْ  اْلُجْبلَةُ  تَقُولُ  أَوْ  «يَْصنَْعنِي لَمْ : »َصانِِعهِ  َعنْ  اْلَمْصنُوعُ 

ةٍ  فِي أَلَْيسَ  ا يَِسيَرةٍ  ُمدَّ لُ  ِجّدً  فِي يَْسَمعُ وَ  َوْعًرا؟ يُْحَسبُ  َواْلبُْستَانُ  بُْستَانًا، لُْبنَانُ  يَتََحوَّ

مُّ  اْليَْومِ  ذلِكَ  ْفِر، أَْقَوالَ  الصُّ  َدادُ َويَزْ  اْلُعْمِي، ُعيُونُ  َوالظُّْلَمةِ  اْلقَتَامِ  ِمنَ  َوتَْنظُرُ  السِّ

، فََرًحا اْلبَائُِسونَ  بِّ  قَدْ  تِيَ اْلَعا ألَنَّ  إِْسَرائِيَل. بِقُدُّوسِ  النَّاسِ  َمَساِكينُ  َويَْهتِفُ  بِالرَّ

اِهِرينَ  ُكلُّ  َواْنقَطَعَ  اْلُمْستَْهِزُئ، َوفَنِيَ  بَاَد،  انَ اإِلْنسَ  َجَعلُوا الَِّذينَ  اإِلْثِم. َعلَى السَّ

ا َونََصبُوا بَِكلَِمٍة، يُْخِطئُ  وا اْلبَاِب، فِي لِْلُمْنِصفِ  فَّخً  هَكَذا ذلِكَ لِ  بِاْلبُْطِل. اْلبَارَّ  َوَصدُّ

بُّ  يَْعقُوبَ  لِبَْيتِ  يَقُولُ   لَْيسَ وَ  يَْعقُوُب، يَْخَجلُ  اآلنَ  لَْيسَ : »إِْبَراِهيمَ  فََدى الَِّذي الرَّ
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ُسونَ  َوَسِطهِ  فِي يََديَّ  َعَملِ  أَْوالَِدهِ  ُرْؤيَةِ  ِعْندَ  بَلْ  َوْجهُهُ. يَْصفَارُّ  اآلنَ   اْسِمي، يُقَدِّ

ُسونَ   َمجداً لِلثالوث األقَدس. .إِْسَرائِيلَ  إِلهَ  َويَْرهَبُونَ  يَْعقُوَب، قُدُّوسَ  َويُقَدِّ

 

 (04 - 1:  91)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 أَنَاوَ  اِْحتَِملُونِي تَْعِزيَتَُكْم. هَذا َوْليَُكنْ  َسْمًعا، قَْولِي اِْسَمُعوا: »َوقَالَ  أَيُّوبُ  فَأََجابَ 

ا اْستَْهِزئُوا. َكَلَِمي َوبَْعدَ  أَتََكلَُّم،  َذافَلَِما َكانَْت، َوإِنْ  إِْنَساٍن، ِمنْ  َشْكَوايَ  فَهَلْ  أَنَا أَمَّ

ُسوا ُروِحي؟ تَِضيقُ  الَ  بُوا فِيَّ  تَفَرَّ رُ أَتَ  ِعْنَدَما» اْلفَِم. َعلَى اْليَدَ  َوَضُعوا َوتََعجَّ  َذكَّ

ةً؟قُ  َويَتََجبَُّرونَ  نََعمْ  َويَِشيُخوَن، األَْشَرارُ  تَْحيَا لَِماَذا َرْعَدةٌ. بََشِري َوأََخَذتْ  أَْرتَاُع،  وَّ

يَّتُهُمْ  َمَعهُْم، أََماَمهُمْ  قَائِمٌ  نَْسلُهُمْ   َولَْيسَ  اْلَخْوِف، ِمنَ  آِمنَةٌ  بُيُوتُهُمْ  أَْعيُنِِهْم. فِي َوُذرِّ

 ِمْثلَ  ونَ يُْسِرحُ  تُْسقِطُ. َوالَ  تُْنتِجُ  بَقََرتُهُمْ  يُْخِطئُ  َوالَ  يُْلقِحُ  ثَْوُرهُمْ  هللاِ. َعَصا َعلَْيِهمْ 

َعهُْم، اْلَغنَمِ   بَِصْوتِ  َويُْطِربُونَ  َواْلُعوَد، الدُّفَّ  يَْحِملُونَ  تَْرقُُص. َوأَْطفَالُهُمْ  ُرضَّ

 اْبُعدْ : ّلِلِ  فَيَقُولُونَ  اْلهَاِويَِة. إِلَى يَْهبِطُونَ  لَْحظَةٍ  فِي بِاْلَخْيرِ  أَيَّاَمهُمْ  يَْقُضونَ  اْلِمْزَماِر.

. الَ  طُُرقِكَ  َوبَِمْعِرفَةِ  َعنَّا،  َمْسنَاهُ؟اْلتَ  إِنِ  نَْنتَفِعُ  َوَماَذا نَْعبَُدهُ؟ َحتَّى اْلقَِديرُ  هُوَ  َمنْ  نَُسرُّ

 ِسَراجُ  يَْنطَفِئُ  َكمْ  األَْشَراِر. َمُشوَرةُ  َعنِّي لِتَْبُعدْ  َخْيُرهُمْ  يَِدِهمْ  فِي لَْيسَ  هَُوَذا»

 التِّْبنِ كَ  يَُكونُونَ  أَوْ  َغَضبِِه؟ فِي أَْوَجاًعا لَهُمْ  يَْقِسمُ  أَوْ  بََواُرهُْم؟ َعلَْيِهمْ  َويَأْتِي األَْشَراِر،

امَ  يحِ، قُدَّ ْوبََعةُ؟ تَْسِرقُهَا الَّتِي َوَكاْلُعَصافَةِ  الرِّ  نَْفَسهُ َجاِزهِ لِيُ لِبَنِيهِ  إِْثَمهُ يَْخِزنُ  هللَاُ  الزَّ

تُهُ ِهيَ  فََما يَْشَرْب. اْلقَِديرِ  ُحَمةِ  َوِمنْ  هََلََكهُ، َعْينَاهُ  لِتَْنظُرْ  فَيَْعلََم.  بَْعَدهُ، تِهِ بَيْ  فِي َمَسرَّ

 وتُ يَمُ  هَذا اْلَعالِيَن؟ َعلَى يَْقِضي َوهُوَ  َمْعِرفَةً، يَُعلَّمُ  أهللَاُ » ُشهُوِرِه؟ َعَددُ  تََعيَّنَ  َوقَدْ 

. ِعظَاِمهِ  َوُمخُّ  لَبَنًا، َمآلنَةٌ  أَْحَواُضهُ َوَساِكٌن. ُمْطَمئِنٌّ  ُكلُّهُ َكَمالِهِ  َعْينِ  فِي  َوذلِكَ  طَِريٌّ

ةٍ  بِنَْفسٍ  يَُموتُ  ودُ  التَُّرابِ  فِي َمًعا يَْضطَِجَعانِ  ِكَلَهَُما َخْيًرا. يَُذقْ  َولَمْ  ُمرَّ  َوالدُّ

: ونَ تَقُولُ  ألَنَُّكمْ  تَْظلُِمونَنِي. بِهَا الَّتِي َوالنِّيَّاتِ  أَْفَكاَرُكمْ  َعلِْمتُ  قَدْ  هَُوَذا» يَْغَشاهَُما.
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بِيلِ  َعابِِري تَْسأَلُوا أَفَلَمْ  األَْشَراِر؟ َمَساِكنِ  َخْيَمةُ  َوأَْينَ  اْلَعاتِي؟ بَْيتُ  أَْينَ   َولَمْ  ،السَّ

يرُ  يُْمَسكُ  اْلبََوارِ  لِيَْومِ  إِنَّهُ لَِدالَئِلِِهْم؟ تَْفِطنُوا رِّ  يُْعلِنُ  َمنْ  وَن.يُقَادُ  السََّخطِ  لِيَْومِ  الشِّ

 اْلَمْدفَنِ  َوَعلَى يُقَاُد، اْلقُبُورِ  إِلَى هُوَ  َعِمَل؟ َما َعلَى يَُجاِزيهِ  َوَمنْ  لَِوْجِهِه؟ طَِريقَهُ

اَمهُ َوَراَءهُ، إِْنَسانٍ  ُكلُّ  يَْزَحفُ  اْلَواِدي َمَدرُ  لَهُ ُحْلوٌ  يُْسهَُر.  فََكْيفَ  لَهُ. َعَددَ  الَ  َما َوقُدَّ

ونَنِي  َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«ِخيَانَةً؟ بَقِيَتْ  َوأَْجِوبَتُُكمْ  بَاِطَلً  تَُعزُّ

 

 (49 - 1:  14)ِسفِر َدانِيال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،َدانِيال النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ماً  لِْلَملِكِ  نَِديماً  َدانِيآلُ  َوَكانَ   ْسُمهُا َصنَمٌ  بَابِلَ  ألَْهلِ  َوَكانَ  أَْصِدقَائِِه. َجِميعِ  فَْوقَ  َوُمَكرَّ

ِميذِ  ِمنَ  إِْرَدبًّا َعَشرَ  اِْثنَيْ  يَْومٍ  ُكلَّ  لَهُ يُْنفِقُونَ  َوَكانُوا بَاٌل،  ِستَّةَ وَ  َشاةً  َوأَْربَِعينَ  السَّ

ا لَهُ فَيَْسُجدُ  يَْومٍ  ُكلَّ  َويَْنطَلِقُ  يَْعبُُدهُ  اْلَملِكُ  َوَكانَ  اْلَخْمِر. ِمنَ  أَْمتَارٍ   انَ فَكَ  َدانِيآلُ  أَمَّ

 ماً أَْصنَا أَْعبُدُ  الَ  ألَنِّي: »فَقَالَ  «لِبَاٍل؟ تَْسُجدُ  الَ  لَِماَذا: »اْلَملِكُ  فَقَالَ  إِللِههِ  يَْسُجدُ 

َمَواتِ  َخالِقَ  اْلَحيَّ  اإِللهَ  بَلِ  األَْيِدي، َصْنَعةَ  ْلطَانُ  لَهُ الَِّذي َواألَْرضِ  السَّ  لِّ كُ  َعلَى السُّ

، بِإِلهٍ  لَْيسَ  بَاالً  أَنَّ  أَتَْحَسبُ : »اْلَملِكُ  لَهُ فَقَالَ  .«َجَسدٍ  ِذي  لُ يَأْكُ  َكمْ  تََرى أََوالَ  َحيٍّ

 ينٌ طِ  بَاِطنُهُ هَذا فَإِنَّ  اْلَملِكُ  أَيُّهَا تَِضلَّ  الَ : »َوقَالَ  َدانِيآلُ  فََضِحكَ  «يَْوٍم؟ ُكلَّ  َويَْشَربُ 

 ولُواتَقُ  لَمْ  إِنْ : »لَهُمْ  َوقَالَ  َكهَنَتَهُ َوَدَعا اْلَملِكُ  فََغِضبَ  .«قَطُّ  يَأُْكلْ  فَلَمْ  نَُحاسٌ  َوظَاِهُرهُ 

 يآلُ َدانِ  يَُموتُ  هِذهِ  يَأُْكلُ  بَاالً  أَنَّ  بَيَّْنتُمْ  َوإِنْ  تَُموتُوَن. النَّفَقَةَ  هِذهِ  يَأُْكلُ  الَِّذي َمنِ  لِي

 الٍ بَ  َكهَنَةُ  َوَكانَ  .«تَقُولُ  َكَما لِيُْفَعلْ : »لِْلَملِكِ  َدانِيآلُ  فَقَالَ  «بَالٍ  َعلَى َجدَّفَ  ألَنَّهُ

 َكهَنَةُ  قَالَ فَ  بَاٍل. بَْيتِ  إِلَى َوَدانِيآلُ  اْلَملِكُ  فَأَتَى َواألَْوالََد، النَِّساءَ  َخَلَ  َما َكاِهناً  َسْبِعينَ 

 اْلَخْمرَ  َواْمُزجِ  األَْطِعَمةَ  َضعِ  اْلَملِكُ  أَيُّهَا َوأَْنتَ  اْلَخاِرجِ، إِلَى نَْنَصِرفُ  إِنَّا هَا: »بَالٍ 

 قَدْ  بَاالً  تَِجدْ  لَمْ  فَإِنْ  اْرِجعْ  َغدٍ  َوفِي بَِخاتِِمَك. َعلَْيهِ  َواْختِمْ  اْلبَاَب، أَْغلِقِ  ثُمَّ  َوَضْعهَا

 تَِخفُّونَ يَسْ  َوَكانُوا .«َعلَْينَا اْفتََرى الَِّذي َدانِيآلُ  فَيَُموتُ  َوإِالَّ  نَُموُت، فَإِنَّا اْلَجِميعَ  أََكلَ 
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 يَْومٍ  ُكلَّ  ِمْنهُ يَْدُخلُونَ  َخفِيًّا َمْدَخَلً  اْلَمائَِدةِ  تَْحتَ  َصنَُعوا قَدْ  َكانُوا ألَنَّهُمْ  بِاألَْمِر،

ا اْلَجِميَع. َويَْلتَِهُمونَ   هُِغْلَمانَ  َدانِيآلُ  فَأََمرَ  لِبَاٍل، األَْطِعَمةَ  اْلَملِكُ  َوَضعَ  َخَرُجوا فَلَمَّ

وهُ  بَِرَمادٍ  فَأَتَْوا  ْلبَابَ ا َوأَْغلَقُوا َخَرُجوا ثُمَّ  َوْحَدهُ، اْلَملِكِ  بَِحْضَرةِ  ُكلِّهِ  اْلهَْيَكلِ  فِي َوَذرُّ

ا َواْنَصَرفُوا. اْلَملِكِ  بَِخاتَمِ  َعلَْيهِ  َوَختَُموا  مْ هُ  َكَعاَدتِِهمْ  نَةُ اْلَكهَ  َدَخلَ  اللَّْيلُ  َكانَ  فَلَمَّ

رَ  َوَشِربُوا. اْلَجِميعَ  َوأََكلُوا َوأَْوالَُدهُمْ  َونَِساُؤهُمْ   َمَعهُ. َوَدانِيآلُ  اْلَغدِ  فِي اْلَملِكُ  َوبَكَّ

ا .«اْلَملِكُ  أَيُّهَا َسالَِمةٌ : »قَالَ  «َدانِيآُل؟ يَا اْلَخَواتِيمُ  أََسالَِمةٌ : »فَقَالَ   ألَْبَوابُ ا فُتَِحتِ  َولَمَّ

 .«ِعْنَدكَ  َمْكرَ  َوالَ  بَالُ  يَا أَْنتَ  َعِظيمٌ : »َعالٍ  بَِصْوتٍ  فَهَتَفَ  اْلَمائَِدةِ  إِلَى اْلَملِكُ  نَظَرَ 

 َواْعِرفْ  اْلبََلَطَ  اْنظُرِ : »َوقَالَ  َداِخلٍ  إِلَى يَْدُخلَ  لِئََلَّ  اْلَملِكَ  َوأَْمَسكَ  َدانِيآلُ  فََضِحكَ 

 اْلَملُِك. َوَغِضبَ  «َوأَْوالَدٍ  َونَِساءٍ  ِرَجالٍ  آثَارَ  أََرى إِنِّي: »اْلَملِكُ  فَقَالَ  .«اآلثَارُ  هِذهِ  َما

 ْدُخلُونَ يَ  الَّتِي اْلَخفِيَّةَ  األَْبَوابَ  فَأََرْوهُ  َوأَْوالَِدِهْم، َونَِسائِِهمْ  اْلَكهَنَةِ  َعلَى قَبَضَ  ِحينَئِذٍ 

 هُوَ  هُفََحطَّمَ  َدانِيآلَ  يَدِ  إِلَى بَاالً  َوأَْسلَمَ  اْلَملِكُ  فَقَتَلَهُمُ  اْلَمائَِدِة. َعلَى َما َويَأُْكلُونَ  ِمْنهَا

: آلَ لَِدانِي اْلَملِكُ  فَقَالَ  يَْعبُُدونَهُ. أَْهلُهَا َوَكانَ  َعِظيٌم، تِنِّينٌ  بَابِلَ  فِي َوَكانَ  َوهَْيَكلَهُ.

 ولَ تَقُ  أَنْ  تَْستَِطيعُ  َوالَ  َويَْشَربُ  يَأُْكلُ  َحيٌّ  إِنَّهُ اهَ  نَُحاٌس؟ إِنَّهُ أَْيضاً  هَذا َعنْ  أَتَقُولُ »

بِّ  أَْسُجدُ  إِنََّما إِنِّي: »َدانِيآلُ  فَقَالَ  .«لَهُ فَاْسُجدْ  َحيًّا إِلهاً  لَْيسَ  إِنَّهُ  وَ هُ  ألَنَّهُ إِلِهي لِلرَّ

. اإِللهُ  «َعصاً  َوالَ  َسْيفٍ  بَِلَ  التِّنِّينَ  فَأَْقتُلَ  ُسْلطَاناً  لِي اْجَعلْ  اْلَملِكُ  أَيُّهَا َوأَْنتَ  اْلَحيُّ

 َصنَعَ وَ  َمعاً  طَبََخهَا وَ  َوَشَعراً  َوَشْحماً  ِزْفتاً  َدانِيآلُ  فَأََخذَ  .«لَكَ  َجَعْلتُ  قَدْ : »اْلَملِكُ  فَقَالَ 

افَ  اْنظُُروا.: »فَقَالَ  فَاْنَشقَّ  التِّنِّينُ  فَأََكلَهَا التِّنِّيِن، فَمِ  فِي َوَجَعلَهَا أَْقَراصاً   بِذلِكَ  َسِمعَ  لَمَّ

ا َغِضبُوا بَابِلَ  أَْهلُ   يَهُوِديًّا َصارَ  قَدْ  اْلَملِكَ  إِنَّ : »َوقَالُوا اْلَملِكِ  َعلَى َواْجتََمُعوا ِجّدً

 َدانِيآلَ  لَْينَاإِ  أَْسلِمْ : »لَهُ َوقَالُوا اْلَملِكِ  إِلَى َوأَتَْوا .«اْلَكهَنَةَ  َوَذبَحَ  التِّنِّينَ  َوقَتَلَ  بَاالً  فََحطَّمَ 

ا .«َوآلَكَ  أَْنتَ  قَتَْلنَاكَ  َوإِالَّ   لَْيِهْم.إِ  َدانِيآلَ  فَأَْسلَمَ  اْضطُرَّ  بِهِ  ثَائِِرينَ  اْلَملِكُ  َرآهُمُ  فَلَمَّ

 لَهَا قَىيُلْ  أُُسودٍ  َسْبَعةُ  اْلُجبِّ  فِي َوَكانَ  أَيَّاٍم. ِستَّةَ  هُنَاكَ  فََكانَ  األُُسودِ  ُجبِّ  فِي فَأَْلقَْوهُ 

 َحبَقُّوقُ  َكانَ وَ  َدانِيآَل. تَْفتَِرسَ  لَِكيْ  َشْيءٌ  ِحينَئِذٍ  لَهَا يُْلقَ  فَلَمْ  َونَْعَجتَاِن، ُجثَّتَانِ  يَْومٍ  ُكلَّ 

 لَىإِ  َواْنطَلَقَ  َجْفنَةٍ  فِي ُخْبزاً  َوثََردَ  طَبِيخاً  طَبَخَ  قَدْ  َوَكانَ  يَهُوَذا أَْرضِ  فِي النَّبِيِّ 
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ْحَراءِ  اِديَن. لِيَْحِملَهُ الصَّ بِّ  َمَلَكُ  فَقَالَ  لِْلَحصَّ  َعكَ مَ  الَِّذي اْلَغَداءَ  اْحِملِ : »لَِحبَقُّوقَ  الرَّ

يِّدُ  أَيُّهَا: »َحبَقُّوقُ  فَقَالَ  .«األُُسودِ  ُجبِّ  فِي َدانِيآلَ  إِلَى بَابِلَ  إِلَى  بَابِلَ  رَ أَ  لَمْ  إِنِّي السَّ

بِّ  َمَلَكُ  فَأََخذَ  .«اْلُجبَّ  أَْعِرفُ  َوالَ  قَطُّ  تِهِ  الرَّ  فِي َوَوَضَعهُ َرْأِسهِ  بَِشَعرِ  َوَحَملَهُ بُِجمَّ

 اْلَغَداءَ  ذِ خُ  َدانِيآلُ  يَا َدانِيآلُ  يَا: »قَائَِلً  َحبَقُّوقُ  فَنَاَدى ُروِحِه. بِاْنِدفَاعِ  اْلُجبِّ  ِعْندَ  بَابِلَ 

 .«بُّونَكَ يُحِ  الَِّذينَ  تَْخُذلِ  َولَمْ  َذَكْرتَنِي لَقَدْ  اللَّهُمَّ : »َدانِيآلُ  فَقَالَ  .«هللاُ  لَكَ  أَْرَسلَهُ الَِّذي

بِّ  َمَلَكُ  َوَردَّ  َوأََكلَ  َدانِيآلُ  َوقَامَ   اْليَْومِ  َوفِي َمْوِضِعِه. إِلَى َساَعتِهِ  ِمنْ  َحبَقُّوقَ  الرَّ

ابِعِ   فَهَتَفَ  الٌِس.جَ  بَِدانِيآلَ  فَإَِذا َونَظَرَ  اْلُجبِّ  ِمنَ  فََدنَا َدانِيآلَ  َعلَى لِيَْبِكيَ  اْلَملِكُ  أَتَى السَّ

بُّ  أَيُّهَا أَْنتَ  َعِظيمٌ : »َوقَالَ  َعالٍ  بَِصْوتٍ   أَْخَرَجهُ ثُمَّ  «َغْيُركَ  إِلهَ  َوالَ  َدانِيآلَ  إِلهُ الرَّ

ا األُُسوِد. ُجبِّ  ِمنْ   اَعتِِهمْ سَ  ِمنْ  فَاْفتُِرُسوا اْلُجبِّ  فِي فَأَْلقَاهُمْ  لِْلهََلَكِ  بِهِ  َسَعْوا الَِّذينَ  أَمَّ

انِ  َجِميعُ  لِيَتَّقِ : »اْلَملِكُ  فَقَالَ  أََماَمهُ.  انِعُ الصَّ  اْلُمَخلِّصُ  فَإِنَّهُ َدانِيآَل، إِلهَ  األَْرضِ  ُسكَّ

 .«األُُسودِ  ُجبِّ  ِمنْ  َدانِيآلَ  أَْنقَذَ  الَِّذي َوهُوَ  األَْرِض، فِي َواْلَعَجائِبَ  اآليَاتِ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (02 - 01:  4) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 2 ، 6:  92 مز

بُّ اإلله، ُمبَاَركٌ  ِعي َصْوتَ  َسِمعَ  ألَنَّهُ الرَّ بُّ  .تََضرُّ ي الرَّ  .أتََّكلُ  َعلَْيهِ  َوتُْرِسي، ِعزِّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمينإلي ، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

بُوِت. فِي يَُعلُِّمهُمْ  َوَكانَ  اْلَجلِيِل، ِمنَ  َمِدينَةٍ  َكْفِرنَاُحوَم، إِلَى َوإْنَحَدرَ   ِمنْ  افَبُِهتُو السُّ

 ،نَِجسٍ  َشْيطَانٍ  ُروحُ  بِهِ  َرُجلٌ  اْلَمْجَمعِ  فِي َوَكانَ  بُِسْلطَاٍن. َكانَ  َكَلََمهُ ألَنَّ  تَْعلِيِمِه،

؟ يَُسوعُ  يَا َولَكَ  لَنَا َما آهِ » :قِائَِلً  َعِظيٍم. بَِصْوتٍ  فََصَرخَ   أَنَا ْهلَِكنَالِتُ  أَتَْيتَ  النَّاِصِريُّ

 «ِمْنهُ َواْخُرجْ  اْخَرسْ » :قَائَِلً  يَُسوعُ  فَاْنتَهََرهُ  .«هللاِ  قُدُّوسُ : أَْنتَ  َمنْ  أَْعِرفُكَ 

ْيطَانُ  فََصَرَعهُ هُ  َولَمْ  ِمْنهُ َوَخَرجَ  اْلَوْسطِ  فِي الشَّ  ىَعلَ  َدْهَشةٌ  فََوقََعتْ  َشْيئًا. يَُضرَّ

 طَانٍ بُِسلْ  ألَنَّهُ اْلَكلَِمةُ؟ هِذهِ  َما» :قَائِلِينَ  بَْعًضا بَْعُضهُمْ  يَُخاِطبُونَ  َوَكانُوا اْلَجِميعِ،

ةٍ   فِي َمْوِضعٍ  ُكلِّ  إِلَى َعْنهُ ِصيتٌ  َوَخَرجَ  .«فَتَْخُرجُ  النَِّجَسةَ  األَْرَواحَ  يَأُْمرُ  َوقُوَّ

ِ َدائِماً   اْلُمِحيطَِة. اْلُكوَرةِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (16 - 2:  10) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 وافَتََمثَّلُ  ِسيَرتِِهمْ  نِهَايَةِ  إِلَى اْنظُُروا هللاِ  بَِكلَِمةِ  َكلَُّموُكمْ  الَِّذينَ  ُمْرِشِديُكمُ  اُْذُكُروا

َعةٍ مُ  بِتََعالِيمَ  تَُساقُوا الَ  األَبَِد. َوإِلَى َواْليَْومَ  أَْمًسا هُوَ  هُوَ  اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  بِإِيَمانِِهْم.  تَنَوِّ

 تََعاطَْوهَا. ِذينَ الَّ  بِهَا يَْنتَفِعْ  لَمْ  بِأَْطِعَمةٍ  الَ  بِالنِّْعَمِة، بُ اْلقَلْ  يُثَبَّتَ  أَنْ  َحَسنٌ  ألَنَّهُ َوَغِريبٍَة،

 لَّتِيا اْلَحيََوانَاتِ  فَإِنَّ  ِمْنهُ. يَأُْكلُوا أَنْ  اْلَمْسَكنَ  يَْخِدُمونَ  لِلَِّذينَ  ُسْلطَانَ  الَ  «َمْذبَحٌ » لَنَا

 َخاِرجَ  أَْجَساُمهَا تُْحَرقُ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسِ  بِيَدِ  «األَْقَداسِ » إِلَى اْلَخِطيَّةِ  َعنِ  بَِدِمهَا يُْدَخلُ 

ْعبَ  يُقَدِّسَ  لَِكيْ  أَْيًضا، يَُسوعُ  لِذلِكَ  اْلَمَحلَِّة.  فَْلنَْخُرجْ  .اْلبَابِ  َخاِرجَ  تَأَلَّمَ  نَْفِسِه، بَِدمِ  الشَّ

 نَْطلُبُ  لِكنَّنَا بَاقِيَةٌ، َمِدينَةٌ  هُنَا لَنَا لَْيسَ  ألَنْ  َعاَرهُ. َحاِملِينَ  اْلَمَحلَّةِ  َخاِرجَ  إِلَْيهِ  إًِذا

مْ  اْلَعتِيَدةَ.  بِاْسِمِه. ِرفَةٍ ُمْعتَ  ِشفَاهٍ  ثََمرَ  أَيْ  التَّْسبِيحِ، َذبِيَحةَ  ّلِلِ  ِحينٍ  ُكلِّ  فِي بِهِ  فَْلنُقَدِّ

 هللاُ. يَُسرُّ  هِذهِ  ِمْثلِ  بَِذبَائِحَ  ألَنَّهُ َوالتَّْوِزيَع، اْلَخْيرِ  فِْعلَ  تَْنَسْوا الَ  َولِكنْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (16 - 2:  4) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فالَرُسول األولي يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 ُولِدَ  دْ فَقَ  يُِحبُّ  َمنْ  َوُكلُّ  هللاِ، ِمنَ  ِهيَ  اْلَمَحبَّةَ  ألَنَّ  بَْعًضا، بَْعُضنَا لِنُِحبَّ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا

 َحبَّةُ مَ  أُْظِهَرتْ  بِهَذا َمَحبَّةٌ. هللاَ  ألَنَّ  هللاَ، يَْعِرفِ  لَمْ  يُِحبُّ  الَ  َوَمنْ  هللاَ. َويَْعِرفُ  هللاِ  ِمنَ 
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: اْلَمَحبَّةُ  ِهيَ  هَذا فِي بِِه. نَْحيَا لَِكيْ  اْلَعالَمِ  إِلَى اْلَوِحيدَ  اْبنَهُ أَْرَسلَ  قَدْ  هللاَ  أَنَّ : فِينَا هللاِ 

 يُّهَاأَ  لَِخطَايَانَا. َكفَّاَرةً  اْبنَهُ َوأَْرَسلَ  أََحبَّنَا، هُوَ  أَنَّهُ بَلْ  هللاَ، أَْحبَْبنَا نَْحنُ  أَنَّنَا لَْيسَ 

 لَمْ  هللَاُ  ا.بَْعضً  بَْعُضنَا يُِحبَّ  أَنْ  أَْيًضا لَنَا يَْنبَِغي هَكَذا، أََحبَّنَا قَدْ  هللاُ  َكانَ  إِنْ  األَِحبَّاُء،

لَتْ تَكَ  قَدْ  َوَمَحبَّتُهُ فِينَا، يَْثبُتُ  فَاّلِلُ  بَْعًضا، بَْعُضنَا أََحبَّ  إِنْ  قَطُّ  أََحدٌ  يَْنظُْرهُ   بِهَذا فِينَا. مَّ

 هَدُ َونَشْ  نَظَْرنَا قَدْ  َونَْحنُ  ُروِحِه. ِمنْ  أَْعطَانَا قَدْ  أَنَّهُ: فِينَا َوهُوَ  فِيهِ  نَْثبُتُ  أَنَّنَا نَْعِرفُ 

 فَاّلِلُ  هللاِ، اْبنُ  هُوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  اْعتََرفَ  َمنِ  لِْلَعالَِم. ُمَخلًِّصا االْبنَ  أَْرَسلَ  قَدْ  اآلبَ  أَنَّ 

ْقنَا َعَرْفنَا قَدْ  َونَْحنُ  هللاِ. فِي َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتُ   َوَمنْ  َمَحبَّةٌ، هللَاُ  فِينَا ّلِلِ  الَّتِي اْلَمَحبَّةَ  َوَصدَّ

 فِيِه. َوهللاُ  هللاِ  فِي يَْثبُتْ  اْلَمَحبَِّة، فِي يَْثبُتْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،عمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَ 

 

 

 (94 - 12:  99) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 يفِ  َحَصْلتُ  أَنِّي اْلهَْيَكِل، فِي أَُصلِّي َوُكْنتُ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى َرَجْعتُ  َما بَْعدَ  لِي َوَحَدثَ 

 هَاَدتَكَ شَ  يَْقبَلُونَ  الَ  ألَنَّهُمْ  أُوُرَشلِيَم، ِمنْ  َعاِجَلً  َواْخُرجْ  أَْسِرعْ : لِي قَائَِلً  فََرأَْيتُهُ َغْيبٍَة،

،: فَقُْلتُ  َعنِّي.  الَِّذينَ  َمْجَمعٍ  ُكلِّ  فِي َوأَْضِربُ  أَْحبِسُ  ُكْنتُ  يأَنِّ  يَْعلَُمونَ  هُمْ  يَاَربُّ

 ْتلِِه،بِقَ  َوَراِضيًا َواقِفًا أَنَا ُكْنتُ  َشِهيِدكَ  اْستِفَانُوسَ  َدمُ  ُسفِكَ  َوِحينَ  بَِك. يُْؤِمنُونَ 

 .«ابَِعيدً  األَُممِ  إِلَى َسأُْرِسلُكَ  فَإِنِّي اْذهَْب،: لِي فَقَالَ  قَتَلُوهُ. الَِّذينَ  ثِيَابَ  َوَحافِظًا

 ،األَْرضِ  ِمنَ  هَذا ِمْثلَ  ُخذْ :»قَائِلِينَ  أَْصَواتَهُمْ  َرفَُعوا ثُمَّ  اْلَكلَِمةَ، هِذهِ  َحتَّى لَهُ فََسِمُعوا
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 َويَْرُمونَ  ثِيَابَهُمْ  َويَْطَرُحونَ  يَِصيُحونَ  َكانُوا َوإِذْ  .«يَِعيشَ  أَنْ  يَُجوزُ  الَ  َكانَ  ألَنَّهُ

، إِلَى ُغبَاًرا  اْلُمَعْسَكِر. إِلَى بِهِ  يُْذهَبَ  أَنْ  األَِميرُ  أََمرَ  اْلَجوِّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (01 - 91:  12) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
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ِعي، َربُّ َصْوتَ  يَا إْستَِمعْ   .قُْدِسكَ  هَيُكلُ  إِلَى يََديَّ  َوأَْرفَعُ  إلَيَِك، أبتَهُلُ  إِذْ  تََضرُّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َكْنَعانِيَّةٌ  اْمَرأَةٌ  َوإَِذا َوَصْيَداَء. ُصورَ  نََواِحي إِلَى َواْنَصَرفَ  هُنَاكَ  ِمنْ  يَُسوعُ  َخَرجَ  ثُمَّ 

 نَتِياِبْ  َداُودَ  اْبنَ  يَا َسيُِّد، يَا اْرَحْمنِي،» :قَائِلَةً  إِلَْيهِ  َصَرَختْ  التُُّخومِ  تِْلكَ  ِمنْ  َخاِرَجةٌ 

ا َمْجنُونَةٌ  مَ  بَِكلَِمةٍ  يُِجْبهَا فَلَمْ  .«ِجّدً  ألَنَّهَا ِرْفهَا،اصْ » :قَائِلِينَ  إِلَْيهِ  َوطَلَبُوا تََلَِميُذهُ  فَتَقَدَّ

الَّ  إِْسَرائِيلَ  بَْيتِ  ِخَرافِ  إِلَى إِالَّ  أُْرَسلْ  لَمْ » :َوقَالَ  فَأََجابَ  .«َوَراَءنَا تَِصيحُ   .«ةِ الضَّ

 ذَ يُْؤخَ  أَنْ  َحَسنًا لَْيسَ » :َوقَالَ  فَأََجابَ  .«أَِعنِّي َسيُِّد، يَا» :قَائِلَةً  لَهُ َوَسَجَدتْ  فَأَتَتْ 

 اْلفُتَاتِ  ِمنَ  تَأُْكلُ  أَْيًضا َواْلِكَلَبُ  َسيِّدُ  يَا نََعْم،» :فَقَالَتْ  .«لِْلِكَلَب َويُْطَرحَ  اْلبَنِينَ  ُخْبزُ 
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 َعِظيمٌ  اْمَرأَةُ، يَا: »لَهَا َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  ِحينَئِذٍ  .«أَْربَابِهَا َمائَِدةِ  ِمنْ  يَْسقُطُ  الَِّذي

اَعِة. تِْلكَ  ِمنْ  اْبنَتُهَا فَُشفِيَتِ  «تُِريِدينَ  َكَما لَكِ  لِيَُكنْ  إِيَمانُكِ   ِمنْ  يَُسوعُ  اْنتَقَلَ  ثُمَّ  السَّ

 إِلَْيهِ  فََجاءَ  هُنَاَك. َوَجلَسَ  اْلَجبَلِ  إِلَى َوَصِعدَ  اْلَجلِيِل، بَْحرِ  َجانِب إِلَى َوَجاءَ  هُنَاكَ 

 َوطََرُحوهُمْ  َكثِيُروَن، َوآَخُرونَ  َوُشل َوُخْرسٌ  َوُعْميٌ  ُعْرجٌ  َمَعهُمْ  َكثِيَرةٌ، ُجُموعٌ 

بَ  َحتَّى فََشفَاهُْم. يَُسوعَ  قََدَميْ  ِعْندَ  لَّ َوال يَتََكلَُّموَن، اْلُخْرسَ  َرأَْوا إِذْ  اْلُجُموعُ  تََعجَّ  شُّ

وَن، ُدوا يُْبِصُرونَ  َواْلُعْميَ  يَْمُشوَن، َواْلُعْرجَ  يَِصحُّ  إِْسَرائِيَل. إِلهَ  َوَمجَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الَرابع من الُصوم الُمقدس َسبتيوم ال
 

 بَاِكر

 (01 - 12:  16) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهر التلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
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، يَا إِلَْيكَ  فََصَرْختُ   ْخِرجْ أَ  .«األَْحيَاءِ  أَْرضِ  فِي َونَِصيبِي َمْلَجإِي، أَْنتَ : »َوقُْلتُ  َربُّ

 .هَلِّلُويَا .يِا ِربلَِكي أشُكُر إْسِمَك  نَْفِسي، اْلَحْبسِ  ِمنَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

مُ  َوهُوَ  َواْلبَزَّ  األَْرُجوانَ  يَْلبَسُ  َوَكانَ  َغنِيٌّ  إِْنَسانٌ  َكانَ »  َكانَ وَ  ُمتََرفِّهًا. يَْومٍ  ُكلَّ  يَتَنَعَّ

 بَعَ يَشْ  أَنْ  َويَْشتَِهي بِاْلقُُروحِ، َمْضُروبًا بَابِهِ  ِعْندَ  طُِرحَ  الَِّذي لَِعاَزُر، اْسُمهُ ِمْسِكينٌ 

اقِطِ  اْلفُتَاتِ  ِمنَ  ، َمائَِدةِ  ِمنْ  السَّ  َماتَ فَ  قُُروَحهُ. َوتَْلَحسُ  تَأْتِي اْلِكَلَبُ  َكانَتِ  بَلْ  اْلَغنِيِّ

 عَ فََرفَ  َوُدفَِن، أَْيًضا اْلَغنِيُّ  َوَماتَ  إِْبَراِهيمَ  ِحْضنِ  إِلَى اْلَمَلَئَِكةُ  َوَحَملَْتهُ اْلِمْسِكينُ 

 ِه،ِحْضنِ  فِي َولَِعاَزرَ  بَِعيدٍ  ِمنْ  إِْبَراِهيمَ  َوَرأَى اْلَعَذاِب، فِي َوهُوَ  الَجِحيمِ  فِي َعْينَْيهِ 

 اءٍ بِمَ  إِْصبَِعهِ  طََرفَ  لِيَبُلَّ  لَِعاَزرَ  َوأَْرِسلْ  اْرَحْمنِي، ِهيَم،إِْبَرا أَبِي يَا: َوقَالَ  فَنَاَدى

دَ  بٌ  ألَنِّي لَِسانِي، َويُبَرِّ  كَ أَنَّ  اْذُكرْ  اْبنِي، يَا: إِْبَراِهيمُ  فَقَالَ  اللَِّهيِب. هَذا فِي ُمَعذَّ

ى هُوَ  َواآلنَ  اْلبََلَيَا لَِعاَزرُ  َوَكذلِكَ  َحيَاتَِك، فِي َخْيَراتِكَ  اْستَْوفَْيتَ  ُب. تَ َوأَنْ  يَتََعزَّ  تَتََعذَّ

ةٌ  َوبَْينَُكمْ  بَْينَنَا ُكلِِّه، هَذا َوفَْوقَ   اْلُعبُورَ  يُِريُدونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  َحتَّى أُْثبِتَْت، قَدْ  َعِظيَمةٌ  هُوَّ
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 يَا ا،إِذً  أَْسأَلُكَ : فَقَالَ  إِلَْينَا. يَْجتَاُزونَ  هُنَاكَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوالَ  يَْقِدُروَن، الَ  إِلَْيُكمْ  ههُنَا ِمنْ 

 هُمْ  أْتُوايَ  لَِكْيَلَ  لَهُمْ  يَْشهَدَ  َحتَّى إِْخَوٍة، َخْمَسةَ  لِي ألَنَّ  أَبِي، بَْيتِ  إِلَى تُْرِسلَهُ أَنْ  أَبَِت،

 الِيَْسَمُعو َواألَْنبِيَاُء، ُموَسى ِعْنَدهُمْ : إِْبَراِهيمُ  لَهُ قَالَ  هَذا. اْلَعَذابِ  َمْوِضعِ  إِلَى أَْيًضا

 يَتُوبُوَن. األَْمَواتِ  ِمنَ  َواِحدٌ  إِلَْيِهمْ  َمَضى إَِذا بَلْ  إِْبَراِهيَم، أَبِي يَا الَ،: فَقَالَ  ِمْنهُْم.

 ْمَواتِ األَ  ِمنَ  َواِحدٌ  قَامَ  إِنْ  َوالَ  َواألَْنبِيَاِء، ُموَسى ِمنْ  يَْسَمُعونَ  الَ  َكانُوا إِنْ : لَهُ فَقَالَ 

قُونَ  ِ َدائِماً   .«يَُصدِّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2 - 4:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم فيلبي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِّ  فِي اِْفَرُحوا  ِميعِ جَ  ِعْندَ  َمْعُروفًا ِحْلُمُكمْ  لِيَُكنْ  اْفَرُحوا.: أَْيًضا َوأَقُولُ  ِحيٍن، ُكلَّ  الرَّ

بُّ  النَّاسِ  وا الَ  قَِريٌب. اَلرَّ َلَةِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي بَلْ  بَِشْيٍء، تَْهتَمُّ َعاءِ  بِالصَّ ْكِر، َمعَ  َوالدُّ  الشُّ

 فِي أَْفَكاَرُكمْ وَ  قُلُوبَُكمْ  يَْحفَظُ  َعْقل، ُكلَّ  يَفُوقُ  الَِّذي هللاِ  َوَسَلَمُ  هللاِ. لََدى ِطْلبَاتُُكمْ  لِتُْعلَمْ 

 هُوَ  َما ُكلُّ  َجلِيٌل، هُوَ  َما ُكلُّ  َحق، هُوَ  َما ُكلُّ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا أَِخيًرا يَُسوَع. اْلَمِسيحِ 

، هُوَ  َما ُكلُّ  طَاِهٌر، هُوَ  َما ُكلُّ  َعاِدٌل،  فَِضيلَةٌ  َكانَتْ  إِنْ  َحَسٌن، ِصيتُهُ َما ُكلُّ  ُمِسرٌّ

 ْيتُُموهُ َوَرأَ  َوَسِمْعتُُموهُ، َوتََسلَّْمتُُموهُ، تََعلَّْمتُُموهُ، َوَما اْفتَِكُروا. هِذهِ  فَفِي َمْدٌح، َكانَ  َوإِنْ 

، َلَمِ  َوإِلهُ اْفَعلُوا، فَهَذا فِيَّ  َمَعُكْم. يَُكونُ  السَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،وإْخَوتياِحنا يا آبائي عمةُ هللاَّ
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 (6:  4 - 10:  0) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

فِ  أَْعَمالَهُ فَْليُرِ  بَْينَُكْم، َوَعالِمٌ  َحِكيمٌ  هُوَ  َمنْ   َولِكنْ  .اْلِحْكَمةِ  َوَداَعةِ  فِي اْلَحَسنِ  بِالتََّصرُّ

ةٌ  َغْيَرةٌ  لَُكمْ  َكانَ  إِنْ  بٌ  ُمرَّ .الْ  َعلَى َوتَْكِذبُوا تَْفتَِخُروا فََلَ  قُلُوبُِكْم، فِي َوتََحزُّ  لَْيَستْ  َحقِّ

 َرةُ يْ اْلغَ  َحْيثُ  ألَنَّهُ َشْيطَانِيَّةٌ. نَْفَسانِيَّةٌ  أَْرِضيَّةٌ  ِهيَ  بَلْ  فَْوُق، ِمنْ  نَاِزلَةً  اْلِحْكَمةُ  هِذهِ 

ُب، ا َرِديٍء. أَْمرٍ  َوُكلُّ  التَّْشِويشُ  هُنَاكَ  َوالتََّحزُّ الً  فَِهيَ  فَْوقُ  ِمنْ  الَّتِي اْلِحْكَمةُ  َوأَمَّ  أَوَّ

ةٌ  ُمْذِعنَةٌ، ُمتََرفِّقَةٌ، ُمَسالَِمةٌ، ثُمَّ  طَاِهَرةٌ، ْيبِ  َعِديَمةُ  َصالَِحةً، َوأَْثَماًرا َرْحَمةً  َمْملُوَّ  الرَّ

يَاِء. َلَمِ  فِي يُْزَرعُ  اْلبِرِّ  َوثََمرُ  َوالرِّ َلََم. يَْفَعلُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  السَّ  ُروبُ اْلحُ  أَْينَ  ِمنْ  السَّ

اتُِكمُ  ِمنْ : هُنَا ِمنْ  أَلَْيَستْ  بَْينَُكْم؟ َواْلُخُصوَماتُ   تَهُونَ تَشْ  أَْعَضائُِكْم؟ فِي اْلُمَحاِربَةِ  لَذَّ

 تَُحاِربُونَ وَ  تَُخاِصُمونَ  تَنَالُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  َولَْستُمْ  َوتَْحِسُدونَ  تَْقتُلُونَ  تَْمتَلُِكونَ  َولَْستُمْ 

 َرِديًّا بُونَ تَْطلُ  ألَنَُّكمْ  تَأُْخُذوَن، َولَْستُمْ  تَْطلُبُونَ  تَْطلُبُوَن. الَ  ألَنَُّكمْ  تَْمتَلُِكوَن، َولَْستُمْ 

ا فِي تُْنفِقُوا لَِكيْ  نَاةُ  أَيُّهَا تُِكْم.لَذَّ َوانِي، الزُّ  ّلِلِ؟ َداَوةٌ عَ  اْلَعالَمِ  َمَحبَّةَ  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  أََما َوالزَّ

ا َصارَ  فَقَدْ  لِْلَعالَِم، ُمِحبًّا يَُكونَ  أَنْ  أََرادَ  فََمنْ   ولُ يَقُ  اْلِكتَابَ  أَنَّ  تَظُنُّونَ  أَمْ  ّلِلِ. َعُدّوً

وحُ : بَاِطَلً   لِكَ لِذ أَْعظَمَ  نِْعَمةً  يُْعِطي َولِكنَّهُ اْلَحَسِد؟ إِلَى يَْشتَاقُ  فِينَا َحلَّ  الَِّذي الرُّ

ا اْلُمْستَْكبِِريَن، هللاُ  يُقَاِومُ » :يَقُولُ   .«نِْعَمةً  فَيُْعِطيِهمْ  اْلُمتََواِضُعونَ  َوأَمَّ

ا  َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (19:  92 - 94:  94) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن   َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َلَ  َمعَ  فِيلِْكسُ  َجاءَ  أَيَّامٍ  بَْعدَ  ثُمَّ   َسِمعَ وَ  بُولُسَ  فَاْستَْحَضرَ  يَهُوِديَّةٌ  َوِهيَ  اْمَرأَتِِه، ُدُروسِّ

ْينُونَةِ  َوالتََّعفُّفِ  اْلبِرِّ  َعنِ  يَتََكلَّمُ  َكانَ  َوبَْينََما بِاْلَمِسيحِ. اإِليَمانِ  َعنِ  ِمْنهُ  أَنْ  ْلَعتِيَدةِ ا َوالدَّ

ا» :َوأََجابَ  فِيلِْكُس، اْرتََعبَ  تَُكوَن،  َوْقتٍ  َعلَى َحَصْلتُ  َوَمتَى فَاْذهَْب، اآلنَ  أَمَّ

 َكانَ  َولِذلِكَ  لِيُْطلِقَهُ، َدَراِهمَ  بُولُسُ  يُْعِطيَهُ أَنْ  يَْرُجو أَْيًضا َوَكانَ  .«أَْستَْدِعيكَ 

ا َولِكنْ  َمَعهُ. َويَتََكلَّمُ  أَْكثَرَ  ِمَراًرا يَْستَْحِضُرهُ   وْرِكيُوسَ بُ فِيلِْكسُ  قَبِلَ  َسنَتَاِن، َكِملَتْ  لَمَّ

 قَيًَّدا.مُ  بُولُسَ  تََركَ  ِمنَّةً، اْليَهُودَ  يُوِدعَ  أَنْ  يُِريدُ  فِيلِْكسُ  َكانَ  َوإِذْ  لَهُ َخلِيفَةً  فَْستُوسَ 

ا  لِيَم.أُوُرشَ  إِلَى قَْيَصِريَّةَ  ِمنْ  أَيَّامٍ  ثََلَثَةِ  بَْعدَ  َصِعدَ  اْلِوالَيَةِ  إِلَى فَْستُوسُ  قَِدمَ  فَلَمَّ

 لَْيهِ عَ  طَالِبِينَ  ِمْنهُ. َواْلتََمُسوا بُولَُس، ِضدَّ  اْليَهُودِ  َوُوُجوهُ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسُ  لَهُ فََعَرضَ 

 فَأََجابَ  .الطَِّريقِ  فِي لِيَْقتُلُوهُ  َكِمينًا َصانُِعونَ  َوهُمْ  أُوُرَشلِيَم، إِلَى يَْستَْحِضَرهُ  أَنْ  ِمنَّةً،

 :لَ َوقَا َعاِجَلً. يَْنطَلِقَ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  هُوَ  َوأَنَّهُ قَْيَصِريَّةَ، فِي بُولُسُ  يُْحَرسَ  أَنْ  فَْستُوسُ 

ُجلِ  هَذا فِي َكانَ  َوإِنْ  ُمْقتَِدُرونَ  بَْينَُكمْ  هُمْ  الَِّذينَ  َمِعي فَْليَْنِزلْ »  تَُكوافَْليَشْ  َشْيءٌ  الرَّ

 ْلَغدِ ا َوفِي قَْيَصِريَّةَ  إِلَى اْنَحَدرَ  أَيَّامٍ  َعَشَرةِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  ِعْنَدهُمْ  َصَرفَ  َما َوبَْعدَ  .«َعلَْيهِ 

ا بِبُولَُس. يُْؤتَى أَنْ  َوأََمرَ  اْلِوالَيَةِ  ُكْرِسيِّ  َعلَى َجلَسَ   يَهُودُ الْ  َحْولَهُ َوقَفَ  َحَضَر، فَلَمَّ

ُموا أُوُرَشلِيَم، ِمنْ  اْنَحَدُروا قَدِ  َكانُوا الَِّذينَ   لَمْ  لَةً َوثَقِي َكثِيَرةً  َدَعاِويَ  بُولُسَ  َعلَى َوقَدَّ

 نَاُموسِ  إِلَى الَ  بَِشْيٍء، أَْخطَأْتُ  َما أَنِّي» :يَْحتَجُّ  هُوَ  َكانَ  إِذْ  يُبَْرِهنُوهَا. أَنْ  يَْقِدُروا

 اْليَهُودَ  يُوِدعَ  أَنْ  يُِريدُ  َكانَ  إِذْ  فَْستُوسَ  َولِكنَّ  .«قَْيَصرَ  إِلَى َوالَ  اْلهَْيَكلِ  إِلَى َوالَ  اْليَهُودِ 

 ِجهَةِ  نْ مِ  لََديَّ  هُنَاكَ  لِتَُحاَكمَ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى تَْصَعدَ  أَنْ  أَتََشاءُ » :قِائَِلً  بُولُسَ  أََجابَ  ِمنَّةً،

 نْ أَ  يَْنبَِغي َحْيثُ  قَْيَصرَ  ِوالَيَةِ  ُكْرِسيِّ  لََدى َواقِفٌ  أَنَا» :بُولُسُ  فَقَالَ  «األُُموِر؟ هِذهِ 

 أَوْ  ،آثًِما ُكْنتُ  إِنْ  ألَنِّي َجيًِّدا. أَْيًضا أَْنتَ  تَْعلَمُ  َكَما بَِشْيٍء، اْليَهُودَ  أَْظلِمِ  لَمْ  أَنَا أَُحاَكمَ 
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ا ْيءٌ شَ  يَُكنْ  لَمْ  إِنْ  َولِكنْ  اْلَمْوتِ  ِمنَ  أَْستَْعفِي فَلَْستُ  اْلَمْوَت، يَْستَِحقُّ  َشْيئًا َصنَْعتُ   ِممَّ

 َرافِعٌ  نَاأَ  قَْيَصرَ  إِلَى لَهُمْ  يَُسلَِّمنِي أَنْ  يَْستَِطيعُ  أََحدٌ  فَلَْيسَ  هُؤالَِء، بِهِ  َعلَيَّ  يَْشتَِكي

 ْعتَ َرفَ  قَْيَصرَ  إِلَى» :فَأََجابَ  اْلَمُشوَرِة، أَْربَابِ  َمعَ  فَْستُوسُ  تََكلَّمَ  ِحينَئِذٍ  .«َدْعَوايَ 

 .«تَْذهَبُ  قَْيَصرَ  إِلَى َدْعَواكَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (46 - 00:  91) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 2 ، 1:  61 مز

ََ  طَلبَتي، هللَاُ  يَا اِْستََمعْ   .ْسِمكَ إ ِميَراثَاً لِلَذيَن يَرهَبونَ  َصَلَتِي، أَْعطَْيتَ  إِلَى َوإْص

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 يهِ فِ  َوَحفَرَ  بِِسيَاجٍ، َوأََحاطَهُ َكْرًما، َغَرسَ  بَْيتٍ  َربُّ  إِْنَسانٌ  َكانَ : آَخرَ  َمثََلً  اِْسَمُعوا»

اِمينَ  إِلَى َوَسلََّمهُ بُْرًجا، َوبَنَى َمْعَصَرةً، ا َوَسافََر. َكرَّ  لَ أَْرسَ  األَْثَمارِ  َوْقتُ  قَُربَ  َولَمَّ

اِمينَ  إِلَى َعبِيَدهُ  اُمونَ  فَأََخذَ  أَْثَماَرهُ. لِيَأُْخذَ  اْلَكرَّ  لُواَوقَتَ  بَْعًضا َوَجلَُدوا َعبِيَدهُ  اْلَكرَّ

لِيَن، ِمنَ  أَْكثَرَ  آَخِرينَ  َعبِيًدا أَْيًضا أَْرَسلَ  ثُمَّ  بَْعًضا. َوَرَجُموا بَْعًضا  بِِهمْ  لُوافَفَعَ  األَوَّ
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ا اْبنِي. يَهَابُونَ : قَائَِلً  اْبنَهُ إِلَْيِهمُ  أَْرَسلَ  فَأَِخيًرا َكذلَِك. اُمونَ  َوأَمَّ ا اْلَكرَّ  االْبنَ  اأَوْ رَ  فَلَمَّ

وا اْلَواِرثُ  هُوَ  هَذا: بَْينَهُمْ  فِيَما قَالُوا  َوأَْخَرُجوهُ  فَأََخُذوهُ  ِميَراثَهُ. َونَأُْخذْ  نَْقتُْلهُ هَلُمُّ

اِميَن؟ بِأُولَئِكَ  يَْفَعلُ  َماَذا اْلَكْرِم، َصاِحبُ  َجاءَ  فََمتَى َوقَتَلُوهُ. اْلَكْرمِ  َخاِرجَ   قَالُوا «اْلَكرَّ

اِمينَ  إِلَى اْلَكْرمَ  َويَُسلِّمُ  َرِديًّا، هََلًَكا يُْهلُِكهُمْ  األَْرِديَاءُ  أُولئِكَ » :لَهُ  طُونَهُيُعْ  آَخِرينَ  َكرَّ

 الَِّذي اْلَحَجرُ : اْلُكتُبِ  فِي قَطُّ  قََرْأتُمْ  أََما» :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  .«أَْوقَاتِهَا فِي األَْثَمارَ 

اِويَِة؟ َرْأسَ  َصارَ  قَدْ  هُوَ  اْلبَنَّاُؤونَ  َرفََضهُ بِّ  قِبَلِ  ِمنْ  الزَّ  َعِجيبٌ  َوهُوَ  هَذا َكانَ  الرَّ

ةٍ  َويُْعطَى ِمْنُكمْ  يُْنَزعُ  هللاِ  َملَُكوتَ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  لِذلِكَ  أَْعيُنِنَا. فِي  َماَرهُ.أَثْ  تَْعَملُ  ألُمَّ

ُض، اْلَحَجرِ  هَذا َعلَى َسقَطَ  َوَمنْ  ا .«يَْسَحقُهُ َعلَْيهِ  هُوَ  َسقَطَ  َوَمنْ  يَتََرضَّ  َسِمعَ  َولَمَّ

يِسيُّونَ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءُ   أَنْ  نَ يَْطلُبُو َكانُوا َوإِذْ  َعلَْيِهْم. تََكلَّمَ  أَنَّهُ َعَرفُوا أَْمثَالَهُ، َواْلفَرِّ

. ِمْثلَ  ِعْنَدهُمْ  َكانَ  ألَنَّهُ اْلُجُموعِ، ِمنَ  َخافُوا يُْمِسُكوهُ،   نَبِيٍّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 من الُصوم الُمقدس خاِمسِمن اإلسبوع ال ثنينيوم اإل
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (12 - 2:  0)ِسفِر األمثال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ األمثال لُِسليمان الَحِكيم، ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

لْ  بِّ  َعلَى تََوكَّ  هُوَ وَ  اْعِرْفهُ، طُُرقِكَ  ُكلِّ  فِي تَْعتَِمْد. الَ  فَْهِمكَ  َوَعلَى قَْلبَِك، بُِكلِّ  الرَّ

مُ  بَّ  اتَّقِ  نَْفِسكَ  َعْينَيْ  فِي َحِكيًما تَُكنْ  الَ  ُسبُلََك. يُقَوِّ ، َعنِ  َواْبُعدْ  الرَّ رِّ  ِشفَاءً  يَُكونَ فَ  الشَّ

تَِك، بَّ  أَْكِرمِ  لِِعظَاِمَك. َوَسقَاءً  لُِسرَّ  ئَ فَتَْمتَلِ  َغلَّتَِك، بَاُكوَراتِ  ُكلِّ  َوِمنْ  َمالِكَ  ِمنْ  الرَّ

 َوالَ  بِّ الرَّ  تَأِْديبَ  تَْحتَقِرْ  الَ  اْبنِي، يَا ِمْسطَاًرا. َمَعاِصُركَ  َوتَفِيضَ  ِشْبًعا، َخَزائِنُكَ 

بُّ  يُِحبُّهُ الَِّذي ألَنَّ  تَْوبِيَخهُ، تَْكَرهْ  بُهُ، الرَّ  إِلْنَسانِ لِ  طُوبَى بِِه. يَُسرُّ  بِاْبنٍ  َوَكأَبٍ  يَُؤدِّ

ُجلِ  اْلِحْكَمةَ، يَِجدُ  الَِّذي ِة،اْلفِ  تَِجاَرةِ  ِمنْ  َخْيرٌ  تَِجاَرتَهَا ألَنَّ  اْلفَْهَم، يَنَالُ  الَِّذي َولِلرَّ  ضَّ

هَبِ  ِمنَ  َخْيرٌ  َوِرْبَحهَا  تَُساِويهَا. الَ  َجَواِهِركَ  َوُكلُّ  الَّآللِِئ، ِمنَ  أَْثَمنُ  ِهيَ  اْلَخالِِص. الذَّ

 هَاَمَسالِكِ  َوُكلُّ  نَِعٍم، طُُرقُ  طُُرقُهَا َواْلَمْجُد. اْلِغنَى يََساِرهَا َوفِي أَيَّاٍم، طُولُ  يَِمينِهَا فِي

كُ  لُِمْمِسِكيهَا، َحيَاةٍ  َشَجَرةُ  ِهيَ  َسَلٌَم.  .َمْغبُوطٌ  بِهَا َواْلُمتََمسِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (6:  02 - 00:  02)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا لِذلِكَ »  هُنَاكَ  يَْرِمي َوالَ  اْلَمِدينَةَ، هِذهِ  يَْدُخلُ  الَ : أَشُّورَ  َملِكِ  َعنْ  الرَّ

مُ  َوالَ  َسْهًما،  فِيهِ  اءَ جَ  الَِّذي الطَِّريقِ  فِي ِمْتَرَسةً. َعلَْيهَا يُقِيمُ  َوالَ  بِتُْرٍس، َعلَْيهَا يَتَقَدَّ

. يَقُولُ  يَْدُخُل، الَ  اْلَمِدينَةِ  هِذهِ  َوإِلَى يَْرجُع، بُّ  ألَُخلَِّصهَا اْلَمِدينَةِ  هِذهِ  َعنْ  َوأَُحاِمي الرَّ
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بِّ  َمَلَكُ  فََخَرجَ  .«َعْبِدي َداُودَ  أَْجلِ  َوِمنْ  ْفِسي،نَ  أَْجلِ  ِمنْ   َجْيشِ  ِمنْ  َوَضَربَ  الرَّ

ا أَْلفًا َوثََمانِينَ  َوَخْمَسةً  ِمئَةً  أَشُّورَ  ُروا فَلَمَّ  َميِّتَةٌ. ُجثَثٌ  َجِميًعا هُمْ  إَِذا َصبَاًحا بَكَّ

 َساِجدٌ  هُوَ  َوفِيَما نِينََوى. فِي َوأَقَامَ  َراِجًعا َوَذهَبَ  أَشُّورَ  َملِكُ  َسْنَحاِريبُ  فَاْنَصَرفَ 

لَكُ  َضَربَهُ إِلِههِ  نِْسُروخَ  بَْيتِ  فِي ْيِف، اْبنَاهُ  َوَشْرآَصرُ  أَْدَرمَّ  ْرضِ أَ  إِلَى َونََجَوا بِالسَّ

 لِْلَمْوِت، َحَزقِيَّا َمِرضَ  األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي َعْنهُ. ِعَوًضا اْبنُهُ أََسْرَحدُّونَ  َوَملَكَ  أََراَراطَ 

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا: »لَهُ َوقَالَ  النَّبِيِّ  آُموصَ  ْبنُ  إَِشْعيَاءُ  إِلَْيهِ  فََجاءَ   نَّكَ ألَ  بَْيتَكَ  أَْوصِ : الرَّ

هَ  .«تَِعيشُ  َوالَ  تَُموتُ  . إِلَى َوَصلَّى اْلَحائِطِ  إِلَى َوْجهَهُ َحَزقِيَّا فََوجَّ بِّ  آهِ : »َوقَالَ  الرَّ

، يَا  «ْينَْيكَ عَ  فِي اْلَحَسنَ  َوفََعْلتُ  َسلِيمٍ  َوبِقَْلبٍ  بِاألََمانَةِ  أََماَمكَ  ِسْرتُ  َكْيفَ  اْذُكرْ  َربُّ

بِّ  قَْولُ  فََصارَ  َعِظيًما. بَُكاءً  َحَزقِيَّا َوبََكى  َوقُلْ  اْذهَبْ : »قَائَِلً  إَِشْعيَاءَ  إِلَى الرَّ

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا: لَِحَزقِيَّا  أَنََذاه ُدُموَعكَ  َرأَْيتُ  قَدْ  َصَلَتَكَ  َسِمْعتُ  قَدْ : أَبِيكَ  َداُودَ  إِلهُ الرَّ

 اْلَمِدينَةَ  َوهِذهِ  أُْنقُِذكَ  أَشُّورَ  َملِكِ  يَدِ  َوِمنْ  َسنَةً. َعَشَرةَ  َخْمسَ  أَيَّاِمكَ  إِلَى أُِضيفُ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .اْلَمِدينَةِ  هِذهِ  َعنْ  َوأَُحاِمي

 

 (03 - 1:  99)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الصَديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 ِمنْ  هَلْ  ْلفَِطُن.ا نَْفَسهُ يَْنفَعُ  بَلْ  هللاَ؟ اإِلْنَسانُ  يَْنفَعُ  هَلْ : »َوقَالَ  التَّْيَمانِيُّ  أَلِيفَازُ  فَأََجابَ 

ةٍ  ْرَت، إَِذا لِْلقَِديرِ  َمَسرَّ ْمتَ  إَِذا فَائَِدةٍ  ِمنْ  أَوْ  تَبَرَّ  َك،يَُوبِّخُ  تَْقَواكَ  َعلَى هَلْ  طُُرقََك؟ قَوَّ

كَ  أَلَْيسَ  اْلُمَحاَكَمِة؟ فِي َمَعكَ  يَْدُخلُ  أَوْ   ألَنَّكَ  لَهَا؟ نِهَايَةَ  الَ  َوآثَاُمكَ  َعِظيًما، َشرُّ

 َوَعنِ  اْلَعْطَشاَن، تَْسقِ  لَمْ  َماءً  اْلُعَراِة. ثِيَابَ  َوَسلَْبتَ  َسبٍَب، بَِلَ  أََخاكَ  اْرتَهَْنتَ 

ا ُخْبًزا. َمنَْعتَ  اْلَجْوَعانِ  ةِ  َصاِحبُ  أَمَّ  يهَا.فِ  َساِكنٌ  اْلَوْجهِ  َواْلُمتََرفِّعُ  األَْرُض، فَلَهُ اْلقُوَّ

 فَِخاٌخ، َحَوالَْيكَ  كَ ذلِ  ألَْجلِ  اْنَسَحقَْت. اْليَتَاَمى َوِذَراعُ  َخالِيَاٍت، أَْرَسْلتَ  األََراِملَ 

 ُعلُوِّ  يفِ  هللاُ  هَُوَذا» يَُغطِّيَك. اْلِميَاهِ  َوفَْيضُ  تََرى، فََلَ  ظُْلَمةٌ  أَوْ  بَْغتَةً. ُرْعبٌ  َويُِريُعكَ 
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َماَواتِ   َوَراءِ  ِمنْ  هَلْ  هللاُ؟ يَْعلَمُ  َكْيفَ : فَقُْلتَ  أَْعَلَهُ. َما اْلَكَواِكبِ  َرْأسَ  َواْنظُرْ  السَّ

بَابِ  َماَواتِ  َدائَِرةِ  َوَعلَى يَُرى، فََلَ  لَهُ ِسْترٌ  السََّحابُ  يَْقِضي؟ الضَّ  هَلْ  .يَتََمشَّى السَّ

 ْلَغْمرُ ا اْلَوْقِت؟ قَْبلَ  َعلَْيِهمْ  قُبِضَ  الَِّذينَ  اإِلْثِم، ِرَجالُ  َداَسهُ الَِّذي اْلقَِدمِ  طَِريقَ  تَْحفَظُ 

 َمألَ  دْ قَ  َوهُوَ  لَهُْم؟ اْلقَِديرُ  يَْفَعلُ  َوَماَذا َعنَّا اْبُعدْ : ّلِلِ  اْلقَائِلِينَ  أََساِسِهِم. َعلَى اْنَصبَّ 

 ِريءُ َواْلبَ  َويَْفَرُحوَن، يَْنظُُرونَ  األَْبَرارُ  األَْشَراِر. َمُشوَرةُ  َعنِّي لِتَْبُعدْ  َخْيًرا بُيُوتَهُمْ 

فْ » النَّاُر؟ أََكلَْتهَا قَدْ  َوبَقِيَّتُهُمْ  ُمونَا،ُمقَاوِ  يُبَدْ  أَلَمْ : قَائِلِينَ  بِِهمْ  يَْستَْهِزئُ   َواْسلَمْ  بِهِ  تََعرَّ

ِريَعةَ  اْقبَلِ  َخْيٌر. يَأْتِيكَ  بِذلِكَ   إِلَى َرَجْعتَ  إِنْ  قَْلبَِك. فِي َكَلََمهُ َوَضعْ  فِيِه، ِمنْ  الشَّ

 أُوفِيرَ  َوَذهَبَ  التَُّرابِ  َعلَى التِّْبرَ  َوأَْلقَْيتَ  َخْيَمتَِك، ِمنْ  ظُْلًما أَْبَعْدتَ  إِنْ  تُْبنَى اْلقَِديرِ 

ةَ  تِْبَركَ  اْلقَِديرُ  يَُكونُ  األَْوِديَِة. َحَصا بَْينَ  ذُ تَتَ  ِحينَئِذٍ  ألَنَّكَ  لََك، أَْتَعابٍ  َوفِضَّ  بِاْلقَِديرِ  لَذَّ

 فَيُثَبَّتُ  ْمًراأَ  َوتَْجِزمُ  تُوفِيهَا. َونُُذوُركَ  لََك، فَيَْستَِمعُ  لَهُ تَُصلِّي َوْجهََك. هللاِ  إِلَى َوتَْرفَعُ 

 اْلُمْنَخفِضَ  َويَُخلِّصُ  َرْفعٌ : تَقُولُ  ُوِضُعوا إَِذا نُوٌر. يُِضيءُ  طُُرقِكَ  َوَعلَى لََك،

ي اْلَعْينَْيِن.  .«يََدْيكَ  بِطَهَاَرةِ  َويُْنَجى اْلبَِريءِ  َغْيرَ  يُنَجِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (91 - 16:  19) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

  4 ، 0 ، 9:  22 مز

 اِويَةِ اْلهَ  إِلَى َوَحيَاتِي نَْفِسي، اْلَمَصائِبِ  ِمنَ  َشبَِعتْ  قَدْ  ُصَراِخي، ألَنَّهُ إِلَى أُُذنَكَ  أَِملْ 

 .هَلِّلُويَا .اْلُجبِّ  إِلَى اْلُمْنَحِدِرينَ  ِمْثلَ  َدنَْت، ُحِسْبتُ 
 

 ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبنُ 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

رَ  ُكوَرتُهُ، أَْخَصبَتْ  َغنِيٌّ  إِْنَسانٌ » :قَائَِلً  َمثََلً  لَهُمْ  َوَضَربَ   َماَذا: ئَِلً قَا نَْفِسهِ  فِي فَفَكَّ

 َمَخاِزنِي أَْهِدمُ : هَذا أَْعَملُ : َوقَالَ  أَْثَماِري؟ فِيهِ  أَْجَمعُ  َمْوِضعٌ  لِي لَْيسَ  ألَنْ  أَْعَمُل،

َلَتِي َجِميعَ  هُنَاكَ  َوأَْجَمعُ  أَْعظََم، َوأَْبنِي  كِ لَ  نَْفسُ  يَا: لِنَْفِسي َوأَقُولُ  َوَخْيَراتِي، غَّ

 فَقَالَ  .َواْفَرِحي َواْشَربِي َوُكلِي اِْستَِريِحي َكثِيَرةٍ  لِِسنِينَ  َمْوُضوَعةٌ  َكثِيَرةٌ، َخْيَراتٌ 

 هَكَذا تَُكوُن؟ لَِمنْ  أَْعَدْدتَهَا الَّتِي فَهِذهِ  ِمْنَك، نَْفُسكَ  تُْطلَبُ  اللَّْيلَةَ  هِذهِ  يَاَغبِيُّ : هللاُ  لَهُ

ِ َدائِماً   .«ّلِلِ  َغنِيًّا هُوَ  َولَْيسَ  لِنَْفِسهِ  يَْكنِزُ  الَِّذي  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (16 - 1:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم فيلبي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 يفِ  َما َشِرَكةٌ  َكانَتْ  إِنْ  لِْلَمَحبَّةِ  َما تَْسلِيَةٌ  َكانَتْ  إِنْ  اْلَمِسيحِ  فِي َما َوْعظٌ  َكانَ  فَإِنْ 

وحِ  ُموا َوَرْأفَةٌ، أَْحَشاءٌ  َكانَتْ  إِنْ  الرُّ  َمَحبَّةٌ  مْ َولَكُ  َواِحًدا فِْكًرا تَْفتَِكُروا َحتَّى فََرِحي فَتَمِّ

بٍ  َشْيئًا الَ  َواِحًدا، َشْيئًا ُمْفتَِكِرينَ  َواِحَدٍة، بِنَْفسٍ  َواِحَدةٌ   بِتََواُضعٍ، بَلْ  بُِعْجٍب، أَوْ  بِتََحزُّ

 نَْفِسِه،لِ  هُوَ  َما إِلَى َواِحدٍ  ُكلُّ  تَْنظُُروا الَ  أَْنفُِسِهْم. ِمنْ  أَْفَضلَ  اْلبَْعضَ  بَْعُضُكمُ  َحاِسبِينَ 

 يحِ اْلَمسِ  فِي الَِّذي اْلفِْكرُ  هَذا فِيُكمْ  فَْليَُكنْ  أَْيًضا. آلَخِرينَ  هُوَ  َما إِلَى َواِحدٍ  ُكلُّ  بَلْ 

 .ّلِلِ  ُمَعاِدالً  يَُكونَ  أَنْ  ُخْلَسةً  يَْحِسبْ  لَمْ  هللاِ، ُصوَرةِ  فِي َكانَ  إِذْ  الَِّذي: أَْيًضا يَُسوعَ 

 ئَةِ اْلهَيْ  فِي ُوِجدَ  َوإِذْ  النَّاِس. ِشْبهِ  فِي َصائًِرا َعْبٍد، ُصوَرةَ  آِخًذا نَْفَسهُ، أَْخلَى لِكنَّهُ

لِيِب. َمْوتَ  اْلَمْوتَ  َحتَّى َوأَطَاعَ  نَْفَسهُ َوَضعَ  َكإِْنَساٍن،  ا،أَْيضً  هللاُ  َرفََّعهُ لِذلِكَ  الصَّ

َماءِ  فِي ِممَّنْ  ُرْكبَةٍ  ُكلُّ  يَُسوعَ  بِاْسمِ  تَْجثُوَ  لَِكيْ  اْسٍم. ُكلِّ  فَْوقَ  اْسًما َوأَْعطَاهُ   َمنْ وَ  السَّ

 َربٌّ  هُوَ  اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  أَنَّ  لَِسانٍ  ُكلُّ  َويَْعتَِرفَ  األَْرِض، تَْحتَ  َوَمنْ  األَْرضِ  َعلَى

 قَْط،فَ  ُحُضوِري فِي َكَما ْيسَ لَ  ِحيٍن، ُكلَّ  أَطَْعتُمْ  َكَما أَِحبَّائِي، يَا إًِذا اآلِب. هللاِ  لَِمْجدِ 

ا بِاألَْولَى اآلنَ  بَلِ  ُموا ِغيَابِي، فِي ِجّدً  هُوَ  هللاَ  ألَنَّ  َوِرْعَدٍة، بَِخْوفٍ  َخَلََصُكمْ  تَمِّ

ِة. أَْجلِ  ِمنْ  تَْعَملُوا َوأَنْ  تُِريُدوا أَنْ  فِيُكمْ  اْلَعاِملُ   ةٍ َدْمَدمَ  بَِلَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اِْفَعلُوا اْلَمَسرَّ

 لِجي َوَسطِ  فِي َعْيبٍ  بَِلَ  ّلِلِ  أَْوالًَدا َوبَُسطَاَء، لَْوٍم، بَِلَ  تَُكونُوا لَِكيْ  ُمَجاَدلٍَة، َوالَ 

جٍ  ِكينَ  اْلَعالَِم. فِي َكأَْنَوارٍ  بَْينَهُمْ  تُِضيئُونَ  َوُمْلتٍَو، ُمَعوَّ  ْفتَِخاِريال اْلَحيَاةِ  بَِكلَِمةِ  ُمتََمسِّ

 بَاِطَلً. تَِعْبتُ  َوالَ  بَاِطَلً  أَْسعَ  لَمْ  بِأَنِّي اْلَمِسيحِ، يَْومِ  فِي

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 - 13:  0) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةالرسول األولى بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.فلتُكن 
 

رِّ  َعنِ  لَِسانَهُ فَْليَْكفُفْ  َصالَِحةً، أَيَّاًما َويََرى اْلَحيَاةَ  يُِحبَّ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ » :ألَنَّ   الشَّ

رِّ  َعنِ  لِيُْعِرضْ  بِاْلَمْكِر، تَتََكلََّما أَنْ  َوَشفَتَْيهِ  َلَمَ ا لِيَْطلُبِ  اْلَخْيَر، َويَْصنَعِ  الشَّ  َويَِجدَّ  لسَّ

بِّ  َعْينَيِ  ألَنَّ  أَثَِرِه. فِي بِّ  َوْجهَ  َولِكنَّ  طَلِبَتِِهْم، إِلَى َوأُْذنَْيهِ  األَْبَراِر، َعلَى الرَّ  ِضدُّ  الرَّ

رِّ  فَاِعلِي  أَْجلِ  نْ مِ  تَأَلَّْمتُمْ  َوإِنْ  َولِكنْ  بِاْلَخْيِر؟ ُمتََمثِّلِينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  يُْؤِذيُكمْ  فََمنْ  .«الشَّ

، ا فَطُوبَاُكمْ  اْلبِرِّ ُسوا بَلْ  تَْضطَِربُوا، َوالَ  تََخافُوهُ  فََلَ  َخْوفَهُمْ  َوأَمَّ بَّ  قَدِّ  فِي لهَ اإلِ  الرَّ

ينَ  قُلُوبُِكْم، َجاءِ  َسبَبِ  َعنْ  يَْسأَلُُكمْ  َمنْ  ُكلِّ  لُِمَجاَوبَةِ  َدائًِما ُمْستَِعدِّ  ُكْم،فِي الَِّذي الرَّ

الَِحةَ ال ِسيَرتَُكمُ  يَْشتُِمونَ  الَِّذينَ  يَُكونَ  لَِكيْ  َصالٌِح، يرٌ َضمِ  َولَُكمْ  َوَخْوٍف، بَِوَداَعةٍ   صَّ

 اَءتْ شَ  إِنْ  تَأَلَُّمُكمْ  ألَنَّ  َشّر. َكفَاِعلِي َعلَْيُكمْ  يَْفتَُرونَ  َما فِي يُْخَزْونَ  اْلَمِسيحِ، فِي

ا. َصانُِعونَ  َوأَْنتُمْ  ِمْنهُ أَْفَضلُ  َخْيًرا، َصانُِعونَ  َوأَْنتُمْ  هللاِ، َمِشيئَةُ   ِسيحَ اْلمَ  فَإِنَّ  َشّرً

ةً  تَأَلَّمَ  أَْيًضا بَنَا لَِكيْ  األَثََمِة، أَْجلِ  ِمنْ  اْلبَارُّ  اْلَخطَايَا، أَْجلِ  ِمنْ  َواِحَدةً  َمرَّ  ،هللاِ  إِلَى يُقَرِّ

وحِ. فِي ُمْحيىً  َولِكنْ  اْلَجَسدِ  فِي ُمَماتًا  الرُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (02 - 92:  13) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ  الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  :قَائَِلً  سُ بُْطرُ  فَأَقَاَمهُ قََدَمْيِه. َعلَى َواقًِعا َوَسَجدَ  َكْرنِيلِيُوسُ  إْستَْقبَلَهُ بُْطُرسُ  َدَخلَ  َولَمَّ

 :لَهُمْ  الَ فَقَ  ُمْجتَِمِعيَن. َكثِيِرينَ  َوَوَجدَ  َمَعهُ يَتََكلَّمُ  َوهُوَ  َدَخلَ  ثُمَّ  .«إِْنَسانٌ  أَْيًضا أَنَا قُْم،»

مٌ  هُوَ  َكْيفَ  تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ »  أْتِيَ يَ  أَوْ  أَْجنَبِيٍّ  بِأََحدٍ  يَْلتَِصقَ  أَنْ  يَهُوِديٍّ  َرُجل َعلَى ُمَحرَّ

ا إِلَْيهِ   ْئتُ جِ  فَلِذلِكَ  نَِجٌس. أَوْ  َدنِسٌ  إِنَّهُ َما إِْنَسانٍ  َعنْ  أَقُولَ  الَ  أَنْ  هللاُ  أََرانِي فَقَدْ  أَنَا َوأَمَّ

 فَقَالَ  «اْستَْدَعْيتُُمونِي؟ َسبَبٍ  ألَيِّ : فَأَْستَْخبُِرُكمْ  اْستَْدَعْيتُُمونِي إِذِ  ُمنَاقََضةٍ  ُدونِ  ِمنْ 

اَعةِ  هِذهِ  إِلَى أَيَّامٍ  أَْربََعةِ  ُمْنذُ : »َكْرنِيلِيُوسُ  اَعةِ  َوفِي َصائًِما ُكْنتُ  السَّ  َعةِ التَّاسِ  السَّ

 يُوُس،يَاَكْرنِيلِ : َوقَالَ  الَِمعٍ. بِلِبَاسٍ  أََماِمي َوقَفَ  قَدْ  َرُجلٌ  َوإَِذا بَْيتِي، فِي أَُصلِّي ُكْنتُ 

 ْلُملَقَّبَ ا ِسْمَعانَ  َواْستَْدعِ  يَافَا إِلَى فَأَْرِسلْ  هللاِ. أََمامَ  َصَدقَاتُكَ  َوُذِكَرتْ  َصَلَتُكَ  ُسِمَعتْ 

 يَُكلُِّمَك. َجاءَ  َمتَى فَهُوَ  اْلبَْحرِ  ِعْندَ  َدبَّاغٍ  َرُجل ِسْمَعانَ  بَْيتِ  فِي نَاِزلٌ  إِنَّهُ ُرسَ بُطْ 

 امَ أَمَ  َحاِضُرونَ  َجِميًعا نَْحنُ  َواآلنَ  ِجْئتَ  إِذْ  َحَسنًا فََعْلتَ  َوأَْنتَ  َحاالً  إِلَْيكَ  فَأَْرَسْلتُ 

 هللاَ  أَنَّ  أَِجدُ  أَنَا بِاْلَحقِّ » :َوقَالَ  فَاهُ  بُْطُرسُ  فَفَتَحَ  .«هللاُ  بِهِ  أََمَركَ  َما َجِميعَ  لِنَْسَمعَ  هللاِ 

ٍة، ُكلِّ  فِي بَلْ  اْلُوُجوهَ. يَْقبَلُ  الَ   .«ِعْنَدهُ  َمْقبُولٌ  اْلبِرَّ  َويَْصنَعُ  يَتَّقِيهِ  الَِّذي أُمَّ

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 - 19:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُه ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ 
 

 4 ، 0:  26 مز

، يَا اْرَحْمنِي حْ . ُكلَّهُ اْليَْومَ  أَْصُرخُ  إِلَْيكَ  ألَنَّنِي َربُّ  عتُ ْرفَ  ألَنَّنِي َعْبِدَك، نَْفسَ  فَرِّ

 .هَلِّلُويَا .َربُّ  يَا نَْفِسي إِلَْيكَ 
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

مَ  يَِميلُ  النَّهَارُ  فَإْبتََدأَ   اْلقَُرى لَىإِ  لِيَْذهَبُوا اْلَجْمعَ  إْصِرفِ : »لَهُ َوقَالُوا َعَشرَ  االْثنَا فَتَقَدَّ

يَاعِ   :لَهُمْ  الَ فَقَ  .«َخَلَءٍ  َمْوِضعٍ  فِي ههُنَا ألَنَّنَا طََعاًما، َويَِجُدوا فَيَبِيتُوا َحَوالَْينَا َوالضِّ

 إِالَّ  ،َوَسَمَكتَْينِ  أَْرِغفَةٍ  َخْمَسةِ  ِمنْ  أَْكثَرُ  ِعْنَدنَا لَْيسَ » :فَقَالُوا «لِيَأُْكلُوا أَْنتُمْ  أَْعطُوهُمْ »

ْعبِ  لِهَذا طََعاًما َونَْبتَاعَ  نَْذهَبَ  أَنْ   َرُجل آالَفِ  َخْمَسةِ  نَْحوَ  َكانُوا ألَنَّهُمْ  .«ُكلِّهِ  الشَّ

 ْلَجِميَع.ا َوأَْتَكأُوا هَكَذا، فَفََعلُوا .«َخْمِسينَ  َخْمِسينَ  فَِرقًا أَْتِكئُوهُمْ » :لِتََلَِميِذهِ  فَقَالَ 

َمَكتَْيِن، اْلَخْمَسةَ  األَْرِغفَةَ  فَأََخذَ  َماءِ  نَْحوَ  نَظََرهُ  َوَرفَعَ  َوالسَّ ، السَّ رَ كَ  ثُمَّ  َوبَاَرَكهُنَّ  سَّ

ُموا التََّلَِميذَ  َوأَْعطَى  ِمنَ  ْنهُمْ عَ  فََضلَ  َما ُرفِعَ  ثُمَّ  َجِميًعا َوَشبُِعوا فَأََكلُوا لِْلَجْمعِ. لِيُقَدِّ

 . قُفَّةً  َعْشَرةَ  اْثنَتَا اْلِكَسرِ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الخاِمس من الُصوم الُمقدس ثاُلثاءيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (02:  11 - 02:  13) العَدد ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،الَعدد لِموسى النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

، يَا قُمْ : »يَقُولُ  ُموَسى َكانَ  التَّابُوتِ  اْرتَِحالِ  َوِعْندَ  دْ  َربُّ  َويَْهُربْ  أَْعَداُؤكَ  فَْلتَتَبَدَّ

 أُلُوفِ  ِربََواتِ  إِلَى َربُّ  يَا اْرِجعْ : »يَقُولُ  َكانَ  ُحلُولِهِ  َوِعْندَ  .«أََماِمكَ  ِمنْ  ُمْبِغُضوكَ 

ْعبُ  َوَكانَ  .«إِْسَرائِيلَ  ا يَْشتَُكونَ  َكأَنَّهُمْ  الشَّ بِّ  أُُذنَيِ  فِي َشّرً بُّ  َوَسِمعَ  الرَّ  َحِميَ فَ  الرَّ

بِّ  نَارُ  فِيِهمْ  فَاْشتََعلَتْ  َغَضبُهُ، ْعبُ  فََصَرخَ  اْلَمَحلَِّة. طََرفِ  فِي َوأَْحَرقَتْ  الرَّ  إِلَى الشَّ

بِّ  إِلَى ُموَسى فََصلَّى ُموَسى،  «ِعيَرةَ تَبْ » اْلَمْوِضعِ  ذلِكَ  اْسمُ  فَُدِعيَ  النَّاُر. فََخَمَدتِ  الرَّ

بِّ  نَارَ  ألَنَّ   نُوبَ  فََعادَ  َشْهَوةً  اْشتَهَى َوَسِطِهمِ  فِي الَِّذي َواللَّفِيفُ  فِيِهْم. اْشتََعلَتْ  الرَّ

ْرنَا قَدْ  لَْحًما؟ يُْطِعُمنَا َمنْ : »َوقَالُوا َوبََكْوا أَْيًضا إِْسَرائِيلَ  َمكَ  تََذكَّ  نَأُْكلُهُ اُكنَّ  الَِّذي السَّ

انًا، ِمْصرَ  فِي اثَ  يخَ َواْلبَطِّ  َواْلقِثَّاءَ  َمجَّ  أَْنفُُسنَا تْ يَبِسَ  قَدْ  َواآلنَ  َوالثُّوَم. َواْلبََصلَ  َواْلُكرَّ

ا .«اْلَمنِّ  هَذا إِلَى أَْعيُنَنَا أَنَّ  َغْيرَ  َشْيءٌ  لَْيسَ   ظَُرهُ َوَمنْ  اْلُكْزبََرِة، َكبِْزرِ  فََكانَ  اْلَمنُّ  َوأَمَّ

ْعبُ  َكانَ  اْلُمْقِل. َكَمْنظَرِ  َحى يَْطَحنُونَهُ ثُمَّ  لِيَْلتَقِطُوهُ، يَطُوفُونَ  الشَّ  فِي قُّونَهُيَدُ  أَوْ  بِالرَّ

 .بَِزْيتٍ  قَطَائِفَ  َكطَْعمِ  طَْعُمهُ َوَكانَ  َمَلَّتٍ  َويَْعَملُونَهُ اْلقُُدورِ  فِي َويَْطبُُخونَهُ اْلهَاَونِ 

ا َمَعهُ. اْلَمنُّ  يَْنِزلُ  َكانَ  لَْيَلً  اْلَمَحلَّةِ  َعلَى النََّدى نََزلَ  َوَمتَى  ْعبَ الشَّ  ُموَسى َسِمعَ  فَلَمَّ

بِّ  َغَضبُ  َوَحِميَ  َخْيَمتِِه، بَابِ  فِي َواِحدٍ  ُكلَّ  بَِعَشائِِرِهْم، يَْبُكونَ  ا، الرَّ  كَ ذلِ  َساءَ  ِجّدً

بِّ  ُموَسى فَقَالَ  ُموَسى. َعْينَيْ  فِي  ْعَمةً نِ  أَِجدْ  لَمْ  َولَِماَذا َعْبِدَك؟ إِلَى أََسأْتَ  لَِماَذا: »لِلرَّ

ْعبِ  هَذا َجِميعِ  ثِْقلَ  َوَضْعتَ  أَنَّكَ  َحتَّى َعْينَْيكَ  فِي ؟ الشَّ  هَذا َجِميعِ بِ  َحبِْلتُ  أَلََعلِّي َعلَيَّ

ْعِب؟  اْلُمَربِّي يَْحِملُ  َكَما ِحْضنِكَ  فِي اْحِمْلهُ لِي تَقُولَ  َحتَّى َولَْدتُهُ، لََعلِّي أَوْ  الشَّ

ِضيَع،  هَذا َجِميعَ  أُْعِطيَ  َحتَّى لَْحمٌ  لِي أَْينَ  ِمنْ  آلبَائِِه؟ َحلَْفتَ  الَّتِي ْرضِ األَ  إِلَى الرَّ
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ْعِب؟  ْحِملَ أَ  أَنْ  َوْحِدي أَنَا أَْقِدرُ  الَ  لِنَأُْكَل. لَْحًما أَْعِطنَا: قَائِلِينَ  َعلَيَّ  يَْبُكونَ  ألَنَّهُمْ  الشَّ

ْعبِ  هَذا َجِميعَ  . ثَقِيلٌ  ألَنَّهُ الشَّ  َوَجْدتُ  إِنْ  َلً قَتْ  فَاْقتُْلنِي هَكَذا، بِي تَْفَعلُ  ُكْنتَ  فَإِنْ  َعلَيَّ

بُّ  فَقَالَ  .«بَلِيَّتِي أََرى فََلَ  َعْينَْيَك، فِي نِْعَمةً   َرُجَلً  نَ َسْبِعي إِلَيَّ  اْجَمعْ : »لُِموَسى الرَّ

ْعبِ  ُشيُوخُ  أَنَّهُمْ  تَْعلَمُ  الَِّذينَ  إِْسَرائِيلَ  ُشيُوخِ  ِمنْ   َخْيَمةِ  إِلَى بِِهمْ  َوأَْقبِلْ  َوُعَرفَاُؤهُ، الشَّ

وحِ  ِمنَ  َوآُخذَ  هُنَاَك، َمَعكَ  َوأَتََكلَّمَ  أَنَا فَأَْنِزلَ  َمَعَك. هُنَاكَ  فَيَقِفُوا االْجتَِماعِ   الَِّذي الرُّ

ْعِب، ثِْقلَ  َمَعكَ  فَيَْحِملُونَ  َعلَْيِهْم، َوأََضعَ  َعلَْيكَ  ْعبِ َولِل َوْحَدَك. أَْنتَ  تَْحِملُ  فََلَ  الشَّ  شَّ

ُسوا: تَقُولُ  بِّ  أُُذنَيِ  فِي بََكْيتُمْ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  لَْحًما، فَتَأُْكلُوا لِْلَغدِ  تَقَدَّ  يُْطِعُمنَا َمنْ : نَ قَائِلِي الرَّ

بُّ  فَيُْعِطيُكمُ  ِمْصرَ  فِي َخْيرٌ  لَنَا َكانَ  إِنَّهُ لَْحًما؟  يَْوًما الَ  تَأُْكلُونَ  وَن.فَتَأُْكلُ  لَْحًما الرَّ

 َشْهًرا بَلْ  يَْوًما، ِعْشِرينَ  َوالَ  أَيَّاٍم، َعَشَرةَ  َوالَ  أَيَّاٍم، َخْمَسةَ  َوالَ  يَْوَمْيِن، َوالَ  َواِحًدا،

َماِن، ِمنَ  بَّ  َرفَْضتُمُ  ألَنَُّكمْ  َكَراهَةً، لَُكمْ  َويَِصيرَ  َمنَاِخِرُكْم، ِمنْ  يَْخُرجَ  َحتَّى الزَّ  الرَّ

 :ُموَسى فَقَالَ  «ِمْصَر؟ ِمنْ  َخَرْجنَا لَِماَذا: قَائِلِينَ  أََماَمهُ َوبََكْيتُمْ  َوَسِطُكمْ  فِي الَِّذي

ْعبُ  هُوَ  َماشٍ  أَْلفِ  ِمئَةِ  ِستُّ »  لَْحًما أُْعِطيِهمْ : قُْلتَ  قَدْ  َوأَْنتَ  َوَسِطِه، فِي أَنَا الَِّذي الشَّ

َماِن. ِمنَ  َشْهًرا لِيَأُْكلُوا  كِ َسمَ  ُكلُّ  لَهُمْ  يُْجَمعُ  أَمْ  لِيَْكفِيَهُْم؟ َوبَقَرٌ  َغنَمٌ  لَهُمْ  أَيُْذبَحُ  الزَّ

بُّ  فَقَالَ  «لِيَْكفِيَهُْم؟ اْلبَْحرِ  ؟ يَدُ  تَْقُصرُ  هَلْ : »لُِموَسى الرَّ بِّ  افِيكَ أَيُو تََرى اآلنَ  الرَّ

ْعبَ  َوَكلَّمَ  ُموَسى فََخَرجَ  .«الَ  أَمْ  َكَلَِمي ، بَِكَلَمِ  الشَّ بِّ  ِمنْ  َرُجَلً  َسْبِعينَ  َوَجَمعَ  الرَّ

ْعبِ  ُشيُوخِ  بُّ  فَنََزلَ  اْلَخْيَمِة. َحَوالَيِ  َوأَْوقَفَهُمْ  الشَّ  أََخذَ وَ  َمَعهُ، َوتََكلَّمَ  َسَحابَةٍ  فِي الرَّ

وحِ  ِمنَ  ْبِعينَ  َعلَى َوَجَعلَ  َعلَْيهِ  الَِّذي الرُّ يُوخَ  َرُجَلً  السَّ ا الشُّ وحُ ا َعلَْيِهمِ  َحلَّتْ  فَلَمَّ  لرُّ

 آلَخرِ ا َواْسمُ  أَْلَداُد، اْلَواِحدِ  اْسمُ  اْلَمَحلَِّة، فِي َرُجَلَنِ  َوبَقِيَ  يَِزيُدوا. لَمْ  َولِكنَّهُمْ  تَنَبَّأُوا،

وحُ  َعلَْيِهَما فََحلَّ  ِميَداُد،  اْلَخْيَمِة، إِلَى يَْخُرَجا لَمْ  لِكنَّهَُما اْلَمْكتُوبِيَن، ِمنَ  َوَكانَا الرُّ

 يفِ  يَتَنَبَّآنِ  َوِميَدادُ  أَْلَدادُ : »َوقَالَ  ُموَسى َوأَْخبَرَ  ُغَلَمٌ  فََرَكضَ  اْلَمَحلَِّة. فِي فَتَنَبَّآ

 ،ُموَسى َسيِِّدي يَا: »َوقَالَ  َحَداثَتِهِ  ِمنْ  ُموَسى َخاِدمُ  نُونَ  ْبنُ  يَُشوعُ  فَأََجابَ  .«اْلَمَحلَّةِ 

بِّ  َشْعبِ  ُكلَّ  لَْيتَ  يَا لِي؟ أَْنتَ  تََغارُ  هَلْ : »ُموَسى لَهُ فَقَالَ  .«َمااْرَدْعهُ  َكانُوا الرَّ

بُّ  َجَعلَ  إَِذا أَْنبِيَاءَ   َوُشيُوخُ  هُوَ  اْلَمَحلَّةِ  إِلَى ُموَسى اْنَحازَ  ثُمَّ  .«َعلَْيِهمْ  ُروَحهُ الرَّ
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بِّ  قِبَلِ  ِمنْ  ِريحٌ  فََخَرَجتْ  إِْسَرائِيَل.  َعلَى َوأَْلقَْتهَا اْلبَْحرِ  ِمنَ  َسْلَوى َوَساقَتْ  الرَّ

 َونَْحوَ  اْلَمَحلَِّة، َحَوالَيِ  هُنَاَك، ِمنْ  يَْومٍ  َوَمِسيَرةِ  هُنَا ِمنْ  يَْومٍ  َمِسيَرةِ  نَْحوَ  اْلَمَحلَِّة،

ْعبُ  فَقَامَ  األَْرِض. َوْجهِ  فَْوقَ  ِذَراَعْينِ   ْلَغدِ ا يَْومِ  َوُكلَّ  اللَّْيلِ  َوُكلَّ  النَّهَاِر، ذلِكَ  ُكلَّ  الشَّ

ْلَوى َوَجَمُعوا  َحَوالَيِ  َمَساِطحَ  لَهُمْ  َوَسطَُّحوهَا َحَواِمرَ  َعَشَرةَ  َجَمعَ  قَلَّلَ  الَِّذي السَّ

بِّ  َغَضبُ  َحِميَ  يَْنقَِطَع، أَنْ  قَْبلَ  أَْسنَانِِهمْ  بَْينَ  بَْعدُ  اللَّْحمُ  َكانَ  َوإِذْ  اْلَمَحلَِّة.  لَىعَ  الرَّ

ْعِب، بُّ  َوَضَربَ  الشَّ ْعبَ  الرَّ ا. َعِظيَمةً  َضْربَةً  الشَّ  اْلَمْوِضعِ  ذلِكَ  اْسمُ  فَُدِعيَ  ِجّدً

 َحلَ اْرتَ  هَتَّأََوةَ  قَبَُروتَ  َوِمنْ . اْشتَهَْوا الَِّذينَ  اْلقَْومَ  َدفَنُوا هُنَاكَ  ألَنَّهُمْ  «هَتَّأََوةَ  قَبَُروتَ »

ْعبُ   .َحَضْيُروتَ  فِي فََكانُوا َحَضْيُروَت، إِلَى الشَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.

 

 (2:  4 - 12:  0)ِسفِر األمثال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثال لُسليمان الَحكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  َماَواتِ  أَْثبَتَ  األَْرضَ  أَسَّسَ  بِاْلِحْكَمةِ  الرَّ  تَْقطُرُ وَ  اللَُّجُج، اْنَشقَّتِ  بِِعْلِمهِ  بِاْلفَْهِم. السَّ

ْأيَ  اْحفَظِ  َعْينَْيكَ  ِمنْ  هِذهِ  تَْبَرحْ  الَ  اْبنِي، يَا نًَدى. السََّحابُ   َحيَاةً  ُكونَافَيَ  َوالتَّْدبِيَر، الرَّ

 َذاإِ  ِرْجلَُك. تَْعثُرُ  َوالَ  آِمنًا، طَِريقِكَ  فِي تَْسلُكُ  ِحينَئِذٍ  لُِعنُقَِك. َونِْعَمةً  لِنَْفِسَك،

 الَ وَ  بَاِغٍت، َخْوفٍ  ِمنْ  تَْخَشى الَ  نَْوُمَك. َويَلُذُّ  تَْضطَجعُ  بَلْ  تََخاُف، فََلَ  اْضطََجْعتَ 

بَّ  ألَنَّ  َجاَء. إَِذا األَْشَرارِ  َخَرابِ  ِمنْ   أَنْ  ِمنْ  ِرْجلَكَ  َويَُصونُ  ُمْعتََمَدَك، يَُكونُ  الرَّ

 تَقُلْ  الَ  تَْفَعلَهُ. أَنْ  يَِدكَ  طَاقَةِ  فِي يَُكونُ  ِحينَ  أَْهلِِه، َعنْ  اْلَخْيرَ  تَْمنَعِ  الَ  تُْؤَخَذ.

ا تَْختَِرعْ  الَ  ِعْنَدَك. َوَمْوُجودٌ  «َغًدا فَأُْعِطيَكَ  َوُعدْ  اْذهَبْ : »لَِصاِحبِكَ   َعلَى َشّرً

 َصنَعَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  إِنْ  َسبٍَب، بُِدونِ  إِْنَسانًا تَُخاِصمْ  الَ  آِمنًا. لََدْيكَ  َساِكنٌ  َوهُوَ  َصاِحبَِك،

ا. َمَعكَ   ِعْندَ  َرْجسٌ  اْلُمْلتَِويَ  ألَنَّ  طُُرقِِه، ِمنْ  َشْيئًا تَْختَرْ  َوالَ  الظَّالِمَ  تَْحِسدِ  الَ  َشّرً

، بِّ ا الرَّ هُ  أَمَّ بِّ  لَْعنَةُ  اْلُمْستَقِيِميَن. فَِعْندَ  ِسرُّ يِر، بَْيتِ  فِي الرَّ رِّ  َمْسَكنَ  اِركُ يُبَ  لِكنَّهُ الشِّ
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يقِيَن. دِّ  .لِْلُمتََواِضِعينَ  نِْعَمةً  يُْعِطي هَكَذا بِاْلُمْستَْهِزئِيَن، يَْستَْهِزئُ  أَنَّهُ َكَما الصِّ

 ،األَبِ  تَأِْديبَ  اْلبَنُونَ  أَيُّهَا اِْسَمُعوا هََوانًا. يَْحِملُونَ  َواْلَحْمقَى َمْجًدا يَِرثُونَ  اْلُحَكَماءُ 

 َعتِي.َشِري تَْتُرُكوا فََلَ  َصالًِحا، تَْعلِيًما أُْعِطيُكمْ  ألَنِّي اْلفَْهِم، َمْعِرفَةِ  ألَْجلِ  ُغواَواصْ 

ا ألَبِي، اْبنًا ُكْنتُ  فَإِنِّي  ْضبِطْ لِيَ : »لِي َويَقُولُ  يُِرينِي َوَكانَ  أُمِّي، ِعْندَ  َوَوِحيًدا َغّضً

 ْعِرضْ تُ  َوالَ  تَْنسَ  الَ  اْلفَْهمَ  اْقتَنِ  اْلِحْكَمةَ  اِْقتَنِ  فَتَْحيَا. َوَصايَايَ  اْحفَظْ  َكَلَِمي قَْلبُكَ 

ْأسُ  ِهيَ  اْلِحْكَمةُ  فَتَُصونََك. أَْحبِْبهَا فَتَْحفَظَكَ  تَْتُرْكهَا الَ  فَِمي. َكلَِماتِ  َعنْ   اْقتَنِ فَ  الرَّ

ُدكَ  فَتَُعلِّيَكَ  اْرفَْعهَا اْلفَْهَم. اْقتَنِ  ُمْقتَنَاكَ  َوبُِكلِّ  اْلِحْكَمةَ،  َرْأَسكَ  ْعِطيتُ  إْعتَنَْقتَهَا. إَِذا تَُمجِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«تَْمنَُحكَ  َجَمال تَاجَ  نِْعَمةٍ  إِْكلِيلَ 

 

 (2 - 1:  43)ِسفِر إشعياء 
 

،إشعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

وا، وا َعزُّ  قَدْ  ِجهَاَدهَا بِأَنَّ  َونَاُدوهَا أُوُرَشلِيمَ  قَْلبَ  طَيِّبُوا إِلهُُكْم. يَقُولُ  َشْعبِي، َعزُّ

بِّ  يَدِ  ِمنْ  قَبِلَتْ  قَدْ  أَنَّهَا َعْنهُ، ُعفِيَ  قَدْ  إِْثَمهَا أَنَّ  َكُمَل،  هَا.َخطَايَا ُكلِّ  َعنْ  ِضْعفَْينِ  الرَّ

يَّةِ  فِي َصاِرخٍ  َصْوتُ  وا: »اْلبَرِّ بِّ  طَِريقَ  أَِعدُّ ُموا الرَّ  ُكلُّ  ا.إِللَِهنَ  َسبِيَلً  اْلقَْفرِ  فِي قَوِّ

 يبُ َواْلَعَراقِ  ُمْستَقِيًما، اْلُمْعَوجُّ  َويَِصيرُ  يَْنَخفُِض، َوأََكَمةٍ  َجبَل َوُكلُّ  يَْرتَفُِع، َوطَاءٍ 

بِّ  َمْجدُ  فَيُْعلَنُ  َسْهَلً. بِّ  فَمَ  ألَنَّ  َجِميًعا، بََشرٍ  ُكلُّ  َويََراهُ  الرَّ : ائِلقَ  َصْوتُ  .«تََكلَّمَ  الرَّ

 يَبِسَ  اْلَحْقِل. َكَزْهرِ  َجَمالِهِ  َوُكلُّ  ُعْشٌب، َجَسدٍ  ُكلُّ » «أُنَاِدي؟ بَِماَذا: »فَقَالَ  «نَادِ »

ْهُر، َذبُلَ  اْلُعْشُب، بِّ  نَْفَخةَ  ألَنَّ  الزَّ ْعبُ  َحقًّا َعلَْيهِ  هَبَّتْ  الرَّ  ْشُب،اْلعُ  يَبِسَ  ُعْشٌب. الشَّ

ْهرُ  َذبُلَ  ا الزَّ  َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«األَبَدِ  إِلَى فَتَْثبُتُ  إِلِهنَا َكلَِمةُ  َوأَمَّ
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 (14:  96 – 1:  92)ِسفِر أيوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ْلطَانُ : »َوقَالَ  الشُّوِحيُّ  بِْلَددُ  فَأََجابَ  َلَمِ  َصانِعُ  هُوَ  ِعْنَدهُ  َواْلهَْيبَةُ  السُّ  الِيِه.أَعَ  فِي السَّ

رُ  فََكْيفَ  نُوُرهُ؟ يُْشِرقُ  الَ  َمنْ  َوَعلَى لُِجنُوِدِه؟ َعَددٍ  ِمنْ  هَلْ   ؟هللاِ  ِعْندَ  اإِلْنَسانُ  يَتَبَرَّ

 يفِ  نَقِيَّةٍ  َغْيرُ  َواْلَكَواِكبُ  يُِضيُء، الَ  اْلقََمرِ  نَْفسُ  هَُوَذا اْلَمْرأَِة؟ َمْولُودُ  يَْزُكو َوَكْيفَ 

ةُ، اإِلْنَسانُ  بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  َعْينَْيِه. مَّ وُد؟ آَدمَ  َواْبنُ  الرِّ  ْيفَ كَ : »َوقَالَ  أَيُّوبُ  فَأََجابَ  «الدُّ

ةَ  الَ  َمنْ  أََعْنتَ   ِحْكَمةَ  الَ  َمنْ  َعلَى أََشْرتَ  َكْيفَ  لَهَا؟ ِعزَّ  الَ  ِذَراًعا َوَخلَّْصتَ  لَهُ، قُوَّ

 اَألَْخيِلَةُ » ِمْنَك؟ َخَرَجتْ  َمنْ  َونََسَمةُ  أَْقَواالً، أَْعلَْنتَ  لَِمنْ  بَِكْثَرٍة؟ اْلفَْهمَ  َوأَْظهَْرتَ  لَهُ،

انِهَا. اْلِميَاهِ  تَْحتِ  ِمنْ  تَْرتَِعدُ  اَمهُ، ُعْريَانَةٌ  اْلهَاِويَةُ  َوُسكَّ  ِغطَاٌء. لَهُ لَْيسَ  َواْلهََلَكُ  قُدَّ

َمالَ  يَُمدُّ   فََلَ  هِ ُسُحبِ  فِي اْلِميَاهَ  يَُصرُّ  َشْيٍء. الَ  َعلَى األَْرضَ  َويَُعلِّقُ  اْلَخَلَِء، َعلَى الشَّ

قُ  ا َرَسمَ  َسَحابَهُ. َعلَْيهِ  بَاِسطًا ُكْرِسيِّهِ  َوْجهَ  يَْحِجبُ  تَْحتَهَا. اْلَغْيمُ  يَتََمزَّ  َوْجهِ  َعلَى َحّدً

َماَواتِ  أَْعِمَدةُ  بِالظُّْلَمِة. النُّورِ  اتَِّصالِ  ِعْندَ  اْلِميَاهِ  تِهِ بِ  َزْجِرِه. ِمنْ  َوتَْرتَاعُ  تَْرتَِعدُ  السَّ  قُوَّ

َماَواتُ  بِنَْفَختِهِ  َرهََب. يَْسَحقُ  َوبِفَْهِمهِ  اْلبَْحَر، يُْزِعجُ   اْلَحيَّةَ  اأَْبَدأَتَ  َويََداهُ  ُمْسفَِرةٌ  السَّ

ا ِمْنهُ نَْسَمُعهُ الَِّذي اْلَكَلَمَ  أَْخفَضَ  َوَما طُُرقِِه، أَْطَرافُ  هِذهِ  هَا اْلهَاِربَةَ.  َرْعدُ  َوأَمَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  «يَْفهَُم؟ فََمنْ  َجبَُروتِهِ 
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 بَاِكر

 (94 - 14:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 6 ، 2:  26 مز

ْحَمةِ  َوَكثِيرُ  َوَغفُوٌر، َصالِحٌ  َربُّ  يَا أَْنتَ  ألَنَّكَ  اِعينَ  لُِكلِّ  الرَّ ََ  الدَّ  بُّ يَارَ  إِلَْيَك. إْص

َعاتِي َصْوتِ  إِلَى َوأَْنِصتْ  َصَلَتِي، إِلَى  .هَلِّلُويَا .تََضرُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  لُّ كُ  َولِْلَوْقتِ  يَُحاِوُرونَهُْم. َوَكتَبَةً  َحْولَهُمْ  َكثِيًرا َجْمًعا َرأَى التََّلَِميذِ  إِلَى َجاءَ  َولَمَّ

ا اْلَجْمعِ   بَِماَذا» :اْلَكتَبَةَ  فََسأَلَ  َعلَْيِه. َوَسلَُّموا َوَرَكُضوا تََحيَُّروا، َرأَْوهُ  لَمَّ

ْمتُ  قَدْ  ُمَعلُِّم، يَا» : َوقَالَ  اْلَجْمعِ  ِمنَ  َواِحدٌ  فَأََجابَ  «تَُحاِوُرونَهُْم؟  بِهِ  اْبنِي إِلَْيكَ  قَدَّ

ْقهُ أَْدَرَكهُ َوَحْيثَُما أَْخَرُس، ُروحٌ   تََلَِميِذكَ لِ  فَقُْلتُ  َويَْيبَسُ  بِأَْسنَانِهِ  َويَِصرُّ  فَيُْزبِدُ  يَُمزِّ

 َمتَى إِلَى اْلُمْؤِمِن، َغْيرُ  اْلِجيلُ  أَيُّهَا» :لَهُمْ  َوقَالَ  فَأََجابَ  .«يَْقِدُروا فَلَمْ  يُْخِرُجوهُ  أَنْ 

ُموهُ  أَْحتَِملُُكْم؟ َمتَى إِلَى َمَعُكْم؟ أَُكونُ  ُموهُ  .«إِلَيَّ  قَدِّ ا إِلَْيهِ  فَقَدَّ  َرَعهُصَ  لِْلَوْقتِ  َرآهُ  فَلَمَّ

وُح، غُ  األَْرضِ  َعلَى فََوقَعَ  الرُّ َمانِ  ِمنَ  َكمْ » :أَبَاهُ  فََسأَلَ  َويُْزبُِد. يَتََمرَّ  ابَهُأَصَ  ُمْنذُ  الزَّ

 ُكْنتَ  نْ إِ  لِكنْ  لِيُْهلَِكهُ اْلَماءِ  َوفِي النَّارِ  فِي أَْلقَاهُ  َما َوَكثِيًرا ِصبَاهُ. ُمْنذُ : »فَقَالَ  «هَذا؟

 ُكلُّ  تُْؤِمنَ  أَنْ  تَْستَِطيعُ  ُكْنتَ  إِنْ » :يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  .«َوأَِعنَّا َعلَْينَا فَتََحنَّنْ  َشْيئًا تَْستَِطيعُ 

 ُد،َسيِّ يَا أُوِمنُ » :َوقَالَ  بُِدُموعٍ  اْلَولَدِ  أَبُو َصَرخَ  فَلِْلَوْقتِ  .«لِْلُمْؤِمنِ  ُمْستَطَاعٌ  َشْيءٍ 

ِ َدائِماً  .«إِيَمانِي َعَدمَ  فَأَِعنْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (96 - 99:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم فيلبي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا  أَْرُجو هَذا اإِلْنِجيِل. ألَْجلِ  َمِعي َخَدمَ  أَبٍ  َمعَ  َكَولَدٍ  أَنَّهُ تَْعِرفُونَ  فَأَْنتُمْ  إْختِبَاُرهُ  َوأَمَّ

لَ  أُْرِسلَهُ أَنْ  بِّ  َوأَثِقُ  َحاالً. أَْحَوالِي أََرى َما أَوَّ  يًعا.َسرِ  إِلَْيُكمْ  َسآتِي أَْيًضا أَنَا أَنِّي بِالرَّ

 َجنِّدَ َواْلُمتَ  َمِعي، َواْلَعاِملَ  أَِخي، أَبَْفُروِدتُسَ  إِلَْيُكمْ  أُْرِسلَ  أَنْ  الَّلَِزمِ  ِمنَ  َحِسْبتُ  َولِكنِّي

 َجِميِعُكْم. إِلَى ُمْشتَاقًا َكانَ  إِذْ  لَِحاَجتِي. َواْلَخاِدمَ  َوَرُسولَُكْم، َمِعي،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (11 - 9:  0) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فالرسول األولى يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 َذاإِ  أَنَّهُ نَْعلَمُ  َولِكنْ  َسنَُكونُ  َماَذا بَْعدُ  يُْظهَرْ  َولَمْ  هللاِ، أَْوالَدُ  نَْحنُ  اآلنَ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا

َجاءُ  هَذا ِعْنَدهُ  َمنْ  َوُكلُّ  هَُو. َكَما َسنََراهُ  ألَنَّنَا ِمْثلَهُ، نَُكونُ  أُْظِهرَ   نَْفَسهُ يُطَهِّرُ  بِِه، الرَّ

 التََّعدِّي. ِهيَ  َواْلَخِطيَّةُ  أَْيًضا التََّعدِّيَ  يَْفَعلُ  اْلَخِطيَّةَ  يَْفَعلُ  َمنْ  ُكلُّ  طَاِهٌر. هُوَ  َكَما

 الَ  يهِ فِ  يَْثبُتُ  َمنْ  ُكلُّ  َخِطيَّةٌ. فِيهِ  َولَْيسَ  َخطَايَانَا، يَْرفَعَ  لَِكيْ  أُْظِهرَ  َذاكَ  أَنَّ  َوتَْعلَُمونَ 

 ْفَعلُ يَ  َمنْ : أََحدٌ  يُِضلَُّكمْ  الَ  األَْوالَُد، أَيُّهَا َعَرفَهُ. َوالَ  يُْبِصْرهُ  لَمْ  يُْخِطئُ  َمنْ  ُكلُّ  يُْخِطئُ 

، فَهُوَ  اْلبِرَّ  . َذاكَ  أَنَّ  َكَما بَارٌّ  ِمنَ  إِْبلِيسَ  ألَنَّ  إِْبلِيَس، ِمنْ  فَهُوَ  اْلَخِطيَّةَ  يَْفَعلُ  َمنْ  بَارٌّ

 ودٌ َمْولُ  هُوَ  َمنْ  ُكلُّ  إِْبلِيَس. أَْعَمالَ  يَْنقُضَ  لَِكيْ  هللاِ  اْبنُ  أُْظِهرَ  هَذا ألَْجلِ  يُْخِطئُ  اْلبَْدءِ 
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 َمْولُودٌ  ألَنَّهُ يُْخِطئَ  أَنْ  يَْستَِطيعُ  َوالَ  فِيِه، يَْثبُتُ  َزْرَعهُ ألَنَّ  َخِطيَّةً، يَْفَعلُ  الَ  هللاِ  ِمنَ 

 هللاِ، نَ مِ  فَلَْيسَ  اْلبِرَّ  يَْفَعلُ  الَ  َمنْ  ُكلُّ : إِْبلِيسَ  َوأَْوالَدُ  ظَاِهُرونَ  هللاِ  أَْوالَدُ  بِهَذا هللاِ. ِمنَ 

 يُِحبَّ  أَنْ : اْلبَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  الَِّذي اْلَخبَرُ  هُوَ  هَذا ألَنَّ  أََخاهُ. يُِحبُّ  الَ  َمنْ  َوَكَذا

 بَْعًضا. بَْعُضنَا

ا يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأ ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالَمَ  مَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (90 - 13:  94) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ   فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ثِيَرةٍ كَ  ِسنِينَ  ُمْنذُ  أَنَّكَ  َعلِْمتُ  قَدْ  إِذْ  إِنِّي :يَتََكلَّمَ  أَنْ  اْلَوالِي إِلَْيهِ  أَْوَمأَ  إِذْ  بُولُُس، فَأََجابَ 

ِة، لِهِذهِ  قَاضٍ  ا أَْحتَجُّ  األُمَّ  أَنَّهُ تَْعِرفَ  أَنْ  قَاِدرٌ  َوأَْنتَ  ُسُروٍر. بِأَْكثَرِ  أَْمِري فِي َعمَّ

 ُدونِييَجِ  َولَمْ  أُوُرَشلِيَم. فِي ألَْسُجدَ  َصِعْدتُ  ُمْنذُ  يَْوًما َعَشرَ  اْثنَيْ  ِمنِ  أَْكثَرُ  لِي لَْيسَ 

ًعا أَْصنَعُ  أَوْ  أََحًدا أَُحاجُّ  اْلهَْيَكلِ  فِي ْعِب، ِمنَ  تََجمُّ  ِدينَِة.اْلمَ  فِي َوالَ  اْلَمَجاِمعِ  فِي َوالَ  الشَّ

. اآلنَ  بِهِ  يَْشتَُكونَ  َما يُْثبِتُوا أَنْ  يَْستَِطيُعونَ  َوالَ   أَنَّنِي: ابِهذَ  لَكَ  أُقِرُّ  َولِكنَّنِي َعلَيَّ

 وَ هُ  َما بُِكلِّ  ُمْؤِمنًا آبَائِي، إِلهَ  أَْعبُدُ  هَكَذا ،«ِشيَعةٌ » لَهُ يَقُولُونَ  الَِّذي الطَِّريقِ  َحَسبَ 

 أَنَّهُ :يَْنتَِظُرونَهُ أَْيًضا هُمْ  َما فِي بِاّلِلِ  َرَجاءٌ  َولِي َواألَْنبِيَاِء. النَّاُموسِ  فِي َمْكتُوبٌ 

بُ  أَْيًضا أَنَا لِذلِكَ  َواألَثََمِة. األَْبَرارِ  لِألَْمَواِت، قِيَاَمةٌ  تَُكونُ  َسْوفَ   ُكونَ لِيَ  نَْفِسي أَُدرِّ

 نَعُ أَصْ  ِجْئتُ  َكثِيَرةٍ  ِسنِينَ  َوبَْعدَ  َوالنَّاِس. هللاِ  نَْحوِ  ِمنْ  َعْثَرةٍ  بَِلَ  َضِميرٌ  َدائًِما لِي

تِي َصَدقَاتٍ   َوالَ  َجْمعٍ  َمعَ  لَْيسَ  اْلهَْيَكِل، فِي ُمتَطَهًِّرا َوَجَدنِي ذلِكَ  َوفِي َوقََرابِيَن. ألُمَّ

 َكانَ  إِنْ  يَْشتَُكوا،وَ  لََدْيكَ  يَْحُضُروا أَنْ  يَْنبَِغي َكانَ  أَِسيَّا، ِمنْ  يَهُودٌ  هُمْ  قَْومٌ  َشَغٍب، َمعَ 
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ْنبِ  ِمنَ  فِيَّ  َوَجُدوا َماَذا أَْنفُُسهُمْ  هُؤالَءِ  لِيَقُلْ  أَوْ  َشْيٌء. َعلَيَّ  لَهُمْ   أََمامَ  قَائِمٌ  َوأَنَا الذَّ

 أَْجلِ  ِمنْ  أَنِّي: بَْينَهُمْ  َواقِفًا بِهِ  َصَرْختُ  الَِّذي اْلَواِحدِ  اْلقَْولِ  هَذا ِجهَةِ  ِمنْ  إِالَّ  اْلَمْجَمعِ،

ا اْليَْوَم. ِمْنُكمُ  أَُحاَكمُ  األَْمَواتِ  قِيَاَمةِ   أَْكثَرِ بِ  يَْعلَمُ  َكانَ  إِذْ  أَْمهَلَهُْم، فِيلِْكسُ  هَذا َسِمعَ  فَلَمَّ

 َعنْ  أَْفَحصُ  األَِميرُ  لِيِسيَاسُ  اْنَحَدرَ  َمتَى» :قَائَِلً  الطَِّريِق، هَذا أُُمورَ  تَْحقِيق

 ًداأَحَ  يَْمنَعَ  الَ  َوأَنْ  ُرْخَصةٌ، لَهُ َوتَُكونَ  بُولُُس، يُْحَرسَ  أَنْ  اْلِمئَةِ  قَائِدَ  َوأََمرَ  .«أُُموِرُكمْ 

 إِلَْيِه. يَأْتِيَ  أَوْ  يَْخِدَمهُ أَنْ  أَْصَحابِهِ  ِمنْ 

َسة،  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   مين.آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (93 - 19:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 12:  26 مز

 .هَلِّلُويَا .فَيَْخَزْوا ُمْبِغِضيَّ  ذلِكَ  فَيََرى لِْلَخْيِر، آيَةً  َمِعي إْصنَعْ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 الظُّْلَمةِ  يفِ  يَْمِشي فََلَ  يَْتبَْعنِي َمنْ  اْلَعالَمِ  نُورُ  هُوَ  أَنَا» :قَائَِلً  أَْيًضا يَُسوعُ  َكلََّمهُمْ  ثُمَّ 

يِسيُّونَ  لَهُ فَقَالَ  .«اْلَحيَاةِ  نُورُ  لَهُ يَُكونُ  بَلْ   لَْيَستْ  كَ َشهَاَدتُ  لِنَْفِسكَ  تَْشهَدُ  أَْنتَ : »اْلفَرِّ

 لَمُ أَعْ  ألَنِّي َحق، فََشهَاَدتِي لِنَْفِسي أَْشهَدُ  ُكْنتُ  َوإِنْ » :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  .«َحقًّا
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ا أَْذهَبُ  أَْينَ  َوإِلَى أَتَْيتُ  أَْينَ  ِمنْ   ْذهَُب.أَ  أَْينَ  إِلَى َوالَ  آتِي أَْينَ  ِمنْ  تَْعلَُمونَ  فََلَ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

ا تَِدينُوَن، اْلَجَسدِ  َحَسبَ  أَْنتُمْ   نَتِيفََدْينُو أَِدينُ  أَنَا ُكْنتُ  َوإِنْ  أََحًدا. أَِدينُ  فَلَْستُ  أَنَا أَمَّ

 وبٌ َمْكتُ  نَاُموِسُكمْ  فِي َوأَْيًضا أَْرَسلَنِي. الَِّذي َواآلبُ  أَنَا بَلْ  َوْحِدي، لَْستُ  ألَنِّي َحق،

اِهدُ  هُوَ  أَنَا: َحق َرُجلَْينِ  َشهَاَدةَ  أَنَّ   .«أَْرَسلَنِي الَِّذي اآلبُ  لِي َويَْشهَدُ  لِنَْفِسي، الشَّ

 لَوْ  أَبِي َوالَ  أَنَا تَْعِرفُونَنِي لَْستُمْ : »يَُسوعُ  أََجابَ  «أَبُوَك؟ هُوَ  أَْينَ » :لَهُ فَقَالُوا

 فِي لِّمُ يُعَ  َوهُوَ  اْلِخَزانَةِ  فِي يَُسوعُ  قَالَهُ اْلَكَلَمُ  هَذا .«أَْيًضا أَبِي لََعَرْفتُمْ  َعَرْفتُُمونِي

 بَْعُد. َجاَءتْ  قَدْ  تَُكنْ  لَمْ  َساَعتَهُ ألَنَّ  أََحٌد، يُْمِسْكهُ َولَمْ  اْلهَْيَكلِ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الخاِمس من الُصوم الُمقدس ربعاءيوم األ
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (02:  2 - 93:  2) الُخُروج ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،النَّبِيِّ  الُخُروج لُِموسى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  قَالَ  ثُمَّ  رْ : »لُِموَسى الرَّ بَاحِ  فِي بَكِّ  اءِ اْلمَ  إِلَى يَْخُرجُ  إِنَّهُ فِْرَعْونَ  أََمامَ  َوقِفْ  الصَّ

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا: لَهُ َوقُلْ   ْعبِي،شَ  تُْطلِقُ  الَ  ُكْنتَ  إِنْ  فَإِنَّهُ لِيَْعبُُدونِي. َشْعبِي أَْطلِقْ : الرَّ

بَّاَن، بُيُوتِكَ  َوَعلَى َشْعبِكَ  َوَعلَى َعبِيِدكَ  َوَعلَى َعلَْيكَ  أُْرِسلُ  أَنَا هَا  بُيُوتُ  ئُ فَتَْمتَلِ  الذُّ

 ْرضَ أَ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي أَُميِّزُ  َولِكنْ  َعلَْيهَا. هُمْ  الَّتِي األَْرضُ  َوأَْيًضا ُذبَّانًا اْلِمْصِريِّينَ 

بُّ  أَنَا أَنِّي تَْعلَمَ  لَِكيْ  ُذبَّانٌ  هُنَاكَ  يَُكونُ  الَ  َحتَّى ُمقِيمٌ  َشْعبِي َحْيثُ  َجاَسانَ   يفِ  الرَّ

بُّ  فَفََعلَ  .«اآليَةُ  هِذهِ  تَُكونُ  َغًدا َوَشْعبِكَ  َشْعبِي بَْينَ  فَْرقًا َوأَْجَعلُ  األَْرِض.  هَكَذا، الرَّ

 ِربَتِ خَ  ِمْصرَ  أَْرضِ  ُكلِّ  َوفِي َعبِيِدهِ  َوبُيُوتِ  فِْرَعْونَ  بَْيتِ  إِلَى َكثِيَرةٌ  ُذبَّانٌ  فََدَخلَتْ 

بَّاِن. ِمنَ  األَْرضُ   إِللِهُكمْ  اْذبَُحوا اْذهَبُوا: »َوقَالَ  َوهَاُرونَ  ُموَسى فِْرَعْونُ  فََدَعا الذُّ

 سَ ِرجْ  نَْذبَحُ  إِنََّما ألَنَّنَا هَكَذا، نَْفَعلَ  أَنْ  يَْصلَحُ  الَ : »ُموَسى فَقَالَ  .«األَْرضِ  هِذهِ  فِي

بِّ  اْلِمْصِريِّينَ   ا؟يَْرُجُمونَنَ  أَفََلَ  ُعيُونِِهمْ  أََمامَ  اْلِمْصِريِّينَ  ِرْجسَ  َذبَْحنَا إِنْ  إِلِهنَا لِلرَّ

يَّةِ  فِي أَيَّامٍ  ثََلَثَةِ  َسفَرَ  نَْذهَبُ  بِّ  َونَْذبَحُ  اْلبَرِّ : فِْرَعْونُ  فَقَالَ  .«لَنَا يَقُولُ  َكَما إِلِهنَا لِلرَّ

بِّ  لِتَْذبَُحوا أُْطلِقُُكمْ  أَنَا» يَِّة، فِي إِلِهُكمْ  لِلرَّ  .«ألَْجلِي اَصلِّيَ  بَِعيًدا تَْذهَبُوا الَ  َولِكنْ  اْلبَرِّ

، إِلَى َوأَُصلِّي لَُدْنكَ  ِمنْ  أَْخُرجُ  أَنَا هَا: »ُموَسى فَقَالَ  بِّ بَّانُ  فَتَْرتَفِعُ  الرَّ  َعنْ  الذُّ

 ْعبَ الشَّ  يُْطلِقَ  الَ  َحتَّى يَُخاتِلُ  فِْرَعْونُ  يَُعدْ  الَ  َولِكنْ  َغًدا َوَشْعبِهِ  َوَعبِيِدهِ  فِْرَعْونَ 

بِّ  لِيَْذبَحَ  . إِلَى َوَصلَّى فِْرَعْونَ  لَُدنْ  ِمنْ  ُموَسى فََخَرجَ  .«لِلرَّ بِّ بُّ  فَفََعلَ  الرَّ  قَْولِ كَ  الرَّ

بَّانُ  فَاْرتَفَعَ  ُموَسى،  لَظَ أَغْ  َولِكنْ  َواِحَدةٌ. تَْبقَ  لَمْ  َوَشْعبِهِ  َوَعبِيِدهِ  فِْرَعْونَ  َعنْ  الذُّ

ةَ  هِذهِ  قَْلبَهُ فِْرَعْونُ  ْعَب. يُْطلِقِ  فَلَمْ  أَْيًضا اْلَمرَّ بُّ  قَالَ  ثُمَّ  الشَّ  إِلَى اْدُخلْ : »لُِموَسى الرَّ
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بُّ  يَقُولُ  هَكَذا: لَهُ َوقُلْ  فِْرَعْونَ   إِنْ  إِنَّهُفَ  لِيَْعبُُدونِي. َشْعبِي أَْطلِقْ : اْلِعْبَرانِيِّينَ  إِلهُ الرَّ

بِّ  يَدُ  فَهَا بَْعُد، تُْمِسُكهُمْ  َوُكْنتَ  تُْطلِقَهُمْ  أَنْ  تَأْبَى ُكْنتَ   الَّتِي َمَواِشيكَ  َعلَى تَُكونُ  الرَّ

ا. ثَقِيَلً  َوبَأً  َواْلَغنَِم، َواْلبَقَرِ  َواْلِجَمالِ  َواْلَحِميرِ  اْلَخْيلِ  َعلَى اْلَحْقِل، فِي  َميِّزُ َويُ ِجّدً

بُّ   ْسَرائِيلَ إِ  لِبَنِي َما ُكلِّ  ِمنْ  يَُموتُ  فََلَ  اْلِمْصِريِّينَ  َوَمَواِشي إِْسَرائِيلَ  َمَواِشي بَْينَ  الرَّ

بُّ  َوَعيَّنَ  .«َشْيءٌ  بُّ  يَْفَعلُ  َغًدا: »قَائَِلً  َوْقتًا الرَّ  َعلَ فَفَ  .«ْرضِ األَ  فِي األَْمرَ  هَذا الرَّ

بُّ  ا اْلِمْصِريِّينَ  َمَواِشي َجِميعُ  فََماتَتْ  اْلَغدِ  فِي األَْمرَ  هَذا الرَّ  بَنِي َمَواِشي َوأَمَّ

 هَاِمنْ  يَُمتْ  لَمْ  إِْسَرائِيلَ  َمَواِشي َوإَِذا فِْرَعْونُ  َوأَْرَسلَ  َواِحٌد. ِمْنهَا يَُمتْ  فَلَمْ  إِْسَرائِيلَ 

ْعَب. يُْطلِقِ  فَلَمْ  فِْرَعْونَ  قَْلبُ  َغلُظَ  َولِكنْ  َواِحدٌ  َوالَ  بُّ  قَالَ  ثُمَّ  الشَّ  لُِموَسى الرَّ

هِ  األَتُوِن، َرَمادِ  ِمنْ  أَْيِديُكَما ِمْلءَ  ُخَذا: »َوهَاُرونَ  َماءِ  نَْحوَ  ُموَسى َوْليَُذرِّ  أََمامَ  السَّ

 لَىَوعَ  النَّاسِ  َعلَى فَيَِصيرَ  ِمْصرَ  أَْرضِ  ُكلِّ  َعلَى ُغبَاًرا لِيَِصيرَ  فِْرَعْوَن، َعْينَيْ 

 َمامَ أَ  َوَوقَفَا األَتُونِ  َرَمادَ  فَأََخَذا .«ِمْصرَ  أَْرضِ  ُكلِّ  فِي بِبُثُورٍ  طَالَِعةً  َدَماِملَ  اْلبَهَائِمِ 

اهُ  فِْرَعْوَن، َماِء، نَْحوَ  ُموَسى َوَذرَّ  َوفِي النَّاسِ  فِي طَالَِعةً  بُثُورٍ  َدَماِملَ  فََصارَ  السَّ

افُونَ  يَْستَِطعِ  َولَمْ  اْلبَهَائِِم. َماِمِل، أَْجلِ  ِمنْ  ُموَسى أََمامَ  يَقِفُوا أَنْ  اْلَعرَّ َما ألَنَّ  الدَّ  ِملَ الدَّ

افِينَ  فِي َكانَتْ  دَ  َولِكنْ  اْلِمْصِريِّيَن. ُكلِّ  َوفِي اْلَعرَّ بُّ  َشدَّ  يَْسَمعْ  لَمْ فَ  فِْرَعْونَ  قَْلبَ  الرَّ

بُّ  َكلَّمَ  َكَما لَهَُما، بُّ  قَالَ  ثُمَّ  ُموَسى. الرَّ رْ : »لُِموَسى الرَّ بَاحِ  فِي بَكِّ  امَ أَمَ  َوقِفْ  الصَّ

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا: لَهُ َوقُلْ  فِْرَعْونَ   هِذهِ  نِّيألَ  لِيَْعبُُدونِي. َشْعبِي أَْطلِقْ : اْلِعْبَرانِيِّينَ  إِلهُ الرَّ

ةَ   لَْيسَ  نْ أَ  تَْعِرفَ  لَِكيْ  َوَشْعبَِك، َعبِيِدكَ  َوَعلَى قَْلبِكَ  إِلَى اتِيَضَربَ  َجِميعَ  أُْرِسلُ  اْلَمرَّ

 ُكْنتَ لَ  بِاْلَوبَإِ، َوَشْعبَكَ  َوأَْضِربُكَ  يَِدي أَُمدُّ  ُكْنتُ  لَوْ  اآلنَ  فَإِنَّهُ األَْرِض. ُكلِّ  فِي ِمْثلِي

تِي، أُِريَكَ  لَِكيْ  أَقَْمتَُك، هَذا ألَْجلِ  َولِكنْ  األَْرِض. ِمنَ  تُبَادُ   يبِاْسمِ  يُْخبَرَ  َولَِكيْ  قُوَّ

 ْمِطرُ أُ  اآلنَ  ِمْثلَ  َغًدا أَنَا هَا تُْطلِقَهُ. الَ  َحتَّى لَِشْعبِي بَْعدُ  ُمَعانِدٌ  أَْنتَ  األَْرِض. ُكلِّ  فِي

ا َعِظيًما بََرًدا  ِسلِ أَرْ  فَاآلنَ  اآلَن. إِلَى تَأِْسيِسهَا يَْومِ  ُمْنذُ  ِمْصرَ  فِي ِمْثلُهُ يَُكنْ  لَمْ  ِجّدً

 ْلَحْقلِ ا فِي يُوَجُدونَ  الَِّذينَ  َواْلبَهَائِمِ  النَّاسِ  َجِميعُ  اْلَحْقلِ  فِي لَكَ  َما َوُكلَّ  َمَواِشيَكَ  اْحمِ 

بِّ ا َكلَِمةَ  َخافَ  فَالَِّذي .«فَيَُموتُونَ  اْلبََردُ  َعلَْيِهمِ  يَْنِزلُ  اْلبُيُوِت، إِلَى يُْجَمُعونَ  َوالَ   لرَّ



 من اإلسبوع الَخاِمس من الُصوم الُمقدس ربعاءيوم األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1161 

ا اْلبُيُوِت. إِلَى َوَمَواِشيهِ  بَِعبِيِدهِ  هََربَ  فِْرَعْونَ  َعبِيدِ  ِمنْ  هْ  لَمْ  الَِّذي َوأَمَّ  إِلَى هُقَْلبَ  يَُوجِّ

بِّ  َكلَِمةِ  بُّ  قَالَ  ثُمَّ  اْلَحْقِل. فِي َوَمَواِشيَهُ َعبِيَدهُ  فَتََركَ  الرَّ  نَْحوَ  يََدكَ  ُمدَّ : »لُِموَسى الرَّ

َماءِ   ْشبِ عُ  ُكلِّ  َوَعلَى اْلبَهَائِمِ  َوَعلَى النَّاسِ  َعلَى: ِمْصرَ  أَْرضِ  ُكلِّ  فِي بََردٌ  لِيَُكونَ  السَّ

َماِء، نَْحوَ  َعَصاهُ  ُموَسى فََمدَّ  .«ِمْصرَ  أَْرضِ  فِي اْلَحْقلِ  بُّ  فَأَْعطَى السَّ  ُرُعوًدا الرَّ

بُّ  َوأَْمطَرَ  األَْرِض، َعلَى نَارٌ  َوَجَرتْ  َوبََرًدا،  فََكانَ  ِمْصَر. أَْرضِ  َعلَى بََرًدا الرَّ

ا َعِظيمٌ  َشْيءٌ  اْلبََردِ  َوَسطِ  فِي ُمتََواِصلَةٌ  َونَارٌ  بََرٌد،  ضِ أَرْ  ُكلِّ  فِي ِمْثلُهُ يَُكنْ  لَمْ  ِجّدً

ةً. َصاَرتْ  ُمْنذُ  ِمْصرَ   اْلَحْقلِ  فِي َما َجِميعَ  ِمْصرَ  أَْرضِ  ُكلِّ  فِي اْلبََردُ  فََضَربَ  أُمَّ

رَ  اْلَحْقلِ  ُعْشبِ  َجِميعَ  اْلبََردُ  َوَضَربَ  َواْلبَهَائِمِ  النَّاسِ  ِمنَ   ِل.اْلَحقْ  َشَجرِ  َجِميعَ  َوَكسَّ

 َوَدَعا نُ فِْرَعوْ  فَأَْرَسلَ  بََرٌد. فِيهَا يَُكنْ  فَلَمْ  إِْسَرائِيَل، بَنُو َكانَ  َحْيثُ  َجاَسانَ  أَْرضَ  إِالَّ 

ةَ  هِذهِ  أَْخطَأْتُ : »الَهُمَ  َوقَالَ  َوهَاُرونَ  ُموَسى بُّ  اْلَمرَّ  َوَشْعبِي َوأَنَا اْلبَارُّ  هُوَ  الرَّ

، إِلَى َصلِّيَا األَْشَراُر. بِّ  وُدواتَعُ  َوالَ  فَأُْطلِقَُكمْ  َواْلبََرُد، هللاِ  ُرُعودِ  ُحُدوثُ  َوَكفَى الرَّ

، إِلَى يََديَّ  أَْبِسطُ  اْلَمِدينَةِ  ِمنَ  ُخُروِجي ِعْندَ : »ُموَسى لَهُ فَقَالَ  .«تَْلبَثُونَ  بِّ  تَْنقَِطعُ فَ  الرَّ

ُعودُ  بِّ  أَنَّ  تَْعِرفَ  لَِكيْ  أَْيًضا، اْلبََردُ  يَُكونُ  َوالَ  الرُّ ا األَْرَض. لِلرَّ  َوَعبِيُدكَ  أَْنتَ  َوأَمَّ

بِّ  ِمنَ  بَْعدُ  تَْخَشْوا لَمْ  أَنَُّكمْ  أَْعلَمُ  فَأَنَا ِعيرُ  فَاْلَكتَّانُ  .«اإِللهِ  الرَّ ِعيرَ  نَّ ألَ  ُضِربَا َوالشَّ  الشَّ

ا ُمْبِزًرا. َواْلَكتَّانُ  ُمْسبَِلً  َكانَ  َرةً.مُ  َكانَتْ  ألَنَّهَا تُْضَربْ  فَلَمْ  َواْلقَطَانِيُّ  اْلِحْنطَةُ  َوأَمَّ  تَأَخِّ

، إِلَى يََدْيهِ  َوبََسطَ  فِْرَعْونَ  لَُدنْ  ِمنْ  اْلَمِدينَةِ  ِمنَ  ُموَسى فََخَرجَ  بِّ ُعودُ ا فَاْنقَطََعتِ  الرَّ  لرُّ

ا فِْرَعْونُ  َولِكنْ  األَْرِض. َعلَى اْلَمطَرُ  يَْنَصبَّ  َولَمْ  َواْلبََردُ   َواْلبََردَ  اْلَمطَرَ  أَنَّ  َرأَى لَمَّ

ُعودَ   لَمْ فَ  فِْرَعْونَ  قَْلبُ  فَاْشتَدَّ  َوَعبِيُدهُ. هُوَ  قَْلبَهُ َوأَْغلَظَ  يُْخِطئُ  َعادَ  اْنقَطََعْت، َوالرُّ

بُّ  تََكلَّمَ  َكَما إِْسَرائِيَل، بَنِي يُْطلِقْ   .ُموَسى يَدِ  َعنْ  الرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (14 - 4:  41)ِسفِر إشعياء 
 

،إشعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  أَنَا اْلبَْدِء؟ ِمنَ  األَْجيَالَ  َداِعيًا َوَصنَعَ  فََعلَ  َمنْ  ُل، الرَّ  .«هُوَ  أَنَا اآلِخِرينَ  َوَمعَ  األَوَّ

 َواِحدٍ  ُكلُّ  َوَجاَءْت. اْقتََربَتْ  اْرتََعَدتِ  األَْرضِ  أَْطَرافُ  فََخافَتْ  اْلَجَزائِرُ  نَظََرتِ 

دْ : »ألَِخيهِ  َويَقُولُ  َصاِحبَهُ يَُساِعدُ  دَ  .«تََشدَّ ارُ  فََشدَّ ََ  النَّجَّ ائِ اقِلُ  الصَّ  ْطَرقَةِ بِاْلمِ  الصَّ

اِربَ  ْنَداِن، َعلَى الضَّ نَهُ «َجيِّدٌ  هُوَ : »اإِلْلَحامِ  َعنِ  قَائَِلً  السَّ  الَ  َحتَّى بَِمَساِميرَ  فََمكَّ

ا» يَتَقَْلقََل.  َخلِيلِي، يمَ إِْبَراهِ  نَْسلَ  اْختَْرتُهُ، الَِّذي يَْعقُوبُ  يَا َعْبِدي، إِْسَرائِيلُ  يَا أَْنتَ  َوأَمَّ

 َعْبِديَ  أَْنتَ : لَكَ  َوقُْلتُ  َدَعْوتُهُ، أَْقطَاِرهَا َوِمنْ  األَْرِض، أَْطَرافِ  ِمنْ  أَْمَسْكتُهُ الَِّذي

 أََعْنتُكَ وَ  أَيَّْدتُكَ  قَدْ  إِلهُكَ  ألَنِّي تَتَلَفَّتْ  الَ  َمَعكَ  ألَنِّي تََخفْ  الَ  أَْرفُْضَك. َولَمْ  اْختَْرتُكَ 

ي. بِيَِمينِ  َوَعَضْدتُكَ   َلَ كَ  يَُكونُ  َعلَْيكَ  اْلُمْغتَاِظينَ  َجِميعُ  َويَْخَجلُ  َسيَْخَزى إِنَّهُ بِرِّ

 َلَ كَ  ُمَحاِربُوكَ  يَُكونُ  تَِجُدهُمْ  َوالَ  ُمنَاِزِعيكَ  َعلَى تُفَتِّشُ  َويَبِيُدوَن. ُمَخاِصُموكَ  َشْيءٍ 

بُّ  أَنَا ألَنِّي َوَكاْلَعَدِم. َشْيءٍ   أُِعينَُك. أَنَا تََخفْ  الَ : لَكَ  اْلقَائِلُ  بِيَِمينَِك، اْلُمْمِسكُ  إِلهُكَ  الرَّ

، يَقُولُ  أُِعينَُك، أَنَا إِْسَرائِيلَ  ِشْرِذَمةَ  يَا يَْعقُوَب، ُدوَدةَ  يَا تََخفْ  الَ » بُّ  َوفَاِديكَ  الرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«إِْسَرائِيلَ  قُدُّوسُ 

 

 (91 - 2:  0)ِسفِر يُوئيل 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،يُوئيل النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ُسوا األَُممِ  بَْينَ  بِهَذا نَاُدوا مْ  األَْبطَالَ  أَْنِهُضوا َحْربًا قَدِّ  ِرَجالِ  ُكلُّ  َويَْصَعدْ  لِيَتَقَدَّ

اتُِكمْ  اِْطبَُعوا اْلَحْرِب. ِعيفُ  لِيَقُلِ  ِرَماًحا َوَمنَاِجلَُكمْ  ُسيُوفًا، ِسكَّ  .«اأَنَ  بَطَلٌ : »الضَّ

وا أَْسِرُعوا  َربُّ  يَا أَْنِزلْ  هُنَاكَ  إِلَى َواْجتَِمُعوا نَاِحيَةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  األَُممِ  َجِميعَ  يَا َوهَلُمُّ

 ألَُحاِكمَ  أَْجلِسُ  هُنَاكَ  ألَنِّي يَهُوَشافَاطَ، َواِدي إِلَى األَُممُ  َوتَْصَعدُ  تَْنهَضُ »  أَْبطَالََك.
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وا نََضجَ  قَدْ  اْلَحِصيدَ  ألَنَّ  اْلِمْنَجلَ  أَْرِسلُوا نَاِحيٍَة. ُكلِّ  ِمنْ  األَُممِ  َجِميعَ   ُدوُسوا هَلُمُّ

هُمْ  ألَنَّ  اْلِحيَاضُ  فَاَضتِ  اْلِمْعَصَرةُ  اْمتَألَتِ  قَدِ  ألَنَّهُ  َجَماِهيرُ  َجَماِهيرُ  .«َكثِيرٌ  َشرَّ

بِّ  يَْومَ  ألَنَّ  اْلقََضاِء، َواِدي فِي ْمسُ  اْلقََضاِء. َواِدي فِي قَِريبٌ  الرَّ  َواْلقََمرُ  اَلشَّ

بُّ  لََمَعانَهَا. تَْحُجزُ  َوالنُُّجومُ  يَْظلَُماِن،  أُوُرَشلِيمَ  َوِمنْ  يَُزْمِجُر، ِصْهيَْونَ  ِمنْ  َوالرَّ

َماءُ  فَتَْرُجفُ  َصْوتَهُ، يُْعِطي بَّ  َولِكنَّ  َواألَْرضُ  السَّ  نِيلِبَ  َوِحْصنٌ  لَِشْعبِِه، َمْلَجأٌ  الرَّ

بُّ  أَنَا أَنِّي فَتَْعِرفُونَ » إِْسَرائِيَل.  تَُكونُ وَ  قُْدِسي َجبَلِ  ِصْهيَْونَ  فِي َساِكنًا إِلهُُكْم، الرَّ

َسةً  أُوُرَشلِيمُ   أَنَّ  مِ اْليَوْ  ذلِكَ  فِي َويَُكونُ »  بَْعُد. َما فِي األََعاِجمُ  فِيهَا يَْجتَازُ  َوالَ  ُمقَدَّ

 َوِمنْ  َماًء، ضُ تَفِي يَهُوَذا يَنَابِيعِ  َوَجِميعَ  لَبَنًا، تَفِيضُ  َوالتَِّلَلَ  َعِصيًرا، تَْقطُرُ  اْلِجبَالَ 

بِّ  بَْيتِ  ْنِط. َواِدي َويَْسقِي يَْنبُوعٌ  يَْخُرجُ  الرَّ  ِصيرُ تَ  َوأَُدومُ  َخَرابًا، تَِصيرُ  ِمْصرُ  السَّ

 لِكنَّ وَ  أَْرِضِهْم. فِي بَِريئًا َدًما َسفَُكوا الَِّذينَ  يَهُوَذا لِبَنِي ظُْلِمِهمْ  أَْجلِ  ِمنْ  َخِربًا، قَْفًرا

ئُ  فََدْوٍر. َدْورٍ  إِلَى َوأُوُرَشلِيمَ  األَبَِد، إِلَى تُْسَكنُ  يَهُوَذا ْئهُ، لَمْ  الَِّذي َدَمهُمُ  َوأُبَرِّ  أُبَرِّ

بُّ   َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«ْونَ ِصْهيَ  فِي يَْسُكنُ  َوالرَّ

 

 (92 - 19:  92)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ا»  َوالَ  قِيَمتَهَا اإِلْنَسانُ  يَْعِرفُ  الَ  اْلفَْهِم؟ َمَكانُ  هُوَ  َوأَْينَ  تُوَجُد، أَْينَ  فَِمنْ  اْلِحْكَمةُ  أَمَّ

، ِهيَ  لَْيَستْ : يَقُولُ  اْلَغْمرُ  األَْحيَاِء. أَْرضِ  فِي تُوَجدُ   يَ هِ  لَْيَستْ : يَقُولُ  َواْلبَْحرُ  فِيَّ

ةٌ  تُوَزنُ  َوالَ  بََدلَهَا، َخالِصٌ  َذهَبٌ  يُْعطَى الَ  ِعْنِدي.  بَِذهَبِ  تُوَزنُ  الَ  لَهَا. ثََمنًا فِضَّ

هَبُ  يَُعاِدلُهَا الَ  األَْزَرِق. اْليَاقُوتِ  أَوِ  اْلَكِريمِ  بِاْلَجْزعِ  أَوْ  أُوفِيرَ  َجاُج، َوالَ  الذَّ  الَ وَ  الزُّ

 نَ مِ  َخْيرٌ  اْلِحْكَمةِ  َوتَْحِصيلُ  اْلبَلُّْوُر، أَوِ  اْلَمْرَجانُ  يُْذَكرُ  الَ  إِْبِريٍز. َذهَبٍ  بِإِنَاءِ  تُْبَدلُ 

هَبِ  تُوَزنُ  َوالَ  األَْصفَُر، ُكوشٍ  يَاقُوتُ  يَُعاِدلُهَا الَ  الآّللِِئ.  ْينَ أَ  فَِمنْ » اْلَخالِِص. بِالذَّ

، ُكلِّ  ُعيُونِ  َعنْ  أُْخفِيَتْ  إِذْ  اْلفَْهِم؟ َمَكانُ  هُوَ  َوأَْينَ  اْلِحْكَمةُ، تَأْتِي  َعنْ  َوُستَِرتْ  َحيٍّ
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َماِء. طَْيرِ   قَهَا،طَِري يَْفهَمُ  هللَاُ  َخبََرهَا. اَسِمْعنَ  قَدْ  بِآَذانِنَا: يَقُوالَنِ  َواْلَمْوتُ  اَْلهََلَكُ  السَّ

َماَواتِ  ُكلِّ  تَْحتَ  األَْرضِ  أَقَاِصي إِلَى يَْنظُرُ  هُوَ  ألَنَّهُ بَِمَكانِهَا. َعالِمٌ  َوهُوَ   يََرى. السَّ

يحِ  لِيَْجَعلَ  ا بِِمْقيَاٍس. اْلِميَاهَ  َويَُعايِرَ  َوْزنًا، لِلرِّ  اَوَمْذهَبً فَِريَضةً، لِْلَمطَرِ  َجَعلَ  لَمَّ

َواِعِق،  َذاهُوَ : لِإِلْنَسانِ  َوقَالَ  َعْنهَا، بََحثَ  َوأَْيًضا هَيَّأَهَا بِهَا، َوأَْخبَرَ  َرآهَا ِحينَئِذٍ  لِلصَّ

بِّ  َمَخافَةُ  رِّ  َعنِ  َواْلَحيََدانُ  اْلِحْكَمةُ، ِهيَ  الرَّ  .«اْلفَْهمُ  هُوَ  الشَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.

 

 (4 - 13:  12)ِسفِر األمثال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثال لُِسليمان الَحكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 ُسبُلَ  َدْيتُكَ هَ  اْلِحْكَمةِ  طَِريقَ  أََرْيتُكَ  َحيَاتَِك. ِسنُو فَتَْكثُرَ  أَْقَوالِي، َواْقبَلْ  إْبنِي يَا إْسَمعْ 

كْ  تَْعثُُر. فََلَ  َسَعْيتَ  َوإَِذا َخطََواتَُك، تَِضيقُ  فََلَ  ِسْرتَ  إَِذا االْستِقَاَمِة.  األََدِب،بِ  تََمسَّ

 ِريقِ طَ  فِي تَِسرْ  َوالَ  األَْشَراِر، َسبِيلِ  فِي تَْدُخلْ  الَ  َحيَاتَُك. هُوَ  فَإِنَّهُ اْحفَْظهُ تَْرِخهِ  الَ 

بْ  األَثََمِة.  وًءا،سُ  يَْفَعلُوا لَمْ  إِنْ  يَنَاُمونَ  الَ  ألَنَّهُمْ  َواْعبُْر، َعْنهُ ِحدْ  بِهِ  تَُمرَّ  الَ  َعْنهُ تَنَكَّ

، ُخْبزَ  يَْطَعُمونَ  ألَنَّهُمْ  أََحًدا. يُْسقِطُوا لَمْ  إِنْ  نَْوُمهُمْ  َويُْنَزعُ  رِّ  َخْمرَ  َويَْشَربُونَ  الشَّ

ا الظُّْلِم. يقِينَ  َسبِيلُ  أَمَّ دِّ ا اِمِل.اْلكَ  النَّهَارِ  إِلَى يرُ َويُنِ  يَتََزايَدُ  ُمْشِرق، فََكنُورٍ  الصِّ  أَمَّ

 .بِهِ  يَْعثُُرونَ  َما يَْعلَُمونَ  الَ  فََكالظََّلَمِ  األَْشَرارِ  طَِريقُ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (19 - 1:  13) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 9، 1:  22 مز

 ََ ِعي، إْستَِمعْ  َعنْ  تَتََغاضَ  َوالَ  َصَلَتِي، إِلَى هللَاُ  يَا إْص  .يلِ  َواْستَِجبْ  لِي تََضرُّ

 .هَلِّلُويَا
 

بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ا،أَْيضً  ُجُموعٌ  إِلَْيهِ  فَاْجتََمعَ  األُْرُدنِّ  َعْبرِ  ِمنْ  اْليَهُوِديَّةِ  تُُخومِ  إِلَى َوَجاءَ  هُنَاكَ  ِمنْ  َوقَامَ 

مَ  يَُعلُِّمهُْم. أَْيًضا َكانَ  َوَكَعاَدتِهِ  يِسيُّونَ  فَتَقَدَّ ُجلِ  يَِحلُّ  هَلْ » :َوَسأَلُوهُ  اْلفَرِّ  يُطَلِّقَ  نْ أَ  لِلرَّ

بُوهُ. «اْمَرأَتَهُ؟  ُموَسى» :فَقَالُوا «ُموَسى؟ أَْوَصاُكمْ  بَِماَذا» :لَهُمْ  َوقَالَ  فَأََجابَ  لِيَُجرِّ

 قََساَوةِ  أَْجلِ  ِمنْ » :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ  .«تُطَلَّقُ فَ  طََلَق، ِكتَابُ  يُْكتَبَ  أَنْ  أَِذنَ 

 ِمنْ  .هللاُ  َخلَقَهَُما َوأُْنثَى َذَكًرا اْلَخلِيقَِة، بَْدءِ  ِمنْ  َولِكنْ  اْلَوِصيَّةَ، هِذهِ  لَُكمْ  َكتَبَ  قُلُوبُِكمْ 

ُجلُ  يَْتُركُ  هَذا أَْجلِ  هُ أَبَاهُ  الرَّ  ًذاإِ  َواِحًدا َجَسًدا االْثنَانِ  َويَُكونُ  بِاْمَرأَتِِه، َويَْلتَِصقُ  َوأُمَّ

ْقهُ الَ  هللاُ  َجَمَعهُ فَالَِّذي َواِحٌد. َجَسدٌ  بَلْ  اْثنَْينِ  بَْعدُ  لَْيَسا  َسأَلَهُ اْلبَْيتِ  فِي ثُمَّ  .«إِْنَسانٌ  يُفَرِّ

جَ  اْمَرأَتَهُ طَلَّقَ  َمنْ » :لَهُمْ  فَقَالَ  ذلَِك، َعنْ  أَْيًضا تََلَِميُذهُ   هَا.َعلَيْ  يَْزنِي بِأُْخَرى َوتََزوَّ

َجتْ  َزْوَجهَا اْمَرأَةٌ  طَلَّقَتِ  َوإِنْ  ِ َدائِماً   .«تَْزنِي بِآَخرَ  َوتََزوَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (2:  2 - 14:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ألَنَّ : اْلَوْعدُ  َوبَطَلَ  اإِليَمانُ  تََعطَّلَ  فَقَدْ  َوَرثَةً، هُمْ  النَّاُموسِ  ِمنَ  الَِّذينَ  َكانَ  إِنْ  ألَنَّهُ

. أَْيًضا لَْيسَ  نَاُموسٌ  لَْيسَ  َحْيثُ  إِذْ  َغَضبًا، يُْنِشئُ  النَّاُموسَ   َماِن،اإِلي ِمنَ  هُوَ  لِهَذا تََعدٍّ

 ِمنَ  وَ هُ  لَِمنْ  لَْيسَ  النَّْسلِ  لَِجِميعِ  َوِطيًدا اْلَوْعدُ  لِيَُكونَ  النِّْعَمِة، َسبِيلِ  َعلَى يَُكونَ  َكيْ 

 وَ هُ  َكَما لَِجِميِعنَا. أَبٌ  هُوَ  الَِّذي إِْبَراِهيَم، إِيَمانِ  ِمنْ  هُوَ  لَِمنْ  أَْيًضا بَلْ  فَقَْط، النَّاُموسِ 

 يُْحيِي الَِّذي بِِه، آَمنَ  الَِّذي هللاِ  أََمامَ  «َكثِيَرةٍ  ألَُممٍ  أَبًا َجَعْلتُكَ  قَدْ  إِنِّي» :َمْكتُوبٌ 

َجاِء، ِخَلَفِ  َعلَى فَهُوَ  َمْوُجوَدةٌ. َكأَنَّهَا اْلَمْوُجوَدةِ  َغْيرَ  األَْشيَاءَ  َويَْدُعو اْلَمْوتَى،  الرَّ

َجاِء، َعلَى آَمنَ   َوإِذْ  .«نَْسلُكَ  يَُكونُ  هَكَذا» :قِيلَ  َكَما َكثِيَرٍة، ألَُممٍ  أَبًا يَِصيرَ  لَِكيْ  الرَّ

 ْحوِ نَ  اْبنَ  َكانَ  إِذْ  ُمَماتًا، َصارَ  قَدْ  َوهُوَ  َجَسَدهُ  يَْعتَبِرْ  لَمْ  اإِليَمانِ  فِي َضِعيفًا يَُكنْ  لَمْ 

ىتَ  بَلْ  هللاِ، َوْعدِ  فِي اْرتَابَ  إِيَمانٍ  بَِعَدمِ  َوالَ  َساَرةَ. ُمْستَْوَدعِ  ُمَماتِيَّةَ  َوالَ  َسنَةٍ  ِمئَةِ   قَوَّ

: ْيضاً أَ  لِذلِكَ  أَْيًضا. يَْفَعلَهُ أَنْ  قَاِدرٌ  هُوَ  بِهِ  َوَعدَ  َما أَنَّ  َوتَيَقَّنَ  ّلِلِ. َمْجًدا ُمْعِطيًا بِاإِليَمانِ 

ا لَهُ ُحِسبَ   نَْحنُ  أَْجلِنَا ِمنْ  بَلْ  لَهُ، ُحِسبَ  أَنَّهُ َوْحَدهُ  أَْجلِهِ  ِمنْ  يُْكتَبْ  لَمْ  َولِكنْ  .«بِّرً

 يالَّذِ  األَْمَواِت. ِمنَ  َربَّنَا يَُسوعَ  أَقَامَ  بَِمنْ  نُْؤِمنُ  الَِّذينَ  لَنَا، َسيُْحَسبُ  الَِّذينَ  أَْيًضا،

ْرنَا قَدْ  فَإِذْ  تَْبِريِرنَا. ألَْجلِ  َوأُقِيمَ  َخطَايَانَا أَْجلِ  ِمنْ  أُْسلِمَ   هللاِ  َمعَ  َلَمٌ سَ  لَنَا بِاإِليَمانِ  تَبَرَّ

 النِّْعَمةِ  هِذهِ  إِلَى بِاإِليَماِن، الدُُّخولُ  لَنَا َصارَ  قَدْ  أَْيًضا بِهِ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  بَِربِّنَا

 نَْفتَِخرُ  لْ بَ  فَقَْط، ذلِكَ  َولَْيسَ  هللاِ. َمْجدِ  َرَجاءِ  َعلَى َونَْفتَِخرُ  ُمقِيُموَن، فِيهَا نَْحنُ  الَّتِي

يقَاِت، فِي أَْيًضا يقَ  أَنَّ  َعالِِمينَ  الضِّ ْبرُ  َصْبًرا، يُْنِشئُ  الضِّ  التَّْزِكيَةُ وَ  تَْزِكيَةً، َوالصَّ

َجاءُ  َرَجاًء، وحِ  قُلُوبِنَا فِي اْنَسَكبَتْ  قَدِ  هللاِ  َمَحبَّةَ  ألَنَّ  يُْخِزي، الَ  َوالرَّ  ُدسِ اْلقُ  بِالرُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ   لَنَا. اْلُمْعطَى    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 - 19:  4) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةالرسول األولى بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َكأَنَّهُ انُِكْم،اْمتِحَ  ألَْجلِ  َحاِدثَةٌ، بَْينَُكمْ  الَّتِي اْلُمْحِرقَةَ  اْلبَْلَوى تَْستَْغِربُوا الَ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا

 فِي اتَْفَرُحو لَِكيْ  اْفَرُحوا اْلَمِسيحِ، آالَمِ  فِي اْشتََرْكتُمْ  َكَما بَلْ  َغِريٌب، أَْمرٌ  أََصابَُكمْ 

 ُروحَ  ألَنَّ  لَُكْم، فَطُوبَى اْلَمِسيحِ، بِاْسمِ  ُعيِّْرتُمْ  إِنْ  ُمْبتَِهِجيَن. أَْيًضا َمْجِدهِ  اْستِْعَلَنِ 

ا َعلَْيُكمْ  يَِحلُّ  َوهللاِ  اْلَمْجدِ  ا َعلَْيِه، فَيَُجدَّفُ  ِجهَتِِهمْ  ِمنْ  أَمَّ ُد. ِجهَتُِكمْ  ِمنْ  َوأَمَّ  َلَ فَ  فَيَُمجَّ

 نْ إِ  َولِكنْ  َغْيِرِه. أُُمورِ  فِي ُمتََداِخل أَوْ  َشّر، فَاِعلِ  أَوْ  َساِرق، أَوْ  َكقَاتِل، أََحُدُكمْ  يَتَأَلَّمْ 

، َكانَ  دُ  بَلْ  يَْخَجْل، فََلَ  َكَمِسيِحيٍّ  ْلقََضاءِ ا الْبتَِداءِ  اْلَوْقتُ  ألَنَّهُ اْلقَبِيِل. هَذا ِمنْ  هللاَ  يَُمجِّ

الً  َكانَ  فَإِنْ  هللاِ  بَْيتِ  ِمنْ   إِنْ »وَ  هللاِ؟ إِْنِجيلَ  يُِطيُعونَ  الَ  الَِّذينَ  نِهَايَةُ  ِهيَ  فََما ِمنَّا، أَوَّ

 أَلَُّمونَ يَتَ  الَِّذينَ  فَإًِذا، «يَْظهََراِن؟ أَْينَ  َواْلَخاِطئُ  فَاْلفَاِجرُ  يَْخلُُص، بِاْلَجْهدِ  اْلبَارُّ  َكانَ 

 .اْلَخْيرِ  َعَملِ  أَِميٍن،فِي لَِخالِق َكَما أَْنفَُسهُْم، فَْليَْستَْوِدُعوا هللاِ، َمِشيئَةِ  بَِحَسبِ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (12 - 19:  11) اإلبَركِسيس

 

ُسل اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

وحُ  لِي فَقَالَ   هُؤالَءِ  أَْيًضا َمِعي َوَذهَبَ  َشْيءٍ  فِي ُمْرتَابٍ  َغْيرَ  َمَعهُمْ  أَْذهَبَ  أَنْ  الرُّ

تَّةُ  اإِلْخَوةُ  ُجِل، بَْيتَ  فََدَخْلنَا السِّ  َوقَائَِلً  ائًِماقَ  بَْيتِهِ  فِي اْلَمَلَكَ  َرأَى َكْيفَ  فَأَْخبََرنَا الرَّ



 من اإلسبوع الَخاِمس من الُصوم الُمقدس ربعاءيوم األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1168 

 هِ بِ  َكَلًَما يَُكلُِّمكَ  َوهُوَ  بُْطُرَس، اْلُملَقَّبَ  ِسْمَعانَ  َواْستَْدعِ  ِرَجاالً، يَافَا إِلَى أَْرِسلْ : لَهُ

ا بَْيتَِك. َوُكلُّ  أَْنتَ  تَْخلُصُ  وحُ  َحلَّ  أَتََكلَُّم، اْبتََدْأتُ  فَلَمَّ  أَْيًضا لَْينَاعَ  َكَما َعلَْيِهمْ  اْلقُُدسُ  الرُّ

ْرتُ  اْلبَُداَءِة. فِي بِّ  َكَلَمَ  فَتََذكَّ دَ  يُوَحنَّا إِنَّ : قَالَ  َكْيفَ  الرَّ ا بَِماءٍ  َعمَّ ُدونَ فَسَ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ  تَُعمَّ

وحِ  ِويَّةِ  أَْيًضا لَنَا َكَما اْلَمْوِهبَةَ  أَْعطَاهُمُ  قَدْ  هللاُ  َكانَ  فَإِنْ  اْلقُُدِس. بِالرُّ  نَ ُمْؤِمنِي بِالسَّ

بِّ  ا «هللاَ؟ أَْمنَعَ  أَنْ  أَقَاِدرٌ  أَنَا؟ فََمنْ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  بِالرَّ  ا،َسَكتُو ذلِكَ  َسِمُعوا فَلَمَّ

ُدونَ  َوَكانُوا  .«لِْلَحيَاةِ  بَةَ التَّوْ  أَْيًضا األَُممَ  هللاُ  أَْعطَى إًِذا:»قَائِلِينَ  هللاَ  يَُمجِّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (2 - 6:  10) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 14 ، 10:  26 مز

ْيتَ  َوقَدْ  نَْحِوي، َعِظيَمةٌ  َرْحَمتَكَ  ألَنَّ  ْفلَى اْلهَاِويَةِ  ِمنَ  نَْفِسي نَجَّ ، .السُّ إَن  اَلَّلهُمَّ

 .هَلِّلُويَا .َعلَيَّ  قَاُموا قَدْ  النَاُموسَ ُمخاَلِفي 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 يهَافِ  يَْطلُبُ  فَأَتَى َكْرِمِه، فِي َمْغُروَسةٌ  تِينٍ  َشَجَرةُ  لَِواِحدٍ  َكانَتْ » :اْلَمثَلَ  هَذا َوقَالَ 

امِ  فَقَالَ  يَِجْد. َولَمْ  ثََمًرا  َولَمْ  ةِ التِّينَ  هِذهِ  فِي ثََمًرا أَْطلُبُ  آتِي ِسنِينَ  ثََلَثُ  هَُوَذا: لِْلَكرَّ
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 نَةَ السَّ  هِذهِ  اْتُرْكهَا َسيُِّد، يَا: لَهُ َوقَالَ  فَأََجابَ  أَْيًضا؟ األَْرضَ  تُبَطِّلُ  لَِماَذا اِْقطَْعهَا أَِجدْ 

 .«ْقطَُعهَاتَ  بَْعدُ  فَفِيَما َوإِالَّ  ثََمًرا، َصنََعتْ  فَإِنْ  ِزْبَلً. َوأََضعَ  َحْولَهَا أَْنقُبَ  َحتَّى أَْيًضا،

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الخاِمس من الُصوم الُمقدس خميسيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (16 - 2:  49) إشِعياء ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،إشعياء النبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

، هللاُ  يَقُولُ  هَكَذا بُّ َماَواتِ  َخالِقُ  الرَّ  ُمْعِطي َونَتَائِِجهَا، األَْرضِ  بَاِسطُ  َونَاِشُرهَا، السَّ

ْعبِ  اِكنِينَ  نََسَمةً، َعلَْيهَا الشَّ بَّ  أَنَا: »ُروًحا فِيهَا َوالسَّ ، َدَعْوتُكَ  قَدْ  الرَّ  أُْمِسكُ فَ  بِاْلبِرِّ

ْعبِ  َعْهًدا َوأَْجَعلُكَ  َوأَْحفَظُكَ  بِيَِدكَ   ْخِرجَ لِتُ  اْلُعْمِي، ُعيُونَ  لِتَْفتَحَ  لِألَُمِم، َونُوًرا لِلشَّ

بُّ  أَنَا» الظُّْلَمِة. فِي اْلَجالِِسينَ  السِّْجنِ  بَْيتِ  ِمنْ  اْلَمأُْسوِريَن، اْلَحْبسِ  ِمنَ   هَذا الرَّ

لِيَّاتُ  هَُوَذا لِْلَمْنُحوتَاِت. تَْسبِيِحي َوالَ  آلَخَر، أُْعِطيهِ  الَ  َوَمْجِدي اْسِمي،  ْت،أَتَ  قَدْ  األَوَّ

بِّ  َغنُّوا .«بِهَا أُْعلُِمُكمْ  تَْنبُتَ  أَنْ  قَْبلَ  بِهَا ُمْخبِرٌ  أَنَا َواْلَحِديثَاتُ   َدةً،َجِدي أُْغنِيَةً  لِلرَّ

انُ  َواْلَجَزائِرُ  َوِمْلُؤهُ  اْلبَْحرِ  فِي اْلُمْنَحِدُرونَ  أَيُّهَا األَْرضِ  أَْقَصى ِمنْ  تَْسبِيَحهُ  هَا،َوُسكَّ

يَّةُ  لِتَْرفَعِ  يَارُ  َصْوتَهَا، َوُمُدنُهَا اْلبَرِّ انُ  لِتَتََرنَّمْ  قِيَدارُ  َسَكنَهَا الَّتِي الدِّ  ِمنْ  الِعَ سَ  ُسكَّ

بَّ  لِيُْعطُوا لِيَْهتِفُوا. اْلِجبَالِ  ُرُؤوسِ  بُّ  ِر.اْلَجَزائِ  فِي بِتَْسبِيِحهِ  َويُْخبُِروا َمْجًدا الرَّ  الرَّ

 ائِِه.أَْعدَ  َعلَى َويَْقَوى َويَْصُرخُ  يَْهتِفُ  َغْيَرتَهُ يُْنِهضُ  ُحُروبٍ  َكَرُجلِ  يَْخُرجُ  َكاْلَجبَّارِ 

ْهرِ  ُمْنذُ  َصَمتُّ  قَدْ »  بَالَ اْلجِ  أَْخِربُ  َمًعا. َوأَنَُخرُ  أَْنفُخُ  أَِصيحُ  َكاْلَوالَِدةِ  تََجلَّْدتُ  َسَكتُّ  الدَّ

 اْلُعْميَ  َوأَُسيِّرُ  اآلَجاَم، َوأُنَشِّفُ  يَبًَسا األَْنهَارَ  َوأَْجَعلُ  ُعْشبِهَا، ُكلَّ  َوأَُجفِّفُ  َواآلَكامَ 

يِهمْ  يَْدُروهَا لَمْ  َمَسالِكَ  فِي يَْعِرفُوهَا لَمْ  طَِريق فِي  نُوًرا، أََماَمهُمْ  الظُّْلَمةَ  أَْجَعلُ  أَُمشِّ

اتِ   «.أَْتُرُكهُمْ  َوالَ  أَْفَعلُهَا األُُمورُ  هِذهِ  ُمْستَقِيَمةً  َواْلُمْعَوجَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (92 - 93:  4)ِسفِر األمثال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثال لُِسليمان الَحكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 يفِ  اِْحفَْظهَا َعْينَْيكَ  َعنْ  تَْبَرحْ  الَ  أَْقَوالِي. إِلَى أُُذنَكَ  أَِملْ  َكَلَِمي إِلَى أَْصَِ  إْبنِي، يَا

 اْحفَظْ  تََحفُّظٍ  ُكلِّ  فَْوقَ  اْلَجَسِد. لُِكلِّ  َوَدَواءٌ  يَِجُدونَهَا، لِلَِّذينَ  َحيَاةٌ  ِهيَ  ألَنَّهَا قَْلبَِك. َوَسطِ 

 فَتَْيِن.الشَّ  اْنِحَرافَ  َعْنكَ  َوأَْبِعدْ  اْلفَِم، اْلتَِواءَ  َعْنكَ  اْنِزعْ  اْلَحيَاِة. َمَخاِرجَ  ِمْنهُ ألَنَّ  قَْلبََك،

اِمَك، إِلَى َعْينَاكَ  لِتَْنظُرْ   تَْثبُتَ فَ  ِرْجلَِك، َسبِيلَ  َمهِّدْ  ُمْستَقِيًما. أََماِمكَ  إِلَى َوأَْجفَانُكَ  قُدَّ

رِّ  َعنِ  ِرْجلَكَ  بَاِعدْ  يَْسَرةً  َوالَ  يَْمنَةً  تَِملْ  الَ  طُُرقَِك. ُكلُّ   .الشَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (93 - 9:  92)ِسفِر أيوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

هُورِ  فِي َكَما لَْيتَنِي يَا الِفَةِ  الشُّ  ِسَراَجهُ أََضاءَ  ِحينَ  فِيهَا، هللاُ  َحفِظَنِي الَّتِي َوَكاألَيَّامِ  السَّ

 لَىعَ  هللاِ  َوِرَضا َخِريفِي، أَيَّامِ  فِي ُكْنتُ  َكَما الظُّْلَمةَ. َسلَْكتُ  َوبِنُوِرهِ  َرْأِسي، َعلَى

 ْخرُ َوالصَّ  بِاللَّبَِن، َخطََواتِي َغَسْلتُ  إِذْ  ِغْلَمانِي، َوَحْولِي َمِعي بَْعدُ  َواْلقَِديرُ  َخْيَمتِي،

 اَحةِ السَّ  فِي َوأُهَيِّئُ  اْلقَْريَِة، فِي اْلبَابِ  إِلَى أَْخُرجُ  ُكْنتُ  ِحينَ  َزْيٍت. َجَداِولَ  لِي َسَكبَ 

 نِ عَ  أَْمَسُكوا اْلُعظََماءُ  َوَوقَفُوا. قَاُموا َواألَْشيَاخُ  فَاْختَبَأُوا، اْلِغْلَمانُ  َرآنِي َمْجلِِسي.

َرفَاءِ  َصْوتُ  أَْفَواِهِهْم. َعلَى أَْيِديَهُمْ  َوَوَضُعوا اْلَكَلَِم،  نَتُهُمْ أَْلسِ  َولَِصقَتْ  اْختَفَى، الشُّ

بَْتنِي، َسِمَعتْ  األُُذنَ  ألَنَّ  بِأَْحنَاِكِهْم.  ْنقَْذتُ أَ  ألَنِّي لِي، فََشِهَدتْ  َرأَتْ  َواْلَعْينَ  فَطَوَّ

، َحلَّتْ  اْلهَالِكِ  بََرَكةُ  لَهُ. ُمِعينَ  َوالَ  َواْليَتِيمَ  اْلُمْستَِغيثَ  اْلِمْسِكينَ   قَْلبَ  َوَجَعْلتُ  َعلَيَّ

. األَْرَملَةِ   ُعْمِي،لِلْ  ُعيُونًا ُكْنتُ  َعْدلِي. َكانَ  َوَعَماَمةٍ  َكُجبَّةٍ  فََكَسانِي اْلبِرَّ  لَبِْستُ  يَُسرُّ

ْمتُ  َعْنهَا. فََحْصتُ  أَْعِرْفهَا لَمْ  َوَدْعَوى لِْلفُقََراِء، أَنَا أَبٌ  لِْلُعْرجِ. َوأَْرُجَلً   أَْضَراسَ  هَشَّ
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 َوِمْثلَ  وَح،الرُّ  أَُسلِّمُ  َوْكِري فِي إِنِّي: فَقُْلتُ  اْلفَِريَسةَ. َخطَْفتُ  أَْسنَانِهِ  بَْينِ  َوِمنْ  الظَّالِِم،

َمْنَدلِ   .أَْغَصانِي َعلَى بَاتَ  َوالطَّلُّ  اْلِميَاِه، إِلَى ُمْنبَِسطًا َكانَ  أَْصلِي أَيَّاًما. أَُكثِّرُ  السَّ

َدتْ  َوقَْوِسي ِعْنِدي، َحِديثَةً  بَقِيَتْ  َكَراَمتِي  .يَِدي فِي تََجدَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 بَاِكر

 (40 - 02:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 14:  26 مز

، ، قَاُموا قَدْ  اْلُمتََكبُِّرونَ  اَلَّلهُمَّ  .َماَمهُمْ أَ  يَْجَعلُوكَ  َولَمْ  نَْفِسي، طَلَبُوا اْلُعتَاةِ  َوَجَماَعةُ  َعلَيَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َجْمعِ الْ  ِمنَ  َرُجلٌ  َوإَِذا َكثِيٌر. َجْمعٌ  اْستَْقبَلَهُ اْلَجبَِل، ِمنَ  نََزلُوا إِذْ  التَّالِي اْليَْومِ  َوفِي

 أُْخُذهُ يَ  ُروحٌ  َوهَا لِي. َوِحيدٌ  فَإِنَّهُ اْبنِي، إِلَى اُْنظُرْ  إِلَْيكَ  أَْطلُبُ  ُمَعلُِّم، يَا» :قِائَِلً  َصَرخَ 

 نْ مِ  َوطَلَْبتُ  إِيَّاهُ. ًضاُمَرضِّ  يُفَاِرقُهُ َوبِاْلَجْهدِ  ُمْزبًِدا، فَيَْصَرُعهُ بَْغتَةً، فَيَْصُرخُ 

 ْؤِمنِ اْلمُ  َغْيرُ  اْلِجيلُ  أَيُّهَا» :َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ  .«يَْقِدُروا فَلَمْ  يُْخِرُجوهُ  أَنْ  تََلَِميِذكَ 

مِ  َوأَْحتَِملُُكْم؟ َمَعُكمْ  أَُكونُ  َمتَى إِلَى َواْلُمْلتَِوي قَهُمَ  آتٍ  هُوَ  َوبَْينََما .«هُنَا إِلَى اْبنَكَ  قَدِّ  زَّ
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ْيطَانُ  وحَ  يَُسوعُ  فَاْنتَهَرَ  َوَصَرَعهُ، الشَّ بِيَّ  َوَشفَى النَِّجَس، الرُّ  أَبِيِه. إِلَى َوَسلََّمهُ الصَّ

بُونَ  اْلَجِميعُ  َكانَ  َوإِذْ  هللاِ  َعظََمةِ  ِمنْ  اْلَجِميعُ  فَبُِهتَ   يَُسوُع. فََعلَ  َما ُكلِّ  ِمنْ  يَتََعجَّ

 ِ  .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (1:  11 - 14:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  ُكورونثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 َما فِي أَْنتُمْ  اْحُكُموا: لِْلُحَكَماءِ  َكَما أَقُولُ  األَْوثَاِن. ِعبَاَدةِ  ِمنْ  اْهُربُوا أَِحبَّائِي يَا لِذلِكَ 

 الَِّذي اْلُخْبزُ  اْلَمِسيحِ؟ َدمِ  َشِرَكةَ  ِهيَ  أَلَْيَستْ  نُبَاِرُكهَا، الَّتِي اْلبََرَكةِ  َكأْسُ  أَقُوُل.

 َواِحٌد، دٌ سَ جَ  َواِحٌد، ُخْبزٌ  اْلَكثِيِرينَ  نَْحنُ  فَإِنَّنَا اْلَمِسيحِ؟ َجَسدِ  َشِرَكةَ  هُوَ  أَلَْيسَ  نَْكِسُرهُ،

 الَِّذينَ  أَلَْيسَ  اْلَجَسدِ  َحَسبَ  إِْسَرائِيلَ  اْنظُُروا اْلَواِحِد. اْلُخْبزِ  فِي نَْشتَِركُ  َجِميَعنَا ألَنَّنَا

بَائِحَ  يَأُْكلُونَ   ُذبحَ  َما إِنَّ  أَوْ  َشْيٌء، اْلَوثَنَ  أَإِنَّ  أَقُوُل؟ فََماَذا اْلَمْذبَحِ؟ ُشَرَكاءَ  هُمْ  الذَّ

يَاِطيِن، يَْذبَُحونَهُ فَإِنََّما األَُممُ  يَْذبَُحهُ َما إِنَّ  بَلْ  َشْيٌء؟ لِْلَوثَنِ   أَنْ  أُِريدُ  تُ فَلَسْ  ّلِلِ  الَ  لِلشَّ

يَاِطيِن. ُشَرَكاءَ  أَْنتُمْ  تَُكونُوا بِّ  َكأْسَ  تَْشَربُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  الَ  الشَّ  يَاِطينَ شَ  َوَكأْسَ  الرَّ

بِّ  َمائَِدةِ  فِي تَْشتَِرُكوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  الَ  ؟ نُِغيرُ  أَمْ  َشيَاِطيَن. َمائَِدةِ  َوفِي الرَّ بَّ  أَلََعلَّنَا الرَّ

 اءِ األَْشيَ  ُكلُّ » تَُوافِقُ  األَْشيَاءِ  ُكلُّ  لَْيسَ  لِكنْ  ،«لِي تَِحلُّ  األَْشيَاءِ  ُكلُّ » ِمْنهُ؟ أَْقَوى

 َواِحدٍ  لُّ كُ  بَلْ  لِنَْفِسِه، هُوَ  َما أََحدٌ  يَْطلُبْ  الَ  تَْبنِي. األَْشيَاءِ  ُكلُّ  لَْيسَ  َولِكنْ  ،«لِي تَِحلُّ 

 أَْجلِ  ِمنْ  َشْيٍء، َعنْ  فَاِحِصينَ  َغْيرَ  ُكلُوهُ  اْلَمْلَحَمةِ  فِي يُبَاعُ  َما ُكلُّ  لِآلَخِر. هُوَ  َما

ِميِر، بِّ » ألَنَّ  الضَّ  يَْدُعوُكْم، اْلُمْؤِمنِينَ  َغْيرِ  ِمنْ  أََحدٌ  َكانَ  َوإِنْ  .«َوِمألَهَا األَْرضَ  لِلرَّ

مُ  َما فَُكلُّ  تَْذهَبُوا، أَنْ  َوتُِريُدونَ   ِميِر.الضَّ  أَْجلِ  ِمنْ  فَاِحِصيَن، َغْيرَ  ِمْنهُ ُكلُوا لَُكمْ  يُقَدَّ
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 أَْعلََمُكْم، الَِّذي َذاكَ  أَْجلِ  ِمنْ  تَأُْكلُوا فََلَ  «لَِوثَنٍ  َمْذبُوحٌ  هَذا» :أََحدٌ  لَُكمْ  قَالَ  إِنْ  َولِكنْ 

ِميرِ  بِّ » ألَنَّ  َوالضَّ ِميرُ » أَقُولُ  .«َوِمألَهَا األَْرضَ  لِلرَّ  أَْنَت، َضِميَركَ  لَْيسَ  ،«الضَّ

يَّتِي فِي يُْحَكمُ  لَِماَذا ألَنَّهُ اآلَخرِ  َضِميرُ  بَلْ   تَنَاَولُ أَ  أَنَا ُكْنتُ  فَإِنْ  آَخَر؟ َضِميرِ  ِمنْ  ُحرِّ

 أَوْ  َربُونَ تَشْ  أَوْ  تَأُْكلُونَ  ُكْنتُمْ  فَإَِذا َعلَْيِه؟ أَْشُكرُ  َما ألَْجلِ  َعلَيَّ  يُْفتََرى فَلَِماَذا بُِشْكٍر،

 ونَانِيِّينَ َولِْليُ لِْليَهُودِ  َعْثَرةٍ  بَِلَ  ُكونُوا هللاِ. لَِمْجدِ  َشْيءٍ  ُكلَّ  فَاْفَعلُوا َشْيئًا، تَْفَعلُونَ 

 قُ يَُوافِ  َما طَالِبٍ  َغْيرَ  َشْيٍء، ُكلِّ  فِي اْلَجِميعَ  أُْرِضي أَْيًضا أَنَا َكَما هللاِ. َولَِكنِيَسةِ 

 اْلَمِسيحِ.بِ  أَْيًضا أَنَا َكَما بِي ُمتََمثِّلِينَ  ُكونُوا يَْخلُُصوا. لَِكيْ  اْلَكثِيِريَن، بَلِ  نَْفِسي،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (2 - 9:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةالرسول األولى بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َلَُم. النِّْعَمةُ  لَُكمُ  لِتُْكثَرْ   َرْحَمتِهِ  بَ َحسَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبُو هللاُ  ُمبَاَركٌ  َوالسَّ

، لَِرَجاءٍ  ثَانِيَةً  َولََدنَا اْلَكثِيَرةِ   يَْفنَى الَ  لِِميَراثٍ  األَْمَواِت، ِمنَ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِقِيَاَمةِ  َحيٍّ

، َوالَ  يَتََدنَّسُ  َوالَ  َماَواتِ  فِي َمْحفُوظٌ  يَْضَمِحلُّ ةِ  الَِّذينَ  أَْنتُمُ  ألَْجلُِكْم، السَّ  هللاِ  بِقُوَّ

َمانِ  فِي يُْعلَنَ  أَنْ  ُمْستََعدٍّ  لَِخَلَصٍ  بِإِيَماٍن، َمْحُروُسوَن،  بِهِ  الَِّذي األَِخيِر. الزَّ

َعٍة، بِتََجاِربَ  يَِسيًرا تُْحَزنُونَ  يَِجبُ  َكانَ  إِنْ  اآلنَ  أَنَُّكمُ  َمعَ  تَْبتَِهُجوَن،  تَُكونَ  يْ لِكَ  ُمتَنَوِّ

هَبِ  ِمنَ  نُ أَْثمَ  َوِهيَ  إِيَمانُِكْم، تَْزِكيَةُ   َمْدحِ لِلْ  تُوَجدُ  بِالنَّاِر، يُْمتََحنُ  أَنَّهُ َمعَ  اْلفَانِي، الذَّ

 َوإِنْ  كَ ذلِ  تُِحبُّونَهُ تََرْوهُ  لَمْ  َوإِنْ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  َواْلَمْجدِ  َواْلَكَراَمةِ 

 ٍد.َوَمِجي بِهِ  يُْنطَقُ  الَ  بِفََرحٍ  فَتَْبتَِهُجونَ  بِِه، تُْؤِمنُونَ  لِكنْ  اآلنَ  تََرْونَهُ الَ  ُكْنتُمْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (14 - 2:  91) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا َولِكنْ   األَْوالَدِ وَ  النَِّساءِ  َمعَ  يَُشيُِّعونَنَا، َجِميًعا َوهُمْ  َذاِهبِيَن، َخَرْجنَا األَيَّامَ  اْستَْكَمْلنَا لَمَّ

اِطئِ  َعلَى ُرَكبِنَا َعلَى فََجثَْونَا اْلَمِدينَةِ  َخاِرجِ  إِلَى ا َوَصلَّْينَا. الشَّ ْعنَا َولَمَّ  ْعُضنَابَ  َودَّ

فِينَةِ  إِلَى َصِعْدنَا بَْعًضا ا السَّ تِِهْم. إِلَى فََرَجُعوا هُمْ  َوأَمَّ ا َخاصَّ فَ  أَْكَمْلنَا َولَمَّ  يفِ  رَ السَّ

 ْوًمايَ  ِعْنَدهُمْ  َوَمَكْثنَا اإِلْخَوةِ  َعلَى فََسلَّْمنَا بُتُولَِمايَِس، إِلَى أَْقبَْلنَا ُصوَر، ِمنْ  اْلبَْحرِ 

 فِيلُبُّسَ  ْيتَ بَ  فََدَخْلنَا قَْيَصِريَّةَ، إِلَى َوِجْئنَا بُولُسَ  ُرفَقَاءَ  نَْحنُ  اْلَغدِ  فِي َخَرْجنَا ثُمَّ  َواِحًدا.

ِر، ْبَعةِ  ِمنَ  َواِحًدا َكانَ  إِذْ  اْلُمبَشِّ  ُكنَّ  َعَذاَرى بَنَاتٍ  أَْربَعُ  لِهَذا َوَكانَ  ِعْنَدهُ. َوأَقَْمنَا السَّ

 ابُوُس.أَغَ  اْسُمهُ نَبِيٌّ  اْليَهُوِديَّةِ  ِمنَ  اْنَحَدرَ  َكثِيَرةً، أَيَّاًما ُمقِيُمونَ  نَْحنُ  َوبَْينََما يَتَنَبَّأَْن.

وحُ ا يَقُولُهُ هَذا» :َوقَالَ  َوِرْجلَْيهِ  نَْفِسهِ  يََديْ  َوَربَطَ  بُولَُس، ِمْنطَقَةَ  َوأََخذَ  إِلَْينَا، فََجاءَ   لرُّ

ُجلُ : اْلقُُدسُ   ُمونَهَُويَُسلِّ  أُوُرَشلِيمَ  فِي اْليَهُودُ  َسيَْربُطُهُ هَكَذا اْلِمْنطَقَةُ، هِذهِ  لَهُ الَِّذي الرَّ

ا .«األَُممِ  أَْيِدي إِلَى  َعدَ يَصْ  الَ  أَنْ  اْلَمَكانِ  ِمنَ  َوالَِّذينَ  نَْحنُ  إِلَْيهِ  طَلَْبنَا هَذا َسِمْعنَا فَلَمَّ

 ُمْستَِعدٌّ  يألَنِّ  قَْلبِي، َوتَْكِسُرونَ  تَْبُكونَ  تَْفَعلُوَن؟ َماَذا» :بُولُسُ  فَأََجابَ  أُوُرَشلِيَم. إِلَى

بِّ  اْسمِ  ألَْجلِ  أُوُرَشلِيمَ  يفِ  أَْيًضا أَُموتَ  أَنْ  بَلْ  فَقَْط، أُْربَطَ  أَنْ  لَْيسَ  ا .«يَُسوعَ  الرَّ  َولَمَّ

بِّ  َمِشيئَةُ  لِتَُكنْ » :قَائِلِينَ  َسَكْتنَا يُْقنَعْ  لَمْ   .«الرَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 - 13:  10) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 12:  26 مز

 نِيأََعْنتَ  َربُّ  يَا أَْنتَ  ألَنَّكَ  فَيَْخَزْوا، ُمْبِغِضيَّ  ذلِكَ  فَيََرى لِْلَخْيِر، آيَةً  َمِعي إْصنَعْ 

ْيتَنِي  .هَلِّلُويَا .َوَعزَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْبِت، فِي اْلَمَجاِمعِ  أََحدِ  فِي يَُعلِّمُ  َوَكانَ   ثََمانِيَ  َضْعفٍ  ُروحُ  بِهَا َكانَ  اْمَرأَةٌ  َوإَِذا السَّ

ا اْلبَتَّةَ. تَْنتَِصبَ  أَنْ  تَْقِدرْ  َولَمْ  ُمْنَحنِيَةً  َوَكانَتْ  َسنَةً، َعْشَرةَ   َعاهَادَ  يَُسوعُ  َرآهَا فَلَمَّ

 اْلَحالِ  فَفِي يََدْيِه، َعلَْيهَا َوَوَضعَ  .«َضْعفِكِ  ِمنْ  َمْحلُولَةٌ  إِنَّكِ  اْمَرأَةُ، يَا» :لَهَا َوقَالَ 

َدتِ  اْستَقَاَمتْ   فِي أَْبَرأَ  يَُسوعَ  ألَنَّ  ُمْغتَاظٌ  َوهُوَ  اْلَمْجَمعِ، َرئِيسُ  فَأَجابَ  هللاَ. َوَمجَّ

ْبِت،  اْستَْشفُوا،وَ  اْئتُوا هِذهِ  فَفِي اْلَعَمُل، فِيهَا بَِغييَنْ  أَيَّامٍ  ِستَّةُ  ِهيَ » :لِْلَجْمعِ  َوقَالَ  السَّ

ْبتِ  يَْومِ  فِي َولَْيسَ  بُّ  فَأََجابَهُ .«السَّ  ُكمْ ِمنْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  يَُحلُّ  أَالَ  ُمَرائِي يَا» :َوقَالَ  الرَّ

ْبتِ  فِي  اْبنَةُ  َوِهيَ  َوهِذِه، َويَْسقِيِه؟ بِهِ  َويَْمِضي اْلِمْذَودِ  ِمنَ  ِحَماَرهُ  أَوْ  ثَْوَرهُ  السَّ

ْيطَانُ  َربَطَهَا قَدْ  إِْبراِهيَم،  اهذَ  ِمنْ  تَُحلَّ  أَنْ  يَْنبَِغي َكانَ  أََما َسنَةً، َعْشَرةَ  ثََمانِيَ  الشَّ

بَاطِ  ْبِت؟ يَْومِ  فِي الرِّ  حَ َوفَرِ  يَُعانُِدونَهُ، َكانُوا الَِّذينَ  َجِميعُ  أُْخِجلَ  هَذا قَالَ  َوإِذْ  «السَّ

ِ َدائِماً   ِمْنهُ. اْلَكائِنَةِ  اْلَمِجيَدةِ  األَْعَمالِ  بَِجِميعِ  اْلَجْمعِ  ُكلُّ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
$$$ 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الخاِمس من الُصوم الُمقدس ُجمعةيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (92:  19 - 92:  11) التَثنية ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،التَثنية لِموسى النَّبِيِّ  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  بِكَ  َجاءَ  َوإَِذا  فَاْجَعلِ  تَْمتَلَِكهَا، لِِكيْ  إِلَْيهَا َداِخلٌ  أَْنتَ  الَّتِي األَْرضِ  إِلَى إِلهُكَ  الرَّ

يَم، َجبَلِ  َعلَى اْلبََرَكةَ  ، َعْبرِ  فِي هَُما أََما ِعيبَاَل. َجبَلِ  َعلَى َواللَّْعنَةَ  ِجِرزِّ  األُْرُدنِّ

ْمسِ  ُغُروبِ  طَِريقِ  َوَراءَ  اِكنِينَ  اْلَكْنَعانِيِّينَ  أَْرضِ  فِي الشَّ  ابِلَ ُمقَ  اْلَعَربَِة، فِي السَّ

 ْرضَ األَ  َوتَْمتَلُِكوا لِتَْدُخلُوا األُْرُدنَّ  َعابُِرونَ  ألَنَُّكمْ  ُموَرةَ؟ بَلُّوطَاتِ  بَِجانِبِ  اْلِجْلَجاِل،

بُّ  الَّتِي  َواألَْحَكامِ  اْلفََرائِضِ  َجِميعَ  فَاْحفَظُوا َوتَْسُكنُونَهَا. تَْمتَلُِكونَهَا يُْعِطيُكمْ  إِلهُُكمْ  الرَّ

 ظُونَ تَْحفَ  الَّتِي َواألَْحَكامُ  اْلفََرائِضُ  ِهيَ  هِذهِ » لِتَْعَملُوهَا. اْليَْومَ  أََماَمُكمُ  َواِضعٌ  أَنَا الَّتِي

بُّ  أَْعطَاكَ  الَّتِي األَْرضِ  فِي لِتَْعَملُوهَا  ْحيَْونَ تَ  الَّتِي األَيَّامِ  ُكلَّ  لِتَْمتَلَِكهَا آبَائِكَ  إِلهُ الرَّ

 لَىعَ  آلِهَتَهَا تَِرثُونَهَا الَّتِي األَُممُ  َعبََدتِ  َحْيثُ  األََماِكنِ  َجِميعَ  تُْخِربُونَ : األَْرضِ  َعلَى

اِمَخِة، اْلِجبَالِ   َمَذابَِحهُْم، َوتَْهِدُمونَ  َخْضَراَء. َشَجَرةٍ  ُكلِّ  َوتَْحتَ  َلَِل،التِّ  َوَعلَى الشَّ

ُرونَ   آلِهَتِِهْم، تََماثِيلَ  َوتُقَطُِّعونَ  بِالنَّاِر، َسَواِريَهُمْ  َوتُْحِرقُونَ  أَْنَصابَهُْم، َوتَُكسِّ

بِّ  هَكَذا تَْفَعلُوا الَ  اْلَمَكاِن. ذلِكَ  ِمنْ  اْسَمهُمْ  َوتَْمُحونَ   الَِّذي اْلَمَكانُ  بَلِ  إِلِهُكْم. لِلرَّ

بُّ  يَْختَاُرهُ   هُنَاكَ  إِلَىوَ  تَْطلُبُونَ  ُسْكنَاهُ  فِيِه، اْسَمهُ لِيََضعَ  أَْسبَاِطُكمْ  َجِميعِ  ِمنْ  إِلهُُكمْ  الرَّ

ُمونَ  تَأْتُوَن،  أَْيِديُكمْ  َوَرفَائِعَ  َوُعُشوَرُكمْ  َوَذبَائَِحُكمْ  ُمْحَرقَاتُِكمْ : هُنَاكَ  إِلَى َوتُقَدِّ

بِّ  أََمامَ  هُنَاكَ  َوتَأُْكلُونَ  َوَغنَِمُكْم، بَقَِرُكمْ  َوأَْبَكارَ  َونََوافِلَُكمْ  َونُُذوَرُكمْ   إِلِهُكْم، الرَّ

بُّ  بَاَرَكُكمُ  َكَما َوبُيُوتُُكمْ  أَْنتُمْ  أَْيِديُكمْ  إِلَْيهِ  تَْمتَدُّ  َما بُِكلِّ  َوتَْفَرُحونَ   َملُواتَعْ  الَ » ْم.إِلهُكُ  الرَّ

 ألَنَُّكمْ  َعْينَْيِه. فِي َصلَحَ  َمْهَما إِْنَسانٍ  ُكلُّ  أَيْ  اْليَْوَم، هُنَا َعاِملُونَ  نَْحنُ  َما ُكلِّ  َحَسبَ 

بُّ  يُْعِطيُكمُ  اللََّذْينِ  َوالنَِّصيبِ  اْلَمقَرِّ  إِلَى اآلنَ  َحتَّى تَْدُخلُوا لَمْ   َعبَْرتُمُ  ىفََمتَ  إِلهُُكْم. الرَّ

بُّ  لَُكمُ  يَْقِسُمهَا الَّتِي األَْرضَ  َوَسَكْنتُمُ  األُْرُدنَّ   ُكمُ أَْعَدائِ  َجِميعِ  ِمنْ  َوأََراَحُكمْ  إِلهُُكْم، الرَّ
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بُّ  يَْختَاُرهُ  الَِّذي فَاْلَمَكانُ  آِمنِيَن، َوَسَكْنتُمْ  َحَوالَْيُكمْ  الَِّذينَ   فِيِه، َمهُاسْ  لِيُِحلَّ  إِلهُُكمْ  الرَّ

 ْيِديُكمْ أَ  َوَرفَائِعَ  َوُعُشوَرُكمْ  َوَذبَائَِحُكمْ  ُمْحَرقَاتُِكمْ : بِهِ  أُوِصيُكمْ  أَنَا َما ُكلَّ  إِلَْيهِ  تَْحِملُونَ 

. تَْنُذُرونَهَا الَّتِي نُُذوِرُكمُ  ِخيَارِ  َوُكلَّ  بِّ بِّ  أََمامَ  َوتَْفَرُحونَ  لِلرَّ  نُوُكمْ َوبَ  أَْنتُمْ  إِلِهُكمْ  الرَّ

 نَِصيبٌ  َوالَ  قِْسمٌ  لَهُ لَْيسَ  ألَنَّهُ أَْبَوابُِكمْ  فِي الَِّذي َوالَلَِّويُّ  إَِماُؤُكْم،وَ  َوَعبِيُدُكمْ  َوبَنَاتُُكمْ 

 الَِّذي اْلَمَكانِ  فِي بَلْ  تََراهُ. َمَكانٍ  ُكلِّ  فِي ُمْحَرقَاتِكَ  تُْصِعدَ  أَنْ  ِمنْ  اِْحتَِرزْ » َمَعُكْم.

بُّ  يَْختَاُرهُ   أَنَا َما ُكلَّ  تَْعَملُ  َوهُنَاكَ  ُمْحَرقَاتَِك، تُْصِعدُ  هُنَاكَ  أَْسبَاِطكَ  أََحدِ  فِي الرَّ

 َوابَِك،أَبْ  َجِميعِ  فِي لَْحًما َوتَأُْكلُ  تَْذبَحُ  نَْفُسكَ  تَْشتَِهي َما ُكلِّ  ِمنْ  َولِكنْ  بِِه. أُوِصيكَ 

بِّ  بََرَكةِ  َحَسبَ   َواإِليَِّل. َكالظَّْبيِ  يَأُْكَلَنِهِ  َوالطَّاِهرُ  النَِّجسُ  أَْعطَاكَ  الَّتِي إِلِهكَ  الرَّ

ا مُ  َوأَمَّ  ابِكَ أَْبوَ  فِي تَأُْكلَ  أَنْ  لَكَ  يَِحلُّ  الَ  َكاْلَماِء. تَْسفُِكهُ األَْرضِ  َعلَى تَأُْكْلهُ فََلَ  الدَّ

 ُذوِركَ نُ  ِمنْ  َشْيئًا َوالَ  َوَغنَِمَك، بَقَِركَ  أَْبَكارَ  َوالَ  َوَزْيتَِك، َوَخْمِركَ  ِحْنطَتِكَ  ُعْشرَ 

بِّ  أََمامَ  بَلْ  يَِدَك. َوَرفَائِعِ  َونََوافِلِكَ  تَْنُذُر، الَّتِي  ِذيالَّ  اْلَمَكانِ  فِي تَأُْكلُهَا إِلِهكَ  الرَّ

بُّ  يَْختَاُرهُ   ابَِك،أَْبوَ  فِي الَِّذي َوالَلَِّويُّ  َوأََمتُكَ  َوَعْبُدكَ  َواْبنَتُكَ  َواْبنُكَ  أَْنتَ  إِلهَُك، الرَّ

بِّ  أََمامَ  َوتَْفَرحُ  تْ  َما بُِكلِّ  إِلِهكَ  الرَّ ، تَْتُركَ  أَنْ  ِمنْ  اِْحتَِرزْ  يَُدَك. إِلَْيهِ  اْمتَدَّ  لَّ كُ  الَلَِّويَّ

عَ  إَِذا» أَْرِضَك. َعلَى أَيَّاِمكَ  بُّ  َوسَّ  لَْحًما، آُكلُ : َوقُْلتَ  َكلََّمكَ  َكَما تُُخوَمكَ  إِلهُكَ  الرَّ

 َكانَ  إَِذا لَْحًما. تَأُْكلُ  نَْفُسكَ  تَْشتَِهي َما ُكلِّ  فَِمنْ  لَْحًما تَأُْكلَ  أَنْ  تَْشتَِهي نَْفَسكَ  ألَنَّ 

بُّ  يَْختَاُرهُ  الَِّذي اْلَمَكانُ   ِركَ بَقَ  ِمنْ  فَاْذبَحْ  َعْنَك، بَِعيًدا فِيهِ  اْسَمهُ لِيََضعَ  إِلهُكَ  الرَّ

بُّ  أَْعطَاكَ  الَّتِي َوَغنَِمكَ   اْشتَهَتْ  َما ُكلِّ  ِمنْ  أَْبَوابِكَ  فِي َوُكلْ  أَْوَصْيتَُك، َكَما الرَّ

 ِكنِ ل َسَواًء. يَأُْكَلَنِهِ  َوالطَّاِهرُ  النَِّجسُ  تَأُْكلُهُ هَكَذا َواإِليَّلُ  الظَّْبيُ  يُْؤَكلُ  َكَما نَْفُسَك.

َم، تَأُْكلَ  الَ  أَنْ  اْحتَِرزْ  مَ  ألَنَّ  الدَّ  أُْكْلهُتَ  الَ  اللَّْحِم. َمعَ  النَّْفسَ  تَأُْكلِ  فََلَ  النَّْفسُ  هُوَ  الدَّ

 إَِذا ،َخْيرٌ  بَْعِدكَ  ِمنْ  َوألَْوالَِدكَ  لَكَ  يَُكونَ  لَِكيْ  تَأُْكْلهُ الَ  َكاْلَماِء. تَْسفُِكهُ األَْرضِ  َعلَى

. َعْينَيِ  فِي اْلَحقَّ  َعِمْلتَ  بِّ ا الرَّ  إِلَى هَبُ َوتَذْ  فَتَْحِملُهَا َونُُذوُرَك، لَكَ  الَّتِي أَْقَداُسكَ  َوأَمَّ

. يَْختَاُرهُ  الَِّذي اْلَمَكانِ  بُّ مَ  اللَّْحمَ : ُمْحَرقَاتِكَ  فَتَْعَملُ  الرَّ بِّ  َمْذبَحِ  َعلَى َوالدَّ  ِهكَ إِل الرَّ

ا بِّ  َمْذبَحِ  َعلَى َدُمهَا فَيُْسفَكُ  َذبَائُِحكَ  َوأَمَّ  .تَأُْكلُهُ َواللَّْحمُ  إِلِهَك، الرَّ

  َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (94 - 9:  12)ِسفِر الُملوك األول 
 

َسةَ  بََرَكتَهُم ،الُملوك األول ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بِّ  َكَلَمُ  َوَكانَ   ْهرِ نَ  ِعْندَ  َواْختَبِئْ  اْلَمْشِرِق، نَْحوَ  َواتَِّجهْ  هُنَا ِمنْ  ْنطَلِقْ إ: »قَائَِلً  لَهُ الرَّ

، ُمقَابِلُ  هُوَ  الَِّذي َكِريثَ   تَُعولَكَ  أَنْ  اْلِغْربَانَ  أََمْرتُ  َوقَدْ  النَّْهرِ  ِمنَ  فَتَْشَربَ  األُْرُدنِّ

، َكَلَمِ  َحَسبَ  َوَعِملَ  فَاْنطَلَقَ  .«هُنَاكَ  بِّ  هُوَ  الَِّذي َكِريثَ  نَْهرِ  ِعْندَ  فَأَقَامَ  َوَذهَبَ  الرَّ

. ُمقَابِلُ   َمَساًء، مٍ َولَحْ  َوبُِخْبزٍ  َصبَاًحا، َولَْحمٍ  بُِخْبزٍ  إِلَْيهِ  تَأْتِي اْلِغْربَانُ  َوَكانَتِ  األُْرُدنِّ

ةٍ  بَْعدَ  َوَكانَ  النَّْهِر. ِمنَ  يَْشَربُ  َوَكانَ  َمانِ  ِمنَ  ُمدَّ  يَُكنْ  لَمْ  ألَنَّهُ يَبَِس، النَّْهرَ  أَنَّ  الزَّ

بِّ  َكَلَمُ  لَهُ َوَكانَ  األَْرِض. فِي َمطَرٌ   نَ لِِصيُدو الَّتِي ِصْرفَةَ  إِلَى اْذهَبْ  قُمِ : »قَائَِلً  الرَّ

 َوَجاءَ  ِصْرفَةَ  إِلَى َوَذهَبَ  فَقَامَ  .«تَُعولَكَ  أَنْ  أَْرَملَةً  هُنَاكَ  أََمْرتُ  قَدْ  هَُوَذا هُنَاكَ  َوأَقِمْ 

 لِي هَاتِي: »َوقَالَ  فَنَاَداهَا ِعيَدانًا، تَقُشُّ  هُنَاكَ  أَْرَملَةٍ  بِاْمَرأَةٍ  َوإَِذا اْلَمِدينَِة، بَابِ  إِلَى

 يلِ  هَاتِي: »َوقَالَ  نَاَداهَا بِِه، لِتَأْتِيَ  َذاِهبَةٌ  ِهيَ  َوفِيَما .«فَأَْشَربَ  إِنَاءٍ  فِي َماءٍ  قَلِيلَ 

بُّ  هُوَ  َحيٌّ : »فَقَالَتْ  .«يَِدكِ  فِي ُخْبزٍ  ِكْسَرةَ   لِكنْ وَ  َكْعَكةٌ، ِعْنِدي لَْيَستْ  إِنَّهُ إِلهَُك، الرَّ

قِيقِ  ِمنَ  َكفّ  ِمْلءُ  اِر، فِي الدَّ ْيتِ  ِمنَ  َوقَلِيلٌ  اْلُكوَّ  ْينِ ُعودَ  أَقُشُّ  َوهأَنََذا اْلُكوِز، فِي الزَّ

 لِياْدخُ  تََخافِي الَ : »إِيلِيَّا لَهَا فَقَالَ  .«نَُموتُ  ثُمَّ  لِنَأُْكلَهُ َوالْبنِي لِي َوأَْعَملَهُ آلتِيَ 

الً  َصِغيَرةً  َكْعَكةً  ِمْنهَا لِي اْعَملِي َولِكنِ  َكقَْولِِك، َواْعَملِي ، بِهَا َواْخُرِجي أَوَّ  ثُمَّ  إِلَيَّ

بُّ  قَالَ  هَكَذا ألَنَّهُ أَِخيًرا. َوالْبنِكِ  لَكِ  اْعَملِي ارَ  إِنَّ : إِْسَرائِيلَ  إِلهُ الرَّ قِيقِ  ُكوَّ  الَ  الدَّ

ْيتِ  َوُكوزَ  يَْفُرُغ، بُّ  يُْعِطي فِيهِ  الَِّذي اْليَْومِ  إِلَى يَْنقُُص، الَ  الزَّ  ْجهِ وَ  َعلَى َمطًَرا الرَّ

ارُ  أَيَّاًما. َوبَْيتُهَا َوهُوَ  ِهيَ  َوأََكلَتْ  إِيلِيَّا، قَْولِ  َحَسبَ  َوفََعلَتْ  فََذهَبَتْ  .«األَْرضِ   ُكوَّ

قِيقِ  ْيتِ  َوُكوزُ  يَْفُرْغ، لَمْ  الدَّ بِّ  قَْولِ  َحَسبَ  يَْنقُْص، لَمْ  الزَّ  يَدِ  نْ عَ  بِهِ  تََكلَّمَ  الَِّذي الرَّ

ا َمَرُضهُ َواْشتَدَّ  اْلبَْيتِ  َصاِحبَةِ  اْلَمْرأَةِ  اْبنُ  َمِرضَ  األُُمورِ  هِذهِ  َوبَْعدَ  إِيلِيَّا.  َحتَّى ِجّدً

 إِْثِمي ْذِكيرِ لِتَ  إِلَيَّ  ِجْئتَ  هَلْ  هللاِ  َرُجلَ  يَا َولَكَ  لِي َما: »إِليلِيَّا فَقَالَتْ  نََسَمةٌ. فِيهِ  تَْبقَ  لَمْ 

 لِّيَّةِ اْلعُ  إِلَى بِهِ  َوَصِعدَ  ِحْضنِهَا ِمنْ  َوأََخَذهُ  «اْبنَكِ  أَْعِطينِي: »لَهَا فَقَالَ  «اْبنِي؟ َوإَِماتَةِ 
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بِّ  إِلَى َوَصَرخَ  َسِريِرِه، َعلَى َوأَْضَجَعهُ بِهَا، ُمقِيًما َكانَ  الَّتِي  بُّ الرَّ  أَيُّهَا: »َوقَالَ  الرَّ

 دَ فَتََمدَّ  «اْبنَهَا؟ بِإَِماتَتِكَ  أََسأْتَ  قَدْ  ِعْنَدهَا نَاِزلٌ  أَنَا الَّتِي األَْرَملَةِ  إِلَى أَأَْيًضا إِلِهي،

اٍت، ثََلَثَ  اْلَولَدِ  َعلَى بِّ  إِلَى َوَصَرخَ  َمرَّ  َذاه نَْفسُ  لِتَْرجعْ  إِلِهي، َربُّ  يَا: »َوقَالَ  الرَّ

بُّ  فََسِمعَ  .«َجْوفِهِ  إِلَى اْلَولَدِ   فََعاَش. هِ َجْوفِ  إِلَى اْلَولَدِ  نَْفسُ  فََرَجَعتْ  إِيلِيَّا، لَِصْوتِ  الرَّ

ِه، َوَدفََعهُ اْلبَْيتِ  إِلَى اْلُعلِّيَّةِ  ِمنَ  بِهِ  َونََزلَ  اْلَولَدَ  إِيلِيَّا فَأََخذَ   اْنظُِري،: »إِيلِيَّا َوقَالَ  ألُمِّ

بِّ ا َكَلَمَ  َوأَنَّ  هللاِ، َرُجلُ  أَنَّكَ  َعلِْمتُ  اْلَوْقتَ  هَذا: »إِليلِيَّا اْلَمْرأَةُ  فَقَالَتِ  .«َحيٌّ  اْبنُكِ   لرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«َحقٌّ  فَِمكَ  فِي

 

 (19 - 1:  2)ِسفِر األمثال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثال لُِسليمان الَحكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 فَتَاكَ شَ  َوْلتَْحفَظَ  التََّدابِيِر، لِِحْفظِ  فَْهِمي، إِلَى أُُذنَكَ  أَِملْ  ِحْكَمتِي إِلَى أَْصَِ  ْبنِي،إ يَا

ْيِت، ِمنَ  أَْنَعمُ  َوَحنَُكهَا َعَسَلً، تَْقطَُرانِ  األَْجنَبِيَّةِ  اْلَمْرأَةِ  َشفَتَيِ  ألَنَّ  َمْعِرفَةً.  ِكنَّ ل الزَّ

ةٌ  َعاقِبَتَهَا ةٌ حَ  َكاألَْفَسْنتِيِن، ُمرَّ ْيِن. ِذي َكَسْيفٍ  ادَّ  اْلَمْوتِ  إِلَى تَْنَحِدَرانِ  قََدَماهَا َحدَّ

كُ  َخطََواتُهَا لَ  لِئََلَّ  بِاْلهَاِويَِة. تَتََمسَّ  ْشُعُر.تَ  َوالَ  َخطََواتُهَا تََمايَلَتْ  اْلَحيَاِة، طَِريقَ  تَتَأَمَّ

وا َوالَ  لِي، اْسَمُعوا اْلبَنُونَ  أَيُّهَا َواآلنَ   ،َعْنهَا طَِريقَكَ  أَْبِعدْ  فَِمي. َكلَِماتِ  َعنْ  تَْرتَدُّ

 تَْشبَعَ  ئََلَّ لِ  لِْلقَاِسي. َوِسنِينَكَ  آلَخِريَن، َزْهَركَ  تُْعِطيَ  لِئََلَّ  بَْيتِهَا، بَابِ  إِلَى تَْقَربْ  َوالَ 

تَِك، ِمنْ  األََجانِبُ   فَنَاءِ  ْندَ عِ  أََواِخِرَك، فِي فَتَنُوحَ  َغِريٍب. بَْيتِ  فِي أَْتَعابُكَ  َوتَُكونَ  قُوَّ

 التَّْوبِيَخ. قَْلبِي َوَرَذلَ  األََدَب، أَْبَغْضتُ  أَنِّي َكْيفَ : فَتَقُولَ  َوِجْسِمَك، لَْحِمكَ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (2 - 1:  40)ِسفِر إشعياء 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،إشعياء النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

، يَقُولُ  هَكَذا َواآلنَ  بُّ  فََدْيتُكَ  ألَنِّي تََخفْ  الَ : إِْسَرائِيلُ  يَا َوَجابِلُكَ  يَْعقُوبُ  يَا َخالِقُكَ  الرَّ

 ُمُركَ تَغْ  فََلَ  األَْنهَارِ  َوفِي َمَعَك، فَأَنَا اْلِميَاهِ  فِي اْجتَْزتَ  إَِذا لِي. أَْنتَ  بِاْسِمكَ  َدَعْوتُكَ 

بُّ  أَنَا ألَنِّي يُْحِرقَُك. الَ  َواللَِّهيبُ  تُْلَذُع، فََلَ  النَّارِ  فِي َمَشْيتَ  إَِذا  قُدُّوسُ  إِلهُكَ  الرَّ

 اَعِزيزً  ِصْرتَ  إِذْ  ِعَوَضَك. َوَسبَا ُكوشَ  فِْديَتََك، ِمْصرَ  َجَعْلتُ  ُمَخلُِّصكَ  إِْسَرائِيَل،

ًما، َعْينَيَّ  فِي  الَ  .نَْفِسكَ  ِعَوضَ  َوُشُعوبًا ِعَوَضكَ  أُنَاًسا أُْعِطي أَْحبَْبتُكَ  قَدْ  َوأَنَا ُمَكرَّ

َمالِ  أَقُولُ  أَْجَمُعَك. اْلَمْغِربِ  َوِمنَ  بِنَْسلَِك، آتِي اْلَمْشِرقِ  ِمنَ  َمَعكَ  فَإِنِّي تََخفْ   :لِلشَّ

 َمنْ  ُكلِّ بِ  األَْرِض. أَْقَصى ِمنْ  َوبِبَنَاتِي بَِعيٍد، ِمنْ  بِبَنِيَّ  اِيتِ  تَْمنَعْ  الَ : َولِْلَجنُوبِ  أَْعِط،

ْعبَ  أَْخِرجِ  َوَصنَْعتُهُ. َوَجبَْلتُهُ َخلَْقتُهُ َولَِمْجِدي بِاْسِمي ُدِعيَ   وٌن،ُعيُ َولَهُ األَْعَمى الشَّ

 هَذابِ  يُْخبِرُ  ِمْنهُمْ  َمنْ  اْلقَبَائِلُ  َوْلتَْلتَئِمِ  َمًعا األَُممِ  ُكلَّ  يَا اِْجتَِمُعوا آَذاٌن. َولَهُ َواألََصمَّ 

لِيَّاِت؟ َويُْعلُِمنَا ُموا بِاألَوَّ ُروا ُشهُوَدهُمْ  لِيُقَدِّ  ٌق.ِصدْ : فَيَقُولُوا لِيَْسَمُعوا أَوْ  َويَتَبَرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.

 

 (2:  09 - 2:  03)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ا»  أََمامَ وَ  َعنِّي، يَْبتَِعُدونَ  يَْكَرهُونَنِي َمثََلً. لَهُمْ  َوأَْصبَْحتُ  أُْغنِيَتَهُْم، فَِصْرتُ  اآلنَ  أَمَّ

َمامَ  فَنََزُعوا َوقَهََرنِي، اْلَعنَانَ  أَْطلَقَ  ألَنَّهُ اْلبَْصِق. َعنِ  يُْمِسُكوا لَمْ  َوْجِهي اِمي الزِّ  .قُدَّ

 َسُدواأَفْ  لِْلبََواِر. طُُرقَهُمْ  َعلَيَّ  َويُِعدُّونَ  ِرْجلِي، يُِزيُحونَ  يَقُوُمونَ  اْلفُُروخُ  اْليَِمينِ  َعنِ 

ةِ اْلهَ  تَْحتَ  َعِريضٍ  َكَصْدعٍ  يَأْتُونَ  َعلَْيِهْم. ُمَساِعدَ  الَ  ُسقُوِطي َعلَى أََعانُوا ُسبُلِي  دَّ

يحِ  طََرَدتْ  أَْهَوالٌ  َعلَيَّ  اِْنقَلَبَتْ  يَتََدْحَرُجوَن.  َكالسََّحابِ  فََعبََرتْ  نِْعَمتِي، َكالرِّ
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، نَْفِسي اْنهَالَتْ  فَاآلنَ » َسَعاَدتِي.  اِميِعظَ  يَْنَخرُ  اللَّْيلَ  اْلَمَذلَِّة. أَيَّامُ  َوأََخَذْتنِي َعلَيَّ

، ةِ  بَِكْثَرةِ  تَْهَجُع. الَ  َوَعاِرقِيَّ  فِيَّ دَّ رَ  الشِّ  قَدْ  نِي.َحَزَمتْ  قَِميِصي َجْيبِ  ِمْثلَ  لِْبِسي تَنَكَّ

َماَد. التَُّرابَ  فَأَْشبَْهتُ  اْلَوْحِل، فِي طََرَحنِي  أَقُومُ  يلِ  تَْستَِجيبُ  فََما أَْصُرخُ  إِلَْيكَ  َوالرَّ

. تَْنتَبِهُ فََما ْلتَ  إِلَيَّ  ،َحَمْلتَنِي تَْضطَِهُدنِي. يَِدكَ  بِقُْدَرةِ  نَْحِوي ِمنْ  َجافٍ  إِلَى تََحوَّ

يحَ  تَنِيأَْرَكبْ  ْبتَنِي الرِّ هًا. َوَذوَّ  بَْيتِ  َوإِلَى تُِعيُدنِي، اْلَمْوتِ  إِلَى أَنَّكَ  أَْعلَمُ  ألَنِّي تََشوُّ

. ُكلِّ  ِميَعادِ   أَلَمْ » ا؟َعلَْيهَ  يَْستَِغيثُ  أَالَ  اْلبَلِيَّةِ  فِي يًَدا؟ يَُمدُّ  أَالَ  اْلَخَرابِ  فِي َولِكنْ  َحيٍّ

ْيتُ  ِحينََما اْلِمْسِكيِن؟ َعلَى نَْفِسي تَْكتَئِبْ  أَلَمْ  يَْوُمهُ؟ َعَسرَ  لَِمنْ  أَْبكِ   َجاءَ  ْيرَ اْلخَ  تََرجَّ

، رُّ َمْتنِي تَُكفُّ  َوالَ  تَْغلِي أَْمَعائِي الدَُّجى. فََجاءَ  النُّورَ  َواْنتَظَْرتُ  الشَّ  ْلَمَذلَِّة.ا أَيَّامُ  تَقَدَّ

ئَاِب، أًَخا ِصْرتُ  أَْصُرُخ. اْلَجَماَعةِ  فِي قُْمتُ  َشْمسٍ  بَِلَ  لِكنْ  اِْسَوَدْدتُ   َوَصاِحبًا لِلذِّ

تْ  َوِعظَاِمي َعلَيَّ  ِجْلِدي َحِرشَ  النََّعاِم. لِِرئَالِ  . اْلَحَراَرةِ  ِمنَ  اْحتَرَّ  ُعوِدي َصارَ  فِيَّ

، قَطَْعتُ  َعْهًدا اْلبَاِكيَن. لَِصْوتِ  َوِمْزَماِري لِلنَّْوحِ،  ْذَراَء؟عَ  فِي أَتَطَلَّعُ  فََكْيفَ  لَِعْينَيَّ

،ا لَِعاِملِ  اْلبََوارُ  أَلَْيسَ  األََعالِي؟ ِمنَ  اْلقَِديرِ  َونَِصيبُ  فَْوُق، ِمنْ  هللاِ  قِْسَمةُ  ِهيَ  َوَما رِّ  لشَّ

 ْنتُ كُ  إِنْ  َخطََواتِي؟ َجِميعَ  َويُْحِصي طُُرقِي، يَْنظُرُ  هُوَ  أَلَْيسَ  اإِلْثِم؟ لِفَاِعلِي َوالنُّْكرُ 

، إِلَى ِرْجلِي أَْسَرَعتْ  أَوْ  اْلَكِذِب، َمعَ  َسلَْكتُ  قَدْ  ، ِميَزانِ  فِي لِيَِزنِّي اْلِغشِّ  اْلَحقِّ

، َوَراءَ  قَْلبِي َوَذهَبَ  الطَِّريِق، َعنِ  َخطََواتِي َحاَدتْ  َكَمالِي. إِنْ  هللاُ  فَيَْعِرفَ   وْ أَ  َعْينَيَّ

 لَىعَ  قَْلبِي َغِويَ  تُْستَأَْصْل. إِنْ  َوفُُروِعي يَأُْكْل، َوَغْيِري بَِكفِّي، أَْزَرعْ  َعْيبٌ  لَِصقَ 

ُروَن. آخَ  َعلَْيهَا َوْليَْنَحنِ  آلَخَر، اْمَرأَتِي قَِريبِي، فَْلتَْطَحنِ  بَابِ  َعلَى َكَمْنتُ  أَوْ  اْمَرأٍَة،

 اْلهََلَِك، إِلَى َحتَّى تَأُْكلُ  نَارٌ  لِْلقَُضاِة. ألَنَّهَا يُْعَرضُ  إِْثمٌ  َوِهيَ  َرِذيلَةٌ، هِذهِ  ألَنَّ 

، َعلَيَّ  َدْعَواهَُما فِي َوأََمتِي َعْبِدي َحقَّ  َرفَْضتُ  ُكْنتُ  َمْحُصولِي. إِنْ  ُكلَّ  َوتَْستَأِْصلُ 

 فِي َصانِِعي أُِجيبُهُ؟ أََولَْيسَ  فَبَِماَذا اْفتَقََد، َوإَِذا هللاُ؟ يَقُومُ  ِحينَ  أَْصنَعُ  ُكْنتُ  فََماَذا

َرنَا َوقَدْ  َصانَِعهُ، نِ اْلبَطْ  ِحِم؟ إِنْ  فِي َواِحدٌ  َصوَّ  َعنْ  اْلَمَساِكينَ  َمنَْعتُ  ُكْنتُ  الرَّ

 لْ اْليَتِيُم. بَ  ِمْنهَا أََكلَ  فََما َوْحِدي لُْقَمتِي أََكْلتُ  األَْرَملَِة، أَوْ  َعْينَيِ  أَْفنَْيتُ  أَوْ  ُمَراِدِهْم،

 لَِعَدمِ  هَالًِكا َرأَْيتُ  ُكْنتُ  هََدْيتُهَا. إِنْ  أُمِّي بَْطنِ  َوِمنْ  َكأٍَب، ِعْنِدي َكبِرَ  ِصبَايَ  ُمْنذُ 
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ةِ  اْستَْدفَأَ  َوقَدِ  َحقََواهُ  تُبَاِرْكنِي لَمْ  ِكْسَوٍة، إِنْ  بَِلَ  فَقِيًرا أَوْ  اللِّْبسِ   ُكْنتُ  . إِنْ َغنَِمي بَِجزَّ

ا اْليَتِيمِ  َعلَى يَِدي هََزْزتُ  قَدْ   َكتِفِي، نْ مِ  َعُضِدي اْلبَاِب، فَْلتَْسقُطْ  فِي َعْونِي َرأَْيتُ  لَمَّ

، ُرْعبٌ  هللاِ  ِمنَ  اْلبََوارَ  ألَنَّ  قََصبَتِهَا، ِمنْ  ِذَراِعي َوْلتَْنَكِسرْ   لَمْ  َجَلَلِهِ  َوِمنْ  َعلَيَّ

هَبَ  َجَعْلتُ  قَدْ  ُكْنتُ  أَْستَِطْع. إِنْ   ْنتُ كُ  ُمتََّكلِي. إِنْ  أَْنتَ : لِإِلْبِريزِ  قُْلتُ  أَوْ  َعْمَدتِي، الذَّ

 لنُّورِ ا إِلَى نَظَْرتُ  قَدْ  ُكْنتُ  َكثِيًرا. إِنْ  َوَجَدتْ  يَِدي َوألَنَّ  ثَْرَوتِي َكثَُرتْ  إِذْ  فَِرْحتُ  قَدْ 

ا، قَْلبِي بِاْلبَهَاِء، َوَغِويَ  يَِسيرُ  اْلقََمرِ  إِلَى أَوْ  َضاَء، ِحينَ   هَذافَِمي، فَ  يَِدي َولَثَمَ  ِسّرً

 ِرْحتُ فَ  قَدْ  ُكْنتُ  فَْوُق. إِنْ  ِمنْ  هللاَ  َجَحْدتُ  قَدْ  أَُكونُ  ألَنِّي لِْلقَُضاِة، يُْعَرضُ  ْثمٌ إِ  أَْيًضا

 نَْفِسهِ  طَلَبِ  فِي يُْخِطئُ  َحنَِكي أََدعْ  لَمْ  ُسوٌء. بَلْ  أََصابَهُ ِحينَ  َشِمتُّ  أَوْ  ُمْبِغِضي بِبَلِيَّةِ 

 بٌ طََعاِمِه؟ َغِري ِمنْ  يَْشبَعْ  لَمْ  بِأََحدٍ  يَأْتِي َمنْ : يَقُولُوا لَمْ  َخْيَمتِي أَْهلُ  َكانَ  بِلَْعنٍَة. إِنْ 

 إِلْخفَاءِ  ْنبِيذَ  َكالنَّاسِ  َكتَْمتُ  قَدْ  ُكْنتُ  أَْبَوابِي. إِنْ  لِْلُمَسافِرِ  فَتَْحتُ . اْلَخاِرجِ  فِي يَبِتْ  لَمْ 

َعْتنِي َغفِيًرا، ُجْمهُوًرا َرِهْبتُ  ِحْضنِي. إِذْ  فِي إِْثِمي  َولَمْ  فََكفَْفتُ  اْلَعَشائِِر، إِهَانَةُ  َوَروَّ

 يلِ  َوَمنْ . اْلقَِديرُ  لِيُِجْبنِي. إِْمَضائِي هَُوَذا يَْسَمُعنِي؟ بَِمنْ  لِي اْلبَاِب. َمنْ  ِمنَ  أَْخُرجْ 

 ْنتُ لِي. كُ  تَاًجا أُْعِصبُهَا ُكْنتُ . َكتِفِي َعلَى أَْحِملُهَا َخْصِمي، فَُكْنتُ  َكتَبَهَا بَِشْكَوى

 َعلَيَّ  َصَرَختْ  قَدْ  أَْرِضي َكانَتْ  َكَشِريٍف. إِنْ  ِمْنهُ َوأَْدنُو َخطََواتِي بَِعَددِ  أُْخبُِرهُ 

ٍة، بَِلَ  َغلَّتَهَا أََكْلتُ  قَدْ  ُكْنتُ  َجِميًعا. إِنْ  أَْتَلَُمهَا َوتَبَاَكتْ   أَْنفُسَ  أَْطفَأْتُ  أَوْ  فِضَّ

ِعيرِ  َوبََدلَ  َشْوٌك، لِيَْنبُتْ  اْلِحْنطَةِ  أَْصَحابِهَا، فَِعَوضَ  تْ . «َزَوانٌ  الشَّ  .وبَ أَيُّ أَْقَوالُ  تَمَّ

َجالُ  هُؤالَءِ  فََكفَّ  ا لَِكْونِهِ  أَيُّوبَ  ُمَجاَوبَةِ  َعنْ  الثََّلَثَةُ  الرِّ  َحِميَ نَْفِسِه. فَ  َعْينَيْ  فِي بَاّرً

 نَّهُأل َغَضبُهُ َحِميَ  أَيُّوبَ  َعلَى. َرامٍ  َعِشيَرةِ  ِمنْ  اْلبُوِزيِّ  بََرْخئِيلَ  ْبنِ  أَلِيهُوَ  َغَضبُ 

 َجَوابًا ايَِجُدو لَمْ  ألَنَّهُمْ  َغَضبُهُ، َحِميَ  الثََّلَثَةِ  أَْصَحابِهِ  هللاِ. َوَعلَى ِمنَ  أَبَرَّ  نَْفَسهُ َحَسبَ 

يَّاًما. أَ  ِمْنهُ أَْكثَرُ  ألَنَّهُمْ  بِاْلَكَلَِم، أَيُّوبَ  َعلَى َصبَرَ  قَدْ  أَلِيهُو أَيُّوَب. َوَكانَ  َواْستَْذنَبُوا

ا َجالِ  أَْفَواهِ  فِي َجَوابَ  الَ  أَنَّهُ أَلِيهُو َرأَى فَلَمَّ  .َغَضبُهُ َحِميَ  الثََّلَثَةِ  الرِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (04 - 92:  19) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 13 ، 2:  26 مز

، يَا أََماَمكَ  َويَْسُجُدونَ  يَأْتُوَن، َخلَقتِهُم الَِّذينَ  األَُممِ  ُكلُّ  ُدونَ  َربُّ  إْسَمَك. ألَنَّكَ  َويَُمجِّ

 .هَلِّلُويَا .الَعَجائِبَ  َوَصانِعٌ  أَْنَت َعِظيمٌ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا يَتََحاَوُروَن، َوَسِمَعهُمْ  اْلَكتَبَةِ  ِمنَ  َواِحدٌ  فََجاءَ   أَيَّةُ » :َسأَلَهُ َحَسنًا، أََجابَهُمْ  أَنَّهُ َرأَى فَلَمَّ

لُ  ِهيَ  َوِصيَّةٍ  ؟ أَوَّ لَ  إِنَّ » :يَُسوعُ  فَأََجابَهُ «اْلُكلِّ  يلُ إِْسَرائِ  يَا اْسَمعْ : ِهيَ  اْلَوَصايَا ُكلِّ  أَوَّ

بُّ  بَّ  َوتُِحبُّ  َواِحٌد. َربٌّ  إِلهُنَا الرَّ  ُكلِّ  َوِمنْ  نَْفِسَك، ُكلِّ  َوِمنْ  قَْلبَِك، ُكلِّ  ِمنْ  إِلهَكَ  الرَّ

 كَ قَِريبَ  تُِحبُّ : ِهيَ  ِمْثلُهَا َوثَانِيَةٌ  األُولَى. اْلَوِصيَّةُ  ِهيَ  هِذهِ  قُْدَرتِكَ  ُكلِّ  َوِمنْ  فِْكِرَك،

 مُ ُمَعلِّ  يَا َجيًِّدا» :اْلَكاتِبُ  لَهُ فَقَالَ  .«هَاتَْينِ  ِمنْ  أَْعظَمَ  أُْخَرى َوِصيَّةٌ  لَْيسَ  َكنَْفِسكَ 

 ُكلِّ  َوِمنْ  اْلقَْلِب، ُكلِّ  ِمنْ  َوَمَحبَّتُهُ ِسَواهُ. آَخرُ  َولَْيسَ  َواِحدٌ  هللاُ  ألَنَّهُ قُْلَت، بِاْلَحقِّ 

 نْ مِ  أَْفَضلُ  ِهيَ  َكالنَّْفِس، اْلقَِريبِ  َوَمَحبَّةُ  اْلقُْدَرِة، ُكلِّ  َوِمنْ  النَّْفِس، ُكلِّ  َوِمنْ  اْلفَْهِم،

بَائِحِ  اْلُمْحَرقَاتِ  َجِميعِ  ا .«َوالذَّ  ِعيًدابَ  لَْستَ » :لَهُ قَالَ  بَِعْقل، أََجابَ  أَنَّهُ يَُسوعُ  َرآهُ  فَلَمَّ

 يَْسأَلَهُ. أَنْ  ذلِكَ  بَْعدَ  أََحدٌ  يَْجُسرْ  َولَمْ  «هللاِ  َملَُكوتِ  َعنْ 

 ِ  .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (16 - 2:  19) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

، تَأِْديبَ  تَْحتَقِرْ  الَ  اْبنِي يَا» بِّ بُّ  يُِحبُّهُ الَِّذي ألَنَّ  َوبََّخَك. إَِذا تَُخرْ  َوالَ  الرَّ بُهُ،يُ الرَّ  َؤدِّ

 الَ  اْبنٍ  فَأَيُّ  َكاْلبَنِينَ  هللاُ  يَُعاِملُُكمُ  التَّأِْديبَ  تَْحتَِملُونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  .«يَْقبَلُهُ اْبنٍ  ُكلَّ  َويَْجلِدُ 

بُهُ  الَ  نُُغولٌ  مْ فَأَْنتُ  فِيِه، ُشَرَكاءَ  اْلَجِميعُ  َصارَ  قَدْ  تَأِْديٍب، بَِلَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  َولِكنْ  أَبُوهُ؟ يَُؤدِّ

بِيَن، أَْجَساِدنَا آبَاءُ  لَنَا َكانَ  قَدْ  ثُمَّ  بَنُوَن. ا بِاألَْولَى نَْخَضعُ  أَفََلَ  نَهَابُهُمْ  َوُكنَّا ُمَؤدِّ  ِجّدً

بُونَا أُولئِكَ  ألَنَّ  فَنَْحيَا؟ األَْرَواحِ، ألَبِي ا اْستِْحَسانِِهْم، َحَسبَ  قَلِيلَةً  أَيَّاًما أَدَّ  هَذا َوأَمَّ

 أَنَّهُ يَُرى الَ  اْلَحاِضرِ  فِي تَأِْديبٍ  ُكلَّ  َولِكنَّ  قََداَستِِه. فِي نَْشتَِركَ  لَِكيْ  اْلَمْنفََعِة، فَألَْجلِ 

ا لِْلَحَزنِ  بَلْ  لِْلفََرحِ  بُونَ  الَِّذينَ  فَيُْعِطي أَِخيًرا َوأَمَّ َلَِم. بِرّ  ثََمرَ  بِهِ  يَتََدرَّ ُموا ذلِكَ لِ  لِلسَّ  قَوِّ

َكبَ  اْلُمْستَْرِخيَةَ  األَيَاِديَ   َكيْ لِ  ُمْستَقِيَمةً، َمَسالِكَ  ألَْرُجلُِكمْ  َواْصنَُعوا اْلُمَخلََّعةَ، َوالرُّ

َلَمَ  اِْتبَُعوا يُْشفَى. بِاْلَحِريِّ  بَلْ  األَْعَرُج، يَْعتَِسفَ  الَ   الَّتِي ةَ َواْلقََداسَ  اْلَجِميعِ، َمعَ  السَّ

، أََحدٌ  يََرى لَنْ  بُِدونِهَا بَّ  أَْصلُ  يَْطلُعَ  لِئََلَّ  هللاِ  نِْعَمةِ  ِمنْ  أََحدٌ  يَِخيبَ  لِئََلَّ  ُمَلَِحِظينَ  الرَّ

سَ  اْنِزَعاًجا، َويَْصنَعَ  َمَراَرةٍ   بِيًحاُمْستَ  أَوْ  َزانِيًا أََحدٌ  يَُكونَ  لِئََلَّ  َكثِيُروَن. بِهِ  فَيَتَنَجَّ

 بَُكوِريَّتَهُ. بَاعَ  َواِحَدةٍ  لَةٍ أَكْ  ألَْجلِ  الَِّذي َكِعيُسو،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (2:  2 - 12:  4) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةالَرُسول األولي بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 لِكنْ وَ  َغْيِرِه. أُُمورِ  فِي ُمتََداِخل أَوْ  َشّر، فَاِعلِ  أَوْ  َساِرق، أَوْ  َكقَاتِل، أََحُدُكمْ  يَتَأَلَّمْ  فََلَ 

، َكانَ  إِنْ  دُ  بَلْ  يَْخَجْل، فََلَ  َكَمِسيِحيٍّ  َداءِ الْبتِ  اْلَوْقتُ  ألَنَّهُ اْلقَبِيِل. هَذا ِمنْ  هللاَ  يَُمجِّ

الً  َكانَ  فَإِنْ  هللاِ  بَْيتِ  ِمنْ  اْلقََضاءِ   هللاِ؟ لَ إِْنِجي يُِطيُعونَ  الَ  الَِّذينَ  نِهَايَةُ  ِهيَ  فََما ِمنَّا، أَوَّ

 الَِّذينَ  فَإًِذا، «يَْظهََراِن؟ أَْينَ  َواْلَخاِطئُ  فَاْلفَاِجرُ  يَْخلُُص، بِاْلَجْهدِ  اْلبَارُّ  َكانَ  إِنْ »وَ 

 اْلَخْيِر. َملِ عَ  أَِميٍن،فِي لَِخالِق َكَما أَْنفَُسهُْم، فَْليَْستَْوِدُعوا هللاِ، َمِشيئَةِ  بَِحَسبِ  يَتَأَلَُّمونَ 

يُوخِ  إِلَى أَْطلُبُ  ْيخَ  أَنَا بَْينَُكْم، الَِّذينَ  الشُّ اِهدَ  َرفِيقَهُْم، الشَّ  َوَشِريكَ  اْلَمِسيحِ، آلالَمِ  َوالشَّ

 لْ بَ  اْضِطَرارٍ  َعنِ  الَ  نُظَّاًرا، بَْينَُكمْ  الَّتِي هللاِ  َرِعيَّةَ  اْرَعْوا يُْعلََن، أَنْ  اْلَعتِيدِ  اْلَمْجدِ 

 َصائِِرينَ  لْ بَ  األَْنِصبَِة، َعلَى يَُسودُ  َكَمنْ  َوالَ  بِنََشاٍط، بَلْ  قَبِيحٍ  لِِرْبحٍ  َوالَ  بِاالْختِيَاِر،

ِعيَِّة. أَْمثِلَةً  َعاةِ  َرئِيسُ  ظَهَرَ  َوَمتَى لِلرَّ  ذلِكَ كَ  يَْبلَى. الَ  الَِّذي َمْجدِ الْ  إِْكلِيلَ  تَنَالُونَ  الرُّ

يُوخِ، اْخَضُعوا األَْحَداُث، أَيُّهَا  لِبَْعٍض، بَْعُضُكمْ  َخاِضِعينَ  َجِميًعا َوُكونُوا لِلشُّ

ا اْلُمْستَْكبِِريَن، يُقَاِومُ  هللاَ » :ألَنَّ  بِالتََّواُضعِ، َوتََسْربَلُوا  يُْعِطيِهمْ فَ  اْلُمتََواِضُعونَ  َوأَمَّ

 .«نِْعَمةً 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (0:  16 - 06:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 بَِكلَِمةِ  فِيهَا اَدْينَانَ  َمِدينَةٍ  ُكلِّ  فِي إِْخَوتَنَا َونَْفتَقِدْ  لِنَْرِجعْ » :لِبَْرنَابَا بُولُسُ  قَالَ  أَيَّامٍ  بَْعدَ  ثُمَّ 

، بِّ  ،َمْرقُسَ  يُْدَعى الَِّذي يُوَحنَّا أَْيًضا َمَعهَُما يَأُْخَذا أَنْ  بَْرنَابَا فَأََشارَ  .«هُمْ  َكْيفَ  الرَّ

ا  َعَمِل،لِلْ  َمَعهَُما يَْذهَبْ  َولَمْ  بَْمفِيلِيَّةَ  ِمنْ  فَاَرقَهَُما الَِّذي أَنَّ  يَْستَْحِسنُ  فََكانَ  بُولُسُ  َوأَمَّ

 أََخذَ  َوبَْرنَابَا اآلَخرَ  أََحُدهَُما فَاَرقَ  َحتَّى ُمَشاَجَرةٌ  بَْينَهَُما فََحَصلَ  َمَعهَُما. يَأُْخَذانِهِ  الَ 

ا قُْبُرَس. إِلَى اْلبَْحرِ  فِي َوَسافَرَ  َمْرقُسَ   ِمنَ  َدًعاُمْستَوْ  َوَخَرجَ  ِسيَلَ  فَاْختَارَ  بُولُسُ  َوأَمَّ

دُ  َوِكيلِيِكيَّةَ  ةَ ُسوِريَّ  فِي فَاْجتَازَ  هللاِ. نِْعَمةِ  إِلَى اإِلْخَوةِ   إِلَى َصلَ وَ  ثُمَّ  اْلَكنَائَِس. يَُشدِّ

 ُمْؤِمنَةٍ  يَهُوِديَّةٍ  اْمَرأَةٍ  اْبنُ  تِيُموثَاُوُس، اْسُمهُ هُنَاكَ  َكانَ  تِْلِميذٌ  َوإَِذا َولِْستََرةَ، َدْربَةَ 

، أَبَاهُ  َولِكنَّ   أََرادَ فَ  َوإِيقُونِيَةَ. لِْستََرةَ  فِي الَِّذينَ  اإِلْخَوةِ  ِمنَ  لَهُ َمْشهُوًدا َوَكانَ  يُونَانِيٌّ

 األََماِكِن، تِْلكَ  فِي الَِّذينَ  اْليَهُودِ  أَْجلِ  ِمنْ  َوَختَنَهُ فَأََخَذهُ  َمَعهُ، هَذا يَْخُرجَ  أَنْ  بُولُسُ 

. أَنَّهُ أَبَاهُ  يَْعِرفُونَ  َكانُوا اْلَجِميعَ  ألَنَّ   يُونَانِيٌّ

َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 - 91:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
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 َك،لَ  أُرتلُ  اْلَمََلئَِكة أَمامَ . فَِمي َكلَِماتِ  ُكلُّ  إْستََمْعتَ  أِلَنَّكَ  قَْلبِي، ُكلِّ  ِمنْ  لَكَ  أْعتََرفُ 

 .هَلِّلُويَا .قُْدِسكَ  هَْيَكلِ  فِي َوأَْسُجدُ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ْيثُ حَ  َخِطيَّتُِكمْ  فِي َوتَُموتُونَ  َوَستَْطلُبُونَنِي، أَْمِضي أَنَا» :أَْيًضا يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ 

: يَقُولُ  ىَحتَّ  نَْفَسهُ يَْقتُلُ  أَلََعلَّهُ» :اْليَهُودُ  فَقَالَ  .«تَأْتُوا أَنْ  أَْنتُمْ  تَْقِدُرونَ  الَ  أَنَا أَْمِضي

ا أَْسفَُل، ِمنْ  أَْنتُمْ » :لَهُمْ  فَقَالَ  «تَأْتُوا؟ أَنْ  أَْنتُمْ  تَْقِدُرونَ  الَ  أَنَا أَْمِضي َحْيثُ   فَِمنْ  اأَنَ  أَمَّ

ا اْلَعالَِم، هَذا ِمنْ  أَْنتُمْ  فَْوقُ   فِي تَُموتُونَ  إِنَُّكمْ : لَُكمْ  فَقُْلتُ  اْلَعالَِم. هَذا ِمنْ  فَلَْستُ  أَنَا أَمَّ

 َمنْ : »لَهُ فَقَالُوا .«َخطَايَاُكمْ  فِي تَُموتُونَ  هُوَ  أَنَا أَنِّي تُْؤِمنُوا لَمْ  إِنْ  ألَنَُّكمْ  َخطَايَاُكْم،

 أَتََكلَّمُ  ةً َكثِيرَ  أَْشيَاءَ  لِي إِنَّ  بِِه. أَْيًضا أَُكلُِّمُكمْ  َما اْلبَْدءِ  ِمنَ  أَنَا» :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  «أَْنَت؟

 أَقُولُهُ فَهَذا ِمْنهُ، َسِمْعتُهُ َما َوأَنَا َحق هُوَ  أَْرَسلَنِي الَِّذي لِكنَّ  نَْحِوُكْم، ِمنْ  بِهَا َوأَْحُكمُ 

ِ َدائِماً   اآلِب. َعنِ  لَهُمْ  يَقُولُ  َكانَ  أَنَّهُ يَْفهَُموا َولَمْ  .«لِْلَعالَمِ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الخاِمس من الُصوم الُمقدس َسبتيوم ال
 

 بَاِكر

 (13 - 0:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهر التلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
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َلَِة، َساِمعَ  يَا  .لِّلُويَاهَ َكَلم ُمَخالِفي النَاُموس، قَد قَِوي َعلَينَا.  .بََشرٍ  ُكلُّ  يَأْتِي إِلَْيكَ  الصَّ
 

وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أَالَ  ِمْنهَا، َواِحًدا َوأََضاعَ  َخُروٍف، ِمئَةُ  لَهُ ِمْنُكمْ  إِْنَسانٍ  أَيُّ : قِائَِلً  اْلَمثَلِ  بِهَذا فََكلََّمهُمْ 

يَِّة، فِي َوالتِّْسِعينَ  التِّْسَعةَ  يَْتُركُ  الِّ  ألَْجلِ  َويَْذهَبَ  اْلبَرِّ  َوَجَدهُ  اَوإِذَ  يَِجَدهُ؟ َحتَّى الضَّ

: لَهُمُ  ائَِلً قَ  َواْلِجيَرانَ  األَْصِدقَاءَ  َويَْدُعو بَْيتِهِ  إِلَى َويَأْتِي فَِرًحا، َمْنِكبَْيهِ  َعلَى يََضُعهُ

. َخُروفِي َوَجْدتُ  ألَنِّي َمِعي، اْفَرُحوا الَّ  فِي فََرحٌ  يَُكونُ  هَكَذا إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  الضَّ

َماءِ  ا َوتِْسِعينَ  تِْسَعةٍ  ِمنْ  أَْكثَرَ  يَتُوبُ  َواِحدٍ  بَِخاِطئٍ  السَّ  أَوْ  ْوبٍَة.تَ  إِلَى يَْحتَاُجونَ  الَ  بَاّرً

 َوتَْكنُسُ  ِسَراًجا تُوقِدُ  أَالَ  ا،َواِحدً  ِدْرهًَما أََضاَعتْ  إِنْ  َدَراِهَم، َعْشَرةُ  لَهَا اْمَرأَةٍ  أَيَّةُ 

ِديقَاتِ  تَْدُعو َوَجَدْتهُ َوإَِذا تَِجَدهُ؟ َحتَّى بِاْجتِهَادٍ  َوتُفَتِّشُ  اْلبَْيتَ  : ائِلَةً قَ  َواْلَجاَراتِ  الصَّ

ْرهَمَ  َوَجْدتُ  ألَنِّي َمِعي اْفَرْحنَ  امَ  فََرحٌ  يَُكونُ : لَُكمْ  أَقُولُ  هَكَذا، أََضْعتُهُ. الَِّذي الدِّ  قُدَّ

ِ َدائِماً   يَتُوُب. َواِحدٍ  بَِخاِطئٍ  هللاِ  َمَلَئَِكةِ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (9:  6 - 16:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ دسة بََرَكتُهُ المق غَلطية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

وحِ  اْسلُُكوا: أَقُولُ  َوإِنََّما لُوا فََلَ  بِالرُّ وحِ  دَّ ضِ  يَْشتَِهي اْلَجَسدَ  ألَنَّ  اْلَجَسِد. َشْهَوةَ  تَُكمِّ  الرُّ

وحُ   تُِريُدوَن. الَ  َما تَْفَعلُونَ  َحتَّى اآلَخَر، أََحُدهَُما يُقَاِومُ  َوهَذانِ  اْلَجَسِد، ِضدَّ  َوالرُّ

وحِ  اْنقَْدتُمْ  إَِذا َولِكنْ  : يَ هِ  الَّتِي ظَاِهَرةٌ، اْلَجَسدِ  َوأَْعَمالُ  النَّاُموِس. تَْحتَ  فَلَْستُمْ  بِالرُّ

بٌ  َسَخطٌ  َغْيَرةٌ  ِخَصامٌ  َعَداَوةٌ  ِسْحرٌ  األَْوثَانِ  ِعبَاَدةُ  َدَعاَرةٌ. نََجاَسةٌ  َعهَاَرةٌ  ِزنىً   تََحزُّ

 َماكَ  َعْنهَا لَُكمْ  فَأَقُولُ  أَْسبِقُ  الَّتِي هِذهِ  َوأَْمثَالُ  بَطٌَر، ُسْكرٌ  قَْتلٌ  َحَسدٌ  بِْدَعةٌ. ِشقَاقٌ 

ا هللاِ. َملَُكوتَ  يَِرثُونَ  الَ  هِذهِ  ِمْثلَ  يَْفَعلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ : أَْيًضا فَقُْلتُ  َسبَْقتُ   ثََمرُ  َوأَمَّ

وحِ   ِضدَّ  تََعفُّفٌ  َوَداَعةٌ  إِيَماٌن. َصَلٌَح، لُْطفٌ  أَنَاةٍ  طُولُ  َسَلٌَم، فََرحٌ  َمَحبَّةٌ : فَهُوَ  الرُّ

 األَْهَواءِ  َمعَ  اْلَجَسدَ  َصلَبُوا قَدْ  لِْلَمِسيحِ  هُمْ  الَِّذينَ  َولِكنَّ  نَاُموٌس. لَْيسَ  هِذهِ  أَْمثَالِ 

هََواِت. وحِ، نَِعيشُ  ُكنَّا إِنْ  َوالشَّ وحِ. بَِحَسبِ  أَْيًضا فَْلنَْسلُكْ  بِالرُّ  ِجبِينَ ُمعْ  نَُكنْ  الَ  الرُّ

 فَأُِخذَ  انٌ إِْنسَ  اْنَسبَقَ  إِنِ  اإِلْخَوةُ، أَيُّهَا بَْعًضا. بَْعُضنَا َونَْحِسدُ  بَْعًضا، بَْعُضنَا نَُغاِضبُ 

وَحانِيِّينَ  أَْنتُمُ  فَأَْصلُِحوا َما، َزلَّةٍ  فِي  ِسكَ نَفْ  إِلَى نَاِظًرا اْلَوَداَعِة، بُِروحِ  هَذا ِمْثلَ  الرُّ

بَ  لِئََلَّ  ُموا َوهَكَذا بَْعٍض، أَْثقَالَ  بَْعُضُكمْ  اِْحِملُوا أَْيًضا. أَْنتَ  تَُجرَّ  يحِ.اْلَمسِ  نَاُموسَ  تَمِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (11 - 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن َمعنا، ف، بََرَكتُهُ المقدسة الرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

بِّ  َمِجيءِ  إِلَى اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا فَتَأَنَّْوا  تَأَنِّيًامُ  الثَِّميَن، األَْرضِ  ثََمرَ  يَْنتَِظرُ  اْلفََّلَحُ  هَُوَذا الرَّ

رَ  اْلَمطَرَ  يَنَالَ  َحتَّى َعلَْيهِ  َر. اْلُمبَكِّ  َمِجيءَ  نَّ ألَ  قُلُوبَُكْم، َوثَبِّتُوا أَْنتُمْ  فَتَأَنَّْوا َواْلُمتَأَخِّ

بِّ  يَّانُ ال هَُوَذا تَُدانُوا لِئََلَّ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  يَئِنَّ  الَ  اْقتََرَب. قَدِ  الرَّ  دَّ

امَ  َواقِفٌ   ِذينَ الَّ  األَْنبِيَاءَ : َواألَنَاةِ  اْلَمَشقَّاتِ  الْحتَِمالِ  ِمثَاالً  إِْخَوتِي يَا ُخُذوا اْلبَاِب. قُدَّ

. بِإْسمِ  تََكلَُّموا بِّ بُ  نَْحنُ  هَا الرَّ ابِِرينَ  نُطَوِّ  َعاقِبَةَ  تُمْ َوَرأَيْ  أَيُّوبَ  بَِصْبرِ  َسِمْعتُمْ  قَدْ  الصَّ

بِّ  بَّ  ألَنَّ  الرَّ ْحَمةِ  َكثِيرُ  الرَّ  َوَرُؤوٌف. الرَّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَمِ  ، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (12 - 1:  96) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم   الُمقدَّ
 

 ْغِريبَاُس،أَ  اْلَملِكُ  أَيُّهَا َسِعيًدا نَْفِسي أَْحِسبُ  إِنِّي: يَْحتَجُّ  َوَجَعلَ  يََدهُ  بُولُسُ  بََسطَ  ِحينَئِذٍ 

 َوأَْنتَ  ِسيََّما الَ  اْليَهُوُد. بِهِ  يَُحاِكُمنِي َما ُكلِّ  َعنْ  لََدْيكَ  اْليَْومَ  أَْحتَجَّ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  أَنَا إِذْ 

 بِطُولِ  نِيتَْسَمعَ  أَنْ  ِمْنكَ  أَْلتَِمسُ  لِذلِكَ  اْليَهُودِ  بَْينَ  الَّتِي َواْلَمَسائِلِ  اْلَعَوائِدِ  بَِجِميعِ  َعالِمٌ 

تِي بَْينَ  َكانَتْ  اْلبَُداَءةِ  ِمنَ  الَّتِي َحَداثَتِي ُمْنذُ  فَِسيَرتِي األَنَاِة.  يَْعِرفُهَا مَ أُوُرَشلِي فِي أُمَّ

ِل، ِمنَ  بِي َعالِِمينَ  اْليَهُوِد، َجِميعُ   َمْذهَبِ  َحَسبَ  أَنِّي يَْشهَُدوا، أَنْ  أََراُدوا إِنْ  األَوَّ
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يِسيًّا. ِعْشتُ  األَْضيَقِ  ِعبَاَدتِنَا  الَِّذي اْلَوْعدِ  َرَجاءِ  َعلَى أَُحاَكمُ  َواقِفٌ  أَنَا َواآلنَ  فَرِّ

 لَْيَلً  ْهدِ بِاْلجَ  َعابِِدينَ  نََوالَهُ، يَْرُجونَ  َعَشرَ  االْثنَا أَْسبَاطُنَا الَِّذي آلبَائِنَا، هللاِ  ِمنَ  َصارَ 

َجاءِ  هَذا أَْجلِ  فَِمنْ  َونَهَاًرا  يَُعدُّ  لَِماَذا أَْغِريبَاُس. اْلَملِكُ  أَيُّهَا اْليَهُودِ  ِمنَ  أَُحاَكمُ  أَنَا الرَّ

 أَْصنَعَ  أَنْ  يَْنبَِغي أَنَّهُ نَْفِسي فِي اْرتَأَْيتُ  فَأَنَا أَْمَواتًا؟ هللاُ  أَقَامَ  إِنْ  يَُصدَّقُ  الَ  أَْمًرا ِعْنَدُكمْ 

ةً  َكثِيَرةً  أُُموًرا . يَُسوعَ  الْسمِ  ُمَضادَّ  أُوُرَشلِيَم، فِي أَْيًضا ذلِكَ  َوفََعْلتُ  النَّاِصِريِّ

يِسيَن، ِمنَ  َكثِيِرينَ  ُسُجونٍ  فِي فََحبَْستُ  ْلطَانَ  آِخًذا اْلقِدِّ  ْلَكهَنَةِ ا ُرَؤَساءِ  قِبَلِ  ِمنْ  السُّ

ا  ثِيَرةً،كَ  ِمَراًرا أَُعاقِبُهُمْ  ُكْنتُ  اْلَمَجاِمعِ  ُكلِّ  َوفِي بِذلَِك. قُْرَعةً  أَْلقَْيتُ  يُْقتَلُونَ  َكانُوا َولَمَّ

هُمْ   يفِ  الَّتِي اْلُمُدنِ  إِلَى أَْطُرُدهُمْ  ُكْنتُ  َعلَْيِهمْ  َحنَقِي أَْفَرطَ  َوإِذْ  التَّْجِديفِ  إِلَى َوأَْضطَرُّ

ا اْلَخاِرجِ.  ِة،اْلَكهَنَ  ُرَؤَساءِ  ِمنْ  َوَوِصيَّةٍ  بُِسْلطَانٍ  ِدَمْشَق، إِلَى ذلِكَ  فِي َذاِهبًا ُكْنتُ  َولَمَّ

َماءِ  ِمنَ  نُوًرا اْلَملُِك، أَيُّهَا الطَِّريِق، فِي النَّهَارِ  نِْصفِ  فِي َرأَْيتُ   َمَعانِ لَ  نْ مِ  أَْفَضلَ  السَّ

ْمِس، اِهبِينَ  َوَحْولَ  َحْولِي أَْبَرقَ  قَدْ  الشَّ ا َمِعي. الذَّ  ،األَْرضِ  َعلَى َجِميُعنَا َسقَْطنَا فَلَمَّ

 ي؟تَْضطَِهُدنِ  لَِماَذا َشاُولُ  َشاُوُل،: اْلِعْبَرانِيَّةِ  بِاللَُّغةِ  َويَقُولُ  يَُكلُِّمنِي َصْوتًا َسِمْعتُ 

 الَِّذي يَُسوعُ  أَنَا: فَقَالَ  َسيُِّد؟ يَا أَْنتَ  َمنْ : أَنَا فَقُْلتُ  َمنَاِخَس. تَْرفُسَ  أَنْ  َعلَْيكَ  َصْعبٌ 

 ًماَخادِ  ألَْنتَِخبَكَ  لََك، ظَهَْرتُ  لِهَذا ألَنِّي ِرْجلَْيكَ  َعلَى َوقِفْ  قُمْ  َولِكنْ  تَْضطَِهُدهُ. أَْنتَ 

ْعبِ  ِمنَ  إِيَّاكَ  ُمْنقًِذا بِِه، لَكَ  َسأَْظهَرُ  َوبَِما َرأَْيتَ  بَِما َوَشاِهًدا  اأَنَ  الَِّذينَ  األَُممِ  َوِمنَ  الشَّ

 انِ ُسْلطَ  َوِمنْ  نُوٍر، إِلَى ظُلَُماتٍ  ِمنْ  يَْرِجُعوا َكيْ  ُعيُونَهُمْ  لِتَْفتَحَ  إِلَْيِهْم، أُْرِسلُكَ  اآلنَ 

ْيطَانِ  ِسيَن.ا َمعَ  َونَِصيبًا اْلَخطَايَا ُغْفَرانَ  بِي بِاإِليَمانِ  يَنَالُوا َحتَّى هللاِ، إِلَى الشَّ  ْلُمقَدَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 10:  90) َمتى
 

 البَشير، َمتى مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 9 ، 1: 140 مز

، يَا َعاتِي إِلَى َوأَْصَِ  َصَلَتِي، إْسَمتَعْ  َربُّ  ُخلْ تَدْ  بَِعْدلَِك، َوالَ  لِي إْستَِجبْ . تََضرُّ

 .هَلِّلُويَا .َعْبِدكَ  َمعَ  اْلُمَحاَكَمةِ  فِي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  َماَواتِ  َملَُكوتَ  تُْغلِقُونَ  ألَنَُّكمْ  اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ امَ  السَّ  قُدَّ

اِخلِينَ  تََدُعونَ  َوالَ  أَْنتُمْ  تَْدُخلُونَ  فََلَ  النَّاِس،  ةُ اْلَكتَبَ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  يَْدُخلُوَن. الدَّ

يِسيُّونَ   لِذلِكَ  تُِكمْ َصلََوا تُِطيلُونَ  ولِِعلَّةٍ  األََراِمِل، بُيُوتَ  لُونَ تَأْكُ  ألَنَُّكمْ  اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  أَْعظََم. َدْينُونَةً  تَأُْخُذونَ   طُوفُونَ تَ  ألَنَُّكمْ  اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ

 ِمْنُكمْ  ثَرَ أَكْ  لَِجهَنَّمَ  اْبنًا تَْصنَُعونَهُ َحَصلَ  َوَمتَى َواِحًدا، َدِخيَلً  لِتَْكَسبُوا َواْلبَرَّ  اْلبَْحرَ 

 َشْيٍء،بِ  فَلَْيسَ  بِاْلهَْيَكلِ  َحلَفَ  َمنْ : اْلقَائِلُونَ  اْلُعْميَانُ  اْلقَاَدةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  ُمَضاَعفًا.

هَبُ : أَْعظَمُ  أَيَُّما َواْلُعْميَانُ  اْلُجهَّالُ  أَيُّهَا يَْلتَِزُم. اْلهَْيَكلِ  بَِذهَب َحلَفَ  َمنْ  َولِكنْ   أَمِ  أَلذَّ

هََب؟ يُقَدِّسُ  الَِّذي اْلهَْيَكلُ   َحلَفَ  َمنْ  َولِكنْ  بَِشْيٍء، فَلَْيسَ  بِاْلَمْذبَحِ  َحلَفَ  َوَمنْ  الذَّ

 بَحُ اْلَمذْ  أَمِ  أَْلقُْربَانُ  :أَْعظَمُ  أَيَُّما َواْلُعْميَانُ  اْلُجهَّالُ  أَيُّهَا يَْلتَِزُم. َعلَْيهِ  الَِّذي بِاْلقُْربَانِ 

 َحلَفَ  َمنْ وَ  َعلَْيِه. َما َوبُِكلِّ  بِهِ  َحلَفَ  فَقَدْ  بِاْلَمْذبَحِ  َحلَفَ  َمنْ  فَإِنَّ  اْلقُْربَاَن؟ يُقَدِّسُ  الَِّذي

اِكنِ  بِهِ  َحلَفَ  فَقَدْ  بِاْلهَْيَكلِ  َماءِ  َحلَفَ  َوَمنْ  فِيِه، َوبِالسَّ  هللاِ  بَِعْرشِ  َحلَفَ  فَقَدْ  بِالسَّ
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يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  َعلَْيِه. َوبِاْلَجالِسِ  رُ  ألَنَُّكمْ  اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ  النَّْعنَعَ  ونَ تَُعشِّ

بِثَّ  ْحَمةَ  اْلَحقَّ : النَّاُموسِ  أَْثقَلَ  َوتََرْكتُمْ  َواْلَكمُّوَن، َوالشِّ  أَنْ  ييَْنبَغِ  َكانَ  َواإِليَمانَ  َوالرَّ

 ةِ اْلبَُعوضَ  َعنِ  يَُصفُّونَ  الَِّذينَ  اْلُعْميَانُ  اْلقَاَدةُ  أَيُّهَا تِْلَك. تَْتُرُكوا َوالَ  هِذهِ  تَْعَملُوا

يِسيُّونَ  اْلَكتَبَةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  اْلَجَمَل. َويَْبلَُعونَ   َخاِرجَ  تُنَقُّونَ  ألَنَُّكمْ  اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ

ْحفَِة، َكأْسِ الْ  يِسيُّ  أَيُّهَا َوَدَعاَرةً. اْختِطَافًا َمْملُوآنِ  َداِخل ِمنْ  َوهَُما َوالصَّ  األَْعَمى اْلفَرِّ

الً  نَقِّ  ْحفَةِ  اْلَكأْسِ  َداِخلَ  أَوَّ  ْلَكتَبَةُ ا أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  نَقِيًّا. أَْيًضا َخاِرُجهَُما يَُكونَ  لَِكيْ  َوالصَّ

يِسيُّونَ   َوِهيَ  ،َجِميلَةً  َخاِرجٍ  ِمنْ  تَْظهَرُ  ُمبَيََّضةً  قُبُوًرا تُْشبِهُونَ  ألَنَُّكمْ  اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ

 تَْظهَُرونَ  َخاِرجٍ  ِمنْ : أَْيًضا أَْنتُمْ  هَكَذا نََجاَسٍة. َوُكلَّ  أَْمَواتٍ  ِعظَامَ  َمْملُوَءةٌ  َداِخل ِمنْ 

 اْلَكتَبَةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  َوإِْثًما. ِريَاءً  َمْشُحونُونَ  َداِخل ِمنْ  َولِكنَُّكمْ  أَْبَراًرا، لِلنَّاسِ 

يِسيُّونَ  يقِيَن،الصِّ  َمَدافِنَ  َوتَُزيِّنُونَ  األَْنبِيَاءِ  قُبُورَ  تَْبنُونَ  ألَنَُّكمْ  اْلُمَراُؤونَ  َواْلفَرِّ  دِّ

 َعلَى هَُدونَ تَشْ  فَأَْنتُمْ  األَْنبِيَاِء. َدمِ  فِي َشاَرْكنَاهُمْ  لََما اآبَائِنَ  أَيَّامِ  فِي ُكنَّا لَوْ : َوتَقُولُونَ 

 أَْوالَدَ  اْلَحيَّاتُ  أَيُّهَا آبَائُِكْم. ِمْكيَالَ  أَْنتُمْ  فَاْمألُوا األَْنبِيَاِء. قَتَلَةِ  أَْبنَاءُ  أَنَُّكمْ  أَْنفُِسُكمْ 

 َماءَ َوُحكَ  أَْنبِيَاءَ  إِلَْيُكمْ  أُْرِسلُ  أَنَا هَا لِذلِكَ  َجهَنََّم؟ َدْينُونَةِ  ِمنْ  تَْهُربُونَ  َكْيفَ  األَفَاِعي

 نْ مِ  َوتَْطُرُدونَ  َمَجاِمِعُكْم، فِي تَْجلُِدونَ  َوِمْنهُمْ  َوتَْصلِبُوَن، تَْقتُلُونَ  فَِمْنهُمْ  َوَكتَبَةً،

 يلَ هَابِ  َدمِ  ِمنْ  األَْرِض، َعلَى ُسفِكَ  زِكيٍّ  َدمٍ  ُكلُّ  َعلَْيُكمْ  يَأْتِيَ  لَِكيْ  َمِدينٍَة، إِلَى َمِدينَةٍ 

يقِ  دِّ  أَقُولُ  قَّ اَْلحَ  َواْلَمْذبَحِ. اْلهَْيَكلِ  بَْينَ  قَتَْلتُُموهُ  الَِّذي بََرِخيَّا ْبنِ  َزَكِريَّا َدمِ  إِلَى الصِّ

 ْنبِيَاءِ األَ  قَاتِلَةَ  يَا أُوُرَشلِيمُ  يَا أُوُرَشلِيُم، يَا» اْلِجيِل. هَذا َعلَى يَأْتِي ُكلَّهُ هَذا إِنَّ : لَُكمْ 

ةٍ  َكمْ  إِلَْيهَا، اْلُمْرَسلِينَ  َوَراِجَمةَ  َجاَجةُ  تَْجَمعُ  َكَما أَْوالََدكِ  أَْجَمعَ  أَنْ  أََرْدتُ  َمرَّ  الدَّ

: لَُكمْ  أَقُولُ  ألَنِّي َخَرابًا. لَُكمْ  يُْتَركُ  بَْيتُُكمْ  هَُوَذا تُِريُدوا. َولَمْ  َجنَاَحْيهَا، تَْحتَ  فَِراَخهَا

بِّ  بِإْسمِ  اآلتِي ُمبَاَركٌ : تَقُولُوا َحتَّى اآلنَ  ِمنَ  تََرْونَني الَ  إِنَُّكمْ    .«الرَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 من الُصوم الُمقدس َسادسِمن اإلسبوع ال ثنينيوم اإل
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (11 - 1:  2)ِسفِر األمثال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ الَحِكيم،األمثال لُِسليمان  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

َواِهِق، ُرُؤوسِ  ِعْندَ  َصْوتَهُ؟ يُْعِطي أَالَ  َواْلفَْهمَ  تُنَاِدي؟ الَ  اْلِحْكَمةَ  أَلََعلَّ   ِعْندَ  الشَّ

 ألَْبَوابِ ا َمْدَخلِ  ِعْندَ  اْلَمِدينَِة، ثَْغرِ  ِعْندَ  األَْبَواِب، بَِجانِبِ  تَقُِف. اْلَمَسالِكِ  بَْينَ  الطَِّريقِ 

حُ   َكاًء،ذَ  تََعلَُّموا اْلَحْمقَى أَيُّهَا آَدَم. بَنِي إِلَى َوَصْوتِي أُنَاِدي، النَّاسُ  أَيُّهَا لَُكمْ : »تَُصرِّ

 اْستِقَاَمةٌ. َشفَتَيَّ  َواْفتِتَاحُ  َشِريفٍَة، بِأُُمورٍ  أَتََكلَّمُ  فَإِنِّي اِْسَمُعوا فَْهًما. تََعلَُّموا ُجهَّالُ  َويَا

ْدِق، يَْلهَجُ  َحنَِكي ألَنَّ   فِيهَا سَ لَيْ  بِاْلَحقِّ  فَِمي َكلَِماتِ  ُكلُّ  اْلَكِذُب. َشفَتَيَّ  َوَمْكَرهَةُ  بِالصِّ

 ِرفَةَ.اْلَمعْ  نَ يَِجُدو الَِّذينَ  لََدى َوُمْستَقِيَمةٌ  اْلفَِهيِم، لََدى َواِضَحةٌ  ُكلُّهَا اْلتَِواٌء. َوالَ  ِعَوجٌ 

ةَ، الَ  تَأِْديبِي ُخُذوا هَبِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  َواْلَمْعِرفَةَ  اْلفِضَّ  نَ مِ  َخْيرٌ  اْلِحْكَمةَ  ألَنَّ  اْلُمْختَاِر. الذَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .تَُساِويهَا الَ  اْلَجَواِهرِ  َوُكلُّ  الَّآللِِئ،

 

 (92 - 13:  40)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

، يَقُولُ  ُشهُوِدي، أَْنتُمْ  بُّ  تَْفهَُمواوَ  بِي َوتُْؤِمنُوا تَْعِرفُوا لَِكيْ  اْختَْرتُهُ، الَِّذي َوَعْبِدي الرَّ

رْ  لَمْ  قَْبلِي هُوَ  أَنَا أَنِّي ، أَنَا أَنَا يَُكوُن. الَ  َوبَْعِدي إِلهٌ يَُصوَّ بُّ  َخلٌِّص.مُ  َغْيِري َولَْيسَ  الرَّ

بُّ  يَقُولُ  ُشهُوِدي، َوأَْنتُمْ  َغِريبٌ  بَْينَُكمْ  َولَْيسَ  َوأَْعلَْمتُ  َوَخلَّْصتُ  أَْخبَْرتُ  أَنَا  َوأَنَا ،الرَّ

؟ َمنْ وَ  أَْفَعُل، يَِدي ِمنْ  ُمْنقِذَ  َوالَ  هَُو، أَنَا اْليَْومِ  ِمنَ  أَْيًضا هللاُ.  بُّ الرَّ  يَقُولُ  هَكَذا «يَُردُّ

 ُكلَّهَا اْلَمَغالِيقَ  َوأَْلقَْيتُ  بَابِلَ  إِلَى أَْرَسْلتُ  ألَْجلُِكمْ : »إِْسَرائِيلَ  قُدُّوسُ  فَاِديُكمْ 
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بُّ  أَنَا تََرنُِّمِهْم. ُسفُنِ  فِي َواْلَكْلَدانِيِّينَ  وُسُكْم، الرَّ  يَقُولُ  َكَذاه َملُِكُكْم. إِْسَرائِيَل، َخالِقُ  قُدُّ

بُّ   اْلَمْرَكبَةَ  اْلُمْخِرجُ  َمْسلًَكا. اْلقَِويَّةِ  اْلِميَاهِ  َوفِي طَِريقًا اْلبَْحرِ  فِي اْلَجاِعلُ  الرَّ

 الَ » ا.اْنطَفَأُو َكفَتِيلَةٍ  َخِمُدوا قَدْ  يَقُوُمونَ  الَ  َمًعا يَْضطَِجُعونَ  َواْلِعزَّ  اْلَجْيشَ  َواْلفََرَس،

لِيَّاِت، تَْذُكُروا لُوا الَ  َواْلقَِديَماتُ  األَوَّ  أَالَ  تُ يَْنبُ اآلنَ  َجِديًدا أَْمًرا َصانِعٌ  هأَنََذا بِهَا. تَتَأَمَّ

يَّةِ  فِي أَْجَعلُ  تَْعِرفُونَهُ؟ ُدنِي أَْنهَاًرا. اْلقَْفرِ  فِي طَِريقًا، اْلبَرِّ  ْحَراِء،الصَّ  َحيََوانُ  يَُمجِّ

ئَابُ  يَّةِ  فِي َجَعْلتُ  ألَنِّي النََّعاِم، َوبَنَاتُ  الذِّ  َشْعبِي ألَْسقِيَ  اْلقَْفِر، فِي أَْنهَاًرا َماًء، اْلبَرِّ

ْعبُ  هَذا ُمْختَاِري. ثُ  لِنَْفِسي َجبَْلتُهُ الشَّ  يَْعقُوُب، ايَ  تَْدُعنِي لَمْ  َوأَْنتَ » بِتَْسبِيِحي. يَُحدِّ

 مْ لَ  َوبَِذبَائِِحكَ  ُمْحَرقَتَِك، َشاةَ  لِي تُْحِضرْ  لَمْ  إِْسَرائِيُل. يَا أَْجلِي ِمنْ  تَْتَعبَ  َحتَّى

ةٍ  لِي تَْشتَرِ  لَمْ  بِلُبَاٍن. أَْتَعْبتُكَ  َوالَ  بِتَْقِدَمةٍ  أَْستَْخِدْمكَ  لَمْ  تُْكِرْمنِي  َوبَِشْحمِ  َصبًا،قَ  بِفِضَّ

 اْلَماِحي وَ هُ  أَنَا أَنَا بِآثَاِمَك. َوأَْتَعْبتَنِي بَِخطَايَاكَ  اْستَْخَدْمتَنِي لِكنِ  تُْرِونِي لَمْ  َذبَائِِحكَ 

ْرنِي» .«أَْذُكُرهَا الَ  َوَخطَايَاكَ  نَْفِسي، ألَْجلِ  ُذنُوبَكَ  ثْ  َمًعا فَنَتََحاَكمَ  َذكِّ  لَِكيْ  َحدِّ

َر. لُ  أَبُوكَ  تَتَبَرَّ . َعَصْوا َوُوَسطَاُؤكَ  أَْخطَأَ، األَوَّ  اْلقُْدِس، ُرَؤَساءَ  فََدنَّْستُ  َعلَيَّ

تَائِمِ  إِلَى َوإِْسَرائِيلَ  اللَّْعِن، إِلَى يَْعقُوبَ  َوَدفَْعتُ   َمجداً لِلثالوث األقَدس. .«الشَّ

 

 (16 - 6:  09)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الصَديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 ألَْجلِ  ٌخ،ُشيُو َوأَْنتُمْ  األَيَّامِ  فِي َصِغيرٌ  أَنَا: »َوقَالَ  اْلبُوِزيُّ  بََرْخئِيلَ  ْبنُ  أَلِيهُو فَأََجابَ 

نِينَ  َوَكْثَرةُ  تَتََكلَّمُ  األَيَّامُ : قُْلتُ  َرْأيِِي. لَُكمْ  أُْبِديَ  أَنْ  َوَخِشيتُ  ِخْفتُ  ذلِكَ   ْظِهرُ تُ  السِّ

 َكَماَء،حُ  األَيَّامِ  اْلَكثِيُرو لَْيسَ  تَُعقِّلُهُْم. اْلقَِديرِ  َونََسَمةُ  ُروًحا، النَّاسِ  فِي َولِكنَّ  ِحْكَمةً.

يُوخُ  َوالَ  . يَْفهَُمونَ  الشُّ  دْ قَ  هأَنََذا َرْأيِِي. أُْبِدي أَْيًضا أَنَا اْسَمُعونِي: قُْلتُ  لِذلِكَ  اْلَحقَّ

ْلتُ  األَْقَواَل. فََحْصتُمُ  َحتَّى ُحَجِجُكمْ  إِلَى أَْصَغْيتُ  لَِكَلَِمُكمْ  َصبِْرتُ   َوإِذْ  مْ فِيكُ  فَتَأَمَّ

 ْغلِبُهُيَ  هللَاُ  ِحْكَمةً  َوَجْدنَا قَدْ : تَقُولُوا فََلَ  لَِكَلَِمِه. ِمْنُكمْ  َجَوابَ  َوالَ  أَيُّوَب، َحجَّ  َمنْ  لَْيسَ 
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هْ  لَمْ  فَإِنَّهُ اإِلْنَساُن. الَ   يبُوايُجِ  لَمْ  تََحيَُّروا بَِكَلَِمُكْم. أَنَا َعلَْيهِ  أَُردُّ  َوالَ  َكَلََمهُ إِلَيَّ  يَُوجِّ

 .بَْعدُ  وايُِجيبُ لَمْ  َوقَفُوا، ألَنَّهُمْ  يَتََكلَُّموا لَمْ  ألَنَّهُمْ  فَاْنتَظَْرتُ  اْلَكَلَُم. َعْنهُمُ  اْنتََزعَ  بَْعدُ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 

 بَاِكر

 (19 - 1:  19) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار اإلنجِ نسمَع مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 2:  02 مز

، يَا ِهي، ُكلُّ  أََماَمكَ  َربُّ  .هَلِّلُويَا .َعْنكَ  بَِمْستُورٍ  لَْيسَ  َوتَنَهُِّدي تَأَوُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َحْوضَ  َوَحفَرَ  بِِسيَاجٍ، َوأََحاطَهُ َكْرًما َغَرسَ  إِْنَسانٌ » :بِأَْمثَال لَهُمْ  يَقُولُ  َوإْبتََدأَ 

اِمينَ  إِلَى َوَسلََّمهُ بُْرًجا، َوبَنَى َمْعَصَرٍة، اِمينَ  إِلَى أَْرَسلَ  ثُمَّ  َوَسافََر. َكرَّ  يفِ  اْلَكرَّ

اِمينَ  ِمنَ  لِيَأُْخذَ  َعْبًدا اْلَوْقتِ   .فَاِرًغا َوأَْرَسلُوهُ  َوَجلَُدوهُ  فَأََخُذوهُ  اْلَكْرِم، ثََمرِ  ِمنْ  اْلَكرَّ

وهُ  فََرَجُموهُ  آَخَر، َعْبًدا أَْيًضا ْيِهمْ إِلَ  أَْرَسلَ  ثُمَّ   اأَْيضً  أَْرَسلَ  ثُمَّ  ُمهَانًا. َوأَْرَسلُوهُ  َوَشجُّ

 أَْيًضا لَهُ انَ كَ  فَإِذْ  بَْعًضا. َوقَتَلُوا بَْعًضا ِمْنهُمْ  فََجلَُدوا َكثِيِريَن، آَخِرينَ  ثُمَّ  فَقَتَلُوهُ  آَخَر،

 لِكنَّ وَ  اْبنِي. يَهَابُونَ  إِنَّهُمْ : قَائَِلً  أَِخيًرا، إِلَْيِهمْ  أَْيًضا ،أَْرَسلَهُ إِلَْيهِ  َحبِيبٌ  َواِحدٌ  اْبنٌ 

اِمينَ  أُولئِكَ  وا اْلَواِرثُ  هُوَ  هَذا: بَْينَهُمْ  فِيَما قَالُوا اْلَكرَّ  ْلِميَراُث.ا لَنَا فَيَُكونَ  نَْقتُْلهُ هَلُمُّ

 َويُْهلِكُ  يَأْتِي اْلَكْرِم؟ َصاِحبُ  يَْفَعلُ  فََماَذا اْلَكْرِم. َخاِرجَ  َوأَْخَرُجوهُ  َوقَتَلُوهُ  فَأََخُذوهُ 
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اِميَن،  هَُرفَضَ  الَِّذي اْلَحَجرُ : اْلَمْكتُوبَ  هَذا قََرْأتُمْ  أََما آَخِريَن. إِلَى اْلَكْرمَ  َويُْعِطي اْلَكرَّ

اِويَِة؟ َرْأسَ  َصارَ  قَدْ  هُوَ  اْلبَنَّاُؤوَن، بِّ  قِبَلِ  ِمنْ  الزَّ  فِي َعِجيبٌ  َوهُوَ  هَذا، َكانَ  الرَّ

 ْلَمثَلَ ا قَالَ  أَنَّهُ َعَرفُوا ألَنَّهُمْ  اْلَجْمعِ، ِمنَ  َخافُوا َولِكنَّهُمْ  يُْمِسُكوهُ، أَنْ  فَطَلَبُوا .«أَْعيُنِنَا

ِ َدائِماً   َوَمَضْوا. فَتََرُكوهُ  َعلَْيِهمْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 1:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  تسالونيكي، أهل األولى إلى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِّ  فِي إِلَْيُكمْ  َونَْطلُبُ  نَْسأَلُُكمْ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا ثَمَّ  فَِمنْ   ِمنَّا مْ تََسلَّْمتُ  َكَما أَنَُّكمْ  يَُسوَع، الرَّ

 ايَاَوصَ  أَيَّةَ  تَْعلَُمونَ  ألَنَُّكمْ  أَْكثََر. تَْزَداُدونَ  هللاَ، َوتُْرُضوا تَْسلُُكوا أَنْ  يَِجبُ  َكْيفَ 

بِّ  أَْعطَْينَاُكمْ  نَ  َعنِ  تَْمتَنُِعوا أَنْ  قََداَستُُكمْ : هللاِ  إَِراَدةُ  ِهيَ  هِذهِ  ألَنَّ  يَُسوَع. بِالرَّ  أَنْ  ا،الزِّ

 َكاألَُممِ  َشْهَوةٍ  هََوى فِي الَ  َوَكَراَمٍة، بِقََداَسةٍ  إِنَاَءهُ  يَْقتَنِيَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  يَْعِرفَ 

 ألَنَّ  األَْمِر، هَذا فِي أَِخيهِ  َعلَى َويَْطَمعَ  أََحدٌ  يَتَطَاَولَ  الَ  أَنْ  هللاَ. يَْعِرفُونَ  الَ  الَِّذينَ 

بَّ   فِي لْ بَ  لِلنََّجاَسةِ  يَْدُعنَا لَمْ  هللاَ  ألَنَّ  َوَشِهْدنَا. قَْبَلً  لَُكمْ  قُْلنَا َكَما ُكلِّهَا لِهِذهِ  ُمْنتَقِمٌ  الرَّ

 اْلقُدُّوَس. ُروَحهُ أَْيًضا أَْعطَانَا الَِّذي هللاَ  بَلِ  إِْنَسانًا، يُْرِذلُ  الَ  يُْرِذلُ  َمنْ  إًِذا اْلقََداَسِة.

ا  ونَ ُمتََعلِّمُ  أَْنفَُسُكمْ  ألَنَُّكمْ  َعْنهَا، إِلَْيُكمْ  أَْكتُبَ  أَنْ  لَُكمْ  َحاَجةَ  فََلَ  األََخِويَّةُ  اْلَمَحبَّةُ  َوأَمَّ

 فِي لَِّذينَ ا اإِلْخَوةِ  لَِجِميعِ  أَْيًضا ذلِكَ  تَْفَعلُونَ  فَإِنَُّكمْ  بَْعًضا. بَْعُضُكمْ  يُِحبَّ  أَنْ  هللاِ  ِمنَ 

 ىَعلَ  تَْحِرُصوا َوأَنْ  أَْكثََر، تَْزَداُدوا أَنْ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْطلُبُ  َوإِنََّما ُكلِّهَا َمِكُدونِيَّةَ 

ةَ، أُُموَرُكمُ  َوتَُماِرُسوا هَاِدئِيَن، تَُكونُوا أَنْ   اَكمَ  أَْنتُمْ  بِأَْيِديُكمْ  َوتَْشتَِغلُوا اْلَخاصَّ

 إِلَى ةٌ َحاجَ  لَُكمْ  تَُكونَ  الَ وَ  َخاِرجٍ، ِمنْ  هُمْ  الَِّذينَ  ِعْندَ  بِلِيَاقَةٍ  تَْسلُُكوا لَِكيْ  أَْوَصْينَاُكْم،
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اقِِديَن، ِجهَةِ  ِمنْ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا تَْجهَلُوا أَنْ  أُِريدُ  الَ  ثُمَّ  أََحٍد.  ينَ َكاْلبَاقِ  تَْحَزنُوا الَ  لَِكيْ  الرَّ

اقُِدونَ  فََكذلِكَ  َوقَاَم، َماتَ  يَُسوعَ  أَنَّ  نُْؤِمنُ  ُكنَّا إِنْ  ألَنَّهُ لَهُْم. َرَجاءَ  الَ  الَِّذينَ   الرَّ

بِّ  بَِكلَِمةِ  هَذا لَُكمْ  نَقُولُ  فَإِنَّنَا َمَعهُ. أَْيًضا هللاُ  َسيُْحِضُرهُمُ  بِيَُسوَع،  ْحنُ نَ  إِنَّنَا: الرَّ

، َمِجيءِ  إِلَى اْلبَاقِينَ  األَْحيَاءَ  بِّ اقِِديَن. نَْسبِقُ  الَ  الرَّ بّ  ألَنَّ  الرَّ ْفَسهُ الرَّ َِ  ٍف،بِهُتَا َن

َماءِ  ِمنَ  يَْنِزلُ  َسْوفَ  هللاِ، َوبُوقِ  َمَلَئَِكةٍ  َرئِيسِ  بَِصْوتِ   حِ اْلَمِسي فِي َواألَْمَواتُ  السَّ

الً. َسيَقُوُمونَ   ُمَلَقَاةِ لِ  السُُّحبِ  فِي َمَعهُمْ  َجِميًعا َسنُْخطَفُ  اْلبَاقِينَ  األَْحيَاءَ  نَْحنُ  ثُمَّ  أَوَّ

بِّ  . َمعَ  ِحينٍ  ُكلَّ  نَُكونُ  َوهَكَذا اْلهََواِء، فِي الرَّ بِّ وا لِذلِكَ  الرَّ  هَذابِ  بَْعًضا بَْعُضُكمْ  َعزُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ  اْلَكَلَِم.   ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 - 2:  4) الَكاثولِيُكون
 

ن َمعنا، بََرَكتُهُ المقدسة فلتكُ ، الرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 أَْيِديَُكمْ  نَقُّوا مْ إِلَْيكُ  فَيَْقتَِربَ  هللاِ  إِلَى اِْقتَِربُوا ِمْنُكْم. فَيَْهُربَ  إِْبلِيسَ  قَاِوُموا ّلِلِ  ْخَضُعواإفَ 

ْأيَْيِن. َذِوي يَا قُلُوبَُكمْ  َوطَهُِّروا اْلُخطَاةُ، أَيُّهَا  لْ لِيَتََحوَّ  َواْبُكوا َونُوُحوا اْكتَئِبُوا الرَّ

. إِلَى َوفََرُحُكمْ  نَْوحٍ، إِلَى َضِحُكُكمْ  امَ  اتَِّضُعوا َغمٍّ بِّ  قُدَّ  ْعُضُكمْ بَ  يَُذمَّ  الَ  فَيَْرفََعُكْم. الرَّ

 َوإِنْ  النَّاُموسَ  َويَِدينُ  النَّاُموسَ  يَُذمُّ  أََخاهُ  َويَِدينُ  أََخاهُ  يَُذمُّ  الَِّذي اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا بَْعًضا

 َواِضعُ  هُوَ  َواِحدٌ  لَهُ. َديَّانًا بَلْ  بِالنَّاُموِس، َعاِمَلً  فَلَْستَ  النَّاُموَس، تَِدينُ  ُكْنتَ 

 َغْيَرَك؟. تَِدينُ  َمنْ  يَا أَْنتَ  فََمنْ  َويُْهلِكَ  يَُخلِّصَ  أَنْ  اْلقَاِدرُ  النَّاُموِس،

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (12 - 2:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

بُّ  فَقَالَ   َمَعَك، أَنَا يألَنِّ  تَْسُكْت، َوالَ  تََكلَّمْ  بَلْ  تََخْف، الَ » :اللَّْيلِ  فِي بُِرْؤيَا لِبُولُسَ  الرَّ

 َوِستَّةَ  ةً َسنَ  فَأَقَامَ  .«اْلَمِدينَةِ  هِذهِ  فِي َكثِيًرا َشْعبًا لِي ألَنَّ  لِيُْؤِذيََك، أََحدٌ  بِكَ  يَقَعُ  َوالَ 

ا هللاِ. بَِكلَِمةِ  بَْينَهُمْ  يَُعلِّمُ  أَْشهُرٍ   َواِحَدةٍ  نَْفسٍ بِ  اْليَهُودُ  قَامَ  أََخائِيَةَ، يَتََولَّى َغالِيُونُ  َكانَ  َولَمَّ

 يَْعبُُدوا نْ أَ  النَّاسَ  يَْستَِميلُ  َذاه إِنَّ » :قَائِلِينَ  اْلِوالَيَِة. ُكْرِسيِّ  إِلَى بِهِ  َوأَتَْوا بُولَُس، َعلَى

 لَوْ :»دِ لِْليَهُو َغالِيُونُ  قَالَ  فَاهُ  يَْفتَحَ  أَنْ  ُمْزِمًعا بُولُسُ  َكانَ  َوإِذْ  .«النَّاُموسِ  بِِخَلَفِ  هللاَ 

 َمْسأَلَةً  َكانَ  إَِذا َولِكنْ  اْحتََمْلتُُكْم. قَدِ  بِاْلَحقِّ  لَُكْنتُ  اْليَهُوُد، أَيُّهَا َرِديًّا ُخْبثًا أَوْ  ظُْلًما َكانَ 

 يًاقَاضِ  أَُكونَ  أَنْ  أََشاءُ  لَْستُ  ألَنِّي أَْنتُمْ  فَتُْبِصُرونَ  َونَاُموِسُكْم، َوأَْسَماٍء، َكلَِمٍة، َعنْ 

. ِمنَ  فَطََرَدهُمْ  .«األُُمورِ  لِهِذهِ   يسَ َرئِ  ُسوْستَانِيسَ  اْليُونَانِيِّينَ  َجِميعُ  فَأََخذَ  اْلُكْرِسيِّ

امَ  َوَضَربُوهُ  اْلَمْجَمعِ، ، قُدَّ ا ذلَِك. ِمنْ  َشْيءٌ  َغالِيُونَ  يَهُمَّ  َولَمْ  اْلُكْرِسيِّ  بِثَ فَلَ  بُولُسُ  َوأَمَّ

عَ  ثُمَّ  َكثِيَرةً، أَيَّاًما أَْيًضا  ُسوِريَّةَ. إِلَى اْلبَْحرِ  فِي َوَسافَرَ  اإِلْخَوةَ  َودَّ

بِّ تَْنُمو  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (2 - 1:  10) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُهِمن 
 

 9 ، 1:  02 مز

، َربُّ  يَا َخاِصمْ  . قَاتِلْ  ُمَخاِصِميَّ  .َمُعونَتِي إِلَى َوإْنهَضْ  َوتُْرًسا، ِمَجنًّا أَْمِسكْ  ُمقَاتِلِيَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 طُسُ بِيَلَ  َخلَطَ  الَِّذينَ  اْلَجلِيلِيِّينَ  َعنِ  يُْخبُِرونَهُ قَْومٌ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  فِي َحاِضًرا َوَكانَ 

 طَاةً خُ  َكانُوا اْلَجلِيلِيِّينَ  هُؤالَءِ  أَنَّ  أَتَظُنُّونَ » :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأَجابَ  بَِذبَائِِحِهْم. َدَمهُمْ 

 واتَتُوبُ لَمْ  إِنْ  بَلْ : لَُكمْ  أَقُولُ  َكَلَّ  هَذا؟ ِمْثلَ  َكابَُدوا ألَنَّهُمْ  اْلَجلِيلِيِّينَ  ُكلِّ  ِمنْ  أَْكثَرَ 

 ِسْلَوامَ  يفِ  اْلبُْرجُ  َعلَْيِهمُ  َسقَطَ  الَِّذينَ  َعَشرَ  الثََّمانِيَةَ  أُولئِكَ  أَوْ  تَْهلُِكوَن. َكذلِكَ  فََجِميُعُكمْ 

اِكنِينَ  النَّاسِ  َجِميعِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  ُمْذنِبِينَ  َكانُوا هُؤالَءِ  أَنَّ  أَتَظُنُّونَ  َوقَتَلَهُْم،  فِي السَّ

 . «نَ تَْهلُِكو َكذلِكَ  فََجِميُعُكمْ  تَتُوبُوا لَمْ  إِنْ  بَلْ : لَُكمْ  أَقُولُ  َكَلَّ  أُوُرَشلِيَم؟

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الَسادس من الُصوم الُمقدس ثاُلثاءيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (91 - 19:  2) األمثال ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثال لُِموسى الَحِكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

َكاَء، أَْسُكنُ  اْلِحْكَمةُ  أَنَا بِّ  َمَخافَةُ  التََّدابِيِر. َمْعِرفَةَ  َوأَِجدُ  الذَّ رِّ  بُْغضُ  الرَّ  ْبِريَاءَ اْلكِ  الشَّ

رِّ  َوطَِريقَ  َوالتََّعظُّمَ  ْأيُ  اْلَمُشوَرةُ  لِي أَْبَغْضُت. األََكاِذيبِ  َوفَمَ  الشَّ  يلِ  اْلفَْهمُ  أَنَا َوالرَّ

َؤَساءُ  تَتََرأَّسُ  بِي َعْدالً. اْلُعظََماءُ  َوتَْقِضي اْلُملُوُك، تَْملِكُ  بِي اْلقُْدَرةُ.  َرفَاُء،َوالشُّ  الرُّ

ُرونَ  َوالَِّذينَ  يُِحبُّونَنِي، الَِّذينَ  أُِحبُّ  أَنَا األَْرِض. قَُضاةِ  ُكلُّ   ْنِديعِ  يَِجُدونَنِي. إِلَيَّ  يُبَكِّ

هَبِ  ِمنَ  َخْيرٌ  ثََمِري َوَحظٌّ. فَاِخَرةٌ  قِْنيَةٌ  َواْلَكَراَمةُ  اْلِغنَى  َوَغلَّتِي اإِلْبِريِز، َوِمنَ  الذَّ

ةِ  ِمنَ  َخْيرٌ  ، ُسبُلِ  َوَسطِ  فِي أَتََمشَّى، اْلَعْدلِ  طَِريقِ  فِي اْلُمْختَاَرِة. اْلفِضَّ ثُ فَ  اْلَحقِّ  أَُورِّ

 األقَدس.َمجداً لِلثالوث   .َخَزائِنَهُمْ  َوأَْمألُ  ِرْزقًا ُمِحبِّيَّ 

 

 (2 - 1:  44)ِسفِر إشِعياء 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،إشِعياء النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا إْختَْرتُهُ. الَِّذي َوإِْسَرائِيلُ  َعْبِدي، يَْعقُوبُ  يَا اْسَمعْ  َواآلنَ »  انُِعكَ صَ  الرَّ

ِحِم، ِمنَ  َوَجابِلُكَ   ْرتُهُ.إْختَ  الَِّذي يَُشوُرونُ  َويَا يَْعقُوُب، َعْبِدي يَا تََخفْ  الَ : ُمِعينُكَ  الرَّ

 لِكَ نَسْ  َعلَى ُروِحي أَْسُكبُ  اْليَابَِسةِ  َعلَى َوُسيُوالً  اْلَعْطَشاِن، َعلَى َماءً  أَْسُكبُ  ألَنِّي

يَّتَِك. َعلَى َوبََرَكتِي ْفَصافِ  ِمْثلَ  اْلُعْشبِ  بَْينَ  فَيَْنبُتُونَ  ُذرِّ  اْلِميَاِه. يَمَجارِ  َعلَى الصَّ

، أَنَا: يَقُولُ  هَذا بِّ ،: بِيَِدهِ  يَْكتُبُ  َوهَذا يَْعقُوَب، بِاْسمِ  يَُكنِّي َوهَذا لِلرَّ بِّ  ْسمِ َوبِا لِلرَّ

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا .«يُلَقِّبُ  إِْسَرائِيلَ  لُ ا أَنَا: »اْلُجنُودِ  َربُّ  َوفَاِديِه، إِْسَرائِيلَ  َملِكُ  الرَّ  ألَوَّ
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 ُمْنذُ  لِي َويَْعِرْضهُ بِهِ  فَْليُْخبِرْ  يُنَاِدي، ِمْثلِي؟ َوَمنْ  َغْيِري. إِلهَ  َوالَ  اآلِخُر، َوأَنَا

ْعبَ  َوَضْعتُ   َوالَ  واتَْرتَِعبُ الَ  بِهَا. لِيُْخبُِروهُمْ  َسيَأْتِي َوَما َواْلُمْستَْقبَِلَتُ  اْلقَِديمَ  الشَّ

 .«َغْيِري؟ إِلهٌ يُوَجدُ  هَلْ  ُشهُوِدي فَأَْنتُمْ  َوأَْخبَْرتَُك؟ اْلقَِديمِ  ُمْنذُ  أَْعلَْمتُكَ  أََما تَْرتَاُعوا

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (00:  00 - 12:  09)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

تِي، أَْيًضا أَنَا فَأَُجاب أليهو َوقاَل،  أَْقَواالً  َمآلنٌ  ألَنِّي َرْأيِِي. أَْيًضا أَنَا َوأُْبِدي ِحصَّ

قَاقِ  تُْفتَحْ  لَمْ  َكَخْمرٍ  بَْطنِي هَُوَذا تَُضايِقُنِي. بَاِطنِي ُروحُ  .يَ  يََكادُ  اْلَجِديَدةِ  َكالزِّ  ْنَشقُّ

 الَ  نِّيألَ  إِْنَسانًا. أَْملُثُ  َوالَ  َرُجل َوْجهَ  أَُحابِيَنَّ  الَ  َوأُِجيُب. َشفَتَيَّ  أَْفتَحُ  فَأُْفَرجُ  أَتََكلَّمُ 

 ي،أَْقَوالِ  أَيُّوبُ  يَا اآلنَ  اْسَمعِ  َولِكنِ » َصانِِعي. يَأُْخُذنِي قَلِيل َعنْ  ألَنَّهُ اْلَمْلثَ  أَْعِرفُ 

 ََ  ْلبِيقَ  اِْستِقَاَمةُ  َحنَِكي. فِي نَطَقَ  لَِسانِي فَِمي فَتَْحتُ  قَدْ  هأَنََذا َكَلَِمي. ُكلِّ  إِلَى َواْص

 قَِديرِ الْ  َونََسَمةُ  َصنََعنِي هللاِ  ُروحُ  َخالَِصةً. بِهَا تَْنِطقَانِ  هَُما َشفَتَيَّ  َوَمْعِرفَةُ  َكَلَِمي،

ْعَوى أَْحِسنِ  فَأَِجْبنِي اْستَطَْعتَ  إِنِ  أَْحيَْتنِي.  كَ قَْولِ  َحَسبَ  هأَنََذا اِْنتَِصْب. أََماِمي الدَّ

ْصُت. الطِّينِ  ِمنَ  أَْيًضا أَنَا هللاِ  َعنِ  ِعَوًضا  الَ  َوَجَلَلِي تُْرِهبُكَ  الَ  هَْيبَتِي هَُوَذا تَقَرَّ

 ِريءٌ بَ  أَنَا: قُْلتَ  َسِمْعُت. أَْقَوالِكَ  َوَصْوتَ  َمَساِمِعي، في قُْلتَ  قد إِنَّكَ » َعلَْيَك. يَْثقُلُ 

ا يَْحِسبُنِي َعَداَوةٍ  ِعلَلَ  َعلَيَّ  يَْطلُبُ  هَُوَذا لِي. إِْثمَ  َوالَ  أَنَا يٌّ َزكِ  َذْنبٍ  بَِلَ   لَهُ. َعُدّوً

 بَُك،أُِجي أَنَا تُِصبْ  لَمْ  هَذا فِي إِنَّكَ  هَا» طُُرقِي. ُكلَّ  يَُراقِبُ  اْلِمْقطََرةِ  فِي ِرْجلَيَّ  َوَضعَ 

 لِكنَّ  َعْنهَا. يَُجاِوبُ  الَ  أُُموِرهِ  ُكلَّ  ألَنَّ  تَُخاِصُمهُ؟ لَِماَذا اإِلْنَساِن. ِمنَ  أَْعظَمُ  هللاَ  ألَنَّ 

ةً، يَتََكلَّمُ  هللاَ   ُسقُوطِ  ْندَ عِ  اللَّْيِل، ُرْؤيَا فِي ُحْلمٍ  فِي اإِلْنَساُن. يَُلَِحظُ  الَ  َوبِاْثنَتَْينِ  َمرَّ

 ْختِمُ َويَ  النَّاسِ  آَذانَ  يَْكِشفُ  ِحينَئِذٍ  اْلَمْضَجعِ. َعلَى النَُّعاسِ  فِي النَّاِس، َعلَى َسبَاتٍ 

لَ  تَأِْديبِِهْم، َعلَى ُجِل، َعنِ  اْلِكْبِريَاءَ  َويَْكتُمَ  َعَملِِه، َعنْ  اإِلْنَسانَ  لِيَُحوِّ  نَْفَسهُ لِيَْمنَعَ  الرَّ



 من اإلسبوع الَسادِس من الُصوم الُمقدس ثَلثاءيوم ال
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َوالِ  ِمنَ  َوَحيَاتَهُ اْلُحْفَرةِ  َعنِ  بُ  أَْيًضا اْلَمْوِت. بَِحْربَةِ  الزَّ  ِه،َمْضَجعِ  َعلَى بِاْلَوَجعِ  يَُؤدَّ

. الطََّعامَ  َونَْفُسهُ ُخْبًزا، َحيَاتُهُ فَتَْكَرهُ  َدائَِمةٌ، ِعظَاِمهِ  َوُمَخاَصَمةُ  ِهيَّ  ْحُمهُلَ  فَيَْبلَى الشَّ

 لَىإِ  َوَحيَاتُهُ اْلقَْبِر، إِلَى نَْفُسهُ َوتَْقُربُ  تَُرى، فََلَ  ِعظَاُمهُ َوتَْنبَِري اْلَعيَاِن، َعنِ 

 ،اْستِقَاَمتَهُ لِإِلْنَسانِ  لِيُْعلِنَ  أَْلفٍ  ِمنْ  َواِحدٌ  َوِسيطٌ  ُمْرَسٌل، ِعْنَدهُ  ُوِجدَ  إِنْ  .اْلُمِميتِينَ 

 لَْحُمهُ يَِصيرُ  فِْديَةً. َوَجْدتُ  قَدْ  اْلُحْفَرِة، إِلَى اْلهُبُوطِ  َعنِ  أُْطلِقُهُ: َويَقُولُ  َعلَْيهِ  يَتََراََءفُ 

، لَْحمِ  ِمنْ  أََغضَّ  بِيِّ  َويَُعايِنُ  ْنهُ،عَ  فَيَْرَضى هللاِ  إِلَى يَُصلِّي َشبَابِِه. أَيَّامِ  إِلَى َويَُعودُ  الصَّ

هُ. اإِلْنَسانِ  َعلَى فَيَُردُّ  بِهُتَافٍ  َوْجهَهُ ْجتُ وَ  أَْخطَأُْت، قَدْ : فَيَقُولُ  النَّاسِ  بَْينَ  يَُغنِّي بِرَّ  َعوَّ

 النُّوَر. اتِيَ َحيَ  فَتََرى اْلُحْفَرِة، إِلَى اْلُعبُورِ  ِمنَ  نَْفِسي فََدى َعلَْيِه. أَُجازَ  َولَمْ  اْلُمْستَقِيَم،

تَْينِ  هللاُ  يَْفَعلُهَا هِذهِ  ُكلُّ  هَُوَذا»  يَْستَنِيرَ لِ  اْلُحْفَرِة، ِمنَ  نَْفَسهُ لِيَُردَّ  بِاإِلْنَساِن، َوثََلَثًا َمرَّ

ََ  األَْحيَاِء. بِنُورِ   َلَمٌ كَ  ِعْنَدكَ  َكانَ  إِنْ  أَتََكلَُّم. فَأَنَا اُْنُصتْ  لِي َواْستَِمعْ  أَيُّوبُ  يَا فَاْص

 .«ْلِحْكَمةَ ا فَأَُعلَِّمكَ  اُْنُصتْ  لِي أَْنتَ  فَاْستَِمعْ  َوإِالَّ  تَْبِريَرَك. أُِريدُ  فَإِنِّي تََكلَّمْ  فَأَِجْبنِي

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 بَاِكر

 (03 - 99:  4) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 10:  02 مز

ا ْومِ  أَْذلَْلتُ . ِمْسًحا لِبَاِسي َكانَ  َمَرِضِهْم، فَفِي أَنَا أَمَّ  ىإِلَ  َوَصَلَتِي نَْفِسي، بِالصَّ

 .هَلِّلُويَا .تَْرجعُ  ِحْضنِي
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

بُونَ  لَهُ يَْشهَُدونَ  اْلَجِميعُ  َوَكانَ   فَِمِه، ِمنْ  اْلَخاِرَجةِ  النِّْعَمةِ  َكلَِماتِ  ِمنْ  َويَتََعجَّ

: ْلَمثَلَ ا هَذا لِي تَقُولُونَ  َحال ُكلِّ  َعلَى:»لَهُمْ  فَقَالَ  «يُوُسَف؟ اْبنَ  هَذا أَلَْيسَ : »َويَقُولُونَ 

 أَْيًضا نَاهُ  ذلِكَ  فَاْفَعلْ  َكْفِرنَاُحوَم، فِي َجَرى أَنَّهُ َسِمْعنَا َكمْ  نَْفَسكَ  اْشفِ  الطَّبِيبُ  أَيُّهَا

 أَقُولُ  َوبِاْلَحقِّ  َوطَنِِه. فِي َمْقبُوالً  نَبِيٌّ  لَْيسَ  إِنَّهُ: لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ : »َوقَالَ  .«َوطَنِكَ  فِي

َماءُ  أُْغلِقَتِ  ِحينَ  إِيلِيَّا أَيَّامِ  فِي إِْسَرائِيلَ  فِي ُكنَّ  َكثِيَرةً  أََراِملَ  إِنَّ : لَُكمْ   ثََلَثِ  ةَ ُمدَّ  السَّ

ا أَْشهٍُر، َوِستَّةِ  ِسنِينَ   ىإِلَ  إِيلِيَّا يُْرَسلْ  َولَمْ  ُكلِّهَا، األَْرضِ  فِي َعِظيمٌ  ُجوعٌ  َكانَ  لَمَّ

 فِي َكانُوا َكثِيُرونَ  َوبُْرصٌ  َصْيَداَء. َصْرفَةِ  إِلَى أَْرَملٍَة، اْمَرأَةٍ  إِلَى إِالَّ  ِمْنهَا، َواِحَدةٍ 

، لِيَشعَ أَ  َزَمانِ  فِي إِْسَرائِيلَ  ْريَانِيُّ  نُْعَمانُ  إِالَّ  ِمْنهُمْ  َواِحدٌ  يُطَهَّرْ  َولَمْ  النَّبِيِّ  فَاْمتَألَ  .«السُّ

 اْلَمِدينَِة، َخاِرجَ  َوأَْخَرُجوهُ  فَقَاُموا هَذا، َسِمُعوا ِحينَ  اْلَمْجَمعِ  فِي الَِّذينَ  َجِميعُ  َغَضبًا

 ىإِلَ  يَْطَرُحوهُ  َحتَّى َعلَْيهِ  َمْبنِيَّةً  َمِدينَتُهُمْ  َكانَتْ  الَِّذي اْلَجبَلِ  َحافَّةَ  إِلَى بِهِ  َوَجاُءوا

ا أَْسفٍَل. ِ َدائِماً   َوَمَضى. َوْسِطِهمْ  فِي فََجازَ  هُوَ  أَمَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (92 - 12:  14) البُولس
 

سول  بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  ُكورونثوس، أهل إلى األولىالرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 أَتََكلَّمَ  أَنْ  أُِريدُ  َكنِيَسٍة، َولِكْن،فِي َجِميِعُكْم. ِمنْ  أَْكثَرَ  بِأَْلِسنَةٍ  أَتََكلَّمُ  أَنِّي إِلِهي أَْشُكرُ 

 بِلَِساٍن. َكلَِمةٍ  آالَفِ  َعْشَرةِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  أَْيًضا، آَخِرينَ  أَُعلِّمَ  لَِكيْ  بِِذْهنِي َكلَِماتٍ  َخْمسَ 

، فِي أَْوالًَدا ُكونُوا بَلْ  أَْذهَانُِكْم، فِي أَْوالًَدا تَُكونُوا الَ  اإِلْخَوةُ، أَيُّهَا رِّ ا الشَّ  فِي َوأَمَّ



 من اإلسبوع الَسادِس من الُصوم الُمقدس ثَلثاءيوم ال
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 اهٍ َوبِِشفَ  أُْخَرى أَْلِسنَةٍ  بَِذِوي إِنِّي» :النَّاُموسِ  فِي َمْكتُوبٌ  َكاِملِيَن. فَُكونُوا األَْذهَانِ 

ْعَب، هَذا َسأَُكلِّمُ  أُْخَرى بُّ  يَقُولُ  لِي، يَْسَمُعونَ  هَكَذا َوالَ  الشَّ  آيَةٌ، األَْلِسنَةُ  إًِذا .«الرَّ

ا اْلُمْؤِمنِينَ  لَِغْيرِ  بَلْ  لِْلُمْؤِمنِيَن، الَ  ةُ  أَمَّ  ْلُمْؤِمنِيَن.لِ  بَلْ  اْلُمْؤِمنِيَن، لَِغْيرِ  فَلَْيَستْ  النُّبُوَّ

 َدَخلَ فَ  بِأَْلِسنٍَة، يَتََكلَُّمونَ  اْلَجِميعُ  َوَكانَ  َواِحٍد، َمَكانٍ  فِي ُكلُّهَا اْلَكنِيَسةُ  اْجتََمَعتِ  فَإِنِ 

يُّونَ   بَّأُوَن،يَتَنَ  اْلَجِميعُ  َكانَ  إِنْ  َولِكنْ  تَْهُذوَن؟ إِنَُّكمْ  يَقُولُونَ  أَفََلَ  ُمْؤِمنِيَن، َغْيرُ  أَوْ  َعامِّ

، أَوْ  ُمْؤِمنٍ  َغْيرُ  أََحدٌ  فََدَخلَ   اْلَجِميعِ. ِمنَ  َعلَْيهِ  يُْحَكمُ  اْلَجِميعِ  ِمنَ  يَُوبَّخُ  فَإِنَّهُ َعامِّيٌّ

 هللاَ  أَنَّ : ُمنَاِديًا ّلِلِ، َويَْسُجدُ  َوْجِههِ  َعلَى يَِخرُّ  َوهَكَذا ظَاِهَرةً  قَْلبِهِ  َخفَايَا تَِصيرُ  َوهَكَذا

 وٌر،َمْزمُ  لَهُ ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  فَُكلُّ  اْجتََمْعتُمْ  َمتَى اإِلْخَوةُ؟ أَيُّهَا إًِذا هُوَ  فََما فِيُكْم. ْلَحقِيقَةِ بِا

 يَتََكلَّمُ  َحدٌ أَ  َكانَ  إِنْ  لِْلبُْنيَاِن. َشْيءٍ  ُكلُّ  فَْليَُكنْ  تَْرَجَمةٌ  لَهُ إِْعَلٌَن، لَهُ لَِساٌن، لَهُ تَْعلِيٌم، لَهُ

 َولِكنْ  اِحٌد.وَ  َوبِتَْرتِيٍب،َوْليُتَْرِجمْ  ثََلَثَةً، ثََلَثَةً  األَْكثَرِ  َعلَى أَوْ  اْثنَْيِن، فَاْثنَْينِ  بِلَِساٍن،

 َوهللاَ. نَْفَسهُ َوْليَُكلِّمْ  اْلَكنِيَسِة، فِي فَْليَْصُمتْ  ُمتَْرِجمٌ  يَُكنْ  لَمْ  إِنْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (1:  9 - 99:  1) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 أََحدٌ  نَ َكا إِنْ  ألَنَّهُ نُفُوَسُكْم. َخاِدِعينَ  فَقَطْ  َساِمِعينَ  الَ  بِاْلَكلَِمِة، َعاِملِينَ  ُكونُوا َولِكنْ 

 هُفَإِنَّ  ِمْرآٍة، فِي ِخْلقَتِهِ  َوْجهَ  نَاِظًرا َرُجَلً  يُْشبِهُ فََذاكَ  َعاِمَلً، َولَْيسَ  لِْلَكلَِمةِ  َساِمًعا

 اْلَكاِملِ  النَّاُموسِ  َعلَى اطَّلَعَ  َمنِ  َولِكنْ  هَُو. َما نَِسيَ  َولِْلَوْقتِ  َوَمَضى، َذاتَهُ نَظَرَ 

يَّةِ  نَاُموسِ   ونُ يَكُ  فَهَذا بِاْلَكلَِمِة، َعاِمَلً  بَلْ  نَاِسيًا َساِمًعا لَْيسَ  َوَصارَ  َوثَبََت، اْلُحرِّ

 يَْخَدعُ  بَلْ  لَِسانَهُ، يُْلِجمُ  لَْيسَ  َوهُوَ  َديٌِّن، أَنَّهُ يَظُنُّ  فِيُكمْ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ  َعَملِِه. فِي َمْغبُوطًا

يَانَةُ  بَاِطلَةٌ. هَذا فَِديَانَةُ  قَْلبَهُ،  ْليَتَاَمىا اْفتِقَادُ : هِذهِ  ِهيَ  اآلبِ  هللاِ  ِعْندَ  النَّقِيَّةُ  الطَّاِهَرةُ  اَلدِّ



 من اإلسبوع الَسادِس من الُصوم الُمقدس ثَلثاءيوم ال
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 يَُكنْ  الَ  إِْخَوتِي، يَا اْلَعالَِم. ِمنَ  َدنَسٍ  بَِلَ  نَْفَسهُ اإِلْنَسانِ  َوِحْفظُ  ِضيقَتِِهْم، فِي َواألََراِملِ 

 اْلُمَحابَاِة. فِي اْلَمْجِد، َربِّ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا إِيَمانُ  لَُكمْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 (93 - 11:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

اتٍ  بُولُسَ  يََديْ  َعلَى يَْصنَعُ  هللاُ  َوَكانَ   َسِدهِ جَ  َعنْ  يُْؤتَى َكانَ  َحتَّى اْلُمْعتَاَدِة، َغْيرَ  قُوَّ

 األَْرَواحُ  َوتَْخُرجُ  األَْمَراُض، َعْنهُمُ  فَتَُزولُ  اْلَمْرَضى، إِلَى َمآِزرَ  أَوْ  بَِمنَاِديلَ 

يَرةُ  رِّ افِينَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  قَْومٌ  فََشَرعَ  ِمْنهُْم. الشِّ ِمينَ  الطَّوَّ وا أَنْ  اْلُمَعزِّ  نَ الَِّذي َعلَى يَُسمُّ

يَرةُ  األَْرَواحُ  بِِهمِ  رِّ بِّ  بِاْسمِ  الشِّ  يَْكِرزُ  ِذيالَّ  بِيَُسوعَ  َعلَْيكَ  نُْقِسمُ » :قَائِلِينَ  يَُسوَع، الرَّ

 هَذا. وافََعلُ  الَِّذينَ  َكهَنٍَة، َرئِيسِ  يَهُوِديٍّ  َرُجل لَِسَكاَوا، بَنِينَ  َسْبَعةُ  َوَكانَ  .«بُولُسُ  بِهِ 

وحُ  فَأََجابَ  يرُ  الرُّ رِّ ا:»َوقَالَ  الشِّ ا أَْعلَُمهُ، أَنَا َوبُولُسُ  أَْعِرفُهُ، فَأَنَا يَُسوعُ  أَمَّ  تُمْ أَنْ  َوأَمَّ

وحُ  فِيهِ  َكانَ  الَِّذي اإِلْنَسانُ  َعلَْيِهمُ  فََوثَبَ  «أَْنتُْم؟ فََمنْ  يُر، الرُّ رِّ  قَِويَ وَ  َوَغلَبَهُمْ  الشِّ

ِحيَن. ُعَراةً  اْلبَْيتِ  ذلِكَ  ِمنْ  هََربُوا َحتَّى َعلَْيِهْم،  َجِميعِ  ِعْندَ  َمْعلُوًما هَذا َوَصارَ  َوُمَجرَّ

اِكنِينَ  َواْليُونَانِيِّينَ  اْليَهُودِ  بِّ  ْسمُ ا َوَكانَ  َجِميِعِهْم، َعلَى َخْوفٌ  فََوقَعَ  أَفَُسسَ  فِي السَّ  الرَّ

ينَ  يَأْتُونَ  آَمنُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َوَكانَ  يَتََعظَُّم. يَُسوعَ   الِِهْم،بِأَْفعَ  َوُمْخبِِرينَ  ُمقِرِّ

ْحرَ  يَْستَْعِملُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  َوَكانَ  قُونَهَا اْلُكتُبَ  يَْجَمُعونَ  السِّ  ْلَجِميعِ ا أََمامَ  َويَُحرِّ

ِة. ِمنَ  أَْلفًا َخْمِسينَ  فََوَجُدوهَا أَْثَمانَهَا َوَحَسبُوا بِّ  َكلَِمةُ  َكانَتْ  هَكَذا اْلفِضَّ  تَْنُمو الرَّ

ٍة. ىَوتَْقوَ   بِِشدَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ



 من اإلسبوع الَسادِس من الُصوم الُمقدس ثَلثاءيوم ال
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (99 - 12:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 1:  49 مز

 .اهَلِّلُويَ  .هللاُ  يَا إِلَْيكَ  نَْفِسي تَْشتَاقُ  هَكَذا اْلِميَاِه، َجَداِولِ  إِلَى اإِليَّلُ  يَْشتَاقُ  َكَما
 

ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ُجُموعُ الْ  تَقُولُ  َمنْ :»قِائَِلً  فََسأَلَهُمْ  َمَعهُ التََّلَِميذُ  َكانَ  ْنفَِرادٍ إ َعلَى يَُصلِّي هُوَ  َوفِيَما

 نَ مِ  نَبِيًّا إِنَّ : َوآَخُرونَ  إِيلِيَّا: َوآَخُرونَ  اْلَمْعَمَدانُ  يُوَحنَّا» :َوقَالوا فَأََجابُوا «أَنَا؟ أَنِّي

 :َوقَالَ  بُْطُرسُ  فَأََجابَ  «أَنَا؟ أَنِّي تَقُولُونَ  َمنْ  َوأَْنتُْم،» :لَهُمْ  فَقَالَ  .«قَامَ  اْلقَُدَماءِ 

 إْبنَ  نَّ أَ  يَْنبَِغي إِنَّهُ» :قَائَِلً  ألََحٍد، ذلِكَ  يَقُولُوا الَ  أَنْ  َوأَْوَصى فَاْنتَهََرهُمْ  .«هللاِ  َمِسيحُ »

يُوخِ  ِمنَ  َويُْرفَضُ  َكثِيًرا، يَتَأَلَّمُ  اإِلْنَسانِ   َوفِي ُل،َويُْقتَ  َواْلَكتَبَِة، اْلَكهَنَةِ  َوُرَؤَساءِ  الشُّ

ِ َدائِماً  .«يَقُومُ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الَسادس من الُصوم الُمقدس ربعاءيوم األ
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (13:  11 - 1:  13) الُخُروج ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،النَّبِيِّ  الُخُروج لُِموسى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  قَالَ  ثُمَّ   َكيْ لِ  َعبِيِدهِ  َوقُلُوبَ  قَْلبَهُ أَْغلَْظتُ  فَإِنِّي فِْرَعْوَن، إِلَى إْدُخلْ : »لُِموَسى الرَّ

 ِمْصَر، فِي هُفََعْلتُ  بَِما اْبنِكَ  َواْبنِ  اْبنِكَ  َمَساِمعِ  فِي تُْخبِرَ  َولَِكيْ  بَْينَهُْم. هِذهِ  آيَاتِي أَْصنَعَ 

بُّ  أَنَا أَنِّي فَتَْعلَُمونَ  بَْينَهُْم، َصنَْعتُهَا الَّتِي َوبِآيَاتِي  إِلَى ونُ َوهَارُ  ُموَسى فََدَخلَ  .«الرَّ

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا: »لَهُ َوقَاالَ  فِْرَعْونَ   لِي؟ عَ تَْخضَ  أَنْ  تَأْبَى َمتَى إِلَى: اْلِعْبَرانِيِّينَ  إِلهُ الرَّ

 بَِجَرادٍ  ادً غَ  أَِجيءُ  أَنَا هَا َشْعبِي تُْطلِقَ  أَنْ  تَأْبَى ُكْنتَ  إِنْ  فَإِنَّهُ لِيَْعبُُدونِي. َشْعبِي أَْطلِقْ 

 لَةَ اْلفَضْ  َويَأُْكلُ  األَْرضِ  نَظَرُ  يُْستَطَاعَ  الَ  َحتَّى األَْرضِ  َوْجهَ  فَيَُغطِّي تُُخوِمَك، َعلَى

الَِمةَ   يَْمألُ وَ  اْلَحْقِل. ِمنَ  لَُكمْ  النَّابِتِ  الشََّجرِ  َجِميعَ  َويَأُْكلُ  اْلبََردِ  ِمنَ  لَُكمْ  اْلبَاقِيَةَ  السَّ

 آبَاُؤكَ  يََرهُ  لَمْ  الَِّذي األَْمرُ  اْلِمْصِريِّيَن، َجِميعِ  َوبُيُوتَ  َعبِيِدكَ  َجِميعِ  َوبُيُوتَ  بُيُوتَكَ 

لَ  ثُمَّ  «اْليَْومِ  هَذا إِلَى األَْرضِ  َعلَى ُوِجُدوا يَْومَ  ُمْنذُ  آبَائِكَ  آبَاءُ  َوالَ   ِمنْ  َوَخَرجَ  تََحوَّ

ا؟ لَنَا هَذا يَُكونُ  َمتَى إِلَى: »لَهُ فِْرَعْونَ  َعبِيدُ  فَقَالَ  فِْرَعْوَن. لَُدنْ  جَ  أَْطلِقِ  فَّخً  الَ الرِّ

بَّ  لِيَْعبُُدوا  ىإِلَ  َوهَاُرونُ  ُموَسى فَُردَّ  «َخِربَْت؟ قَدْ  ِمْصرَ  أَنَّ  بَْعدُ  تَْعلَمْ  أَلَمْ  إِلهَهُمْ  الرَّ

بَّ  اْعبُُدوا اْذهَبُوا: »لَهَُما فَقَالَ  فِْرَعْوَن،  الَِّذينَ  هُمُ  َوَمنْ  َمنْ  َولِكنْ  إِلهَُكمْ  الرَّ

 بَِغنَِمنَا َوبَنَاتِنَا، بِبَنِينَا نَْذهَبُ  َوُشيُوِخنَا بِفِْتيَانِنَا نَْذهَبُ : »ُموَسى فَقَالَ  «يَْذهَبُوَن؟

بِّ  ِعيًدا لَنَا ألَنَّ  َوبَقَِرنَا، بُّ  يَُكونُ : »لَهَُما فَقَالَ  .«لِلرَّ  أُْطلِقُُكمْ  َكَما هَكَذا َمَعُكمْ  الرَّ

امَ  إِنَّ  اْنظُُروا، َوأَْوالََدُكمُ  ا. ُوُجوِهُكمْ  قُدَّ َجالَ  أَْنتُمُ  اِْذهَبُوا هَكَذا لَْيسَ  َشّرً  َواْعبُُدوا الرِّ

بَّ  بُّ  قَالَ  ثُمَّ  فِْرَعْوَن. لَُدنْ  ِمنْ  فَطُِرَدا «طَالِبُونَ  لِهَذا ألَنَُّكمْ  الرَّ  ُمدَّ : »لُِموَسى الرَّ

 ُعْشبِ  ُكلَّ  َويَأُْكلَ  ِمْصرَ  أَْرضِ  َعلَى لِيَْصَعدَ  اْلَجَراِد، ألَْجلِ  ِمْصرَ  أَْرضِ  َعلَى يََدكَ 
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بُّ  فََجلَبَ  ِمْصَر، أَْرضِ  َعلَى َعَصاهُ  ُموَسى فََمدَّ  .«اْلبََردُ  تََرَكهُ َما ُكلَّ  األَْرِض،  الرَّ

ا اللَّْيلِ  َوُكلَّ  النَّهَارِ  ذلِكَ  ُكلَّ  َشْرقِيَّةً  ِريًحا األَْرضِ  َعلَى بَاُح، َكانَ  َولَمَّ  َحَملَتِ  الصَّ

يحُ  ْرقِيَّةُ  الرِّ  ُخومِ تُ  َجِميعِ  فِي َوَحلَّ  ِمْصَر، أَْرضِ  ُكلِّ  َعلَى اْلَجَرادُ  فََصِعدَ  اْلَجَراَد، الشَّ

ا ثَقِيلٌ  َشْيءٌ  ِمْصرَ   َغطَّىوَ  َكذلَِك، ْعَدهُ بَ  يَُكونُ  َوالَ  ِمْثلَهُ، هَكَذا َجَرادٌ  قَْبلَهُ يَُكنْ  لَمْ  ِجّدً

 ثََمرِ  َوَجِميعَ  األَْرضِ  ُعْشبِ  َجِميعَ  َوأََكلَ  األَْرضُ  أَْظلََمتِ  َحتَّى األَْرضِ  ُكلِّ  َوْجهَ 

 بِ ُعشْ  فِي َوالَ  الشََّجرِ  فِي أَْخَضرُ  َشْيءٌ  يَْبقَ  لَمْ  َحتَّى اْلبََرُد، تََرَكهُ الَِّذي الشََّجرِ 

: َوقَالَ  ُمْسِرًعا َوهَاُرونَ  ُموَسى فِْرَعْونُ  فََدَعا .«ِمْصرَ  أَْرضِ  ُكلِّ  فِي اْلَحْقلِ 

بِّ  إِلَى أَْخطَأْتُ » ةَ  هِذهِ  َخِطيَّتِي َعنْ  اْصفََحا َواآلنَ  َوإِلَْيُكَما. إِلِهُكَما الرَّ  فَقَْط، اْلَمرَّ

بِّ  إِلَى َوَصلِّيَا  لَُدنْ  ِمنْ  ُموَسى فََخَرجَ  .«فَقَطْ  اْلَمْوتَ  هَذا َعنِّي لِيَْرفَعَ  إِلِهُكَما الرَّ

. إِلَى َوَصلَّى فِْرَعْونَ  بِّ بُّ  فََردَّ  الرَّ ا، َشِديَدةً  َغْربِيَّةً  ِريًحا الرَّ  اْلَجَرادَ  فََحَملَتِ  ِجّدً

دَ  َولِكنْ  ِمْصَر. تُُخومِ  ُكلِّ  فِي َواِحَدةٌ  َجَراَدةٌ  تَْبقَ  لَمْ  ُسوفَ  بَْحرِ  إِلَى َوطََرَحْتهُ  َشدَّ

بُّ  بُّ  قَالَ  ثُمَّ  إِْسَرائِيَل. بَنِي يُْطلِقْ  فَلَمْ  فِْرَعْونَ  قَْلبَ  الرَّ  نَْحوَ  يََدكَ  ُمدَّ : »لُِموَسى الرَّ

َماءِ   وَ نَحْ  يََدهُ  ُموَسى فََمدَّ  .«الظََّلَمُ  يُْلَمسُ  َحتَّى ِمْصَر، أَْرضِ  َعلَى ظََلَمٌ  لِيَُكونَ  السَّ

َماءِ   الَ وَ  أََخاهُ، أََحدٌ  يُْبِصرْ  لَمْ  أَيَّاٍم. ثََلَثَةَ  ِمْصرَ  أَْرضِ  ُكلِّ  فِي َداِمسٌ  ظََلَمٌ  فََكانَ  السَّ

 نِِهْم.َمَساكِ  فِي نُورٌ  لَهُمْ  َكانَ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َجِميعُ  َولِكنْ  أَيَّامٍ  ثََلَثَةَ  َمَكانِهِ  ِمنْ  أََحدٌ  قَامَ 

بَّ  اْعبُُدوا اْذهَبُوا: »َوقَالَ  ُموَسى فِْرَعْونُ  فََدَعا  تَْبقَى َوبَقََرُكمْ  َغنََمُكمْ  أَنَّ  َغْيرَ  الرَّ

 حَ َذبَائِ  أَْيِدينَا فِي أَْيًضا تُْعِطي أَْنتَ : »ُموَسى فَقَالَ  .«َمَعُكمْ  تَْذهَبُ  أَْيًضا أَْوالَُدُكمْ 

بِّ  لِنَْصنََعهَا َوُمْحَرقَاتٍ   نَّنَاألَ  ِظْلفٌ  يَْبقَى الَ  َمَعنَا أَْيًضا َمَواِشينَا فَتَْذهَبُ  إِلِهنَا، لِلرَّ

بِّ  لِِعبَاَدةِ  نَأُْخذُ  ِمْنهَا بَّ  نَْعبُدُ  بَِماَذا نَْعِرفُ  الَ  َونَْحنُ  إِلِهنَا الرَّ  إِلَى نَأْتِيَ  َحتَّى الرَّ

دَ  َولِكنْ  .«هُنَاكَ  بُّ  َشدَّ  اْذهَبْ : »فِْرَعْونُ  لَهُ َوقَالَ  يُْطلِقَهُْم. أَنْ  يََشأْ  فَلَمْ  فِْرَعْونَ  قَْلبَ  الرَّ

انِعِ : »ُموَسى فَقَالَ  .«تَُموتُ  َوْجِهي تََرى يَْومَ  إِنَّكَ  أَْيًضا َوْجِهي تَرَ  الَ  اِْحتَِرزْ  َعنِّي  مَّ

بُّ  قَالَ  ثُمَّ  .«أَْيًضا َوْجهَكَ  أََرى أَُعودُ  الَ  أَنَا قُْلتَ   أَْيًضا َواِحَدةً  َضْربَةً : »لُِموَسى الرَّ

 ُدُكمْ يَْطرُ  يُْطلِقُُكمْ  َوِعْنَدَما هُنَا ِمنْ  يُْطلِقُُكمْ  ذلِكَ  بَْعدَ  ِمْصرَ  َوَعلَى فِْرَعْونَ  َعلَى أَْجلِبُ 
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ْعبِ  َمَساِمعِ  فِي تََكلَّمْ  بِالتََّماِم. هُنَا ِمنْ  طَْرًدا  َصاِحبِِه، ِمنْ  َرُجل ُكلُّ  يَْطلُبَ  أَنْ  الشَّ

ةٍ  أَْمتَِعةَ  َصاِحبَتِهَا ِمنْ  اْمَرأَةٍ  َوُكلُّ  بُّ  َوأَْعطَى .«َذهَبٍ  أَْمتَِعةَ وَ  فِضَّ ْعبِ  نِْعَمةً  الرَّ  لِلشَّ

ُجلُ  َوأَْيًضا اْلِمْصِريِّينَ  ُعيُونِ  فِي ا َعِظيًما َكانَ  ُموَسى الرَّ  يفِ  ِمْصرَ  أَْرضِ  فِي ِجّدً

ْعِب. َوُعيُونِ  فِْرَعْونَ  َعبِيدِ  ُعيُونِ  بُّ  يَقُولُ  هَكَذا: »ُموَسى َوقَالَ  الشَّ  نَْحوَ  إِنِّي: الرَّ

 رِ بِكْ  ِمنْ  ِمْصَر، أَْرضِ  فِي بِْكرٍ  ُكلُّ  فَيَُموتُ  ِمْصَر، َوَسطِ  فِي أَْخُرجُ  اللَّْيلِ  نِْصفِ 

َحى، َخْلفَ  الَّتِي اْلَجاِريَةِ  بِْكرِ  إِلَى ُكْرِسيِّهِ  َعلَى اْلَجالِسِ  فِْرَعْونَ   بَِهيَمٍة. بِْكرِ  َوُكلُّ  الرَّ

 لِكنْ وَ  أَْيًضا. ِمْثلُهُ يَُكونُ  َوالَ  ِمْثلُهُ يَُكنْ  لَمْ  ِمْصرَ  أَْرضِ  ُكلِّ  فِي َعِظيمٌ  ُصَراخٌ  َويَُكونُ 

 لَِكيْ  ائِمِ اْلبَهَ  إِلَى َوالَ  النَّاسِ  إِلَى الَ  إِلَْيِهْم، لَِسانَهُ َكْلبٌ  يَُسنِّنُ  الَ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َجِميعُ 

بَّ  أَنَّ  تَْعلَُموا  هُؤالَِء، كَ َعبِيدِ  َجِميعُ  إِلَيَّ  فَيَْنِزلُ  َوإِْسَرائِيَل. اْلِمْصِريِّينَ  بَْينَ  يَُميِّزُ  الرَّ

ْعبِ  َوَجِميعُ  أَْنتَ  اْخُرجْ : قَائِلِينَ  لِي َويَْسُجُدونَ   «ْخُرجُ أَ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  أَثَِركَ  فِي الَِّذينَ  الشَّ

بُّ  َوقَالَ  اْلَغَضِب. ُحُموِّ  فِي فِْرَعْونَ  لَُدنْ  ِمنْ  َخَرجَ  ثُمَّ   لَُكَما يَْسَمعُ  الَ : »لُِموَسى الرَّ

 لَّ كُ  يَْفَعَلَنِ  َوهَاُرونُ  ُموَسى َوَكانَ  .«ِمْصرَ  أَْرضِ  فِي َعَجائِبِي تَْكثُرَ  لَِكيْ  فِْرَعْونُ 

دَ  َولِكنْ  فِْرَعْوَن، أََمامَ  اْلَعَجائِبِ  هِذهِ  بُّ  َشدَّ  َرائِيلَ إِسْ  بَنِي يُْطلِقْ  فَلَمْ  فِْرَعْوَن، قَْلبَ  الرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .أَْرِضهِ  ِمنْ 

 

 (92 - 91:  44)ِسفِر إشعياء 
 

،إشعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 يَا أَْنتَ  لِي َعْبدٌ  َجبَْلتُكَ  قَدْ  َعْبِدي أَْنتَ  فَإِنَّكَ  إِْسَرائِيُل، يَا يَْعقُوُب، يَا هِذهِ  اُْذُكرْ »

 نِّيألَ  إِلَيَّ  اِْرِجعْ  َخطَايَاكَ  َوَكَسَحابَةٍ  ُذنُوبَكَ  َكَغْيمٍ  َمَحْوتُ  قَدْ  ِمنِّي. تُْنَسيِ  الَ  إِْسَرائِيلُ 

َماَواتُ  أَيَّتُهَا تََرنَِّمي .«فََدْيتُكَ  بَّ  ألَنَّ  السَّ  أَِشيِدي األَْرضِ  أََسافِلَ  يَا اِْهتِفِي فََعلَ  قَدْ  الرَّ

بَّ  ألَنَّ  فِيِه، َشَجَرةٍ  َوُكلُّ  اْلَوْعرُ  تََرنًُّما، اْلِجبَالُ  أَيَّتُهَا  َوفِي يَْعقُوَب، فََدى قَدْ  الرَّ

َد. إِْسَرائِيلَ  بُّ  يَقُولُ  هَكَذا تََمجَّ بُّ  أَنَا: »اْلبَْطنِ  ِمنَ  َوَجابِلُكَ  فَاِديكَ  الرَّ  لَّ كُ  َصانِعٌ  الرَّ
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َماَواتِ  نَاِشرٌ  َشْيٍء،  اْلُمَخاِدِعينَ  آيَاتِ  ُمبَطِّلٌ  َمِعي؟ َمنْ  األَْرضَ  بَاِسطٌ  َوْحِدي، السَّ

افِينَ  َوُمَحمِّقٌ  عٌ  اْلَعرَّ  َعْبِدِه، َكلَِمةَ  ُمقِيمٌ  َمْعِرفَتَهُْم. َوُمَجهِّلٌ  اْلَوَراِء، إِلَى اْلُحَكَماءَ  ُمَرجِّ

مٌ   بَهَاَوِخرَ  َستُْبنَْيَن،: يَهُوَذا َولُِمُدنِ  َستُْعَمُر،: أُوُرَشلِيمَ  َعنْ  اْلقَائِلُ  ُرُسلِهِ  َرْأيَ  َوُمتَمِّ

ةِ  اْلقَائِلُ  أُقِيُم. ،: ُكوَرشَ  َعنْ  اْلقَائِلُ  أَُجفُِّف. َوأَْنهَاَركِ  اْنَشفِي،: لِلُّجَّ تِيمَ  فَُكلَّ  َراِعيَّ  َسرَّ

مُ   .«َستَُؤسَّسُ : ْيَكلِ َولِْلهَ  َستُْبنَى،: أُوُرَشلِيمَ  َعنْ  َويَقُولُ  يُتَمِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (06 - 99:  2)ِسفِر األمثال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثال لُِسليمان الَحكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  لَ  قَنَانِي اَلرَّ  ِء،اْلبَدْ  ُمْنذُ  ُمِسْحُت، األََزلِ  ُمْنذُ  اْلقَِدِم. ُمْنذُ  أَْعَمالِِه، قَْبلِ  ِمنْ  طَِريقِِه، أَوَّ

 قَْبلِ  نْ مِ  اْلِميَاِه. َكثِيَرةُ  يَنَابِيعُ  تَُكنْ  لَمْ  إِذْ  أُْبِدْئتُ  َغْمرٌ  يَُكنْ  لَمْ  إِذْ  األَْرِض. أََوائِلِ  ُمْنذُ 

َرتِ  أَنْ   اْلبََراِريَّ  َوالَ  بَْعدُ  األَْرضَ  َصنَعَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  إِذْ  أُْبِدْئُت. التَِّلَلِ  قَْبلَ  اْلِجبَاُل، تَقَرَّ

لَ  َوالَ  ا اْلَمْسُكونَِة. أَْعفَارِ  أَوَّ َماَواتِ  ثَبَّتَ  لَمَّ ا أَنَا هُنَاكَ  ُكْنتُ  السَّ  َعلَى َدائَِرةً  َرَسمَ  لَمَّ

ا اْلَغْمِر. َوْجهِ  ا فَْوقُ  ِمنْ  السُُّحبَ  أَْثبَتَ  لَمَّ َدتْ  لَمَّ  ْلبَْحرِ لِ  َوَضعَ  الَمَّ  اْلَغْمِر. يَنَابِيعُ  تََشدَّ

هُ  ا تُْخَمهُ، اْلِميَاهُ  تَتََعدَّى فََلَ  َحدَّ  َوُكْنتُ  َصانًِعا، ِعْنَدهُ  ُكْنتُ  األَْرِض، أُُسسَ  َرَسمَ  لَمَّ

تَهُ، يَْومٍ  ُكلَّ  اَمهُ. َدائًِما فَِرَحةً  لَذَّ اتِي أَْرِضِه، َمْسُكونَةِ  فِي فَِرَحةً  قُدَّ  َدَم.آ بَنِي َمعَ  َولَذَّ

 ْعلِيمَ التَّ  اْسَمُعوا طُُرقِي. يَْحفَظُونَ  لِلَِّذينَ  فَطُوبَى لِي اْسَمُعوا اْلبَنُونَ  أَيُّهَا فَاآلنَ »

 ْندَ عِ  يَْومٍ  ُكلَّ  َساِهًرا لِي يَْسَمعُ  الَِّذي لِإِلْنَسانِ  طُوبَى تَْرفُُضوهُ. َوالَ  ُحَكَماءَ  َوُكونُوا

 نَ مِ  ِرًضى َويَنَالُ  اْلَحيَاةَ، يَِجدُ  يَِجُدنِي َمنْ  ألَنَّهُ أَْبَوابِي. قََوائِمَ  َحافِظًا َمَصاِريِعي،

، بِّ  .«اْلَمْوتَ  يُِحبُّونَ  ُمْبِغِضيَّ  ُكلُّ  نَْفَسهُ يَُضرُّ  َعنِّي يُْخِطئُ  َوَمنْ  الرَّ

  َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (02 - 1:  04)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 نَّ ألَ  اْلَعاِرفُوَن. أَيُّهَا لِي َواْصَغْوا اْلُحَكَماُء، أَيُّهَا أَْقَوالِي ْسَمُعواإ: َوقَالَ  أَلِيهُو فَأََجابَ 

، ألَْنفُِسنَا لِنَْمتَِحنْ  طََعاًما. يَُذوقُ  اْلَحنَكَ  أَنَّ  َكَما األَْقَواَل، تَْمتَِحنُ  األُُذنَ   ْعِرفْ َونَ  اْلَحقَّ

ْرُت،: قَالَ  أَيُّوبَ  ألَنَّ  طَيٌِّب. هُوَ  َما أَْنفُِسنَا بَْينَ   يُمَحاَكَمتِ  ِعْندَ  َحقِّي. نََزعَ  َوهللاُ  تَبَرَّ

بُ  فَاءِ  َعِديمُ  ُجْرِحي أَُكذَّ  ،َكاْلَماءِ  اْلهُْزءَ  يَْشَربُ  َكأَيُّوبَ  إِْنَسانٍ  فَأَيُّ  َذْنٍب. ُدونِ  ِمنْ  الشِّ

؟ أَْهلِ  َمعَ  َوَذاِهبًا اإِلْثِم، فَاِعلِي َمعَ  ُمتَِّحًدا َويَِسيرُ  رِّ  ْنَسانُ اإلِ  يَْنتَفِعُ  الَ : قَالَ  ألَنَّهُ الشَّ

،ال ِمنَ  ّلِلِ  َحاَشا األَْلبَابِ  َذِوي يَا لِي اْسَمُعوا ذلِكَ  ألَْجلِ  هللاِ. ِعْندَ  َمْرِضيًّا بَِكْونِهِ  رِّ  شَّ

ُجلَ  َويُنِيلُ  فِْعلِِه، َعلَى اإِلْنَسانَ  يَُجاِزي ألَنَّهُ الظُّْلِم. ِمنَ  َولِْلقَِديرِ   َحقًّافَ  َكطَِريقِِه. الرَّ

جُ  الَ  َواْلقَِديرَ  ُسوًءا، يَْفَعلُ  الَ  هللاَ  إِنَّ  لَهُ َمنْ  اْلقََضاَء. يَُعوِّ  نَعَ صَ  َوَمنْ  بِاألَْرِض، َوكَّ

وحَ ا يَُسلِّمُ  َونََسَمتَهُ، ُروَحهُ نَْفِسهِ  إِلَى َجَمعَ  إِنْ  قَْلبَهُ، َعلَْيهِ  َجَعلَ  إِنْ  ُكلَّهَا؟ اْلَمْسُكونَةَ   لرُّ

ََ َوا هَذا، فَاْسَمعْ  فَْهمٌ  لَكَ  َكانَ  فَإِنْ  التَُّراِب. إِلَى اإِلْنَسانُ  َويَُعودُ  َجِميًعا، بََشرٍ  ُكلُّ   ْص

 أَيُقَالُ  نُِب؟تَْستَذْ  اْلَكبِيرَ  اْلبَارَّ  أَمِ  يَتََسلَّطُ، اْلَحقَّ  يُْبِغضُ  َمنْ  أَلََعلَّ  َكلَِماتِي. َصْوتِ  إِلَى

َؤَساِء، بُِوُجوهِ  يَُحابِي الَ  الَِّذي أَْشَراُر؟ يَا: َولِْلنَُدبَاءِ  لَئِيُم، يَا: لِْلَملِكِ   ْعتَبِرُ يَ  َوالَ  الرُّ

 ْرتَجُّ يَ  اللَّْيلِ  نِْصفِ  َوفِي يَُموتُونَ  بَْغتَةً  يََدْيِه. َعَملُ  َجِميَعهُمْ  ألَنَّهُمْ  فَقِيرٍ  ُدونَ  ُموَسًعا

ْعبُ  اءُ  َويُْنَزعُ  َويَُزولُوَن، الشَّ  َوهُوَ  اإِلْنَساِن، طُُرقِ  َعلَى َعْينَْيهِ  ألَنَّ  بِيٍَد. الَ  األَِعزَّ

الُ  تَْختَفِي َحْيثُ  َمْوتٍ  ِظلَّ  َوالَ  ظََلَمَ  الَ  َخطََواتِِه. ُكلَّ  يََرى  يَُلَِحظُ  الَ  ألَنَّهُ اإِلْثِم. ُعمَّ

اءَ  يَُحطِّمُ  هللاِ. َمعَ  اْلُمَحاَكَمةِ  فِي لِلدُُّخولِ  َزَمانًا اإِلْنَسانَ   يمُ َويُقِ  فَْحٍص، ُدونِ  ِمنْ  األَِعزَّ

 اًرا،أَْشرَ  لَِكْونِِهمْ  فَيَْنَسِحقُوَن. لَْيَلً  َويُقَلِّبُهُمْ  أَْعَمالَهُْم، يَْعِرفُ  لِكنَّهُ َمَكانَهُْم. آَخِرينَ 

لُ  لَمْ  طُُرقِهِ  َوُكلُّ  َوَرائِِه، ِمنْ  اْنَصَرفُوا ألَنَّهُمُ  النَّاِظِريَن. َمْرأَى فِي يَْصفِقُهُمْ   وهَا،يَتَأَمَّ

َن، هُوَ  إَِذا اْلبَائِِسيَن. َزْعقَةَ  فََسِمعَ  اْلِمْسِكيِن، ُصَراخَ  إِلَْيهِ  بَلَُّغوا َحتَّى  يَْشَغُب؟ نْ فَمَ  َسكَّ

ةٍ  َعلَى َكانَ  َسَواءٌ  يََراهُ  فََمنْ  َوْجهَهُ، َحَجبَ  َوإَِذا  يَْملِكَ  الَ  َحتَّى إِْنَساٍن؟ َعلَى أَوْ  أُمَّ
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ْعِب. َشَرًكا يَُكونَ  َوالَ  اْلفَاِجرُ   لَمْ  امَ  أُْفِسُد؟ أَُعودُ  الَ  اْحتََمْلتُ : قَالَ  ّلِلِ  هَلْ  َولِكنْ » لِلشَّ

 ِه،يَُجاِزي َكَرْأيِكَ  هَلْ  أَْفَعلُهُ. أَُعودُ  فََلَ  إِْثًما فََعْلتُ  قَدْ  ُكْنتُ  إِنْ  أَْنتَ  فَأَِرنِيهِ  أُْبِصْرهُ 

 قُولُونَ يَ  األَْلبَابِ  َذُوو تََكلَّْم. تَْعِرفُهُ َوبَِما أَنَا، الَ  تَْختَارُ  فَأَْنتَ  َرفَْضَت؟ ألَنَّكَ : قَائَِلً 

ُجلُ  بَلِ  لِي،  َكَلَُمهُوَ  َمْعِرفٍَة، بَِلَ  يَتََكلَّمُ  أَيُّوبَ  إِنَّ : يَقُولُ  يَْسَمُعنِي الَِّذي اْلَحِكيمُ  الرَّ

 لِكنَّهُ ِم.اإِلثْ  َكأَْهلِ  أَْجِوبَتِهِ  أَْجلِ  ِمنْ  اْلَغايَةِ  إِلَى يُْمتََحنُ  َكانَ  أَيُّوبَ  فَلَْيتَ  بِتََعقُّل. لَْيسَ 

 .«هللاِ  َعلَى َكَلََمهُ رُ َويُْكثِ  بَْينَنَا، يَُصفِّقُ  َمْعِصيَةً  َخِطيَّتِهِ  إِلَى أََضافَ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 بَاِكر

 (93 - 1:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 ،  .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 91 ، 12:  139 مز

ثَ  لَِكيْ  .ُدَعاَءهُمْ  يَْرُذلْ  َولَمْ  اْلَمَساِكين، َصَلَةِ  إِلَى إْلتَفَتَ   مِ بِإسْ  ِصْهيَْونَ  فِي يَُحدَّ

، بِّ  .هَلِّلُويَا .أُوُرَشلِيمَ  فِي َوبِتَْسبِيِحهِ  الرَّ
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِسيُّونَ  إِلَْيهِ  َوإْجتََمعَ  ا أُوُرَشلِيَم. ِمنْ  قَاِدِمينَ  اْلَكتَبَةِ  ِمنَ  َوقَْومٌ  اْلفَرِّ  ِمنْ  ْعًضابَ  َرأَْوا َولَمَّ

يِسيِّينَ  ألَنَّ  الَُموا. َمْغُسولٍَة، َغْيرِ  أَيْ  َدنَِسٍة، بِأَْيدٍ  ُخْبًزا يَأُْكلُونَ  تََلَِميِذهِ   ُكلَّ وَ  اْلفَرِّ

ِكينَ  يَأُْكلُوَن، الَ  بِاْعتِنَاٍء، أَْيِديَهُمْ  يَْغِسلُوا لَمْ  إِنْ  اْليَهُودِ  يُ بِتَْقلِيدِ  ُمتََمسِّ  َوِمنَ  وخِ.الشُّ
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كِ  تََسلَُّموهَا َكثِيَرةٌ  أُْخَرى َوأَْشيَاءُ  يَأُْكلُونَ  الَ  يَْغتَِسلُوا لَمْ  إِنْ  السُّوقِ   ِمنْ  هَا،بِ  لِلتََّمسُّ

ٍة. نَُحاسٍ  َوآنِيَةِ  َوأَبَاِريقَ  ُكُؤوسٍ  َغْسلِ  يِسيُّونَ  َسأَلَهُ ثُمَّ  َوأَِسرَّ  الَ  لَِماَذا» :َواْلَكتَبَةُ  اْلفَرِّ

يُوخِ، تَْقلِيدِ  َحَسبَ  تََلَِميُذكَ  يَْسلُكُ   فَأََجابَ  «ٍة؟َمْغُسولَ  َغْيرِ  بِأَْيدٍ  ُخْبًزا يَأُْكلُونَ  بَلْ  الشُّ

عْ  هَذا: َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما اْلُمَرائِينَ  أَْنتُمُ  َعْنُكمْ  إَِشْعيَاءُ  تَنَبَّأَ  َحَسنًا» :لَهُمْ  َوقَالَ   بُ الشَّ

ا بَِشفَتَْيِه، يُْكِرُمنِي  تََعالِيمَ  يَُعلُِّمونَ  مْ َوهُ  يَْعبُُدونَنِي َوبَاِطَلً  بَِعيًدا، َعنِّي فَُمْبتَِعدٌ  قَْلبُهُ َوأَمَّ

ُكونَ  هللاِ  َوِصيَّةَ  تََرْكتُمْ  ألَنَُّكمْ  النَّاِس. َوَصايَا ِهيَ   األَبَاِريقِ  ْسلَ غَ : النَّاسِ  بِتَْقلِيدِ  َوتَتََمسَّ

 َرفَْضتُمْ  َحَسنًا» :لَهُمْ  قَالَ  ثُمَّ  .«تَْفَعلُونَ  هِذهِ  ِمْثلَ  َكثِيَرةً  أَُخرَ  َوأُُموًرا َواْلُكُؤوِس،

َك، أَبَاكَ  أَْكِرمْ : قَالَ  ُموَسى ألَنَّ  تَْقلِيَدُكْم. لِتَْحفَظُوا هللاِ  َوِصيَّةَ   أَوْ  بًاأَ  يَْشتِمُ  َوَمنْ  َوأُمَّ

ا ا َمْوتًا. فَْليَُمتْ  أُّمً هِ  أَوْ  ألَبِيهِ  إِْنَسانٌ  قَالَ  إِنْ : فَتَقُولُونَ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ  ِديَّةٌ،هَ  أَيْ  قُْربَاٌن،: أُمِّ

ِه. أَوْ  ألَبِيهِ  َشْيئًا يَْفَعلُ  بَْعدُ  َما فِي تََدُعونَهُ فََلَ  ِمنِّي. بِهِ  تَْنتَفِعُ  الَِّذي هُوَ   ُمْبِطلِينَ  أُمِّ

 اْلَجْمعِ  ُكلَّ  اَدعَ  ثُمَّ  .«تَْفَعلُونَ  هِذهِ  ِمْثلَ  َكثِيَرةً  َوأُُموًرا َسلَّْمتُُموهُ  الَِّذي بِتَْقلِيِدُكمُ  هللاِ  َكَلَمَ 

 َدَخلَ  إَِذا اإِلْنَسانِ  َخاِرجِ  ِمنْ  َشْيءٌ  لَْيسَ  َواْفهَُموا. ُكلُُّكمْ  ِمنِّي اْسَمُعوا» :لَهُمُ  َوقَالَ 

َسهُ، أَنْ  يَْقِدرُ  فِيهِ  سُ  الَّتِي ِهيَ  ِمْنهُ تَْخُرجُ  الَّتِي األَْشيَاءَ  لِكنَّ  يُنَجِّ  إِنْ  .اإِلْنَسانَ  تُنَجِّ

ْمعِ، أُْذنَانِ  ألََحدٍ  َكانَ  ا .«فَْليَْسَمعْ  لِلسَّ  َسأَلَهُ اْلبَْيِت، إِلَى اْلَجْمعِ  ِعْندِ  ِمنْ  َدَخلَ  َولَمَّ

 ُكلَّ  نَّ أَ  تَْفهَُمونَ  أََما فَاِهِميَن؟ َغْيرُ  هَكَذا أَْيًضا أَفَأَْنتُمْ » :لَهُمْ  فَقَالَ  اْلَمثَِل. َعنِ  تََلَِميُذهُ 

َسهُ، أَنْ  يَْقِدرُ  الَ  َخاِرجٍ  ِمنْ  اإِلْنَسانَ  يَْدُخلُ  َما  إِلَى بَلْ  قَْلبِهِ  إِلَى يَْدُخلُ  الَ  ألَنَّهُ يُنَجِّ

 الَِّذي إِنَّ » :قَالَ  ثُمَّ  .«األَْطِعَمةِ  ُكلَّ  يُطَهِّرُ  َوذلِكَ  اْلَخَلَِء، إِلَى يَْخُرجُ  ثُمَّ  اْلَجْوِف،

سُ  ذلِكَ  اإِلْنَسانِ  ِمنَ  يَْخُرجُ  ِ َدائِماً   .«اإِلْنَسانَ  يُنَجِّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (94 - 19:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 النَّاُموسِ  فِي أَْخطَأَ  َمنْ  َوُكلُّ  يَْهلِكُ  النَّاُموسِ  فَبُِدونِ  النَّاُموسِ  بُِدونِ  أَْخطَأَ  َمنْ  ُكلَّ  ألَنَّ 

 لَِّذينَ ا بَلِ  هللاِ، ِعْندَ  أَْبَرارٌ  هُمْ  النَّاُموسَ  يَْسَمُعونَ  الَِّذينَ  لَْيسَ  ألَنْ  يَُداُن. فَبِالنَّاُموسِ 

ُروَن. هُمْ  بِالنَّاُموسِ  يَْعَملُونَ   َعلُوافَ  َمتَى النَّاُموُس، ِعْنَدهُمُ  لَْيسَ  الَِّذينَ  األَُممُ  ألَنَّهُ يُبَرَّ

 ألَْنفُِسِهِم، نَاُموسٌ  هُمْ  النَّاُموسُ  لَهُمُ  لَْيسَ  إِذْ  فَهُؤالَءِ  النَّاُموِس، فِي هُوَ  َما بِالطَّبِيَعةِ 

 اُرهُمْ َوأَْفكَ  َضِميُرهُمْ  أَْيًضا َشاِهًدا قُلُوبِِهْم، فِي َمْكتُوبًا النَّاُموسِ  َعَملَ  يُْظِهُرونَ  الَِّذينَ 

ةً، أَوْ  ُمْشتَِكيَةً  بَْينَهَا فِيَما  َحَسبَ  سِ النَّا َسَرائِرَ  هللاُ  يَِدينُ  فِيهِ  الَِّذي اْليَْومِ  فِي ُمْحتَجَّ

 تَْفتَِخرُ وَ  النَّاُموِس، َعلَى َوتَتَِّكلُ  يَهُوِديًّا، تَُسمَّى أَْنتَ  هَُوَذا اْلَمِسيحِ. بِيَُسوعَ  إِْنِجيلِي

 أَنَّكَ  قُ َوتَثِ  النَّاُموِس. ِمنَ  ُمتََعلًِّما اْلُمتََخالِفَةَ، األُُمورَ  َوتَُميِّزُ  َمِشيئَتَهُ، َوتَْعِرفُ  بِاّلِلِ،

بٌ  الظُّْلَمِة، فِي لِلَِّذينَ  َونُورٌ  لِْلُعْميَاِن، قَائِدٌ   لَكَ وَ  لِألَْطفَاِل، َوُمَعلِّمٌ  لِألَْغبِيَاِء، َوُمهَذِّ

 ْفَسَك؟نَ  تَُعلِّمُ  أَلَْستَ  َغْيَرَك، تَُعلِّمُ  الَِّذي إًِذا فَأَْنتَ  النَّاُموِس. فِي قِّ َواْلحَ  اْلِعْلمِ  ُصوَرةُ 

 تَْكِرهُ تَسْ  الَِّذي أَتَْزنِي؟ يُْزنَى، الَ  أَنْ : تَقُولُ  الَِّذي أَتَْسِرُق؟ يُْسَرَق، الَ  أَنْ : تَْكِرزُ  الَِّذي

 ألَنَّ  ؟هللاَ  تُِهينُ  النَّاُموسِ  أَبِتََعدِّي بِالنَّاُموِس، تَْفتَِخرُ  الَِّذي اْلهَيَاِكَل؟ أَتَْسِرقُ  األَْوثَاَن،

 َمْكتُوٌب. هُوَ  َكَما األَُمِم، بَْينَ  بَِسبَبُِكمْ  َعلَْيهِ  يَُجدَّفُ  هللاِ  اْسمَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (6:  9 - 93:  1) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالرسول الثانية بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

الً  هَذا َعالِِمينَ  ةِ  ُكلَّ  أَنَّ : أَوَّ . تَْفِسيرٍ  ِمنْ  لَْيَستْ  اْلِكتَابِ  نُبُوَّ ةٌ نُ  تَأْتِ  لَمْ  ألَنَّهُ َخاصٍّ  بُوَّ

يُسونَ  هللاِ  أُنَاسُ  تََكلَّمَ  بَلْ  إِْنَساٍن، بَِمِشيئَةِ  قَطُّ  وحِ  ِمنَ  َمُسوقِينَ  اْلقِدِّ  َولِكْن، .اْلقُُدسِ  الرُّ

ْعبِ  فِي أَْيًضا َكانَ   الَِّذينَ  َكَذبَةٌ، ُمَعلُِّمونَ  أَْيًضا فِيُكمْ  َسيَُكونُ  َكَما َكَذبَةٌ، أَْنبِيَاءُ  الشَّ

بَّ  يُْنِكُرونَ  هُمْ  َوإِذْ  هََلَكٍ  بَِدعَ  يَُدسُّونَ   أَْنفُِسِهمْ  َعلَى يَْجلِبُونَ  اْشتََراهُْم، الَِّذي الرَّ

. يقِ طَرِ  َعلَى يَُجدَّفُ  بَِسبَبِِهمْ  الَِّذينَ  تَْهلَُكاتِِهمْ  َكثِيُرونَ  َوَسيَْتبَعُ  َسِريًعا. هََلًَكا  اْلَحقِّ

 تَتََوانَى، الَ  اْلقَِديمِ  ُمْنذُ  َدْينُونَتُهُمْ  لَِّذينَ ا ُمَصنََّعٍة، بِأَْقَوال بُِكمْ  يَتَِّجُرونَ  الطََّمعِ  فِي َوهُمْ 

 فِي بَلْ  أَْخطَأُوا، قَدْ  َمَلَئَِكةٍ  َعلَى يُْشفِقْ  لَمْ  هللاُ  َكانَ  إِنْ  ألَنَّهُ يَْنَعُس. الَ  َوهََلَُكهُمْ 

 ىَعلَ  يُْشفِقْ  َولَمْ  لِْلقََضاِء، َمْحُروِسينَ  َوَسلََّمهُمْ  َجهَنََّم، فِي طََرَحهُمْ  الظََّلَمِ  َسَلَِسلِ 

، َكاِرًزا ثَاِمنًا نُوًحا َحفِظَ  إِنََّما بَلْ  اْلقَِديِم، اْلَعالَمِ   لَمِ َعا َعلَى طُوفَانًا َجلَبَ  إِذْ  لِْلبِرِّ

اِر. دَ  َوإِذْ  اْلفُجَّ  ِعْبَرةً  َواِضًعا بِاالْنقَِلَِب، َعلَْيِهَما َحَكمَ  َوَعُموَرةَ، َسُدومَ  َمِدينَتَيْ  َرمَّ

 يَْفُجُروا. أَنْ  لِْلَعتِيِدينَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (2 - 1:  96) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 يََدهُ  ولُسُ بُ بََسطَ  ِحينَئِذٍ  «نَْفِسكَ  ألَْجلِ  تَتََكلَّمَ  أَنْ  لَكَ  َمأُْذونٌ » :لِبُولُسَ  أَْغِريبَاسُ  فَقَالَ 

 أَنْ  ُمْزِمعٌ  أَنَا إِذْ  أَْغِريبَاُس، اْلَملِكُ  أَيُّهَا َسِعيًدا نَْفِسي أَْحِسبُ  إِنِّي: »يَْحتَجُّ  َوَجَعلَ 

 ْلَعَوائِدِ ا بَِجِميعِ  َعالِمٌ  َوأَْنتَ  ِسيََّما الَ  اْليَهُوُد. بِهِ  يَُحاِكُمنِي َما ُكلِّ  َعنْ  لََدْيكَ  اْليَْومَ  أَْحتَجَّ 

 ُمْنذُ  يَرتِيفَسِ  األَنَاِة. بِطُولِ  تَْسَمَعنِي أَنْ  ِمْنكَ  أَْلتَِمسُ  لِذلِكَ  اْليَهُودِ  بَْينَ  الَّتِي َواْلَمَسائِلِ 

تِي بَْينَ  َكانَتْ  اْلبَُداَءةِ  ِمنَ  الَّتِي َحَداثَتِي  َعالِِمينَ  وِد،اْليَهُ َجِميعُ  يَْعِرفُهَا أُوُرَشلِيمَ  فِي أُمَّ

ِل، ِمنَ  بِي  ِعْشتُ  األَْضيَقِ  ِعبَاَدتِنَا َمْذهَبِ  َحَسبَ  أَنِّي يَْشهَُدوا، نْ أَ  أََراُدوا إِنْ  األَوَّ

يِسيًّا.  لَِّذيا آلبَائِنَا، هللاِ  ِمنَ  َصارَ  الَِّذي اْلَوْعدِ  َرَجاءِ  َعلَى أَُحاَكمُ  َواقِفٌ  أَنَا َواآلنَ  فَرِّ

 هَذا أَْجلِ  فَِمنْ  َونَهَاًرا لَْيَلً  بِاْلَجْهدِ  َعابِِدينَ  نََوالَهُ، يَْرُجونَ  َعَشرَ  االْثنَا أَْسبَاطُنَا

َجاءِ   يَُصدَّقُ  الَ  أَْمًرا ِعْنَدُكمْ  يَُعدُّ  لَِماَذا أَْغِريبَاُس. اْلَملِكُ  أَيُّهَا اْليَهُودِ  ِمنَ  أَُحاَكمُ  أَنَا الرَّ

 «.أَْمَواتًا؟ هللاُ  أَقَامَ  إِنْ 

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ  َسة، آمين. لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (29 - 42:  11) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،النَّبِيِّ بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود 
 

 19 ، 11:  2 مز

بِّ  َرنُِّموا اِكنِ  لِلرَّ ُعوبِ  بَْينَ  أَْخبُِروا ِصْهيَْوَن، فِي السَّ  ُمطَالِبٌ  بِأَْفَعالِِه. ألَنَّهُ الشُّ

َماِء َوتََذَكَرهَا  .هَلِّلُويَا .بِالدِّ
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 .«ْيًضاأَ  نَْحنُ  تَْشتُُمنَا هَذا تَقُولُ  ِحينَ  يَاُمَعلُِّم،: »لَهُ َوقالَ  النَّاُموِسيِّينَ  ِمنَ  َواِحدٌ  فَأَجابَ 

لُونَ  ألَنَُّكمْ  النَّاُموِسيُّونَ  أَيُّهَا أَْنتُمْ  لَُكمْ  َوَوْيلٌ » :فَقَالَ   ْلَحْملِ ا َعِسَرةَ  أَْحَماالً  النَّاسَ  تَُحمِّ

 ْنبِيَاِء،األَ  قُبُورَ  تَْبنُونَ  ألَنَُّكمْ  لَُكمْ  َوْيلٌ  أََصابِِعُكْم. بِإِْحَدى األَْحَمالَ  تََمسُّونَ  الَ  َوأَْنتُمْ 

 َوأَْنتُمْ  قَتَلُوهُمْ  هُمْ  ألَنَّهُمْ  آبَائُِكْم، بِأَْعَمالِ  َوتَْرَضْونَ  تَْشهَُدونَ  إًِذا قَتَلُوهُْم. َوآبَاُؤُكمْ 

 ُسَلً،َورُ  أَْنبِيَاءَ  إِلَْيِهمْ  أُْرِسلُ  إِنِّي: هللاِ  ِحْكَمةُ  قَالَتْ  أَْيًضا ئتِلِذلِكَ  قُبُوَرهُْم. تَْبنُونَ 

 ُمْنذُ  اْلُمْهَرقُ  األَْنبِيَاءِ  َجِميعِ  َدمُ  اْلِجيلِ  هَذا ِمنْ  يُْطلَبَ  لَِكيْ  َويَْطُرُدوَن. ِمْنهُمْ  فَيَْقتُلُونَ 

 أَقُولُ  ،نََعمْ  َواْلبَْيتِ  اْلَمْذبَحِ  بَْينَ  أُْهلِكَ  الَِّذي َزَكِريَّا َدمِ  إِلَى هَابِيلَ  َدمِ  ِمنْ  اْلَعالَِم، إِْنَشاءِ 

 ْلَمْعِرفَةِ ا ِمْفتَاحَ  أََخْذتُمْ  ألَنَُّكمْ  النَّاُموِسيُّونَ  أَيُّهَا لَُكمْ  َوْيلٌ  اْلِجيِل. هَذا ِمنْ  يُْطلَبُ  إِنَّهُ: لَُكمْ 

اِخلُونَ  أَْنتُْم، َدَخْلتُمْ  َما ِ َدائِماً   .«َمنَْعتُُموهُمْ  َوالدَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ِمن اإلسبوع الَسادس من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (02 - 2:  4) الِملُوك الثاني ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُم ،الثاني الِملُوك ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 أُْكلَ لِيَ  فَأَْمَسَكْتهُ َعِظيَمةٌ، اْمَرأَةٌ  هُنَاكَ  َوَكانَتْ  ُشونَمَ  إِلَى أَلِيَشعُ  َعبَرَ  يَْومٍ  َذاتِ  َوفِي

 أَنَّهُ َعلِْمتُ  قَدْ : »لَِرُجلِهَا فَقَالَتْ  ُخْبًزا. لِيَأُْكلَ  هُنَاكَ  إِلَى يَِميلُ  َعبَرَ  ُكلََّما َوَكانَ  ُخْبًزا

 نََضعْ وَ  َصِغيَرةً  اْلَحائِطِ  َعلَى ُعلِّيَّةً  فَْلنَْعَملْ  َدائًِما. َعلَْينَا يَُمرُّ  الَِّذي ُمقَدَّسٌ  هللاِ، َرُجلَ 

 اتِ ذَ  َوفِي .«إِلَْيهَا يَِميلُ  إِلَْينَا َجاءَ  إَِذا َحتَّى َوَمنَاَرةً، َوُكْرِسيًّا َوِخَوانًا َسِريًرا هُنَاكَ  لَهُ

 اْدعُ : »ُغَلَِمهِ  لِِجيْحِزي فَقَالَ  فِيهَا. َواْضطََجعَ  اْلُعلِّيَّةِ  إِلَى َوَمالَ  هُنَاكَ  إِلَى َجاءَ  يَْومٍ 

ونَِميَّةَ  هِذهِ   بِنَابَِسبَ  اْنَزَعْجتِ  قَدِ  هَُوَذا: لَهَا قُلْ : »لَهُ فَقَالَ  أََماَمهُ. فََوقَفَتْ  فََدَعاهَا، «الشُّ

 سِ َرئِي إِلَى أَوْ  اْلَملِكِ  إِلَى بِهِ  يُتََكلَّمُ  َما لَكِ  هَلْ  لَِك؟ يُْصنَعُ  فََماَذا االْنِزَعاجِ، هَذا ُكلَّ 

 «لَهَا؟ يُْصنَعُ  فََماَذا: »قَالَ  ثُمَّ  .«َشْعبِي َوْسطِ  فِي َساِكنَةٌ  أَنَا إِنََّما: »فَقَالَتْ  «اْلَجْيِش؟

 فََدَعاهَا، «اْدُعهَا» :فَقَالَ  .«َشاخَ  قَدْ  َوَرُجلُهَا اْبٌن، لَهَا لَْيسَ  إِنَّهُ: »ِجيْحِزي فَقَالَ 

: فَقَالَتْ  «نًاابْ  تَْحتَِضنِينَ  اْلَحيَاةِ  َزَمانِ  نَْحوَ  اْلِميَعادِ  هَذا فِي: »فَقَالَ  اْلبَاِب. فِي فََوقَفَتْ 

 ذلِكَ  يفِ  اْبنًا َوَولََدتِ  اْلَمْرأَةُ  فََحبِلَتِ  .«َجاِريَتِكَ  َعلَى تَْكِذبْ  الَ  هللاِ  َرُجلَ  َسيِِّدي يَا الَ »

 لَىإِ  َخَرجَ  يَْومٍ  َذاتِ  َوفِي اْلَولَدُ  َوَكبِرَ  أَلِيَشُع. لَهَا قَالَ  َكَما اْلَحيَاِة، َزَمانِ  نَْحوَ  اْلِميَعادِ 

اِديَن، إِلَى أَبِيهِ  هِ  إِلَى اْحِمْلهُ: »لِْلُغَلَمِ  فَقَالَ  «َرْأِسي َرْأِسي،: »ألَبِيهِ  َوقَالَ  اْلَحصَّ  .«أُمِّ

ِه، إِلَى بِهِ  َوأَتَى فََحَملَهُ  فََصِعَدتْ  َوَماَت. الظُّْهرِ  إِلَى ُرْكبَتَْيهَا َعلَى فََجلَسَ  أُمِّ

 :َوقَالَتْ  َرُجلَهَا َونَاَدتْ  َوَخَرَجْت. َعلَْيهِ  َوأَْغلَقَتْ  هللاِ، َرُجلِ  َسِريرِ  َعلَى َوأَْضَجَعْتهُ

 :فَقَالَ  .«َوأَْرجعَ  هللاِ  َرُجلِ  إِلَى فَأَْجِريَ  األُتُنِ  َوإِْحَدى اْلِغْلَمانِ  ِمنَ  َواِحًدا لِي أَْرِسلْ »

تْ  .«َسَلَمٌ : »فَقَالَتْ  «َسْبتٌ  َوالَ  َشْهرٍ  َرْأسُ  الَ  اْليَْوَم؟ إِلَْيهِ  تَْذهَبِينَ  لَِماَذا»  لَىعَ  َوَشدَّ
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قْ  َوالَ  َوِسرْ  ُسقْ : »لُِغَلَِمهَا َوقَالَتْ  األَتَاِن، ُكوبِ  فِي ألَْجلِي تَتََعوَّ  .«كَ لَ  أَقُلْ  لَمْ  إِنْ  الرُّ

ا اْلَكْرَملِ  َجبَلِ  إِلَى هللاِ  َرُجلِ  إِلَى َجاَءتْ  َحتَّى َواْنطَلَقَتْ   ِعيدٍ بَ  ِمنْ  هللاِ  َرُجلُ  َرآهَا فَلَمَّ

ونَِميَّةُ. تِْلكَ  هَُوَذا: »ُغَلَِمهِ  لِِجيْحِزي قَالَ   أََسَلَمٌ : لَهَا َوقُلْ  لِلِقَائِهَا اآلنَ  اُْرُكضِ  الشُّ

ا .«َسَلَمٌ : »فَقَالَتْ  «لِْلَولَِد؟ أََسَلَمٌ  لَِزْوِجِك؟ أََسَلَمٌ  لَِك؟  إِلَى هللاِ  َرُجلِ  إِلَى َجاَءتْ  فَلَمَّ

مَ  ِرْجلَْيهِ  أَْمَسَكتْ  اْلَجبَلِ   ْفَسهَانَ  ألَنَّ  َدْعهَا: »هللاِ  َرُجلُ  فَقَالَ  لِيَْدفََعهَا، ِجيْحِزي فَتَقَدَّ

ةٌ  بُّ  فِيهَا ُمرَّ  يِِّدي؟سَ  ِمنْ  اْبنًا طَلَْبتُ  هَلْ : »فَقَالَتْ  .«يُْخبِْرنِي َولَمْ  َعنِّي األَْمرَ  َكتَمَ  َوالرَّ

اِزي َوُخذْ  َحقََوْيكَ  أُْشُددْ : »لِِجيْحِزي فَقَالَ  «تَْخَدْعنِي؟ الَ  أَقُلْ  أَلَمْ   ْق،َواْنطَلِ  بِيَِدكَ  ُعكَّ

اِزي َوَضعْ  تُِجْبهُ فََلَ  أََحدٌ  بَاَرَككَ  َوإِنْ  تُبَاِرْكهُ، فََلَ  أََحًدا َصاَدْفتَ  َوإَِذا  ْجهِ وَ  َعلَى ُعكَّ

بِيِّ  بِيِّ  أُمُّ  فَقَالَتْ  .«الصَّ ، هُوَ  َحيٌّ : »الصَّ بُّ  «أَْتُرُككَ  الَ  إِنِّي نَْفُسَك، ِهيَ  َوَحيَّةٌ  الرَّ

اَمهَُما ِجيْحِزي َوَجازَ  َوتَبَِعهَا. فَقَامَ  ازَ  َوَوَضعَ  قُدَّ ، َوْجهِ  َعلَى اْلُعكَّ بِيِّ  نْ يَكُ  فَلَمْ  الصَّ

بِيُّ  يَْنتَبِهِ  لَمْ : »قَائَِلً  َوأَْخبََرهُ  لِلِقَائِهِ  فََرَجعَ  ُمْصٍَ  َوالَ  َصْوتٌ   لِيَشعُ أَ  َوَدَخلَ  .«الصَّ

بِيِّ  َوإَِذا اْلبَْيتَ   َعلَى اْلبَابَ  َوأَْغلَقَ  فََدَخلَ  َسِريِرِه. َعلَى َوُمْضطَجعٌ  َمْيتٌ  بِالصَّ

. إِلَى َوَصلَّى ِكلَْيِهَما، نَْفَسْيِهَما بِّ بِيِّ  فَْوقَ  َواْضطََجعَ  َصِعدَ  ثُمَّ  الرَّ  فََمهُ َوَوَضعَ  الصَّ

دَ  يََدْيِه، َعلَى َويََدْيهِ  َعْينَْيِه، َعلَى َوَعْينَْيهِ  فَِمِه، َعلَى  ثُمَّ  ْلَولَِد.ا َجَسدُ  فََسُخنَ  َعلَْيهِ  َوتََمدَّ

دَ  َوَصِعدَ  هُنَاَك، إِلَى َوتَاَرةً  هُنَا إِلَى تَاَرةً  اْلبَْيتِ  فِي َوتََمشَّى َعادَ   طَسَ فَعَ  َعلَْيهِ  َوتََمدَّ

بِيُّ  اٍت، َسْبعَ  الصَّ بِيُّ  فَتَحَ  ثُمَّ  َمرَّ  هِذهِ  اُْدعُ : »َوقَالَ  ِجيْحِزي فََدَعا َعْينَْيِه. الصَّ

ونَِميَّةَ  ا فََدَعاهَا «الشُّ  َعلَى َوَسقَطَتْ  فَأَتَتْ  .«اْبنَكِ  إْحِملِي: »قَالَ  إِلَْيهِ  َدَخلَتْ  َولَمَّ

 .َوَخَرَجتْ  إْبنَهَا َحَملَتِ  ثُمَّ  األَْرِض، إِلَى َوَسَجَدتْ  ِرْجلَْيهِ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
  



 من اإلسبوع الَسادِس من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1222 

 (13 - 1:  42)ِسفِر إشِعياء 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،إشِعياء النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا  أَُمًما، أََماَمهُ ألَُدوسَ  بِيَِمينِهِ  أَْمَسْكتُ  الَِّذي لُِكوَرشَ  لَِمِسيِحِه، الرَّ

، ُملُوكٍ  َوأَْحقَاءَ  اَمكَ قُ  أَِسيرُ  أَنَا: »تُْغلَقُ  الَ  َواألَْبَوابُ  اْلِمْصَراَعْيِن، أََماَمهُ ألَْفتَحَ  أَُحلُّ  دَّ

رُ  أَُمهِّدُ  َواْلِهَضابَ   َوأُْعِطيكَ  أَْقِصُف. اْلَحِديدِ  َوَمَغالِيقَ  النَُّحاِس، ِمْصَراَعيِ  أَُكسِّ

بُّ  أَنَا أَنِّي تَْعِرفَ  لَِكيْ  اْلَمَخابِِئ، َوُكنُوزَ  الظُّْلَمةِ  َذَخائِرَ   بِاْسِمَك، يَْدُعوكَ  الَِّذي الرَّ

 َوأَْنتَ  كَ لَقَّْبتُ  بِاْسِمكَ  َدَعْوتُكَ  ُمْختَاِري، َوإِْسَرائِيلَ  يَْعقُوَب، َعْبِدي ألَْجلِ  إِْسَرائِيَل. إِلهُ

بُّ  أَنَا تَْعِرفُنِي. لَْستَ   َكيْ لِ  تَْعِرْفنِي. لَمْ  َوأَْنتَ  نَطَّْقتُكَ  ِسَوايَ  إِلهَ  الَ  آَخرُ  َولَْيسَ  الرَّ

ْمسِ  َمْشِرقِ  ِمنْ  يَْعلَُموا بُّ  أَنَا َغْيِري سَ لَيْ  أَنْ  َمْغِربِهَا َوِمنْ  الشَّ  آَخُر. َولَْيسَ  الرَّ

رُ  َلَمِ  َصانِعُ  الظُّْلَمِة، َوَخالِقُ  النُّورِ  ُمَصوِّ رِّ  َوَخالِقُ  السَّ بُّ  أَنَا الشَّ  ِه.هذِ  ُكلِّ  َصانِعُ  الرَّ

َماَواتُ  أَيَّتُهَا اُْقطُِري ا اْلَجوُّ  َوْليُْنِزلُ  فَْوُق، ِمنْ  السَّ  فَيُْثِمرَ  األَْرضُ  لِتَْنفَتِحِ  بِّرً

ا َوْلتُْنبِتْ  اْلَخَلَُص، بَّ  أَنَا َمًعا بِّرً  بَْينَ  فٌ َخزَ  َجابِلَهُ يَُخاِصمُ  لَِمنْ  َوْيلٌ » َخلَْقتُهُ. قَدْ  الرَّ

 لَهُ لَْيسَ  َعَملُكَ : يَقُولُ  أَوْ  تَْصنَُع؟ َماَذا: لَِجابِلِهِ  الطِّينُ  يَقُولُ  هَلْ  األَْرضِ  أَْخَزافِ 

 .«تَلِِديَن؟ َماَذا: َولِْلَمْرأَةِ  تَلُِد؟ َماَذا: ألَبِيهِ  يَقُولُ  لِلَِّذي َوْيلٌ  يََداِن؟

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.

 

 (11 - 1:  2)ِسفِر األمثَال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثَال لُِسليمان الَحكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ْبَعةَ. أَْعِمَدتَهَا نََحتَتْ  بَْيتَهَا بَنَتْ  اَْلِحْكَمةُ   تَّبَتْ رَ  أَْيًضا َخْمَرهَا َمَزَجتْ  َذْبَحهَا َذبََحتْ  السَّ

 فَْليَِملْ  َجاِهلٌ  هُوَ  َمنْ : »اْلَمِدينَةِ  أََعالِي ظُهُورِ  َعلَى تُنَاِدي َجَواِريَهَا أَْرَسلَتْ  َمائَِدتَهَا.

وا: »لَهُ قَالَتْ  اْلفَْهمِ  َوالنَّاقِصُ  «هُنَا إِلَى  اْلَخْمرِ  ِمنَ  َواْشَربُوا طََعاِمي، ِمنْ  ُكلُوا هَلُمُّ



 من اإلسبوع الَسادِس من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
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 خْ يَُوبِّ َمنْ  .«اْلفَْهمِ  طَِريقِ  فِي َوِسيُروا فَتَْحيَْوا، اْلَجهَاالَتِ  اُْتُرُكوا َمَزْجتُهَا. الَّتِي

يًرا يُْنِذرْ  َوَمنْ  هََوانًا، لِنَْفِسهِ  يَْكَسبْ  ُمْستَْهِزئًا  لِئََلَّ  تَْهِزئًاُمسْ  تَُوبِّخْ  الَ  َعْيبًا. يَْكَسبْ  ِشرِّ

يقًا َعلِّمْ  ِحْكَمةً  أَْوفَرَ  فَيَُكونَ  َحِكيًما أَْعطِ  فَيُِحبََّك. َحِكيًما َوبِّخْ  يُْبِغَضكَ   يَْزَدادَ فَ  ِصدِّ

، َمَخافَةُ  اْلِحْكَمةِ  بَْدءُ  ِعْلًما. بِّ  ْزَدادُ َوتَ  أَيَّاُمكَ  تَْكثُرُ  بِي ألَنَّهُ فَْهٌم. اْلقُدُّوسِ  َوَمْعِرفَةُ  الرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .َحيَاةٍ  ِسنُو لَكَ 

 

 (16 - 1:  02)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الَصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 فِيُدَك؟يُ َماَذا: قُْلتَ  ألَنَّكَ  هللاِ. ِمنَ  أَبَرُّ  أَنَا: قُْلتَ  َحقًّا؟ هَذا أَتَْحِسبُ : »َوقَالَ  أَلِيهُو فَأََجابَ 

 رْ اُْنظُ  َمَعَك. أَْصَحابِكَ  َوَعلَى َكَلًَما، َعلَْيكَ  أَُردُّ  أَنَا َخِطيَّتِي؟ ِمنْ  أَْكثَرَ  أَْنتَفِعُ  بَِماَذا

َماَواتِ  إِلَى  ؟بِهِ  فََعْلتَ  فََماَذا أَْخطَأْتَ  إِنْ  ِمْنَك. أَْعلَى إِنَّهَا اْلَغَمامَ  َوالَِحظِ  َوأَْبِصْر، السَّ

ا ُكْنتَ  إِنْ  لَهُ؟ َعِمْلتَ  فََماَذا َمَعاِصيَكَ  َكثَّْرتَ  َوإِنْ   يَأُْخُذهُ  َماَذا أَوْ  أَْعطَْيتَهُ؟ فََماَذا بَاّرً

َك، ِمْثلِكَ  لَِرُجل يَِدَك؟ ِمنْ  َك. آَدمٍ  َوالْبنِ  َشرُّ  يَْصُرُخونَ  اْلَمظَالِمِ  َكْثَرةِ  ِمنْ » بِرُّ

اِء. ِذَراعِ  ِمنْ  يَْستَِغيثُونَ   يفِ  األََغانِيِّ  ُمْؤتِي َصانِِعي، هللاُ  أَْينَ : يَقُولُوا َولَمْ  األَِعزَّ

َماِء؟ طُيُورِ  ِمنْ  أَْحَكمَ  َويَْجَعلُنَا األَْرِض، ُوُحوشِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  يَُعلُِّمنَا الَِّذي اللَّْيِل،  مَّ ثَ  السَّ

 الَ  قَِديرُ َوالْ  َكِذبًا، يَْسَمعُ  الَ  هللاَ  َولِكنَّ  يَْستَِجيُب. َوالَ  األَْشَرارِ  ِكْبِريَاءِ  ِمنْ  يَْصُرُخونَ 

ْعَوى تََراهُ، لَْستَ  إِنَّكَ  قُْلتَ  فَإَِذا إِلَْيِه. يَْنظُرُ  اَمهُ، فَالدَّ ا لَهُ. فَاْصبِرْ  قُدَّ  ألَنَّ فَ  اآلنَ  َوأَمَّ

الَِّت، بَِكْثَرةِ  يُبَالِي َوالَ  ُب،يُطَالِ  الَ  َغَضبَهُ  اْلَكَلَمَ  رَ َوَكبَّ  بِاْلبَاِطِل، فَاهُ  أَيُّوبُ  فََغرَ  الزَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«َمْعِرفَةٍ  بَِلَ 
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 بَاِكر

 (12 - 2:  93) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 10:  2 مز

، يَا إْرَحْمنِي ، ِمنْ  َمَذلَّتِي اٌْنظُرْ  َربُّ  .هَلِّلُويَا .اْلَمْوتِ  أَْبَوابِ  ِمنْ  َرافِِعي يَا ُمْبِغِضيَّ
 

بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ْعبِ  يَقُولُ  َواْبتََدأَ  اِمينَ  إِلَى َوَسلََّمهُ َكْرًما َغَرسَ  إِْنَسانٌ » :اْلَمثَلَ  هَذا لِلشَّ  رَ َوَسافَ  َكرَّ

اِمينَ  إِلَى أَْرَسلَ  اْلَوْقتِ  َوفِي طَِويَلً. َزَمانًا  ،اْلَكْرمِ  ثََمرِ  ِمنْ  يُْعطُوهُ  لَِكيْ  َعْبًدا اْلَكرَّ

اُموَن، فََجلََدهُ   أَْيًضا ذلِكَ  فََجلَُدوا آَخَر، َعْبًدا َوأَْرَسلَ  فََعادَ  فَاِرًغا. َوأَْرَسلُوهُ  اْلَكرَّ

ُحوا ثَالِثًا، فَأَْرَسلَ  َعادَ  ثُمَّ  فَاِرًغا. َوأَْرَسلُوهُ  َوأَهَانُوهُ،  قَالَ فَ  َوأَْخَرُجوهُ. أَْيًضا هَذا فََجرَّ

ا يَهَابُوَن. َرأَْوهُ  إَِذا لََعلَّهُمْ  اْلَحبِيَب، اْبنِي أُْرِسلُ  أَْفَعُل؟ َماَذا: اْلَكْرمِ  َصاِحبُ   آهُ رَ  فَلَمَّ

اُمونَ  وا اِرثُ اْلوَ  هُوَ  هَذا: قَائِلِينَ  بَْينَهُمْ  فِيَما تَآَمُروا اْلَكرَّ  لَنَا يَِصيرَ  لَِكيْ  نَْقتُْلهُ هَلُمُّ

 يَأْتِي اْلَكْرِم؟ َصاِحبُ  بِِهمْ  يَْفَعلُ  فََماَذا َوقَتَلُوهُ  اْلَكْرمِ  َخاِرجَ  فَأَْخَرُجوهُ  اْلِميَراُث.

اِمينَ  هُؤالَءِ  َويُْهلِكُ  ا «آلَخِرينَ  اْلَكْرمَ  َويُْعِطي اْلَكرَّ  نَظَرَ فَ  .«َحاَشا:»قَالُوا َسِمُعوا فَلَمَّ

 َصارَ  قَدْ  هُوَ  اْلبَنَّاُؤونَ  َرفََضهُ الَِّذي اْلَحَجرُ : اْلَمْكتُوبُ  هَذا هُوَ  َما إًِذا» :َوقَالَ  إِلَْيِهمْ 

اِويَِة؟ َرْأسَ  ُض، اْلَحَجرِ  ذلِكَ  َعلَى يَْسقُطُ  َمنْ  ُكلُّ  الزَّ  َعلَْيهِ  هُوَ  َسقَطَ  َوَمنْ  يَتََرضَّ

اَعِة،ا تِْلكَ  فِي َعلَْيهِ  األَيَاِديَ  يُْلقُوا أَنْ  َواْلَكتَبَةُ  اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءُ  فَطَلَبَ  .«يَْسَحقُهُ  لسَّ

ْعَب، َخافُوا َولِكنَّهُمْ   َعلَْيِهْم. اْلَمثَلَ  هَذا قَالَ  أَنَّهُ َعَرفُوا ألَنَّهُمْ  الشَّ

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (4:  0 - 1:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  ،تِلِميُذه تيموثاوس إلى األولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

لَ  فَأَْطلُبُ  َراتٌ  َواْبتِهَاالَتٌ  َوَصلََواتٌ  طَلِبَاتٌ  تُقَامَ  أَنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  أَوَّ  ِميعِ جَ  ألَْجلِ  َوتََشكُّ

 اِدئَةً هَ  ُمْطَمئِنَّةً  َحيَاةً  نَْقِضيَ  لَِكيْ  َمْنِصٍب، فِي هُمْ  الَِّذينَ  َوَجِميعِ  اْلُملُوكِ  ألَْجلِ  النَّاِس،

 َجِميعَ  أَنَّ  يُِريدُ  الَِّذي هللاِ، ُمَخلِِّصنَا لََدى َوَمْقبُولٌ  َحَسنٌ  هَذا ألَنَّ  َوَوقَاٍر، تَْقَوى ُكلِّ  فِي

 دٌ َواحِ  َوَوِسيطٌ  َواِحدٌ  إِلهٌ يُوَجدُ  ألَنَّهُ يُْقبِلُوَن. اْلَحقِّ  َمْعِرفَةِ  َوإِلَى يَْخلُُصوَن، النَّاسِ 

 ِميعِ،اْلجَ  ألَْجلِ  فِْديَةً  نَْفَسهُ بََذلَ  الَِّذي اْلَمِسيُح، يَُسوعُ  اإِلْنَسانُ : َوالنَّاسِ  هللاِ  بَْينَ 

هَاَدةُ  ِة، أَْوقَاتِهَا فِي الشَّ  فِي أَقُولُ  اَْلَحقَّ  َوَرُسوالً  َكاِرًزا لَهَا أَنَا ُجِعْلتُ  الَّتِي اْلَخاصَّ

. اإِليَمانِ  فِي لِألَُممِ  ُمَعلًِّما أَْكِذُب، َوالَ  اْلَمِسيحِ  َجالُ  يَُصلِّيَ  أَنْ  فَأُِريدُ  َواْلَحقِّ  يفِ  الرِّ

 يَُزيِّنَّ  اءَ النِّسَ  أَنَّ  َوَكذلِكَ  ِجَدال. َوالَ  َغَضبٍ  بُِدونِ  طَاِهَرةً، أَيَاِديَ  َرافِِعينَ  َمَكاٍن، ُكلِّ 

 َمَلَبِسَ  أَوْ  آللِئَ  أَوْ  َذهَبٍ  أَوْ  بَِضفَائِرَ  الَ  َوتََعقُّل، َوَرعٍ  َمعَ  اْلِحْشَمِة، بِلِبَاسِ  َذَواتِِهنَّ 

 تَتََعلَّمِ لِ  َصالَِحٍة. بِأَْعَمال هللاِ  بِتَْقَوى ُمتََعاِهَداتٍ  بِنَِساءٍ  يَلِيقُ  َكَما بَلْ  الثََّمِن، َكثِيَرةِ 

 لَىعَ  تَتََسلَّطَ  َوالَ  تَُعلِّمَ  أَنْ  لِْلَمْرأَةِ  آَذنُ  لَْستُ  َولِكنْ  ُخُضوعٍ. ُكلِّ  فِي بُِسُكوتٍ  اْلَمْرأَةُ 

ُجِل، الً  ُجبِلَ  آَدمَ  ألَنَّ  ُسُكوٍت، فِي تَُكونُ  بَلْ  الرَّ اُء، ثُمَّ  أَوَّ  َمْرأَةَ الْ  لِكنَّ  يُْغَو، لَمْ  َوآَدمُ  َحوَّ

 اإِليَمانِ  يفِ  ثَبَْتنَ  إِنْ  األَْوالَِد، بِِوالََدةِ  َستَْخلُصُ  َولِكنَّهَا التََّعدِّي. فِي فََحَصلَتْ  أُْغِويَتْ 

 يَْشتَِهيفَ  األُْسقُفِيَّةَ، أََحدٌ  اْبتََغى إِنِ : اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  َصاِدقَةٌ  التََّعقُِّل. َمعَ  َواْلقََداَسةِ  َواْلَمَحبَّةِ 

 َلً،َعاقِ  َصاِحيًا، َواِحَدٍة، اْمَرأَةٍ  بَْعلَ  لَْوٍم، بَِلَ  األُْسقُفُ  يَُكونَ  أَنْ  بُ فَيَجِ  َصالًِحا. َعَمَلً 

اٍب، َوالَ  اْلَخْمِر، ُمْدِمنِ  َغْيرَ  لِلتَّْعلِيِم، َصالًِحا لِْلُغَربَاِء، ُمِضيفًا ُمْحتَِشًما،  الَ وَ  َضرَّ

ْبحِ  طَاِمعٍ   َحَسنًا، بَْيتَهُ يَُدبِّرُ  لِْلَماِل، ُمِحبٍّ  َوالَ  ُمَخاِصٍم، َغْيرَ  َحلِيًما، بَلْ  اْلقَبِيحِ، بِالرِّ

 َوقَاٍر. بُِكلِّ  اْلُخُضوعِ  فِي أَْوالَدٌ  لَهُ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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(92 - 12:  1) الَكاثولِيُكون  
 

نا، ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعالرسول يَهُوذا ُمعلِّمناسالة صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

ا لَهُْم. ُروحَ  الَ  نَْفَسانِيُّونَ  بِأَْنفُِسِهْم، اْلُمْعتَِزلُونَ  هُمُ  هُؤالَءِ   اْبنُوافَ  األَِحبَّاءُ  أَيُّهَا أَْنتُمْ  َوأَمَّ

وحِ  فِي ُمَصلِّينَ  األَْقَدِس، إِيَمانُِكمُ  َعلَى أَْنفَُسُكمْ   يفِ  أَْنفَُسُكمْ  َواْحفَظُوا اْلقُُدِس، الرُّ

 ْعضَ اْلبَ  َواْرَحُموا األَبَِديَِّة. لِْلَحيَاةِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َربِّنَا َرْحَمةَ  ُمْنتَِظِرينَ  هللاِ، َمَحبَّةِ 

 لثَّْوبَ ا َحتَّى ُمْبِغِضينَ  النَّاِر، ِمنَ  ُمْختَِطفِينَ  بِاْلَخْوِف، اْلبَْعضَ  َوَخلُِّصوا ُمَميِِّزيَن،

 َعْيبٍ  بَِلَ  َمْجِدهِ  أََمامَ  َويُوقِفَُكمْ  َعاثِِريَن، َغْيرَ  يَْحفَظَُكمْ  أَنْ  َواْلقَاِدرُ  اْلَجَسِد. ِمنَ  اْلُمَدنَّسَ 

 ْلطَاُن،َوالسُّ  َواْلقُْدَرةُ  َواْلَعظََمةُ  اْلَمْجدُ  لَهُ ُمَخلُِّصنَا، اْلَوِحيدُ  اْلَحِكيمُ  اإِللهُ االْبتِهَاجِ، فِي

هُورِ  ُكلِّ  َوإِلَى اآلنَ   آِميَن. الدُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (93 - 16:  92) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

اَولَ  اْلقَاِرَب. نَْملِكَ  أَنْ  قَِدْرنَا َوبِاْلَجْهدِ  «َكلَْوِدي» لَهَا يُقَالُ  َجِزيَرةٍ  تَْحتَ  فََجَرْينَا  مَّ

فِينَةَ، َحاِزِمينَ  َمُعونَاٍت، يَْستَْعِملُونَ  طَفِقُوا َرفَُعوهُ   يَقَُعوا أَنْ  َخائِفِينَ  َكانُوا َوإِذْ  السَّ

يْرتِِس، فِي  َجَعلُوا َعنِيٍف، نَْوءٍ  فِي ُكنَّا َوإِذْ  يُْحَملُوَن. َكانُوا َوهَكَذا اْلقُلُوَع، أَْنَزلُوا السِّ

ُغونَ  فِينَِة. أَثَاثَ  بِأَْيِدينَا َرَمْينَا الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفِي اْلَغِد. فِي يُفَرِّ ْمسُ  تَُكنِ  مْ لَ  َوإِذْ  السَّ  الشَّ



 من اإلسبوع الَسادِس من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
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 َرَجاءٍ  ُكلُّ  اأَِخيرً  اْنتُِزعَ  بِقَلِيل، لَْيسَ  نَْوءٌ  َعلَْينَا َواْشتَدَّ  َكثِيَرةً، أَيَّاًما تَْظهَرُ  النُُّجومُ  َوالَ 

 نََجاتِنَا. فِي

َسة، آمين.لَْم  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (21 - 42:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،بركاتُهالتلميُذ الطاهر  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 14:  2 مز

 .ِصْهيَْونَ  إْبنَةِ  أَْبَوابِ  فِي تسابيحك، بَِجِميع أَْخبَر لَِكْيَما اْلَمْوت، أَْبَوابِ  ِمنْ  َرافِِعي يَا

 .هَلِّلُويَا
 

وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 مْ آبَاُؤكُ  اْلَحيَاِة. ُخْبزُ  هُوَ  أَنَا أَبَِديَّةٌ. َحيَاةٌ  فَلَهُ بِي يُْؤِمنُ  َمنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ »

يَّةِ  فِي اْلَمنَّ  أََكلُوا َماِء، ِمنَ  النَّاِزلُ  اْلُخْبزُ  هُوَ  هَذا َوَماتُوا. اْلبَرِّ  ِمْنهُ يَأُْكلَ  لَِكيْ  السَّ

َماءِ  ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي اْلَحيُّ  اْلُخْبزُ  هُوَ  أَنَا يَُموَت. َوالَ  اإِلْنَسانُ   هَذا ِمنْ  أََحدٌ  أََكلَ  إِنْ  السَّ

 اةِ َحيَ  أَْجلِ  ِمنْ  أَْبِذلُهُ الَِّذي َجَسِدي هُوَ  أُْعِطي أَنَا الَِّذي َواْلُخْبزُ  األَبَدِ  إِلَى يَْحيَا اْلُخْبزِ 

 َسَدهُ جَ  يُْعِطيَنَا أَنْ  هَذا يَْقِدرُ  َكْيفَ » :قَائِلِينَ  بَْعًضا بَْعُضهُمْ  اْليَهُودُ  فََخاَصمَ  .«اْلَعالَمِ 

 َسانِ اإِلنْ  اْبنِ  َجَسدَ  تَأُْكلُوا لَمْ  إِنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  «لِنَأُْكَل؟



 من اإلسبوع الَسادِس من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1228 

 أَبَِديَّةٌ، اةٌ َحيَ  فَلَهُ َدِمي َويَْشَربُ  َجَسِدي يَأُْكلُ  َمنْ  فِيُكْم. َحيَاةٌ  لَُكمْ  فَلَْيسَ  َدَمهُ، َوتَْشَربُوا

 يَأُْكلْ  َمنْ  َحق. َمْشَربٌ  َدِميوَ  َحق َمأَْكلٌ  َجَسِدي ألَنَّ  األَِخيِر، اْليَْومِ  فِي أُقِيُمهُ َوأَنَا

، اآلبُ  أَْرَسلَنِي َكَما فِيِه. َوأَنَا فِيَّ  يَْثبُتْ  َدِمي َويَْشَربْ  َجَسِدي  اآلِب،بِ  َحيٌّ  َوأَنَا اْلَحيُّ

َماءِ  ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي اْلُخْبزُ  هُوَ  هَذا بِي. يَْحيَا فَهُوَ  يَأُْكْلنِي فََمنْ   بَاُؤُكمُ آ أََكلَ  َكَما لَْيسَ  السَّ

 َوهُوَ  اْلَمْجَمعِ  فِي هَذا قَالَ  .«األَبَدِ  إِلَى يَْحيَا فَإِنَّهُ اْلُخْبزَ  هَذا يَأُْكلْ  َمنْ  َوَماتُوا اْلَمنَّ 

 ْعبٌ صَ  اْلَكَلَمَ  هَذا إِنَّ » :َسِمُعوا إِذْ  تََلَِميِذِه، ِمنْ  َكثِيُرونَ  فَقَالَ  َكْفِرنَاُحوَم. فِي يَُعلِّمُ 

ُرونَ  تََلَِميَذهُ  أَنَّ  نَْفِسهِ  فِي يَُسوعُ  فََعلِمَ  «يَْسَمَعهُ؟ أَنْ  يَْقِدرُ  َمنْ   قَالَ فَ  هَذا، َعلَى يَتََذمَّ

الً. َكانَ  َحْيثُ  إِلَى َصاِعًدا اإِلْنَسانِ  اْبنَ  َرأَْيتُمُ  فَإِنْ  يُْعثُِرُكْم؟ أَهَذا» :لَهُمْ  وحُ  أَوَّ  وَ هُ  اَلرُّ

ا يُْحيِي الَِّذي  َولِكنْ  َوَحيَاةٌ، ُروحٌ  هُوَ  بِهِ  أَُكلُِّمُكمْ  الَِّذي اَْلَكَلَمُ  َشْيئًا يُفِيدُ  فََلَ  اْلَجَسدُ  أَمَّ

 هُوَ  َوَمنْ  يُْؤِمنُوَن، الَ  الَِّذينَ  هُمُ  َمنْ  َعلِمَ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  يَُسوعَ  ألَنَّ  «يُْؤِمنُونَ  الَ  قَْومٌ  ِمْنُكمْ 

 نْ مِ  يُْعطَ  لَمْ  إِنْ  إِلَيَّ  يَأْتِيَ  أَنْ  أََحدٌ  يَْقِدرُ  الَ  إِنَّهُ: لَُكمْ  قُْلتُ  لِهَذا» :فَقَالَ  يَُسلُِّمهُ. الَِّذي

 يَْمُشونَ  يَُعوُدوا َولَمْ  اْلَوَراِء، إِلَى تََلَِميِذهِ  ِمنْ  َكثِيُرونَ  َرَجعَ  اْلَوْقتِ  هَذا ِمنْ  .«أَبِي

 أََجابَهُفَ  «تَْمُضوا؟ أَنْ  تُِريُدونَ  أَْيًضا أَْنتُمْ  أَلََعلَُّكمْ » :َعَشرَ  لَِلْثنَيْ  يَُسوعُ  فَقَالَ  َمَعهُ.

،» :بُْطُرسُ  ِسْمَعانُ   اآَمنَّ  قَدْ  َونَْحنُ  ِعْنَدَك، األَبَِديَّةِ  اْلَحيَاةِ  َكَلَمُ  نَْذهَُب؟ َمنْ  إِلَى يَاَربُّ

 ْرتُُكْم،اْختَ  أَنَا أَنِّي أَلَْيسَ » :يَُسوعُ  أََجابَهُمْ  .«اْلَحيِّ  هللاِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  أَْنتَ  أَنَّكَ  َوَعَرْفنَا

، ِسْمَعانَ  يَهُوَذا َعنْ  قَالَ  .«َشْيطَانٌ  ِمْنُكمْ  َوَواِحدٌ  َعَشَر؟ االْثنَيْ   ألَنَّ  اإِلْسَخْريُوِطيِّ

ِ َدائِماً  َعَشَر. االْثنَيْ  ِمنَ  َواِحدٌ  َوهُوَ  يَُسلَِّمهُ، أَنْ  ُمْزِمًعا َكانَ  هَذا   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

 

  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الَسادس من الُصوم الُمقدس ُجمعةيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (12 - 1:  99) التَُكوين ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،التَُكوين لِموسى النَّبِيِّ  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

: فَقَالَ  «إِْبَراِهيمُ  يَا: »لَهُ فَقَالَ  إِْبَراِهيَم، إْمتََحنَ  هللاَ  أَنَّ  األُُمورِ  هِذهِ  بَْعدَ  َوَحَدثَ 

 اْلُمِريَّا، أَْرضِ  إِلَى َواْذهَبْ  إِْسَحاَق، تُِحبُّهُ، الَِّذي َوِحيَدَك، اْبنَكَ  ُخذِ : »فَقَالَ  .«هأَنََذا»

رَ  .«لَكَ  أَقُولُ  الَِّذي اْلِجبَالِ  أََحدِ  َعلَى ُمْحَرقَةً  هُنَاكَ  َوأَْصِعْدهُ   َصبَاًحا إِْبَراِهيمُ  فَبَكَّ

 َحطَبًا َوَشقَّقَ  اْبنَهُ، َوإِْسَحاقَ  َمَعهُ، ِغْلَمانِهِ  ِمنْ  اْثنَْينِ  َوأََخذَ  ِحَماِرِه، َعلَى َوَشدَّ 

 ْبَراِهيمُ إِ  َرفَعَ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفِي هللاُ. لَهُ قَالَ  الَِّذي اْلَمْوِضعِ  إِلَى َوَذهَبَ  َوقَامَ  لُِمْحَرقٍَة،

 َمعَ  اههُنَ  أَْنتَُما اْجلَِسا: »لُِغَلََمْيهِ  إِْبَراِهيمُ  فَقَالَ  بَِعيٍد، ِمنْ  اْلَمْوِضعَ  َصرَ َوأَبْ  َعْينَْيهِ 

ا اْلِحَماِر،  اِهيمُ إِْبرَ  فَأََخذَ  .«إِلَْيُكَما نَْرجعُ  ثُمَّ  َونَْسُجُد، هُنَاكَ  إِلَى فَنَْذهَبُ  َواْلُغَلَمُ  أَنَا َوأَمَّ

ينَ  النَّارَ  بِيَِدهِ  َوأََخذَ  اْبنِِه، إِْسَحاقَ  َعلَى َوَوَضَعهُ اْلُمْحَرقَةِ  َحطَبَ  كِّ  َلَهَُماكِ  فََذهَبَا َوالسِّ

 هَُوَذا» :فَقَالَ  «اْبنِي يَا هأَنََذا: »فَقَالَ  «أَبِي يَا: »َوقَالَ  أَبِاهُ  إِْبَراِهيمَ  إِْسَحاقُ  َوَكلَّمَ  َمًعا.

 لَهُ يََرى هللاُ : »إِْبَراِهيمُ  فَقَالَ  «لِْلُمْحَرقَِة؟ اْلَخُروفُ  أَْينَ  َولِكنْ  َواْلَحطَُب، النَّارُ 

ا َمًعا. ِكَلَهَُما فََذهَبَا «اْبنِي يَا لِْلُمْحَرقَةِ  اْلَخُروفَ   لَهُ الَ قَ  الَِّذي اْلَمْوِضعِ  إِلَى أَتَيَا فَلَمَّ

 ىَعلَ  َوَوَضَعهُ اْبنَهُ إِْسَحاقَ  َوَربَطَ  اْلَحطَبَ  َوَرتَّبَ  اْلَمْذبَحَ  إِْبَراِهيمُ  هُنَاكَ  بَنَى هللاُ،

ينَ  َوأََخذَ  يََدهُ  إِْبَراِهيمُ  َمدَّ  ثُمَّ  اْلَحطَِب. فَْوقَ  اْلَمْذبَحِ  كِّ بِّ  كُ َمَلَ  فَنَاَداهُ  اْبنَهُ. لِيَْذبَحَ  السِّ  الرَّ

َماءِ  ِمنَ   ُغَلَمِ الْ  إِلَى يََدكَ  تَُمدَّ  الَ : »فَقَالَ  .«هأَنََذا: »فَقَالَ  «إِْبَراِهيمُ  إِْبَراِهيمُ : »َوقَالَ  السَّ

 .«َعنِّي َدكَ َوِحي اْبنَكَ  تُْمِسكِ  فَلَمْ  هللاَ، َخائِفٌ  أَنَّكَ  َعلِْمتُ  اآلنَ  ألَنِّي َشْيئًا، بِهِ  تَْفَعلْ  َوالَ 

 هَبَ فَذَ  بِقَْرنَْيِه، اْلَغابَةِ  فِي ُمْمَسًكا َوَراَءهُ  َكْبشٌ  َوإَِذا َونَظَرَ  َعْينَْيهِ  إِْبَراِهيمُ  فََرفَعَ 

 ذلِكَ  اْسمَ  إِْبَراِهيمُ  فََدَعا اْبنِِه. َعنِ  ِعَوًضا ُمْحَرقَةً  َوأَْصَعَدهُ  اْلَكْبشَ  َوأََخذَ  إِْبَراِهيمُ 
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بِّ  َجبَلِ  فِي: »اْليَْومَ  يُقَالُ  إِنَّهُ َحتَّى «يِْرأَهْ  يَْهَوهْ » اْلَمْوِضعِ   كُ َمَلَ  َونَاَدى .«يَُرى الرَّ

بِّ  َماِء. ِمنَ  ثَانِيَةً  إِْبَراِهيمَ  الرَّ ، يَقُولُ  أَْقَسْمتُ  بَِذاتِي: »َوقَالَ  السَّ بُّ  لِ أَجْ  ِمنْ  أَنِّي الرَّ

 نَْسلَكَ  َوأَُكثِّرُ  ُمبَاَرَكةً، أُبَاِرُككَ  َوِحيَدَك، اْبنَكَ  تُْمِسكِ  َولَمْ  األَْمَر، هَذا فََعْلتَ  أَنَّكَ 

َماءِ  َكنُُجومِ  تَْكثِيًرا ْملِ َوكَ  السَّ  ْعَدائِِه،أَ  بَابَ  نَْسلُكَ  َويَِرثُ  اْلبَْحِر، َشاِطئِ  َعلَى الَِّذي الرَّ

 .«لِقَْولِي َسِمْعتَ  أَنَّكَ  أَْجلِ  ِمنْ  األَْرِض، أَُممِ  َجِميعُ  نَْسلِكَ  فِي َويَتَبَاَركُ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (12 - 11:  42)ِسفِر إشِعياء 
 

َسةَ  بََرَكتَهُم ،إشِعياء النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا  بَنِيَّ  ِجهَةِ  ِمنْ  اآلتِيَاتِ  َعنِ  اِْسأَلُونِي: »َوَجابِلُهُ إِْسَرائِيلَ  قُدُّوسُ  الرَّ

 يََدايَ  َعلَْيهَا اإِلْنَسانَ  َوَخلَْقتُ  األَْرضَ  َصنَْعتُ  أَنَا أَْوُصونِي. يَِدي َعَملِ  ِجهَةِ  َوِمنْ 

َماَواِت، نََشَرتَا أَنَا  هِ طُُرقِ  َوُكلَّ  بِالنَّْصِر، أَْنهَْضتُهُ قَدْ  أَنَا أََمْرُت. أَنَا ُجْنِدهَا َوُكلَّ  السَّ

 هَكَذا .«اْلُجنُودِ  َربُّ  قَالَ  بِهَِديٍَّة، َوالَ  بِثََمنٍ  الَ  َسْبيِي، َويُْطلِقُ  َمِدينَتِي يَْبنِي هُوَ  أَُسهِّلُ 

بُّ  قَالَ  بَئِيُّونَ  ُكوشٍ  َوتَِجاَرةُ  ِمْصرَ  تََعبُ : »الرَّ  لَكِ وَ  يَْعبُُرونَ  إِلَْيكِ  اْلقَاَمةِ  َذُوو َوالسَّ

ونَ  بِاْلقُيُودِ  يَْمُشونَ  َخْلفَكِ  يَُكونُونَ  ُعونَ  إِلَْيكِ  يَْسُجُدونَ  َولَكِ  يَُمرُّ  فِيكِ : لِينَ قَائِ  يَتََضرَّ

 .اْلُمَخلِّصَ  إِْسَرائِيلَ  إِلهَ  يَا ُمْحتَِجبٌ  إِلهٌ أَْنتَ  َحقًّا .«إِلهٌ لَْيسَ  آَخرُ  َولَْيسَ  هللاُ  َوْحَدكِ 

انُِعونَ  َجِميًعا، بِاْلَخَجلِ  َمَضْوا ُكلُّهُمْ  َوَخِجلُوا َخُزوا قَدْ  ا التََّماثِيَل. الصَّ  لُ إِْسَرائِي أَمَّ

بِّ  فَيَْخلُصُ   .األَبَدِ  ُدهُورِ  إِلَى تَْخَجلُونَ  َوالَ  تَْخَزْونَ  الَ  أَبَِديًّا َخَلًَصا بِالرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (12 - 19:  2)ِسفِر األمثال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثال لُِسليمان الَحكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ُل. َوْحَدكَ  فَأَْنتَ  اْستَْهَزْأتَ  َوإِنِ  لِنَْفِسَك، َحِكيمٌ  فَأَْنتَ  َحِكيًما ُكْنتَ  إِنْ   أَةُ اَْلَمرْ  تَتََحمَّ

ابَةٌ  اْلَجاِهلَةُ   فِي ُكْرِسيٍّ  َعلَى بَْيتِهَا بَابِ  ِعْندَ  فَتَْقُعدُ  َشْيئًا، تَْدِري َوالَ  َحْمقَاءُ  َصخَّ

بِيلِ  َعابِِري لِتُنَاِديَ  اْلَمِدينَِة، أََعالِي ِمينَ  السَّ  إِلَى فَْليَِملْ  َجاِهلٌ  هُوَ  َمنْ : »طُُرقَهُمْ  اْلُمقَوِّ

 َوالَ  .«لَِذيذٌ  اْلُخْفيَةِ  َوُخْبزُ  ُحْلَوةٌ، اْلَمْسُروقَةُ  اْلِميَاهُ : »لَهُ تَقُولُ  اْلفَْهمِ  َوالنَّاقِصُ  «هُنَا

 ُضيُوفَهَا. اْلهَاِويَةِ  أَْعَماقِ  فِي َوأَنَّ  هُنَاَك، األَْخيِلَةَ  أَنَّ  يَْعلَمُ 

 األقَدس.َمجداً لِلثالوث 
 

 (00 - 1:  06)ِسفِر أيوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 ْحِملُ أَ  َكَلٌَم. هللاِ  ألَْجلِ  بَْعدُ  أَنَّهُ لَكَ  فَأُْبِديَ  قَلِيَلً، َعلَيَّ  اْصبِرْ : »فَقَالَ  أَلِيهُو َوَعادَ 

ا َوأَْنُسبُ  بَِعيٍد، ِمنْ  َمْعِرفَتِي  فَةِ اْلَمْعرِ  َصِحيحُ  َكَلَِمي يَْكِذبُ  الَ  َحقًّا لَِصانِِعي. بِّرً

يَر،الشِّ  يُْحيي الَ  اْلقَْلِب. قُْدَرةِ  َعِزيزُ  أََحًدا يَْرُذلُ  الَ  َولِكنَّهُ َعِزيٌز، هللاُ  هَُوَذا» ِعْنَدَك.  رِّ

لُ  الَ  اْلبَائِِسيَن. قََضاءَ  يُْجِري بَلْ  ، َعنِ  َعْينَْيهِ  يَُحوِّ  َعلَى هُمْ يُْجلِسُ  اْلُملُوكِ  َمعَ  بَلْ  اْلبَارِّ

، ِحبَالَهِ  فِي أُِخُذوا إِنْ  بِاْلقُيُوِد، أُوثِقُوا إِنْ  فَيَْرتَفُِعوَن. أَبًَدا، اْلُكْرِسيِّ  لِّ  لَهُمْ  يُْظِهرُ فَ  الذُّ

 َعنِ  يَْرِجُعوا بِأَنْ  َويَأُْمرُ  لِإِلْنَذاِر، آَذانَهُمْ  َويَْفتَحُ  تََجبَُّروا، ألَنَّهُمْ  َوَمَعاِصيَهُْم، أَْفَعالَهُمْ 

 ،يَْسَمُعوا لَمْ  َوإِنْ  بِالنَِّعِم. َوِسنِيِهمْ  بِاْلَخْيرِ  أَيَّاَمهُمْ  قََضْوا َوأَطَاُعوا َسِمُعوا إِنْ  اإِلْثِم.

ا اْلَمْعِرفَِة. بَِعَدمِ  َويَُموتُونَ  يَُزولُوَن، اْلَمْوتِ  فَبَِحْربَةِ  ارُ  أَمَّ  َضبًاغَ  فَيَْذَخُرونَ  اْلقَْلبِ  فُجَّ

بَا فِي نَْفُسهُمْ  تَُموتُ  قَيََّدهُْم. هُوَ  إَِذا يَْستَِغيثُونَ  الَ  ي يَن.اْلَمأْبُونِ  بَْينَ  َوَحيَاتُهُمْ  الصِّ  يُنَجِّ

يِق. فِي آَذانَهُمْ  َويَْفتَحُ  ِذلِِّه، فِي اْلبَائِسَ  يقِ  َوْجهِ  ِمنْ  يَقُوُدكَ  َوأَْيًضا» الضِّ  إِلَى الضِّ
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ةَ  ُدْهنًا. َمائَِدتِكَ  َمُؤونَةَ  َويَْمألُ  فِيِه، َحْصرَ  الَ  َرْحبٍ  يرِ  ُحجَّ رِّ ةُ  أَْكَمْلَت، الشِّ  فَاْلُحجَّ

َك.تَ  الَ  اْلفِْديَةِ  فََكْثَرةُ  بَِصْفقَةٍ  يَقُوُدكَ  لََعلَّهُ َغَضبِهِ  ِعْندَ  يُْمِسَكانَِك. َواْلقََضاءُ   هَلْ  فُكُّ

 ُشُعوبًا ْرفَعُ يَ  الَِّذي اللَّْيلِ  إِلَى تَْشتَاقُ  الَ  الثَّْرَوِة. قَُوى َجِميعَ  َوالَ  التِّْبرَ  الَ  ِغنَاَك؟ يَْعتَبِرُ 

. َعلَى هَذا اْختَْرتَ  ألَنَّكَ  اإِلْثمِ  إِلَى تَْلتَفِتْ  الَ  اِْحَذرْ  َمَواِضِعِهْم. ِمنْ  لِّ  هللاُ  هَُوَذا» الذِّ

 َعْلتَ فَ  قَدْ : لَهُ يَقُولُ  َمنْ  أَوْ  طَِريقَهُ، َعلَْيهِ  فََرضَ  َمنْ  ُمَعلًِّما؟ ِمْثلُهُ َمنْ  بِقُْدَرتِهِ  يَتََعالَى

ا؟  النَّاسُ  بِهِ  يُْبِصرُ  إِْنَسانٍ  ُكلُّ  النَّاُس. بِهِ  يَُغنِّي الَِّذي َعَملَهُ تَُعظِّمَ  أَنْ  اُْذُكرْ  َشّرً

 ْجُذبُ يَ  ألَنَّهُ يُْفَحُص. الَ  ِسنِيهِ  َوَعَددُ  نَْعِرفُهُ َوالَ  َعِظيمٌ  هللاُ  هَُوَذا بَِعيٍد. ِمنْ  يَْنظُُرونَهُ

 أُنَاسٍ  َعلَى َوتَْقطُُرهُ  السُُّحبُ  تَْهِطلُهُ الَِّذي َضبَابِهَا. ِمنْ  َمطًَرا تَُسحُّ  اْلَماءِ  قِطَارَ 

 لَىعَ  نُوَرهُ  بََسطَ  هَُوَذا ِمظَلَّتِِه؟ قَِصيفِ  أَوْ  اْلَغْيمِ  َشقِّ  َعنْ  أََحدٌ  يَُعلِّلُ  فَهَلْ  َكثِيِريَن.

. بِأُُصولِ  يَتََغطَّى ثُمَّ  نَْفِسِه، ُعوَب، يَِدينُ  بِهِذهِ  ألَنَّهُ اْليَمِّ  َكْثَرٍة.بِ  اْلقُوتَ  َويَْرِزقُ  الشُّ

. َعلَى َويَأُْمُرهُ  بِالنُّوِر، َكفَّْيهِ  يَُغطِّي  ُعوِدِه.بِصُ  أَْيًضا اْلَمَواِشيَ  َرْعُده، بِهِ  يُْخبِرُ  اْلَعُدوِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (94 - 1:  02)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الِصديق ِسْفرِ  ِوأيَضاً ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ْمَزَمةَ  َصْوتِهِ  َرْعدَ  َسَماًعا ْسَمُعواإ َمْوِضِعِه. ِمنْ  َوَخفَقَ  قَْلبِي اْضطََربَ  فَلِهَذا»  َوالزَّ

َماَواتِ  ُكلِّ  تَْحتَ  فِيِه. ِمنْ  اْلَخاِرَجةَ   دُ بَعْ  األَْرِض. أَْكنَافِ  إِلَى نُوُرهُ  َكَذا يُْطلِقُهَا، السَّ

ُرهَا َوالَ  َجَلَلِِه، بَِصْوتِ  يُْرِعدُ  َصْوٌت، يَُزْمِجرُ   يُْرِعدُ  هللَاُ  َصْوتُهُ. ُسِمعَ  إِذْ  يَُؤخِّ

 َكَذا األَْرضِ  َعلَى اْسقُطْ : لِلثَّْلجِ  يَقُولُ  ألَنَّهُ نُْدِرُكهَا. الَ  َعظَائِمَ  يَْصنَعُ  َعَجبًا بَِصْوتِهِ 

ِه. أَْمطَارِ  َوابِلِ  اْلَمطَِر، لَِوابِلِ   لِقَهُْم،َخا النَّاسِ  ُكلُّ  لِيَْعلَمَ  إِْنَساٍن، ُكلِّ  يَدِ  َعلَى يَْختِمُ  ِعزِّ

 ،األَْعَصارُ  تَأْتِي اْلَجنُوبِ  ِمنَ  أَْوِجَرتِهَا. فِي َوتَْستَقِرُّ  اْلَمآِوَي، اْلَحيََوانَاتُ  فَتَْدُخلُ 

َمالِ  َوِمنَ   ِريٍّ بِ  أَْيًضا اْلِميَاِه. ِسَعةُ  َوتَتََضيَّقُ  اْلَجْمُد، يُْجَعلُ  هللاِ  نََسَمةِ  ِمنْ  اْلبََرُد. الشَّ
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دُ  اْلَغْيمَ  يَْطَرحُ  َرةٌ  فَِهيَ  نُوِرِه. َسَحابَ  يُبَدِّ  بِهِ  أُْمرُ يَ  َما ُكلَّ  لِتَْفَعلَ  بِإَِداَرتِِه، ُمتَقَلِّبَةٌ  ُمَدوَّ

ْحَمةِ  أَوْ  ألَْرِضهِ  أَوْ  لِلتَّأِْديبِ  َكانَ  َسَواءٌ  اْلَمْسُكونَِة، األَْرضِ  َوْجهِ  َعلَى  يُْرِسلُهَا. لِلرَّ

لْ  َوقِفْ  أَيُّوُب، يَا هَذا إِلَى اُْنُصتْ »  أَوْ  ،إِلَْيهَا هللاِ  اْنتِبَاهَ  أَتُْدِركُ  هللاِ. بَِعَجائِبِ  َوتَأَمَّ

َحاِب، ُمواَزنَةَ  أَتُْدِركُ  َسَحابِِه؟ نُورِ  إَِضاَءةَ   َكْيفَ  اْلَمَعاِرِف؟ اْلَكاِملِ  ُمْعِجَزاتِ  السَّ

 كَّنَ اْلُممَ  اْلَجلَدَ  َمَعهُ ْحتَ َصفَّ  هَلْ  اْلَجنُوِب؟ ِريحِ  ِمنْ  األَْرضُ  َسَكنَتِ  إَِذا ثِيَابُكَ  تَْسُخنُ 

 يُقَصُّ  هَلْ  الظُّْلَمِة. بَِسبَبِ  اْلَكَلَمَ  نُْحِسنُ  الَ  إِنَّنَا لَهُ نَقُولُ  َما َعلِّْمنَا اْلَمْسبُوَكِة؟ َكاْلِمْرآةِ 

 اْلبَاِهرُ  النُّورُ  يَُرى الَ  َواآلنَ  يَْبتَلَِع؟ لَِكيْ  اإِلْنَسانُ  يَْنِطقُ  هَلْ  تََكلَّْمُت؟ إَِذا َكَلَِمي َعلَْيهِ 

يحُ  تَْعبُرُ  ثُمَّ  اْلَجلَِد، فِي هُوَ  الَِّذي َمالِ  ِمنَ  فَتُنَقِّيِه. الرِّ  َجَلَلٌ  هللاِ  ِعْندَ  َذهَبٌ  يَأْتِي الشَّ

ةِ  َعِظيمُ  نُْدِرُكهُ الَ  اْلقَِديرُ  ُمْرِهٌب. ، اْلقُوَّ  تََخْفهُفَلْ  لِذلِكَ  يَُجاِوُب. الَ  اْلبِرِّ  َوَكثِيرُ  َواْلَحقِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .«يَُراِعي الَ  اْلقَْلبِ  َحِكيمِ  ُكلَّ  النَّاسُ 
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 ِسفِر طُوبِيَّا

َسةَ  بََرَكتَهُ ،طُوبِيَّا ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 (6: 0 – 1: 1القِِسم األَول )
 

َوهَُو . يلَ ِمْن نَْسِل أش االئيلَ افَ غَ  ْبنِ  آدوئيلَ  ْبنِ  نانئيلَ حَ  ْبنِ  يلَ وبِ طُ  طُوبِيَّا ْبنُ  ِكتَابُ 

ِمْن ِسْبِط َوَمِدينَِة نَْفتَالِي الَّتِي فِي اْلَجلِيِل األَْعلَى فَْوَق نَْحُشوَن َوَراَء الطَِّريِق اآلِخِذ 

وَر إِالَّ أَنَّهُ َمَع قَْد ُجلَِي فِي َعْهِد  َغْرباً َوإِلَى يََساِرهَا َمِدينَةُ َصفََت، َشْلَمْنأََسَر َملِِك أَشُّ

، ُر لَهُ يَْقِسُمهُ ُكلَّ يَْوٍم  َكْونِِه فِي اْلَجَلَِء لَْم يُفَاِرْق َسبِيَل اْلَحقِّ َحتَّى َكاَن ُكلُّ َما يَتَيَسَّ

اَن أَْحَدَث اْلَجِميعِ فِي َوَمَع أَنَّهُ كَ  َعلَى َمْن ُجلَِي َمَعهُ ِمْن إِْخَوانِِه الَِّذيَن ِمْن ِجْنِسِه.

َوَكاَن إَِذا قََصُدوا ُكلُّهُْم ُعُجوَل  ِسْبِط نَْفتَالَِي لَْم يَُكْن َعلَى َشْيٍء ِمْن ُشُؤوِن األَْحَداِث.

هَِب الَّتِي َعِملَهَا يَاُرْبَعاُم َملُِك إِْسَرائِيَل، يَتََخلَُّف َوْحَدهُ َعْن َسائِِرِهمْ  لَى فَيَْمِضي إِ  الذَّ

بِّ إِلِه إِْسَرائِيَل، َويُوفِي َجِميَع أُ  ، َوهُنَاَك َكاَن يَْسُجُد لِلرَّ بِّ وُرَشلِيَم إِلَى هَْيَكِل الرَّ

نَةُ الثَّالِثَةُ َكاَن يَْجَعُل َجِميَع أَْعَشاِرِه لِلدَُّخَلَِء  بََواِكيِرِه َوأَْعَشاِرِه. َوإَِذا َكانَِت السَّ

ا وَ  أَْمثَالِِه، َكاَن ُمثَابِراً ُمْنُذ َصْبَوتِِه َعلَى َوْفِق َشِريَعِة هللاِ.َوَعلَى هَذا وَ  َواْلُغَربَاِء. لَمَّ

اهُ إتََّخَذ لَهُ اْمَرأَةً ِمْن ِسْبِطِه إأَْن َصاَر َرُجَلً،  ْسُمهَا َحنَّةُ، فَُولَِد لَهُ ِمْنهَا َولٌَد فََسمَّ

بَهُ ُمْنُذ ِصَغِرِه َعلَى تَْقَوى  ْسِمِه،إبِ  ا ُجلَِي َمَع اْمَرأَتِ  ْجتِنَاِب ُكلِّ َخِطيئٍَة.إهللاِ وَ َوأَدَّ ِه َولَمَّ

َوقَْد َكانُوا ُكلُّهُْم يَأُْكلُوَن ِمْن  َوَولَِدِه إِلَى َمِدينَِة نِينََوى، َحْيُث َكانَْت ُكلُّ َعِشيَرتِِه،

ْس قَطُّ  َوألَْجِل أَنَّهُ َكاَن  بَِمأُْكوالَتِِهْم.أَْطِعَمِة األَُمِم، َكاَن هَُو يَُصوُن نَْفَسهُ َولَْم يَتَنَجَّ

بَّ بُِكلِّ قَْلبِِه، أَتَاهُ هللاُ ُحْظَوةً لََدى اْلَملِِك َشْلَمْنأََسَر،  فَأَْطلََق لَهُ أَْن يَْذهَبَ  يَْذُكُر الرَّ

هُْم ِء، َويُْرِشدُ فََكاَن يَطُوُف َعلَى ُكلِّ َمْن َكاَن فِي اْلَجَلَ  َحْيثَُما َشاَء َويَْفَعَل َما يُِريُد.

ا آثََرهُ بِِه اْلَملُِك  بِنََصائِحِ اْلَخَلَِص. ثُمَّ إِنَّهُ قَِدَم َراِجيَس َمِدينَةَ َماَداَي، َوَكاَن َمَعهُ ِممَّ

ِة. فََرأَى بَْيَن اْلُجْمهُوِر اْلَغفِيِر الَِّذي ِمْن ِجْنِسِه َرُجَلً ِمْن  َعَشَرةُ قَنَاِطيَر ِمَن اْلفِضَّ

. ِسْبِطهِ  ِة بَِصكٍّ نَةَ اْلَمْذُكوَرةَ ِمَن اْلفِضَّ  يُقَاُل لَهُ َغابِيلُوُس فِي فَاقٍَة، فََدفََع إِلَْيِه الزِّ
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َوَكاَن بَْعَد أَيَّاٍم َكثِيَرٍة أَْن َماَت اْلَملُِك َشْلَمْنأََسُر فََملََك َسْنَحاِريُب اْبنُهُ َمَكانَهُ، فََوقََع 

َوَكاَن طُوبِيَّا يَطُوُف ُكلَّ يَْوٍم َعلَى َجِميعِ َعِشيَرتِِه  َمْوقَِع اْلَكَراهَِة.بَنُو إِْسَرائِيَل ِعْنَدهُ 

يِهْم، َويَُؤاِسي ُكلَّ َواِحٍد ِمْن أَْمَوالِِه َعلَى قَْدِر ُوْسِعِه. فَيُْطِعُم اْلِجيَاَع، َويَْكُسو  َويَُعزِّ

ا قَفََل اْلَملُِك َسْنَحاِريُب ِمْن أَْرضِ  ٍة َشِديَدٍة.اْلُعَراةَ، َويَْدفُِن اْلَمْوتَى َواْلقَْتلَى بَِغْيرَ   َولَمَّ

ْربَِة الَّتِي َحاقَهُ هللاُ بِهَا بَِسبَِب تَْجِديفِِه، َوطَفَِق لَِحنَقِِه يَْقتُُل  يَهُوَذا هَاِرباً ِمَن الضَّ

أََمَر نََمى ذلَِك إِلَى اْلَملِِك، فَ فَ  َكثِيِريَن ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل؛ َكاَن طُوبِيَّا يْدفُِن أَْجَساَدهُْم.

ِريَن ْختَبَأَ ألَنَّ َكثِيإفَهََرَب طُوبِيَّا بَِولَِدِه َوَزْوَجتِِه َعاِرياً وَ  بِقَْتلِِه َوَضبَطَ َجِميَع َمالِِه.

يَّا إِلَى فََعاَد طُوبِ  ،ْبنَاهُ إَوَكاَن بَْعَد َخْمَسٍة َوأَْربَِعيَن يَْوماً أَْن قَتََل اْلَملَِك  َكانُوا يُِحبُّونَهُ.

بِّ أَْن ُصنَِعْت َمأُْدبَةٌ  َمْنِزلِِه، َوُردَّ َعلَْيِه ُكلُّ َمالِِه. َوَكاَن بَْعَد ذلَِك فِي يَْوِم ِعيِد الرَّ

 هَلُمَّ فَاْدُع بَْعضاً ِمْن ِسْبِطنَا ِمَن اْلُمتَّقِيَن ّلِلِ »فَقَاَل اِلْبنِِه:  َعِظيَمةٌ فِي بَْيِت طُوبِيَّا.

فَاْنطَلََق ثُمَّ َعاَد فَأَْخبََرهُ أَنَّ َواِحداً ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َمْذبُوٌح ُمْلقًى فِي  «.لِيَأُْكلُوا َمَعنَا

ََ اْلُجثَّةَ  ا َسِمَع طُوبِيَّا، نَهََض ِمْن َمْوِضِعِه ُمْسِرعاً، َوتََرَك اْلَعَشاَء، َوبَلَ وِق. فَلَمَّ السُّ

ْمِس.فََرفَ  َوهَُو َصائٌِم، ا لِيَْدفِنَهَا بِالتََّحفُِّظ بَْعَد َمِغيبِ الشَّ بَْعَد وَ  َعهَا َوَحَملَهَا إِلَى بَْيتِهِ ِسّرً

بُّ َعلَى لَِساِن  أَْن َخبَأَ اْلُجثَّةَ أََكَل الطََّعاَم بَاِكياً ُمْرتَِعداً. فََذَكَر اْلَكَلََم الَِّذي تََكلََّم بِِه الرَّ

 : ُل إِلَى َعِويٍل َونَِحيبٍ أَ »َعاُموَس النَّبِيِّ ْمُس،  «.يَّاُم أَْعيَاِدُكْم تَتََحوَّ ا َغَربَِت الشَّ َولَمَّ

ألَْجِل هَذا أُِمَر بِقَْتلَِك، َوَما »َوَكاَن َجِميُع َذِوي قََرابَتِهِ يَلُوُمونَهُ قَائِلِيَن:  َذهََب َوَدفَنَهَا.

ا طُوبِيَّا، فَإِْذ َكاَن  «.َت تَْدفُِن اْلَمْوتَىِكْدَت تَْنُجو ِمْن قََضاِء اْلَمْوِت َحتَّى ُعدْ  َوأَمَّ

َخْوفُهُ ِمَن هللاِ أَْعظََم ِمْن َخْوفِِه ِمَن اْلَملِِك، َكاَن الَ يََزاُل يَْخطَُف ُجثََث اْلقَْتلَى َويَْخبَأُهَا 

 ِمْن َدْفِن ألَيَّاِم، َوقَْد تَِعبَ َواتَّفََق فِي بَْعِض ا فِي بَْيتِِه، فَيَْدفِنُهَا ِعْنَد اْنتَِصاِف اللَّْيِل.

 ُعشِّ فََوقََع َذْرٌق ِمنْ  اْلَمْوتَى، أَنَّهُ َوافَى بَْيتَهُ، فََرَمى بِنَْفِسِه إِلَى َجانِِب اْلَحائِِط َونَاَم.

بُّ أَْن تَْعِرَض لَهُ هِذِه  ُخطَّاٍف فِي َعْينَْيِه َوهَُو ُسْخٌن فََعِمَي. التَّْجِربَةُ َوإِنََّما أَِذَن الرَّ

يِق. دِّ  فَإِنَّهُ إِْذ َكاَن لَْم يَْنفَكَّ َعْن تَْقَوى هللاِ  لِتَُكوَن لَِمْن بَْعَدهُ قُْدَوةَ َصْبِرِه َكأَيُّوَب الصِّ

ُر َعلَى هللاِ لَِما نَالَهُ ِمْن بَْلَوى اْلَعَمى،  ُمْنُذ ِصَغِرِه َوَحافِظاً لَِوَصايَاهُ، لَْم يَُكْن يَتََذمَّ
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يُس أَيُّوُب  نَّهُ ثَبََت فِي َخْوِف هللاِ، َشاِكراً لَهُ طُوَل أَيَّاِم َحيَاتِِه.َولكِ  َوَكَما َكاَن اْلقِدِّ

َك أَْيَن َرَجاؤُ » يَُعيُِّرهُ اْلُملُوُك، َكاَن أَْنِسبَاُء هَذا َوَذُووهُ يَْسَخُروَن ِمْن ِعيَشتِِه قَائِلِيَن:

َدقَاِت َوتَْدفُِن اْلَمْوتَى؟الَِّذي ألَْجلِِه ُكْنَت تَْبُذُل ال الَ »فَيَْزُجُرهُْم طُوبِيَّا قَائَِلً:  «صَّ

يِسيَن، َوإِنََّما نَْنتَِظُر تِْلَك اْلَحيَاةَ الَّتِي يَهَبُهَا هللاُ لِلَِّذيَن  تَتََكلَُّموا َكَذا، فَإِنََّما نَْحُن بَنُو اْلقِدِّ

َوَكانَْت َحنَّةُ اْمَرأَتُهُ تَْذهَُب ُكلَّ يَْوٍم إِلَى اْلَحاَكِة  «.الَ يَْصِرفُوَن إِيَمانَهُْم َعْنهُ أَبَداً 

اً َواتَّفََق أَنَّهَا أََخَذْت َجْدي َوتَأْتِي ِمْن تََعِب يََدْيهَا بَِما يَتَأَتَّى لَهَا تَْحِصيلُهُ ِمَن اْلِميَرِة.

ا َسِمَع بَْعلُهَا َصْوَت ثُ  َوَحَملَْتهُ إِلَى اْلبَْيِت، وُن اْنظُُروا لََعلَّهُ يَكُ »َغاِء اْلَجْدَي قَاَل: فَلَمَّ

وهُ َعلَى أَْربَابِِه، إِْذ الَ يَِحلُّ لَنَا أَْن نَأُْكَل َوالَ نَْلُمَس َشْيئاً َمْسُروقاً   .«َمْسُروقاً فَُردُّ

َك اآلَن قَْد قَْد َوَضَح بُْطَلَُن َرَجائَِك، َوَصَدقَاتُ »فَأََجابَْتهُ اْمَرأَتُهُ َوِهَي ُمْغَضبَةٌ: 

 ،ِحينَئٍِذ أَنَّ طُوبِيَّا َوطَفَِق يَُصلِّي بُِدُموعٍ  َوبِهَذا اْلَكَلَِم َوِمْثلِِه َكانَْت تَُعيُِّرهُ.«. ُعِرفَتْ 

بُّ َوَجِميُع أَْحَكاِمَك ُمْستَقِيَمةٌ َوطُْرقَُك ُكلُّهَا َرْحَمةٌ َوَحقٌّ »َوقَاَل:  َعاِدٌل أَْنَت أَيُّهَا الرَّ

، َوالَ تَْنتَقِْم َعْن َخطَايَاَي، َوالَ تَْذُكْر ُذنُوبِي َوالَ ُذنُوَب  .َوُحْكمٌ  فَاآلَن اْذُكْرنِي يَا َربِّ

ألَنَّا لَْم نُِطْع أََواِمَرَك، فَألَْجِل ذلَِك أُْسلِْمنَا إِلَى النَّْهِب َواْلَجَلَِء َواْلَمْوِت،  آبَائِي،

ْدتَنَا بَْينَهَا.َوأَْصبَْحنَا أُْحُدوثَةً َوَعاراً فِي جَ  ، َعِظي ِميعِ األَُمِم الَّتِي بَدَّ َمةٌ فَاآلَن يَا َربِّ

، أَْحَكاُمَك، ألَنَّا لَْم نَْعَمْل بَِحَسِب َوَصايَاَك، َوالَ َسلَْكنَا بُِخلُوٍص أََماَمَك.  َواآلَن يَا َربِّ

 ٍم ألَنَّ اْلَمْوَت لِي َخْيٌر ِمنَ بَِحَسِب َمِشيئَتَِك اْصنَْع بِي َوُمْر أَْن تُْقبََض ُروِحي بَِسَلَ 

 «.اْلَحيَاةِ 
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َواتَّفََق فِي ذلَِك اْليَْوِم َعْينِِه أَنَّ َساَرةَ ْبنَةَ َرُعوئِيَل فِي َراِجيَس َمِدينَِة اْلَماِديِّيَن َسِمَعْت 

ألَنَّهُ َكاَن قَْد ُعقَِد لَهَا َعلَى َسْبَعِة ِرَجاٍل،  ِري أَبِيهَا،ِهَي أَْيضاً تَْعيِيراً ِمْن إِْحَدى َجَوا

ْت َوإِْذ َكانَ  َوَكاَن َشْيطَاٌن اْسُمهُ أَْزُموَداُوُس يَْقتُلُهُْم َعلَى أَثَرِ ُدُخولِِهْم َعلَْيهَا فِي اْلَحاِل.

لَةَ نَا لَِك اْبنَا َوالَ اْبنَةً َعلَى األَْرِض، يَا قَاتِ الَ َرأَيْ »تَْنتَِهُر اْلَجاِريَةَ لَِذْنبٍ أََجابَْتهَا قَائِلَةً: 

ا َسِمَعْت هَذا اْلَكَلََم «. أَتُِريِديَن أَْن تَْقتُلِينِي َكَما قَتَْلِت َسْبَعةَ ِرَجالٍ  أَْزَواِجهَا. فَلَمَّ

ِل بَ  اٍل الَ تَأُْكُل َوالَ تَْشَرُب،َصِعَدْت إِلَى ُعلِّيَِّة بَْيتِهَا، فَأَقَاَمْت ثََلَثَةَ أَيَّاٍم َوثََلََث لَيَ 

ُع إِلَى هللاِ بُِدُموعٍ أَْن يَْكِشَف َعْنهَا هَذا اْلَعاَر. ْت تَُصلِّي َوتَتََضرَّ ا أَتَمَّ  اْستََمرَّ ْت َولَمَّ

، بَّ لَِّذي ا تَبَاَرَك اْسُمَك يَا إِلهَ آبَائِنَا»قَالَت:  َصَلَتَهَا فِي اْليَْوِم الثَّالِِث َوبَاَرَكِت الرَّ

ْحَمةَ، َوفِي َزَماِن اْلبُْؤِس يَْغفُِر اْلَخطَايَا لِلَِّذيَن يَْدُعونَهُ. لَْيَك إِ  بَْعَد َغَضبِِه يَْصنَُع الرَّ

. ْقبُِل بَِوْجِهي، َوإِلَْيَك أَْصِرُف نَاِظَريَّ
ُل إِلَْيَك يَا َربِّ أَْن تَُحلَّنِي ِمْن  يَا َربِّ أُ أَتََوسَّ

أَنَّك يَا َربِّ َعالٌِم بَأَنِي لَْم أَْشتَِه َرُجَلً قَطُّ،  اِر أَْو تَأُْخَذنِي َعِن األَْرِض.ِوثَاِق هَذا اْلعَ 

هَةً َعْن ُكلِّ َشْهَوٍة، َولَْم أَُكْن قَطُّ أَُماِزُج أَْربَاَب اْلَمَلَِهي،  َوأَنِّي قَْد ُصْنُت نَْفِسي ُمنَزَّ

الِِكيَن بِالطَّْيِش،  َوإِنََّما َرِضيُت بِأَْن أَتَِّخَذ َرُجَلً لَِخْوفَِك الَ لَِشْهَوتِي. َوالَ أَُعاِشُر السَّ

 ،َولََعلِّي لَْم أَُكْن ُمْستَأِْهلَةً لَهُْم أَْو لَْم يَُكونُوا ُمْستَِحقِّيَن لِي، فَلََعلََّك أَْبقَْيتَنِي لِبَْعٍل آَخرَ 

َمْن يَْعبُُدَك يُوقُِن أَنَّ َحيَاتَهُ إِِن اْنقََضْت  َعلَى أَنَّ  ألَنَّ َمُشوَرتََك الَ يُْدِرُكهَا إِْنَساٌن.

ةٌ فََسيُْنقَُذ، َوإِْن ُعِرَض َعلَى التَّأِْديِب فَلَهُ  بِاْلِمَحِن فََستَفُوُز بِإِْكلِيلِهَا، َوإِْن َحلَّْت بِِه ِشدَّ

ِكينَةَ بَْعَد اْلَعاِصفَِة، وَ ألَنََّك الَ تَُسرُّ بِهََلَِكنَا، فَتُْلقِي  أَْن يَْرِجَع إِلَى َرْحَمتَِك؛ بَْعَد السَّ

هُورِ إفَْليَُكِن  اْلبَُكاِء َوالنَِّحيِب تُفِيُض التَّهَلَُّل.  .«ْسُمَك يَا إِلهَ إِْسَرائِيَل ُمبَاَركاً َمَدى الدُّ
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،فِي ذلَِك اْلِحيِن اْستُِجيبَْت َصلََواُت االِ  بُّ  ْثنَْيِن أََماَم َمْجِد هللاِ اْلَعلِيِّ  َمَلََكهُ فَأَْرَسَل الرَّ

يَس َرافَائِيَل لِيَْشفَِي ِكَلَ ااِلْثنَْيِن اللََّذْيَن ُرفَِعْت َصلََواتُهَُما فِي َوْقٍت َواِحٍد إِلَى  اْلقِدِّ

. بِّ تُهُ، َوتَهَيَّأَ لَهُ أَْن يَُموَت، َوإِْذ َخاَل طُوبِيَّا أَْن قَِد اْستُِجيبَْت َصَلَ  َحْضَرِة الرَّ

، َواْجَعْلهَا فِي قَْلبَِك »َوقَاَل لَهُ:  ْبنَهُ.إاْستَْدَعى إِلَْيِه طُوبِيَّا  اْسَمْع يَا بُنَيَّ َكلَِماِت فِيَّ

  َحيَاتِهَا،امِ إَِذا قَبََض هللاُ نَْفِسي، فَاْدفِْن َجَسِدي، َوأَْكِرْم َوالَِدتََك َجِميَع أَيَّ  ِمْثَل األََساِس.

هَا. َوَمتَى اْستَْوفَْت  َواْذُكْر َما اْلَمَشقَّاُت الَّتِي َعانَْتهَا ألَْجلَِك فِي َجْوفِهَا َوَما َكاَن أََشدَّ

َوأَْنَت فَْليَُكِن هللاُ فِي قَْلبَِك َجِميَع أَيَّاِم  ِهَي أَْيضاً َزَماَن َحيَاتِهَا، فَاْدفِْنهَا إِلَى َجانِبِي.

بِّ إِلِهنَا.َحيَاتِ  َق ِمْن َما َك، َواْحَذْر أَْن تَْرَضى بِاْلَخِطيئَِة َوتَتََعدَّى َوَصايَا الرَّ لَِك تََصدَّ

ُل َعْنَك. بِّ الَ يَُحوَّ ْل َوْجهََك َعْن فَقِيٍر، َوِحينَئٍِذ فََوْجهُ الرَّ ُكْن َرِحيماً َعلَى  َوالَ تَُحوِّ

َكثِيٌر، فَاْبُذْل َكثِيراً؛ َوإِْن َكاَن لََك قَلِيٌل، فَاْجتَِهْد أَْن تَْبُذَل إِْن َكاَن لََك  قَْدِر طَاقَتَِك.

ُروَرِة، اْلقَلِيَل َعْن نَْفٍس طَيِّبٍَة. ِخُر لََك ثََواباً َجِميَلً إِلَى يَْوِم الضَّ َدقَةَ ألَ  فَإِنََّك تَدَّ نَّ الصَّ

ي ِمْن ُكلِّ َخِطيئٍَة َوِمَن اْلَمْوِت، َوالَ  َدقَةَ إِنَّ الصَّ   تََدُع النَّْفَس تَِصيُر إِلَى الظُّْلَمِة.تُنَجِّ

اِْحَذْر لِنَْفِسَك يَا بُنَيَّ ِمْن ُكلِّ ِزنًى،  ِهَي َرَجاٌء َعِظيٌم ِعْنَد هللاِ اْلَعلِيِّ لَِجِميعِ َصانِِعيهَا.

َكاِرَك الَ تََدعِ اْلِكْبَر يَْستَْولِي َعلَى أَفْ وَ  َوالَ تَتََجاَوِز اْمَرأَتََك ُمْستَبِيحاً َمْعِرفَةَ اإِلْثِم أَبَداً.

َوُكلُّ َمْن َخَدَمَك بَِشْيٍء فَأَْوفِِه أُْجَرتَهُ لَِساَعتِِه،  أَْو أَْقَوالَِك، ألَنَّ اْلِكْبَر َمْبَدأُ ُكلِّ هََلٍَك.

هُ لَهُ َغْيُرَك بَِك فَإِيَّاَك أَْن تَْفَعلَ ُكلُّ َما تَْكَرهُ أَْن يَْفعَ  َوأُْجَرةُ أَِجيِرَك الَ تَْبَق ِعْنَدَك أَبَداً.

 َضعْ  ْكُس اْلُعَراةَ ِمْن ثِيَابَِك.إُكْل ُخْبَزَك َمَع اْلِجيَاعِ َواْلَمَساِكيِن، وَ  أَْنَت بَِغْيِرَك.

، َوالَ تَأُْكْل َوالَ تَْشَرْب ِمْنهَُما َمَع اْلَخطَأَِة. اِْلتَِمْس  ُخْبَزَك َوَخْمَرَك َعلَى َمْدفِِن اْلبَارِّ

َوبَاِرِك هللاَ فِي ُكلِّ ِحيٍن َواْستَْرِشْدهُ لِتَْقِويِم ُسبُلَِك َوإِْقَراِر ُكلِّ  َمُشوَرةَ اْلَحِكيِم َدائِماً.

، أَنِّي قَْد أَْعطَْيُت، َوأَْنَت َصِغيٌر، َعَشَرةَ قَنَاِطيَر ِمَن  َمُشوَراتِِك فِيِه. ثُمَّ اْعلَْم يَا بُنَيَّ
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ِة لِ  .اْلفِضَّ اْنظُْر َوَحْيُث ذلَِك، فَ  َغابِيلُوَس فِي َراِجيَس َمِدينَِة اْلَماِديِّيَن، َوَمِعي بِهَا َصكٌّ

هُ. ِة، َوتَُردُّ َعلَْيِه َصكَّ نَةَ اْلَمْذُكوَرةَ ِمَن اْلفِضَّ ُل إِلَْيِه، فَتَْقبُِض ِمْنهُ الزِّ الَ وَ  َكْيَف تَتََوصَّ

 ُش ِعيَشةَ اْلفُقََراِء، َولِكْن َسيَُكوُن لَنَا َخْيٌر َكثِيٌر إَِذا اتَّقَْينَا هللاَ تََخْف يَا َولََدي، فَإِنَّا نَِعي

ا يَا أَبَِت كُ »فَأََجاَب طُوبِيَّا أَبَاهُ َوقَاَل:  «.َواْبتََعْدنَا َعْن ُكلِّ َخِطيئٍَة َوفََعْلنَا َخْيراً  لُّ مَّ

ا هَذا اْلَمالُ  أََمْرتَنِي بِِه أَْفَعلُهُ. ُجَل الَ يَْعِرفُنِي،  َوأَمَّ لُهُ، فَإِنَّ الرَّ فََما أَْدِري َكْيَف أَُحصِّ

َوأَنَا الَ أَْعِرفُهُ؛ فََما اْلَعَلََمةُ الَّتِي أُْعِطيهَا لَهُ؟ بَِل الطَِّريُق الَّتِي تَُؤدِّي إِلَى هُنَاَك الَ 

هُ، فَإَِذا َعَرْضتَهُ َعلَْيهِ فَإِنَّهُ يَُؤدِّي إِنَّ ِعْنِدي »فَأََجابَهُ أَبُوهُ َوقَاَل:  «.أَْعِرفُهَا أَْيضاً  َصكَّ

َواآلَن هَلُمَّ فَاْلتَِمْس لََك َرُجَلً ثِقَةً يَْصَحبَُك بِأُْجَرتِِه َحتَّى تَْستَْوفَِي اْلَماَل َوأَنَا  َعاِجَلً.

راً  «.َحيٌّ   َكأَنَّهُ ُمتَأَهٌِّب لِْلَمِسيِر. فَبَْينََما َخَرَج طُوبِيَّا، إَِذا بِفَتًى بَِهيٍّ قَْد َوقََف ُمَشمِّ

قَاَل:  «ِمْن أَْيَن أَْقبَْلَت يَا فَتَى اْلَخْيِر؟»فََسلََّم َعلَْيِه َوهَُو يَْجهَُل أَنَّهُ َمَلَُك هللاِ َوقَاَل: 

ِد َلَ هَْل تَْعِرُف الطَِّريَق اآلِخَذةَ إِلَى بِ »فَقَاَل لَهُ طُوبِيَّا: «. أَنَا ِمْن بَنِي إِْسَرائِيلَ »

أَْعِرفُهَا، َوقَْد َسلَْكُت َجِميَع طُُرقِهَا ِمَراراً َكثِيَرةً، َوُكْنُت نَاِزالً »قَاَل:  «اْلَماِديِّيَن؟

فَقَاَل لَهُ  «.بِأَِخينَا َغابِيلُوَس اْلُمقِيِم بَِراِجيِس َمِدينَِة اْلَماِديِّيَن الَّتِي فِي َجبَِل أَْحَمتَا

َوَدَخَل طُوبِيَّا َوأَْخبََر أَبَاهُ بَِجِميعِ ذلَِك،  «.َحتَّى أُْخبَِر أَبِي بِهَذااْنتَِظْرنِي »طُوبِيَّا: 

َب أَبُوهُ، َوطَلََب أَْن يَْدُخَل َعلَْيِه. لِيَُكْن لََك فََرٌح »فََدَخَل َوَسلََّم َعلَْيِه َوقَاَل:  فَتََعجَّ

ي أَنَا اْلُمقِيَم فِي الظََّلَِم الَ أُْبِصُر َضْوَء َوأَيُّ فََرحٍ يَُكوُن لِ »فَأََجاَب طُوبِيَّا:  «.َدائِمٌ 

َماِء؟  .«ُكْن طَيَِّب اْلقَْلبِ فَإِنََّك َعْن قَلِيٍل تَنَاُل اْلبُْرَء ِمْن لَُدِن هللاِ »فَقَاَل لَهُ اْلفَتَى:  «السَّ

ََ اْبنِي إِلَى َغابِيلُوَس فِي رَ »فَقَاَل لَهُ طُوبِيَّا:  يَن، اِجيَس َمِدينَِة اْلَماِديِّهَْل لََك أَْن تُبَلِّ

اَل فَقَ  «.آُخُذهُ َوأَُعوُد بِِه إِلَْيكَ »فَقَاَل لَهُ الَمَلَُك:  «َوأَنَا أُوفِيَك أُْجَرتََك َمتَى َرَجْعَت؟

: كُ فَقَاَل لَهُ َرافَائِيُل اْلَمَلَ  «أَْخبِْرنِي ِمْن أَيِّ َعِشيَرٍة َوِمْن أَيِّ ِسْبٍط أَْنَت؟»لَهُ طُوبِيَّا: 

َق َولِكْن لَِكْي الَ أُْقلِ  أَفِي نََسِب األَِجيِر َحاَجتَُك أَْم فِي األَِجيِر الَِّذي يَْذهَُب َمَع اْبنَِك؟»

نِّي إِنََّك ِمْن نََسٍب َكِريٍم َغْيَر أَ »فَقَاَل لَهُ طُوبِيَّا:  «.بَالََك، أَنَا َعَزْريَا ْبُن َحنَْنيَا اْلَعِظيمِ 

نََك هَأَنََذا آُخَذ ابْ »فَقَاَل لَهُ اْلَمَلَُك:  «.ُسوَءَك َكْونِي طَلَْبُت َمْعِرفَةَ نََسبِكَ أَْرُجو أَْن الَ يَ 
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اْنطَلِقَا بَِسَلٍَم، َولِيَُكِن هللاُ فِي »قَاَل طُوبِيَّا:  «.َسالِماً، َوَسأَُعوُد بِِه إِلَْيَك َسالِماً 

أََخَذا ُكلَّ َما أََراَدا أَْخَذهُ ِمْن أُْهبَِة الطَِّريِق،  ِحينَئِذٍ  «.طَِريقُِكَما َوَمَلَُكهُ يَُرافِقُُكَما

هُ، َوَساَرا ِكَلَهَُما َمعاً. َع طُوبِيَّا أَبَاهُ َوأُمَّ هُ تَْبِكي َوتَقُوُل:  َوَودَّ ا فََصَلَ، َجَعلَْت أُمُّ فَلَمَّ

اَزةَ َشْيُخوَختِنَا َوأَْبَعْدتَهَا َعنَّا.»  هَذا اْلَماُل الَِّذي أَْرَسْلتَهُ ألَْجلِِه. الَ َكانَ  قَْد أََخْذَت ُعكَّ

فَقَاَل لَهَا  .«لَقَْد َكاَن فِي ِرْزقِنَا اْلقَلِيِل َما يَْكفِي ألَْن نَُعدَّ النَّظََر إِلَى َولَِدنَا ِغنًى َعِظيماً 

 َرانِِه.، َوَعْينَاِك تُْبصِ الَ تَْبِكي، إِنَّ َولََدنَا َسيَِصُل َسالِماً َويَُعوُد إِلَْينَا َسالِماً »طُوبِيَّا: 

الَِح يَْصَحبُهُ َويَُدبُِّرهُ فِي َجِميعِ أَْحَوالِِه َحتَّى يَْرِجَع إِلَْينَا  فَإِنِّي َواثٌِق بِأَنَّ َمَلََك هللاِ الصَّ

هُ َعِن اْلبَُكاِء ِعْنَد هَذا اْلَكَلَِم َوَسَكتَْت. «.بِفََرحٍ  ُب يَْتبَُعهُ، َواْلَكلْ َوَسافََر طُوبِيَّا  فََكفَّْت أُمُّ

َل َمْنِزلٍَة بَِجانِِب نَْهِر ِدْجلَةَ. َوَخَرَج لِيَْغِسَل ِرْجلَْيِه، فَإَِذا بُِحوٍت َعِظيٍم قَْد  فَبَاَت أَوَّ

يَا َمْوالََي قَِد »ْرتَاَع طُوبِيَّا َوَصَرَخ بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائَِلً: إفَ  َخَرَج لِيَْفتَِرَسهُ.

ْجتََذبَهُ فَفََعَل َكذلَِك َوا«. أَْمِسْك بَِخْيُشوِمِه َواْجتَِذْبهُ إِلَْيكَ »قَاَل لَهُ اْلَمَلَُك: فَ  «.اْقتََحَمنِي

فِْظ ُشقَّ َجْوَف اْلُحوِت، َواْحتَ »فَقَاَل لَهُ اْلَمَلَُك:  إِلَى اْليَْبِس، فَأََخَذ يَْختَبِطُ ِعْنَد ِرْجلَْيِه.

ِمْن  فَفََعَل َكذلَِك، ثُمَّ َشَوى «.فَإِنَّ لََك بِهَا َمْنفََعةً لِِعَلَجٍ ُمفِيدٍ  بِقَْلبِِه َوَمَراَرتِِه َوَكبِِدِه،

لَْحِمِه، فَأََخَذا لِلطَِّريِق، َوَملََّحا َسائَِرهُ َحتَّى يَُكوَن لَهَُما َما يَْكفِيِهَما إِلَى أَْن يَْبلَُغا 

ا نََشْدتَُك يَا أَِخي َعَزْريَ »ا َسأََل اْلَمَلََك َوقَاَل لَهُ: ثُمَّ إِنَّ طُوبِيَّ  َراِجيَس َمِدينَةَ اْلَماِديِّيَن.

أَْن تُْخبَِرنِي َما اْلِعَلَُج الَِّذي يُْؤَخُذ ِمْن هِذِه األَْشيَاِء الَّتِي أََمْرتَنِي أَْن أَْذَخَرهَا ِمَن 

ُد ْلبِِه َعلَى اْلَجْمِر فَُدَخانُهُ يَْطرُ إَِذا أَْلقَْيَت َشْيئاً ِمْن قَ »فَأََجابَهُ اْلَمَلَُك قَائَِلً:  «اْلُحوِت؟

 ُكلَّ ِجْنٍس ِمَن الَشيَّاِطيِن فِي َرُجٍل َكاَن أَِو اْمَرأٍَة بَِحْيُث الَ يَُعوُد يَْقُربُهَُما أَبَداً.

 «.َواْلَمَراَرةُ تَْنفَُع لَِمْسحِ اْلُعيُوِن الَّتِي َعلَْيهَا ِغَشاٌء فَتَْبَرأُ 
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 طُوبِيَّاِسفر 

 (19: 2 – 13: 6القِِسم الَرابِع )
 

فَقَاَل اْلَمَلَُك إِنَّ هُنَا َرُجَلً اْسُمهُ َرُعوئِيُل ِمْن  «أَْيَن تُِريُد أَْن نَْنِزَل؟»َوقَاَل طُوبِيَّا: 

 هَا.اَذِوي قََرابَتَِك ِمْن ِسْبِطَك، َولَهُ بِْنٌت اْسُمهَا َساَرةُ، َولَْيَس لَهُ ِمْن َذَكرٍ َوالَ أُْنثَى ِسوَ 

فَاْخطُْبهَا إِلَى أَبِيهَا فَإِنَّهُ  فََجِميُع َمالِِه ُمْستََحقٌّ لََك، َوالَ بُدَّ لََك أَْن تَتَِّخَذهَا َزْوَجةً.

ُجهَا ِمْنكَ  إِنِّي َسِمْعُت أَنَّهُ قَْد ُعقَِد لَهَا َعلَى َسْبَعةِ أَْزَواجٍ »فَأََجاَب طُوبِيَّا َوقَاَل:  «.يَُزوِّ

ْيطَاَن قَتَلَهُْم.فََماتُوا،  فَألَْجِل هَذا أََخاُف أَْن يُِصيبَنِي ِمْثُل  َوقَْد َسِمْعُت أَْيضاً أَنَّ الشَّ

، فَأَْنِزُل َشْيُخوَختَهَُما إِلَى اْلَجِحيِم بِاْلُحْزنِ  َلَُك فَقَاَل لَهُ اْلمَ  «.ذلَِك، َوأَنَا َوِحيٌد ألَبََويَّ

ْيطَاُن أَْن يَْقَوى َعلَْيِهْم؟اْستَِمْع فَأُْخبَِرَك »َرافَائِيُل:  نَّ إِ  َمْن هُُم الَِّذيَن يَْستَِطيُع الشَّ

ُغوَن لَِشْهَوتِِهْم َكاْلفََرِس َواْلبَْغِل  ُجوَن، فَيَْنفُوَن هللاَ ِمْن قُلُوبِِهْم، َويَتَفَرَّ الَِّذيَن يَتََزوَّ

ْيطَاِن َعلَْيهِ  ْجتَهَا َوَدَخْلَت  ْم ُسْلطَاٌن.اللََّذْيِن الَ فَْهَم لَهَُما؛ أُولئَِك لِلشَّ فَأَْنَت إَِذا تََزوَّ

لََواِت. ْغ َمَعهَا إِالَّ لِلصَّ ْيلَِة، َوفِي تِْلَك اللَّ  اْلُمْخَدَع، فَأَْمِسْك َعْنهَا ثََلَثَةَ أَيَّاٍم َوالَ تَتَفَرَّ

ْيطَاُن. ِرَكِة الثَّانِيَِة، تَُكوُن َمْقبُوالً فِي شَ  َوفِي اللَّْيلَةِ  إَِذا أَْحَرْقَت َكبَِد اْلُحوِت، يَْنهَِزُم الشَّ

يِسيَن. بَْعَد وَ  َوفِي اللَّْيلَةِ الثَّالِثَِة، تَنَاُل اْلبََرَكةَ َحتَّى يُولََد لَُكَما بَنُوَن َسالُِموَن. اآلبَاِء اْلقِدِّ

بِّ  َر ِمَن َوأَْنَت َراِغٌب فِي اْلبَنِيَن أَْكثَ اْنقَِضاِء اللَّْيلَِة الثَّالِثَِة، تَتَِّخُذ اْلبِْكَر بَِخْوِف الرَّ

يَِّة إِْبَراِهيَم فِي بَنِيكَ  ْهَوِة، لَِكْي تَنَاَل بََرَكةَ ُذرِّ اهَُما ثُمَّ َدَخَلَ َعلَى َرُعوئِيَل، فَتَلَقَّ  «.الشَّ

ِة.  َما أَْشبَهَ هَذا»َجتِِه: َوإِْذ نَظََر َرُعوئِيُل إِلَى طُوبِيَّا قَاَل لَِحنَّةَ َزوْ  َرُعوئِيُل بِاْلَمَسرَّ

ُجَل بِِذي قََرابَتِي! ِمْن أَْيَن أَْنتَُما أَيُّهَا األََخَواِن »َوبَْعَد هَذا اْلَكَلَِم قَاَل َرُعوئِيُل:  «الرَّ

 هَلْ »: فَقَاَل لَهَُما َرُعوئِيلُ  «.ِمْن ِسْبِط نَْفتَالَِي ِمْن َجَلَِء نِينََوى»فَقَاالَ لَهُ: « اْلفِْتيَاِن؟

ا أَْكثََر ِمَن الثَّنَاِء َعلَْيِه، قَاَل اْلَمَلَُك  «.نَْعِرفُهُ»فَقَاالَ: « تَْعِرفَاِن طُوبِيَّا أَِخي؟ فَلَمَّ

فَأَْلقَى َرُعوئِيُل بِنَْفِسِه،  «.إِنَّ طُوبِيَّا الَِّذي أَْنَت تَْسأَُل َعْنهُ هَُو أَبُو هَذا»لَِرُعوئِيَل: 

، إِنََّك اْبُن َرُجٍل َصالِحٍ »َوقَاَل:  َكى َعلَى ُعنُقِِه،َوقَبَّلَهُ بُِدُموعٍ، َوبَ  بََرَكةٌ لََك يَا بُنَيَّ



 من اإلسبوع الَسادِس من الُصوم الُمقدس ُجمعةيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1242 

َوبَْعَد أَْن تََحاَدثُوا، أََمَر َرُعوئِيُل  َوبََكْت َحنَّةُ اْمَرأَتُهُ َوَساَرةُ اْبنَتُهَُما أَْيضاً. «.فَاِضلٍ 

ُكُل إِنِّي الَ آ»فَقَاَل طُوبِيَّا:  َما أَْن يَتَِّكئَا لِْلَغَداِء.أَْن يُْذبََح َكْبٌش، َوتُهَيَّأَ َمأُْدبَةٌ َوَدَعاهُ 

اْليَْوَم طََعاماً ههُنَا َوالَ أَْشَرُب َما لَْم تُِجْبنِي إِلَى َما أَنَا َسائِلُهُ، َوتَِعْدنِي أَْن تُْعِطيَنِي 

ا َسِمَع َرُعوئِيُل هَذا اْلَكَلََم،  «.َساَرةَ اْبنَتَكَ  ْبَعةَ ْرتَعَ إفَلَمَّ َد لَِمْعِرفَتِِه بَِما أََصاَب السَّ

ٌد َولَْم  َجاَل الَِّذيَن َدَخلُوا َعلَْيهَا، َوَخاَف أَْن يُِصيَب هَذا َما أََصابَهُْم َوفِيَما هَُو ُمتََردِّ الرِّ

ِغي اْبنَتََك لَهُ يَْنبَ  الَ تََخْف أَْن تُْعِطيَهَا لِهَذا، فَإِنَّ »قَاَل لَهُ اْلَمَلَُك:  يَْرُدْد َعلَْيِه َجَواباً،

ِحينَئٍِذ قَاَل  «.أَْن تَُكوَن َزْوَجةً ألَنَّهُ يََخاُف هللاَ، َولِذلَِك لَْم يَْقِدْر َغْيُرهُ أَْن يَأُْخَذهَا

َولََعلَّهُ ألَْجِل ذلَِك  الَ أَُشكُّ أَنَّ هللاَ قَْد تَقَبََّل َصلََواتِي َوُدُموِعي أََماَمهُ،»َرُعوئِيُل: 

َج هِذِه بِِذي قََرابَتِهَا َعلَى َحَسِب َشِريَعِة ُموَسى. َواآلَن الَ َساقَ  ُكَما هللاُ إِلَيَّ َحتَّى تَتََزوَّ

ثُمَّ أََخَذ بِيَِميِن اْبنَتِِه َساَرةَ َوَسلََّمهَا إِلَى يَِميِن طُوبِيَّا، قَائَِلً:  «.تَُشكَّ أَنِّي أُْعِطيَكهَا

ْسَحاَق َوإِلهُ يَْعقُوَب يَُكوُن َمَعُكَما، َوهَُو يَْقِرنُُكَما َويُتِمُّ بََرَكتَهُ إِلهُ إِْبَراِهيَم َوإِلهُ إِ »

َواجِ، «.َعلَْيُكَما  .َوبَْعَد ذلَِك أََكلُوا َوبَاَرُكوا هللاَ  ثُمَّ أََخُذوا َصِحيفَةً َوَكتَبُوا فِيهَا َعْقَد الزَّ

َء ُمْخَدعاً آَخَر،َوَدَعا َرُعوئِيُل َحنَّةَ َزْوَجتَهُ َوأََمَرهَا  َوأَْدَخلَْتهُ َساَرةَ اْبنَتَهَا  أَْن تُهَيِّ

َماِء يُْؤتِيِك فََرحاً بََدَل اْلَغمِّ »َوقَالَْت لَهَا:  َوِهَي بَاِكيَةٌ، ِعي يَا بُنَيَّةُ، َوَربُّ السَّ تََشجَّ

ا فََرُغوا ِمَن اْلَعَشاِء، أَْدَخلُوا َعلَْيهَ  «.الَِّذي قَاَسْيتِهِ   فََذَكَر طُوبِيَّا َكَلَمَ  ا اْلفَتَى،َولَمَّ

ٍذ ِحينَئِ  اْلَمَلَِك، فَأَْخَرَج ِمْن ِكيِسِه فِْلَذةً ِمَن اْلَكبِِد، َوأَْلقَاهَا َعلَى اْلَجْمِر اْلُمْشتَِعِل،

يَِّة ِمْصَر اْلُعْليَا. ْيطَاِن َوأَْوثَقَهُ فِي بَرِّ  طُوبِيَّا ظَ َوَوعَ  قَبََض اْلَمَلَُك َرافَائِيُل َعلَى الشَّ

يَا َساَرةُ قُوِمي نَُصلِّي إِلَى هللاِ اْليَْوَم َوَغًدا َوبَْعَد َغٍد، فَإِنَّا فِي هِذِه »اْلبِْكَر َوقَاَل لَهَا: 

 ا بَنُوننَّ ألَ  ْنقَِضاِء اللَّْيلَِة الثَّالِثَِة نَُكوُن فِي َزَواِجنَا،إاللَّيَالِي الثََّلَِث نَتَِّحُد بِاّلِلِ َوبَْعَد 

يِسيَن فََلَ يَْنبَِغي لَنَا أَْن نَْقتَِرَن اْقتَِراَن األَُمِم الَِّذيَن الَ يَْعِرفُوَن هللاَ  فَقَاَما َمعاً  .«اْلقِدِّ

بُّ إِلهُ آبَائِنَا، لِتُبَارِ »َوقَاَل طُوبِيَّا:  َوَصلَّيَا ِكَلَهَُما بَِحَراَرةٍ َحتَّى يَُعافِيَهَُما. ُكَك أَيُّهَا الرَّ

مَ  ْنَت أَ  َواُت َواألَْرُض َواْلبَْحُر َواْليَنَابِيُع َواألَْنهَاُر َوَجِميُع َخَلَئِقَِك الَّتِي فِيهَا.السَّ

اَء َعْوناً. ، أَْنَت تَْعلَُم أَنِّي الَ  َجبَْلَت آَدَم ِمْن تَُراِب األَْرِض َوأَتَْيتَهُ َحوَّ َواآلَن يَا َربِّ
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ْهَوِة أَتَِّخُذ أُْختِي َزْوَجةً، َوإِنََّما َرْغبَةً فِي النَّْسِل الَِّذي يُبَاَرُك فِيِه اْسُمَك  لَِسبَِب الشَّ

هُورِ  اْرَحْمنَا يَا َربِّ اْرَحْمنَا َحتَّى نَِشيَخ ِكَلَنَا »َوقَالَْت َساَرةُ أَْيضاً:  «.إِلَى َدْهِر الدُّ

يِك، أَنَّ رَ  «.َمعاً فِي َعافِيَةٍ  ُعوئِيَل أََمَر أَْن يُْجَمَع إِلَْيِه َوَكاَن نَْحَو َوْقِت ِصيَاحِ الدِّ

أَْخَشى أَْن يُِصيبَهُ َما أََصاَب »ألَنَّهُ قَاَل:  ْحتَفَُروا قَْبراً،إِغْلَمانُهُ، فَاْنطَلَقُوا َمَعهُ وَ 

ْبَعِة الَِّذيَن َدَخلُوا َعلَْيهَا َجاِل السَّ وا اْلقَْبَر، َرَجَع رَ  «.َغْيَرهُ ِمَن الرِّ ا أََعدُّ ُل ُعوئِيفَلَمَّ

اْبَعثِي َواِحَدةً ِمْن َجَواِريِك لِتََرى هَْل َماَت َحتَّى أَُواِريَهُ » إِلَى َزْوَجتِِه، َوقَاَل لَهَا:

فَأَْنفََذْت إِْحَدى َجَواِريهَا، فََدَخلَِت اْلُمْخَدَع، فَإَِذا هَُما َسالَِماِن  «.قَْبَل َضْوِء النَّهَارِ 

فََعاَدْت َوأَْخبََرْت بِهِذِه اْلبُْشَرى. فَبَاَرَك َرُعوئِيُل َوَحنَّةُ  ِن َمعاً.ُمَعافَيَاِن، َوهَُما نَائَِما

بَّ  بُّ إِلهُ إِْسَرائِيَل ِمْن أَْجِل أَنَّهُ لَْم يُِصْبنَا َما »قَائِلَْيِن:  َزْوَجتُهُ الرَّ نُبَاِرُكَك أَيُّهَا الرَّ

َرِحْمَت وَ  ْحَمتََك َوَحبَْسَت َعنَّا اْلَعُدَو الَِّذي يَْضطَِهُدنَا،فَإِنََّك قَْد آتَْيتَنَا رَ  ُكنَّا نَتََوقَُّعهُ،

َماِن لََك قُْربَاَن تَْسبِيِحَك  اْلَوِحيَدْيِن. فَاْجَعْلهَُما يَا َربِّ يُبَاِرَكانَِك أَتَمَّ بََرَكٍة، َويُقَدِّ

َحاِل َولِلْ  «.لهُ اْلَواِحُد فِي األَْرِض ُكلِّهَاَوَعافِيَتِِهَما َحتَّى تَْعلََم األَُمُم َكافَّةً أَنََّك أَْنَت اإلِ 

بَاحِ. َز ثُمَّ أَْوعَ  أََمَر َرُعوئِيُل ِغْلَمانَهُ أَْن يَْرِدُموا اْلقَْبَر الَِّذي َحفَُروهُ قَْبَل َضْوِء الصَّ

اِد،إِلَى َزْوَجتِِه أَْن تُِعدَّ َولِيَمةً َوتُْصلَِح َما يَْنبَِغي لِْلُمَسافِِريَن ِمَن ال حِ َوأََمَر بَِذبْ  زَّ

 بَقََرتَْيِن َسِمينَتَْيِن َوأَْربََعِة أَْكبٍُش، َوأَْن تُهَيَّأَ َولِيَمةٌ لَِجِميعِ ِجيَرانِِه َوأَْصِدقَائِِه.

َف َوأَْعطَى َرُعوئِيُل لِطُوبِيَّا نِصْ  َواْستَْحلََف َرُعوئِيُل طُوبِيَّا أَْن يُقِيَم ِعْنَدهُ أُْسبُوَعْيِن.

ا بِالنِّْصِف اْلبَاقِي أَْن يَْستَْولَِي َعلَْيِه بَْعَد َمْوتِِهَما.
مَّ إِنَّ ثُ  َمالِِه ُكلِِّه، َوَكتََب لِطُوبِيَّا َصّكً

 يَا أَِخي َعَزْريَا أَْسأَلُكَ »طُوبِيَّا اْستَْدَعى اْلَمَلََك الَِّذي َكاَن يَْحَسبُهُ إِْنَساناً، َوقَاَل لَهُ: 

 إِنِّي لَْو َجَعْلُت نَْفِسي َعْبَدا لََك لََما َوفَْيُت بِِعنَايَتَِك َحقَّ اْلَوفَاِء.» َلَِمي:أَْن تَْسَمَع كَ 

َولِكنِّي َمَع ذلَِك أَْسأَلَُك أَْن تَأُْخَذ َدَوابَّ َوِغْلَماناً، َوتَْنطَلَِق إِلَى َغابِيلُوَس فِي َراِجيَس 

ةَ، َوتَْدُعَوهُ إِلَى ُعْرِسي، َمِدينَِة اْلَماِديِّيَن، َوتَُردَّ َعلَْيهِ  هُ، َوتَْقبَِض ِمْنهُ اْلفِضَّ نََّك ألَ  َصكَّ

أَْنَت وَ  تَْعلَُم أَنَّ أَبِي يَْحُسُب األَيَّاَم، فَإِْن ِزْدُت فِي إِْبطَائِي يَْوماً َواِحداً َحِزنَْت نَْفُسهُ.

نَئٍِذ أََخَذ ِحي «.أَْن أَْستَِخفَّ بَِحلِفِهِ  تََرى أَنَّ َرُعوئِيَل قَِد اْستَْحلَفَنِي، َولَْسُت أَْستَِطيعُ 
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َرافَائِيُل أَْربََعةً ِمْن ِغْلَماِن َرُعوئِيَل َوَجَملَْيِن َوَسافََر إِلَى َراِجيَس َمِدينَِة اْلَماِديِّيَن 

هُ، َواْستَْوفَى ِمْنهُ اْلَماَل ُكلَّهُ، فَ  َولَقَِي َغابِيلُوَس، فََدفََع إِلَْيِه َصكَّ يَّا ْبِن هُ أَْمَر طُوبِ َوَعرَّ

ا َدَخَل بَْيَت َرُعوئِيَل، َوَجَد طُوبِيَّا  طُوبِيَّا َوُكلَّ َما َوقََع، َوأَتَى بِِه َمَعهُ إِلَى اْلُعْرِس. فَلَمَّ

قَاَل: وَ  ُمتَِّكئاً، فَنَهََض قَائِماً، َوقَبََّلَ بَْعُضهَُما بَْعضاً، َوبََكى َغابِيلُوُس َوبَاَرَك هللاَ،

ا بَارٍّ ُمتَّقٍ ّلِلِ َصانِعِ َصَدقَاٍت.يُ» بُّ إِلهُ إِْسَرائِيَل ألَنََّك اْبُن َرُجٍل َصالِحٍ ِجّدً  بَاِرُكَك الرَّ

ِل َوتََريَاِن بَنِيُكَما َوبَنِي بَنِيُكَما إِلَى اْلِجي َوتَِحلُّ اْلبََرَكةُ َعلَى َزْوَجتَِك َوَعلَى َوالَِدْيُكَما،

ابِ  هُورِ الثَّالِِث َوالرَّ  .«عِ، َويَُكوُن نَْسلُُكَما ُمبَاَركاً ِمْن إِلِه إِْسَرائِيَل اْلَمالِِك إِلَى َدْهِر الدُّ

ُموا إِلَى اْلَولِيَمِة، إِالَّ أَنَّهُُم اتََّخُذوا َولِيَمةَ اْلُعْرِس بَِخْوِف «. آِمينَ »فَقَالُوا ُكلُّهُْم:  ثُمَّ تَقَدَّ

 هللاِ.

 

 طُوبِيَّاِسفر 

 (91: 11 – 1: 13لَخاِمس )القِِسم ا
 

ا أَْبطَأَ طُوبِيَّا هُنَاَك لَِسبَِب اْلُعْرِس، قَلَِق أَبُوهُ طُوبِيَّا َوقَاَل:  لَِماَذا تَُرى أَْبطَأَ »َولَمَّ

 «أَلََعلَّ َغابِيلُوَس قَْد َماَت َولَْيَس َمْن يَُردُّ لَهُ اْلَماَل؟ اْبنِي؟ َوَما الَِّذي َعاقَهُ هُنَاَك؟

َذهُ ُحْزٌن َشِديٌد هَُو َوَحنَّةَ اْمَرأَتَهُ، َوطَفِقَا ِكَلَهَُما يَْبِكيَاِن لِتََخلُِّف اْبنِِهَما َعِن َوأَخَ 

ُجوعِ فِي يَْوِم اْلِميَعاِد. هُ تَْبِكي بُِدُموعٍ الَ تَْنقَِطُع َوِهَي تَقُوُل:  الرُّ ْوِه آِه أَ »َوَكانَْت أُمُّ

، لَِماَذا أَْرَسْلنَ  اَزةَ َشْيُخوَختِنَا َوَعَزاَء يَا بُنَيَّ اَك فِي اْلُغْربَِة يَا نُوَر أَْبَصاِرنَا َوُعكَّ

لَقَْد َكاَن لَنَا فِيَك َوْحَدَك ُكلُّ َشْيٍء، فَلَْم يَُكْن يَْنبَِغي لَنَا أَْن  ِعيَشتِنَا َوَرَجاَء َعقِبِنَا؟

ُجلَ اْسُكتِ »فََكاَن طُوبِيَّا يَقُوُل لَهَا:  «.نُْرِسلََك َعنَّا  ي َوالَ تَتَقَلَّقِي، إِنَّ اْبنَنَا َسالٌِم َوالرَّ

ا فَلَْم يَُكْن ذلَِك يُفِيُدهَا أَْدنَى تَْعِزيٍَة، َوَكانَْت ُكلَّ يَْوٍم تَقُوُم  «.الَِّذي أَْرَسْلنَاهُ َمَعهُ ثِقَةٌ ِجّدً

ُف ِمْن ُكلِّ ِجهٍَة، َوتَْنظُُر فِي َجِميعِ الطُّ  ُرِق الَّتِي َكانَْت تَظُنُّ أَنَّ اْبنَهَا ُمْسِرَعةً فَتَتََشوَّ

ا َرُعوئِيُل فَقَاَل لِِصْهِرِه:  يَْرِجُع ِمْنهَا لََعلَّهَا تََراهُ َعْن بُْعٍد ُمْقبَِلً. اْمُكْث ههُنَا »َوأَمَّ
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لَُم أَنَّ إِنِّي ألَعْ » فَقَاَل لَهُ طُوبِيَّا: «.َوأَنَا أُْنفُِذ إِلَى طُوبِيَّا أَبِيَك َمْن يُْخبُِرهُ بَِسَلََمتِكَ 

بَةٌ قَلَقاً  َوبَْعَد أَْن أَْكثََر َرُعوئِيُل ِمَن  «.أَبِي َوأُمِّي يَْحُسبَاِن األَيَّاِم َوأَْرَواُحهَُما ُمَعذَّ

 اإِلْلَحاحِ َعلَى طُوبِيَّا، فَأَبَى أَْن يَْسَمَع بَِوْجهٍ ِمَن اْلُوُجوِه، أَْعطَاهُ َساَرةَ َونِْصَف أَْمَوالِهِ 

ٍة َكثِيَرٍة، َوَصَرفَهُ ِمْن ِعْنِدهِ بَِسَلٍَم  ُكلِّهَا ِمْن ِغْلَماٍن َوَجَواٍر َوَمَواٍش َوإِبٍِل َوبَقٍَر َوفِضَّ

بِّ اْلقُدُّوُس يَُكوُن فِي طَِريقُِكَما، َويُبَلُِّغُكَما َسالَِمْيِن، َوتَِجَداِن »قَائَِلً:  فَِرحاً، َمَلَُك الرَّ

َداِن َوأَْقبََل اْلَوالِ  «.أَبََوْيُكَما بَِخْيٍر، َوتََرى َعْينَاَي بَنِيُكَما قَْبَل َمْوتِيُكلَّ َشْيٍء ِعْنَد 

َوأَْوَصيَاهَا أَْن تُْكِرَم َحَمَوْيهَا، َوتُِحبَّ بَْعلَهَا،  َعلَى اْبنَتِِهَما يُقَبَِّلَنِهَا ثُمَّ َصَرفَاهَا،

َوتَْحفَظَ نَْفَسهَا َغْيَر َملُوَمٍة. َوفِيَما هُْم َراِجُعوَن، َوقَْد َوتَُدبَِّر ِعيَالَهَا، َوتَُسوَس بَْيتَهَا، 

اَل قَ  بَلَُغوا إِلَى َحاَراَن الَّتِي فِي َوَسِط الطَِّريِق ِجهَةَ نِينََوى فِي اْليَْوِم اْلَحاِدي َعَشَر.

ْم نَْحُن إِْن أَْحبَْبَت،  يَا أَِخي طُوبِيَّا إِنََّك تَْعلَُم َكْيَف فَاَرْقَت أَبَاَك.»اْلَمَلَُك:  فَْلنَتَقَدَّ

، قَاَل  «.َواْلِعيَاُل َوَزْوَجتَُك يَْلَحقُونَنَا َعلَى َمْهٍل َمَع اْلَمَواِشي َوإِْذ تََوافَقَا َعلَى اْلُمِضيِّ

طُوبِيَّا  فَأََخذَ «. ُخْذ َمَعَك ِمْن َمَراَرِة اْلُحوِت، فَإِنَّ لَنَا بِهَا َحاَجةً »َرافَائِيُل لِطُوبِيَّا: 

ا َحنَّةُ فََكانَْت ُكلَّ يَْوٍم تَْجلُِس ِعْنَد الطَِّريِق َعلَى َرْأِس  ِمَن اْلَمَراَرِة، َواْنطَلَقَا. َوأَمَّ

ُف َذاَت يَْوٍم ِمْن  اْلَجبَِل َحْيُث َكانَْت تَْستَِطيُع أَْن تَْنظَُر َعلَى بُْعٍد. ا َكانَْت تَتََشوَّ فَلَمَّ

ظََرْت َعلَى بُْعٍد، َولِْلَوْقِت َعَرفَْت أَنَّهُ اْبنُهَا قَاِدماً، فَبَاَدَرْت َوأَْخبََرْت ذلَِك اْلَمْوِضعِ، نَ 

ي إَِذا َدَخْلَت بَْيتََك، فَاْسُجْد فِ »َوقَاَل َرافَائِيُل لِطُوبِيَّا:  «.هَُوَذا اْبنَُك آتٍ »بَْعلَهَا قَائِلَةً: 

بِّ إِلِهَك َواْشُكْر لَهُ،  َواْطِل لَِساَعتَِك َعْينَْيهِ بَِمَراَرِة  ثُمَّ اْدُن ِمْن أَبِيَك َوقَبِّْلهُ،اْلَحاِل لِلرَّ

َماِء،  اْلُحوِت هِذِه الَّتِي َمَعَك، َواْعلَْم أَنَّهُ لِْلِحيِن تَْنفَتُِح َعْينَاهُ، َويََرى أَبُوَك َضْوَء السَّ

ٌر ي َكاَن َمَعهُ فِي الطَِّريِق، َوَكاَن َكأَنَّهُ بَِشيِحينَئٍِذ َسبََق اْلَكْلُب الَّذِ  «.َويَْفَرُح بُِرْؤيَتِكَ 

تَهُ بِبَْصبََصِة َذنَبِِه. فَقَاَم أَبُوهُ َوهَُو أَْعَمى َوَجَعَل يْجِري َوهَُو يَتََعثَُّر  يُْبِدي َمَسرَّ

قَا بَّلَهُ هَُو َواْمَرأَتُهُ، َوطَفِ َواْستَْقبَلَهُ َوقَ  بِِرْجلَْيِه، فَنَاَوَل يََدهُ لُِغَلٍَم َوَخَرَج لُِمَلَقَاِة اْبنِهِ 

فَأََخَذ طُوبِيَّا ِمْن  ثُمَّ َسَجُدوا ّلِلِ َوَشَكُروا لَهُ َوَجلَُسوا. ِكَلَهَُما يَْبِكيَاِن ِمَن اْلفََرحِ.

ْيِه نَ َوَمَكَث ِمْقَداَر نِْصِف َساَعٍة، فَبََدأَ يَْخُرُج ِمْن َعيْ  َمَراَرِة اْلُحوِت َوطَلَى َعْينَْي أَبِيهِ 
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فَأَْمَسَكهَا طُوبِيَّا َوَسَحبَهَا ِمْن َعْينَْيِه، َولِْلَوْقِت َعاَد إِلَى طُوبِيَّا  ِغَشاَوةٌ َكِغْرقِئ اْلبَْيِض.

َد هللاَ هَُو َواْمَرأَتُهُ َوُكلُّ َمْن َكاَن يَْعِرفُهُ. بََصُرهُ. أُبَاِرُكَك أَيُّهَا »َوقَاَل طُوبِيَّا:  فََمجَّ

بُّ إِلهُ ْبتَنِي َوَشفَْيتَنِي، َوهَأَنََذا أََرى طُوبِيَّا َولَِدي الرَّ ا «.إِْسَرائِيَل، ألَنََّك أَدَّ َساَرةُ  َوأَمَّ

َكنَّتُهُ فََوَصلَْت بَْعَد َسْبَعِة أَيَّاٍم ِهَي َوَجِميُع اْلِعيَاِل بَِسَلٍَم َواْلَغنَُم َواإِلبُِل َوَماٌل َكثِيٌر 

ا لِْلَمْرأَِة َمَع الْ  َوأَْخبََر أَبََوْيِه بَِجِميعِ إِْحَسانَاِت هللاِ  َماِل الَِّذي اْستَْوفَاهُ ِمْن َغابِيلُوَس.ِممَّ

ُجِل الَِّذي َذهََب َمَعهُ. َوَوفََد َعلَى طُوبِيَّا أَْحيُوُر  الَّتِي أَْنَعَم بِهَا َعلَْيِه َعلَى يَِد ذلَِك الرَّ

َعِملُوا وَ  َحْيِن َوهَنَّآهُ بَِجِميعِ َما َمنَّ هللاُ بِِه َعلَْيهِ ِمَن اْلَخْيرِ َونَبَاطُ َوهَُما ُذَوا قََرابٍَة لَهُ فَرِ 

 َولِيَمةً َسْبَعةَ أَيَّاٍم، َوفَِرُحوا ُكلُّهُْم فََرحاً َعِظيماً.

 

 طُوبِيَّاِسفر 

 (12: 14 – 1: 19القِِسم الَساِدس )
 

يَس الَِّذي »لَهُ: ِحينَئٍِذ َدَعا طُوبِيَّا اْبنَهُ إِلَْيِه َوقَاَل  ُجَل اْلقِدِّ َماَذا تَُرى نُْعِطي هَذا الرَّ

يَا أَبَِت، أَيَّ أُْجَرٍة نُْعِطيِه، َوأَيُّ َشْيٍء »فَأََجاَب طُوبِيَّا َوقَاَل ألَبِيِه:  «َذهََب َمَعَك؟

تَْوفَاهُ ِمْن ِعْنِد أََخَذنِي َوَرَجَع بِي َسالِماً، َواْلَماَل هَُو اسْ  يَُكوُن ُمَؤاِزياً إِلْحَسانِِه؟

َح أَبََوْيهَا،  ْيطَاَن، َوفَرَّ َغابِيلُوَس، َوبِِه َحَصْلُت َعلَى َزْوَجتِي، َوهَُو ُكفَّ َعْنهَا الشَّ

َماِء، َوبِِه  َوَخلََّصنِي ِمِن اْفتَِراِس اْلُحوِت، َوإِيَّاَك أَْيضاً هَُو َجَعلََك تُْبِصُر نُوَر السَّ

ا يَُكوُن ُمَؤاِزياً لِهِذِه؟ُغِمْرنَا بُِكلِّ َخْيرٍ  لِكنِّي أَْسأَلَُك يَا  . فََماَذا َعَسى أَْن نُْعِطيَهُ ِممَّ

فََدَعاهُ اْلَوالُِد  «أَبَِت، أَْن تَْسأَْلهُ هَْل يَْرَضى أَْن يَأُْخَذ النِّْصَف ِمْن ُكلِّ َما ِجْئنَا بِِه؟

ِه أَْن يَتَنَاَزَل َويَْقبََل النِّْصَف ِمْن َجِميعِ َما َجاَءا َوَولَُدهُ َوأََخَذاهُ نَاِحيَةً َوَجَعَلَ يَْسأاَلَنِ 

ا َوقَاَل:  بِِه. َماِء َواْعتَِرفَا لَهُ أََماَم َجِميعِ األَْحيَاِء »ِحينَئٍِذ َخاطَبَهَُما ِسّرً بَاِرَكا إِلهَ السَّ

ا ِسرُّ اْلَملِِك فََخْيٌر أَْن يُ لَِما آتَاُكَما ِمْن َمَراِحِمِه. ا أَْعَماُل هللاِ فَإَِذاَعتُهَا أَمَّ ْكتََم، َوأَمَّ

َخاِر  َوااِلْعتَِراُف بِهَا َكَراَمةٌ. َدقَةُ َخْيٌر ِمِن ادِّ ْوِم، َوالصَّ َلَةُ َمَع الصَّ َصالَِحةٌ الصَّ
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هَِب. ي ِمَن اْلَمْوِت َوتَْمُحو اْلَخطَايَا َوتَُؤهُِّل اإِلنْ  ُكنُوِز الذَّ َدقَةَ تُنَجِّ ِل َساَن لِنََواألَنَّ الصَّ

ْحَمِة َواْلَحيَاِة األَبَِديَّةِ  ا الَِّذيَن يَْعَملُوَن اْلَمْعِصيَةَ َواإِلْثَم فَهُْم أَْعَداٌء ألَْنفُِسِهْم. الرَّ  َوأَمَّ

ا أَنَا فَأُْعلُِن لَُكَما اْلَحقَّ َوَما أَْكتُُم َعْنُكَما أَْمراً َمْستُوراً. ي إِنََّك ِحيَن ُكْنَت تَُصلِّ  أَمَّ

بُِدُموعٍ َوتَْدفُِن اْلَمْوتَى َوتَْتُرُك طََعاَمَك َوتَْخبَأُ اْلَمْوتَى فِي بَْيتَِك نَهَاراً َوتَْدفِنُهُْم لَْيَلً، 

. بِّ َوإِْذ ُكْنَت َمْقبُوالً أََماَم هللاِ َكاَن الَ بُدَّ أَْن تُْمتََحَن  ُكْنُت أَنَا أَْرفَُع َصَلَتََك إِلَى الرَّ

ْيطَاِن. .بِتَْجِربَةٍ  بَّ قَْد أَْرَسلَنِي ألَْشفِيََك، َوأَُخلَِّص َساَرةَ َكنَّتََك ِمَن الشَّ  َواآلَن فَإِنَّ الرَّ

بِّ  ْبَعِة اْلَواقِفِيَن أََماَم الرَّ ا َسِمَعا َمقَالَتَهُ ه «.فَإِنِّي أَنَا َرافَائِيُل اْلَمَلَُك أََحُد السَّ ِذِه، فَلَمَّ

َسَلٌَم »فَقَاَل لَهَُما اْلَمَلَُك:  ى أَْوُجِهِهَما َعلَى األَْرِض ُمْرتَِعَدْيِن.اْرتَاَعا َوَسقَطَا َعلَ 

ا ُكْنُت َمَعُكْم إِنََّما ُكْنُت بَِمِشيئَِة هللاِ، فَبَاِرُكوهُ َوَسبُِّحوهُ. لَُكْم، الَ تََخافُوا، َكاَن وَ  ألَنِّي لَمَّ

، َوإِنََّما أَنَا أَتَِّخُذ طََعاماً َغْيَر َمْنظُوٍر َوَشَراباً الَ يَْظهَُر لَُكْم أَنِّي آُكُل َوأَْشَرُب َمَعُكمْ 

ثُوا  يُْبِصُرهُ بََشٌر. َواآلَن قَْد َحاَن أَْن أَْرِجَع إِلَى َمْن أَْرَسلَنِي، َوأَْنتُْم فَبَاِرُكوا هللاَ َوَحدِّ

 َصاِرِهْم، فَلَْم يَُعوُدوا يَُعايِنُونَهُ بَْعدَ َوبَْعَد أَْن قَاَل هَذا، اْرتَفََع َعْن أَبْ  «.بَِجِميعِ َعَجائِبِهِ 

ِحينَئٍِذ لَبِثُوا ثََلََث َساَعاٍت ُمْنطَِرِحيَن َعلَى ُوُجوِهِهْم يُبَاِرُكوَن هللاَ، ثُمَّ نَهَُضوا  ذلَِك.

ثُوا بَِجِميعِ َعَجائِبِِه. بِّ  َوَحدَّ ْيُخ فَاهُ ُمبَاِركاً لِلرَّ َعِظيٌم »: َوقَالَ  ِحينَئٍِذ فَتََح طُوبِيَّا الشَّ

هُوِر ُمْلُكَك، ألَنََّك تَْجَرُح َوتَْشفِي َوتُْحِدُر إِلَى  أَْنَت يَا َربُّ إِلَى األَبَِد َوفِي َجِميعِ الدُّ

بِّ يَا بَنِي إِْسَرائِيَل  اْلَجِحيِم َوتُْصِعُد ِمْنهُ، َولَْيَس َمْن يَفِرُّ ِمْن يَِدَك. اِْعتَِرفُوا لِلرَّ

قَُكْم بَْيَن األَُمِم الَِّذيَن يَْجهَلُونَهُ لَِكْي تُْخبُِروا  أََماَم َجِميعِ األَُمِم، َوَسبُِّحوهُ  فَإِنَّهُ فَرَّ

فُوهُْم أَْن الَ إِلهَ قَاِدراً َعلَى ُكلِّ َشْيٍء ِسَواهُ. بَنَا ألَْجِل آثَاِمنَا،  بُِمْعِجَزاتِِه َوتَُعرِّ هَُو أَدَّ

اُْنظُُروا اآلَن َما َصنََع لَنَا، َواْعتَِرفُوا لَهُ بَِخْوٍف َوِرْعَدٍة،  ْحَمتِِه.َوهَُو يَُخلُِّصنَا ألَْجِل رَ 

هُوِر بِأَْعَمالُِكْم. ُدوا َملَِك الدُّ ا أَنَا فَفِي أَْرِض َجَلَئِي أَْعتَِرُف لَهُ، ألَنَّهُ أَْظهََر  َوَمجِّ أَمَّ

ٍة َخاِطئٍَة. ا، َواثِقِيَن اِْرِجُعوا اآلَن أَيُّ َجَلَلَهُ فِي أُمَّ هَا اْلُخطَاةُ َواْصنَُعوا أََماَم هللاِ بِّرً

ا أَنَا فَنَْفِسي تَتَهَلَُّل بِِه. بِأَنَّهُ يَْصنَُع لَُكْم َرْحَمةً. بَّ يَا َجِميَع ُمْختَاِريِه، أَمَّ  بَاِرُكوا الرَّ

بَِك بِأَْعَماِل يََدْيِك. يَا أُوُرَشلِيُم َمِدينَةَ  أَقِيُموا أَيَّاَم فََرحٍ َواْعتَِرفُوا لَهُ. بَّ أَدَّ  هللاِ إِنَّ الرَّ
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هُوِر َحتَّى يَُعوَد فَيَُشيَِّد َمْسِكنَهُ فِيِك، َويَُردَّ  اُْشُكِري ّلِلِ نِْعَمتَهُ َعلَْيِك، َوبَاِرِكي إِلهَ الدُّ

هُوِر. ُع ئِيَن بَِسنًى بَِهيجٍ َوَجِميتَتَأْللَ  إِلَْيِك َجِميَع أَْهِل اْلَجَلَِء، َوتَْبتَِهِجي إِلَى َدْهِر الدُّ

يَُزوُرِك األَُمُم ِمَن األَقَاِصي بِقََرابِينِِهْم َويَْسُجُدوَن  ُشُعوِب األَْرِض لَِك يَْسُجُدوَن.

َسةً، وَن أَْرَضِك أَْرضاً ُمقَدَّ بِّ َويَْعتَدُّ  ألَنَّهُْم فِيِك يَْدُعوَن ااِلْسَم اْلَعِظيَم. فِيِك لِلرَّ

فُوا َعلَْيِك يَُدانُوَن، َويُبَاَرُك الَِّذيَن َمْلُعونِيَن  يَُكونُوَن الَِّذيَن اْستَهَانُوا بِِك، َوالَِّذيَن َجدَّ

بِّ يَْحتَِشُدوَن. يَْبنُونَِك. ا أَْنِت فَتَْفَرِحيَن بِبَنِيِك، ألَنَّهُْم يُبَاَرُكوَن َكافَّةً، َوإِلَى الرَّ  أَمَّ

َلَِم.طُوبَى لِلَِّذيَن يُِحبُّونَِك وَ  بَّ  يَْفَرُحوَن لَِك بِالسَّ ، ألَنَّ الرَّ بَّ بَاِرِكي يَا نَْفِسي الرَّ

يَّتِي َمْن  إِلهَنَا َخلََّص أُوُرَشلِيَم َمِدينَتَهُ ِمْن َجِميعِ َشَدائِِدهَا. طُوبَى لِي إِْن بَقَِي ِمْن ُذرِّ

ٍد َوُكلُّ ُمِحيِط أَْسَواِرهَا ِمْن أَْبَواُب أُوُرَشلِيَم ِمْن يَاقُ  يُْبِصُر بَهَاَء أُوُرَشلِيَم. وٍت َوُزُمرُّ

، َوفِي َشَواِرِعهَا يُْنَشُد  َحَجٍر َكِريٍم، َوَجِميُع أَْسَواقِهَا َمْفُروَشةٌ بَِحَجٍر أَْبيََض نَقِيٍّ

هُو هَلِّلُويَا. بُّ الَِّذي َعظََّمهَا، َولِيَُكْن ُمْلُكهُ فِيهَا إِلَى َدْهِر الدُّ  «.ِر. آِمينَ ُمبَاَرٌك الرَّ

َوفََرَغ طُوبِيَّا ِمْن َكَلَِمِه َوَعاَش طُوبِيَّا بَْعَدَما َعاَد بَِصيراً اْثنَتَْيِن َوأَْربَِعيَن َسنَةً، 

ْت ِسنُوهُ ِمئَةً َواْثنَتَْيِن َوُدفَِن بَِكَراَمٍة فِي نِينََوى. َوَرأَى بَنِي َحفََدتِِه. َكاَن ِحيَن وَ  فَتَمَّ

ى َوقَضَ  َن ِستَّ َوَخْمِسيَن َسنَةً، َوَعاَد يُْبِصُر َوهَُو اْبُن ِستِّيَن َسنَةً،َذهََب بََصُرهُ ابْ 

ََ ِمْن تَْقَوى هللاِ َغايَةً َحَسنَةً، اْنتَقََل بَِسَلٍَم. ا َحْضَرْتهُ َولَمَّ  بَقِيَّةَ َحيَاتِِه َمْسُروراً. َوإِْذ بَلَ

ْبَعةَ اْلفِْتيَاَن َوقَاَل لَهُْم:اْلَوفَاةُ، َدَعا اْبنَهُ طُوبِيَّا َوبَنِي ابْ  ينََوى، قَْد َدنَا َدَماُر نِ » نِِه السَّ

قُوا ِمْن أَْرضِ إِْسَرائِيَل يَْرِجُعوَن  بِّ الَ يَْذهَُب بَاِطَلً، َوإِْخَوتُنَا الَِّذيَن تَفَرَّ ألَنَّ َكَلََم الرَّ

 ْيُت هللاِ الَِّذي أُْحِرَق فِيهَا َسيُْستَأْنَُف بِنَاُؤهُ،َوُكلُّ أَْرِضهَا اْلُمْقفَِرِة َستَْمتَلُِئ، َوبَ  إِلَْيهَا،

َوَستَْتُرُك األَُمُم أَْصنَاَمهَا َوتَْرَحُل إِلَى أُوُرَشلِيَم  َوَسيَْرِجُع إِلَى هُنَاَك َجِميُع َخائِفِي هللاِ.

ا بَنِيَّ اِْسَمُعوا يَ  إِْسَرائِيَل. َوتَْفَرُح فِيهَا ُملُوُك األَْرِض َكافَّةً َساِجَدةً لَِملِكِ  فَتُقِيُم بِهَا.

، َواْبتَُغوا َعَمَل َمْرَضاتِِه، بَّ بَِحقٍّ َوأَْوُصوا بَنِيُكْم بَِعَمِل اْلَعْدِل  ألَبِيُكُم، اْعبُُدوا الرَّ

َدقَاِت، َوأَْن يَْذُكُروا هللاَ َويُبَاِرُكوهُ ُكلَّ ِحيٍن بِاْلَحقِّ َوبُِكلِّ طَاقَتِِهْم. ا لِي َمُعواِسْ  َوالصَّ

، الَ تُقِيُموا ههُنَا، بَْل أَيَّ يَْوٍم َدفَْنتُْم َوالَِدتَُكْم َمِعي فِي قَْبٍر َواِحٍد فَفِي ذلَِك اْليَْوِم  يَا بَنِيَّ
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هُوا َخطََواتُِكْم لِْلُخُروجِ ِمْن هَذا اْلَمْوِضعِ، فََكاَن  «.فَإِنِّي أََرى أَنَّ إِْثَمهُ َسيُْهلُِكهُ َوجِّ

ِه، اْرتََحَل َعْن نِينََوى بَِزْوَجتِِه َوبَنِيِه َوبَنِي بَنِيِه، َوَرَجَع إِلَى أَنَّ طُ  وبِيَّا بَْعَد َمْوِت أُمِّ

فََوَجَدهَُما َسالَِمْيِن بَِشْيُخوَخٍة َصالَِحٍة فَاْهتَمَّ بِِهَما، َوهَُو أَْغَمَض أَْعيُنَهَُما،  َحَمَوْيِه.

ِن َوبَْعَد أَ  َرُعوئِيَل، َوَرأَى بَنِي بَنِيِه إِلَى اْلِجيِل اْلَخاِمِس.َوأَْحَرَز ُكلَّ ِميَراِث بَْيِت 

، ُدفَِن بِفََرحٍ. بِّ َرابَتِِه َولَبَِث ُكلُّ َذِوي قَ  اْستَْوفَى تِْسعاً َوتِْسِعيَن َسنَةً فِي َمَخافَِة الرَّ

َسٍة، وَ  َكانُوا َمْرِضيِّيَن لََدى هللاِ َوالنَّاِس َوَجِميُع أَْعقَابِِه فِي ِعيَشٍة َصالَِحٍة َوِسيَرٍة ُمقَدَّ

اِن األَْرِض.  َمجداً لِلثالوث األقَدس.  َوَجِميعِ ُسكَّ
 

 

 بَاِكر

 (91 - 14:  0) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 2 ، 2:  21 مز

 ُروراً سُ  تَْسمُعنِى الثَّلجِ، ِمنَ  أْكثَر فَأْبيضُّ  تَْغسلُنِى فأطَّهَُّر، بُِزوفَاكَ  َعلىَّ  تَنَضحُ 

 .هَلِّلُويَا .المْنَسحقةُ  ِعظاِمى فتَْبتهجُ  وفَرحاً،
 

اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يَّةِ  فِي اْلَحيَّةَ  ُموَسى َرفَعَ  َوَكَما»  الَ  َكيْ لِ  اإِلْنَساِن، اْبنُ  يُْرفَعَ  أَنْ  يَْنبَِغي هَكَذا اْلبَرِّ

 تَّىحَ  اْلَعالَمَ  هللاُ  أََحبَّ  هَكَذا ألَنَّهُ األَبَِديَّةُ. اْلَحيَاةُ  لَهُ تَُكونُ  بَلْ  بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  يَْهلِكَ 

 ألَنَّهُ األَبَِديَّةُ. اْلَحيَاةُ  لَهُ تَُكونُ  بَلْ  بِِه، يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  يَْهلِكَ  الَ  لَِكيْ  اْلَوِحيَد، اْبنَهُ بََذلَ 
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 الَ  بِهِ  ْؤِمنُ يُ اَلَِّذي اْلَعالَُم. بِهِ  لِيَْخلُصَ  بَلْ  اْلَعالََم، لِيَِدينَ  اْلَعالَمِ  إِلَى اْبنَهُ هللاُ  يُْرِسلِ  لَمْ 

 ِهيَ  َوهِذهِ  اْلَوِحيِد. هللاِ  اْبنِ  بِاْسمِ  يُْؤِمنْ  لَمْ  ألَنَّهُ ِديَن، قَدْ  يُْؤِمنُ  الَ  َوالَِّذي يَُداُن،

ْينُونَةُ   نَّ ألَ  النُّوِر، ِمنَ  أَْكثَرَ  الظُّْلَمةَ  النَّاسُ  َوأََحبَّ  اْلَعالَِم، إِلَى َجاءَ  قَدْ  النُّورَ  إِنَّ : الدَّ

يَرةً. َكانَتْ  أَْعَمالَهُمْ  يِّآتِ  يَْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ  ألَنَّ  ِشرِّ  النُّورِ  إِلَى يَأْتِي َوالَ  النُّوَر، يُْبِغضُ  السَّ

ا أَْعَمالُهُ. تَُوبَّخَ  لِئََلَّ   أَنَّهَا أَْعَمالُهُ تَْظهَرَ  لَِكيْ  النُّوِر، إِلَى فَيُْقبِلُ  اْلَحقَّ  َعلُ يَفْ  َمنْ  َوأَمَّ

ِ َدائِماً   .«َمْعُمولَةٌ  بِاّلِلِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (10 - 1:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  ُكورونثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َحابَِة، تَْحتَ  َكانُوا َجِميَعهُمْ  آبَاَءنَا أَنَّ  تَْجهَلُوا أَنْ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا أُِريدُ  لَْستُ  فَإِنِّي  السَّ

َحابَةِ  فِي لُِموَسى اْعتََمُدوا َوَجِميَعهُمُ  اْلبَْحِر، فِي اْجتَاُزوا َوَجِميَعهُمُ   بَْحِر،الْ  َوفِي السَّ

 ألَنَّهُمْ  ُروِحيًّا، َواِحًدا َشَرابًا َشِربُوا َوَجِميَعهُمْ  ُروِحيًّا، َواِحًدا طََعاًما أََكلُوا َوَجِميَعهُمْ 

ْخَرةُ  تَابَِعتِِهْم، ُروِحيَّةٍ  َصْخَرةٍ  ِمنْ  يَْشَربُونَ  َكانُوا  أَْكثَِرِهمْ بِ  لِكنْ  اْلَمِسيَح. َكانَتِ  َوالصَّ

 ُكونَ نَ  الَ  َحتَّى لَنَا، ِمثَاالً  َحَدثَتْ  األُُمورُ  َوهِذهِ  اْلقَْفِر. فِي طُِرُحوا ألَنَّهُمْ  هللاُ، يَُسرَّ  لَمْ 

 أُنَاسٌ  َكانَ  َكَما أَْوثَانٍ  َعبََدةَ  تَُكونُوا فََلَ  أُولئَِك. اْشتَهَى َكَما ُشُروًرا ُمْشتَِهينَ  نَْحنُ 

ْرِب، لِألَْكلِ  ْعبُ الشَّ  َجلَسَ » :َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما ِمْنهُْم،  نِ نَزْ  َوالَ  .«لِلَِّعبِ  قَاُموا ثُمَّ  َوالشُّ

بِ  َوالَ  أَْلفًا. َوِعْشُرونَ  ثََلَثَةٌ  َواِحدٍ  يَْومٍ  فِي فََسقَطَ  ِمْنهُْم، أُنَاسٌ  َزنَى َكَما  ِسيحَ اْلمَ  نَُجرِّ

بَ  َكَما ُروا َوالَ  اْلَحيَّاُت. فَأَْهلََكْتهُمُ  ِمْنهُْم، أُنَاسٌ  أَْيًضا َجرَّ رَ  َكَما تَتََذمَّ  اسٌ أُنَ  أَْيًضا تََذمَّ

 ْحنُ نَ  إِلْنَذاِرنَا َوُكتِبَتْ  ِمثَاالً، أََصابَْتهُمْ  َجِميُعهَا األُُمورُ  فَهِذهِ  اْلُمْهلُِك. فَأَْهلََكهُمُ  ِمْنهُْم،
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هُوِر. أََواِخرُ  إِلَْينَا اْنتَهَتْ  الَِّذينَ   لَمْ غ يَْسقُطَ. الَ  أَنْ  فَْليَْنظُرْ  قَائٌِم، أَنَّهُ يَظُنُّ  َمنْ  إًِذا الدُّ

بُونَ  يََدُعُكمْ  الَ  الَِّذي أَِميٌن، هللاَ  َولِكنَّ  بََشِريَّةٌ  إِالَّ  تَْجِربَةٌ  تُِصْبُكمْ   امَ  فَْوقَ  تَُجرَّ

 ِملُوا.تَْحتَ  أَنْ  لِتَْستَِطيُعوا اْلَمْنفََذ، أَْيًضا التَّْجِربَةِ  َمعَ  َسيَْجَعلُ  بَلْ  تَْستَِطيُعوَن،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 - 19:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فالَرُسول األولي يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 ُكمْ إِلَيْ  أَْكتُبُ  إْسِمِه. أَْجلِ  ِمنْ  اْلَخطَايَا لَُكمُ  ُغفَِرتْ  قَدْ  ألَنَّهُ األَْوالَُد، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ 

 دْ قَ  ألَنَُّكمْ  األَْحَداُث، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  الَِّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  اآلبَاُء، أَيُّهَا

يرَ  َغلَْبتُمُ  رِّ  أَيُّهَا ْيُكمْ إِلَ  َكتَْبتُ  اآلَب. َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  األَْوالَُد، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  الشِّ

 ِويَاُء،أَقْ  ألَنَُّكمْ  األَْحَداُث، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  الَِّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  اآلبَاُء،

يَر. َغلَْبتُمُ  َوقَدْ  فِيُكْم، ثَابِتَةٌ  هللاِ  َوَكلَِمةُ  رِّ  اْلَعالَمِ  فِي لَّتِيا األَْشيَاءَ  َوالَ  اْلَعالَمَ  تُِحبُّوا الَ  الشِّ

 ِد،اْلَجسَ  َشْهَوةَ : اْلَعالَمِ  فِي َما ُكلَّ  ألَنَّ  اآلِب. َمَحبَّةُ  فِيهِ  فَلَْيَستْ  اْلَعالَمَ  أََحدٌ  أََحبَّ  إِنْ 

 يَْمِضي َواْلَعالَمُ  اْلَعالَِم. ِمنَ  بَلْ  اآلبِ  ِمنَ  لَْيسَ  اْلَمِعيَشِة، َوتََعظُّمَ  اْلُعيُوِن، َوَشْهَوةَ 

ا َوَشْهَوتُهُ،  األَبَِد. إِلَى فَيَْثبُتُ  هللاِ  َمِشيئَةَ  يَْصنَعُ  الَِّذي َوأَمَّ

ا َوتُهُ َمعَ ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشهْ  هُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (12 - 2:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ْحرَ  يَْستَْعِملُ  ِسيُموُن، اْسُمهُ َرُجلٌ  اْلَمِدينَةِ  فِي قَْبَلً  َوَكانَ   اِمَرِة،السَّ  َشْعبَ  َويُْدِهشُ  السِّ

ِغيرِ  ِمنَ  يَْتبَُعونَهُ اْلَجِميعُ  َوَكانَ  َعِظيٌم. َشْيءٌ  إِنَّهُ قِائَِلً   هَذا» :لِينَ قَائِ  اْلَكبِيرِ  إِلَى الصَّ

ةُ  هُوَ   ِرِه.بِِسحْ  طَِويَلً  َزَمانًا اْنَدهَُشوا قَدِ  لَِكْونِِهمْ  يَْتبَُعونَهُ َوَكانُوا .«اْلَعِظيَمةُ  هللاِ  قُوَّ

ا َولِكنْ  قُوا لَمَّ رُ  َوهُوَ  فِيلُبُّسَ  َصدَّ ةِ  بِاألُُمورِ  يُبَشِّ  يَُسوعَ  مِ َوبِاسْ  هللاِ  بَِملَُكوتِ  اْلُمْختَصَّ

ا آَمنَ  نَْفُسهُ أَْيًضا َوِسيُمونُ  َونَِساًء. ِرَجاالً  اْعتََمُدوا اْلَمِسيحِ،  مُ يَُلَزِ  َكانَ  اْعتََمدَ  َولَمَّ

اتٍ  آيَاتٍ  َرأَى َوإِذْ  فِيلُبَُّس، ا اْنَدهََش. تُْجَرى َعِظيَمةً  َوقُوَّ ُسلُ  َسِمعَ  َولَمَّ  يفِ  الَِّذينَ  الرُّ

اِمَرةَ  أَنَّ  أُوُرَشلِيمَ  ا نِ اللََّذيْ  َويُوَحنَّا، بُْطُرسَ  إِلَْيِهمْ  أَْرَسلُوا هللاِ، َكلَِمةَ  قَبِلَتْ  قَدْ  السَّ  لَمَّ

وحَ  يَْقبَلُوا لَِكيْ  ألَْجلِِهمْ  َصلَّيَا نََزالَ   أََحدٍ  َعلَى بَْعدُ  َحلَّ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  ألَنَّهُ اْلقُُدَس، الرُّ

بِّ  بِإْسمِ  ُمْعتَِمِدينَ  َكانُوا أَنَّهُمْ  َغْيرَ  ِمْنهُْم،  ِهمْ َعلَيْ  األَيَاِديَ  َوَضَعا ِحينَئِذٍ  يَُسوَع. الرَّ

وحَ  فَقَبِلُوا  اْلقُُدَس. الرُّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (10 - 1:  0) يُوَحنا
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 4 ، 2:  04 مز

بِّ  إِلَى طَلَْبتُ تَْخَجْل،  لَمْ  َوُوُجوهُهُمْ  َوإْستَنَاُروا، إِلَْيهِ  نَظَُروا  .لِي فَإْستََجابَ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِسيِّينَ  ِمنَ  إِْنَسانٌ  َكانَ   ُسوعَ يَ  إِلَى َجاءَ  هَذا لِْليَهُوِد. َرئِيسٌ  نِيقُوِديُموُس، اْسُمهُ اْلفَرِّ

 أَنْ  يَْقِدرُ  أََحدٌ  لَْيسَ  ألَنْ  ُمَعلًِّما، هللاِ  ِمنَ  أَتَْيتَ  قَدْ  أَنَّكَ  نَْعلَمُ  ُمَعلُِّم، يَا» :لَهُ َوقَالَ  لَْيَلً 

 :لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  .«َمَعهُ هللاُ  يَُكنِ  لَمْ  إِنْ  تَْعَملُ  أَْنتَ  الَّتِي اآليَاتِ  هِذهِ  يَْعَملَ 

 .«هللاِ  َملَُكوتَ  يََرى أَنْ  يَْقِدرُ  الَ  فَْوقُ  ِمنْ  يُولَدُ  الَ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ : لَكَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ »

 يَْدُخلَ  أَنْ  يَْقِدرُ  أَلََعلَّهُ َشْيٌخ؟ َوهُوَ  يُولَدَ  أَنْ  اإِلْنَسانَ  يُْمِكنُ  َكْيفَ » :نِيقُوِديُموسُ  لَهُ قَالَ 

هِ  بَْطنَ   دُ يُولَ  الَ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ : لَكَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ » :يَُسوعُ  أََجابَ  «َويُولََد؟ ثَانِيَةً  أُمِّ

وحِ  اْلَماءِ  ِمنَ   هَُو، َجَسدٌ  اْلَجَسدِ  ِمنَ  اَْلَمْولُودُ  هللاِ. َملَُكوتَ  يَْدُخلَ  أَنْ  يَْقِدرُ  الَ  َوالرُّ

وحِ  ِمنَ  َواْلَمْولُودُ  بْ  الَ  ُروٌح. هُوَ  الرُّ  ْوُق.فَ  ِمنْ  تُولَُدوا أَنْ  يَْنبَِغي: لَكَ  قُْلتُ  أَنِّي تَتََعجَّ

يحُ   أَْينَ  لَىإِ  َوالَ  تَأْتِي أَْينَ  ِمنْ  تَْعلَمُ  الَ  لِكنَّكَ  َصْوتَهَا، َوتَْسَمعُ  تََشاُء، َحْيثُ  تَهُبُّ  اَلرِّ

وحِ  ِمنَ  ُولِدَ  َمنْ  ُكلُّ  هَكَذا تَْذهَبُ   أَنْ  يُْمِكنُ  َكْيفَ » :لَهُ َوقَالَ  نِيقُوِديُموسُ  أََجابَ  .«الرُّ

 اَْلَحقَّ  هَذا. تَْعلَمُ  َولَْستَ  إِْسَرائِيلَ  ُمَعلِّمُ  أَْنتَ » :لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  «هَذا؟ يَُكونَ 



 من اإلسبوع الَسادِس من الُصوم الُمقدس ُجمعةيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1254 

 إِنْ  هَاَدتَنَا.شَ  تَْقبَلُونَ  َولَْستُمْ  َرأَْينَا، بَِما َونَْشهَدُ  نَْعلَمُ  بَِما نَتََكلَّمُ  إِنََّما إِنَّنَا: لَكَ  أَقُولُ  اْلَحقَّ 

 َماِويَّاِت؟السَّ  لَُكمُ  قُْلتُ  إِنْ  تُْؤِمنُونَ  فََكْيفَ  تُْؤِمنُوَن، َولَْستُمْ  األَْرِضيَّاتِ  لَُكمُ  قُْلتُ  ُكْنتُ 

َماءِ  إِلَى َصِعدَ  أََحدٌ  َولَْيسَ  َماِء،ا ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي إِالَّ  السَّ  فِي هُوَ  الَِّذي اإِلْنَسانِ  اْبنُ  لسَّ

َماءِ  ِ َدائِماً   .«السَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ِمن اإلسبوع الَسادس من الُصوم الُمقدس َسبتيوم ال
 

 بَاِكر

 (2 - 1:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 2 ، 2:  22 مز

ْمنَا ا تََذلَّْلنَا قَدْ  ألَنَّنَا َسِريًعا، َمَراِحُمكَ  لِتَتَقَدَّ  ْجدِ مَ  أَْجلِ  ِمنْ  َخَلَِصنَا، إِلهَ  يَا أَِعنَّا .ِجّدً

 .هَلِّلُويَاإْسِمَك. 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

فِينَةَ  فََدَخلَ  ُمونَهُ َمْفلُوجٌ  َوإَِذا َمِدينَتِِه. إِلَى َوَجاءَ  َواْجتَازَ  السَّ  لَىعَ  َمْطُروًحا إِلَْيهِ  يُقَدِّ

ا فَِراشٍ   .«اكَ َخطَايَ  لَكَ  َمْغفُوَرةٌ  بُنَيَّ  يَا ثِقْ : »لِْلَمْفلُوجِ  قَالَ  إِيَمانَهُمْ  يَُسوعُ  َرأَى فَلَمَّ

 :فَقَالَ  أَْفَكاَرهُْم، يَُسوعُ  فََعلِمَ  .«يَُجدِّفُ  هَذا: »أَْنفُِسِهمْ  فِي قَالُوا قَدْ  اْلَكتَبَةِ  ِمنَ  قَْومٌ  َوإَِذا

ُرونَ  لَِماَذا» رِّ  تُفَكِّ  أَمْ  َك،َخطَايَا لَكَ  َمْغفُوَرةٌ : يُقَالَ  أَنْ  أَْيَسُر، أَيَُّما قُلُوبُِكْم؟ فِي بِالشَّ

 نْ أَ  األَْرضِ  َعلَى ُسْلطَانًا اإِلْنَسانِ  الْبنِ  أَنَّ  تَْعلَُموا لَِكيْ  َولِكنْ  َواْمِش؟ قُمْ : يُقَالَ  أَنْ 

 فَقَامَ  .«بَْيتِكَ  إِلَى َواْذهَبْ  فَِراَشكَ  اْحِملْ  قُمِ » :لِْلَمْفلُوجِ  قَالَ  ِحينَئِذٍ  «اْلَخطَايَا يَْغفِرَ 

ا بَْيتِِه. إِلَى َوَمَضى بُوا اْلُجُموعُ  َرأَى فَلَمَّ ُدوا تََعجَّ  ْلطَانًاسُ  النَّاسَ  أَْعطَى الَِّذي هللاَ  َوَمجَّ

ِ َدائِماً   هَذا. ِمْثلَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (2 - 1:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفُسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِّ  فِي األَِسيرَ  أَنَا إِلَْيُكْم، فَأَْطلُبُ  ْعَوةِ  يَِحقُّ  َكَما تَْسلُُكوا أَنْ : الرَّ  بِهَا. تُمْ ُدِعي الَّتِي لِلدَّ

 ْجتَِهِدينَ مُ  اْلَمَحبَِّة. فِي بَْعًضا بَْعُضُكمْ  ُمْحتَِملِينَ  أَنَاٍة، َوبِطُولِ  َوَوَداَعٍة، تََواُضعٍ، بُِكلِّ 

وحِ  َوْحَدانِيَّةَ  تَْحفَظُوا أَنْ  َلَِم. بِِربَاطِ  الرُّ  ُدِعيتُمْ  َكَما َواِحٌد، َوُروحٌ  َواِحٌد، َجَسدٌ  السَّ

 إِلهٌ َواِحَدةٌ، َمْعُموِديَّةٌ  َواِحٌد، إِيَمانٌ  َواِحٌد، َربٌّ  اْلَواِحِد. َدْعَوتُِكمُ  َرَجاءِ  فِي أَْيًضا

، َواِحدٌ  َوآبٌ   تِ ِطيَ أُعْ  ِمنَّا َواِحدٍ  لُِكلِّ  َولِكنْ  ُكلُِّكْم. َوفِي َوبِاْلُكلِّ  اْلُكلِّ  َعلَى الَِّذي لِْلُكلِّ

 اْلَمِسيحِ. ِهبَةِ  قِيَاسِ  َحَسبَ  النِّْعَمةُ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (91 - 10:  1) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 يُْؤتَى الَّتِي النِّْعَمةِ  َعلَى بِالتََّمامِ  َرَجاَءُكمْ  فَأَْلقُوا َصاِحيَن، ِذْهنُِكمْ  أَْحقَاءَ  َمْنِطقُوا لِذلِكَ 

ابِقَةَ  َشهََواتُِكمُ  تَُشاِكلُوا الَ  الطَّاَعِة، َكأَْوالَدِ  اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  إِلَْيُكمْ  بِهَا  السَّ

يِسينَ  أَْيًضا أَْنتُمْ  ُكونُوا َدَعاُكْم، الَِّذي اْلقُدُّوسِ  نَِظيرَ  بَلْ  َجهَالَتُِكْم، فِي  ُكلِّ  فِي قِدِّ

يِسينَ  ُكونُوا» :َمْكتُوبٌ  ألَنَّهُ ِسيَرٍة.  الَِّذي اأَبً تَْدُعونَ  ُكْنتُمْ  َوإِنْ  .«قُدُّوسٌ  أَنَا ألَنِّي قِدِّ

 ينَ َعالِمِ  بَِخْوٍف، ُغْربَتُِكمْ  َزَمانَ  فَِسيُروا َواِحٍد، ُكلِّ  َعَملِ  َحَسبَ  ُمَحابَاةٍ  بَِغْيرِ  يَْحُكمُ 



 من اإلسبوع الَسادِس من الُصوم الُمقدس َسبتيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1257 

ةٍ  تَْفنَى، بِأَْشيَاءَ  الَ  اْفتُِديتُمْ  أَنَُّكمُ   تَقَلَّْدتُُموهَا يالَّتِ  اْلبَاِطلَةِ  ِسيَرتُِكمُ  ِمنْ  َذهٍَب، أَوْ  بِفِضَّ

 َمْعُروفًا اْلَمِسيحِ، َدمِ  َدنٍَس، َوالَ  َعْيبٍ  بَِلَ  َحَمل ِمنْ  َكَما َكِريٍم، بَِدمٍ  بَلْ  اآلبَاِء، ِمنَ 

 الَِّذينَ  تُمُ أَنْ  أَْجلُِكْم، ِمنْ  األَِخيَرةِ  األَْزِمنَةِ  فِي أُْظِهرَ  قَدْ  َولِكنْ  اْلَعالَِم، تَأِْسيسِ  قَْبلَ  َسابِقًا

 َوَرَجاَءُكمْ  إِيَمانَُكمْ  إِنَّ  َحتَّى ًدا،َمجْ  َوأَْعطَاهُ  األَْمَواتِ  ِمنَ  أَقَاَمهُ الَِّذي بِاّلِلِ  تُْؤِمنُونَ  بِهِ 

ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي   هللاِ. فِي هَُما

ا َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ    آمين. ،َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

 

 

 (96 - 2:  92) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا فَرُ  َوَصارَ  طَِويٌل، َزَمانٌ  َمَضى َولَمَّ ْومُ  َكانَ  إِذْ  َخِطًرا، اْلبَْحرِ  فِي السَّ  دْ قَ  أَْيًضا الصَّ

َجاُل، أَيُّهَا» :قَائَِلً  يُْنِذُرهُْم. بُولُسُ  َجَعلَ  َمَضى، فَرَ  هَذا أَنَّ  أََرى أَنَا الرِّ  نْ أَ  َعتِيدٌ  السَّ

فِينَةِ  لِلشَّْحنِ  لَْيسَ  َكثِيَرٍة، َوَخَساَرةٍ  بَِضَررٍ  يَُكونَ   َولِكنْ  .«ْيًضاأَ  ألَْنفُِسنَا بَلْ  فَقَْط، َوالسَّ

فِينَةِ  ُربَّانِ  إِلَى يَْنقَادُ  اْلِمئَةِ  قَائِدُ  َكانَ  ا أَْكثَرَ  َصاِحبِهَا َوإِلَى السَّ  ولَُس.بُ قَْولِ  إِلَى ِممَّ

 نْ مِ  يُْقلُِعوا أَنْ  أَْكثَِرِهمْ  َرْأيُ  اْستَقَرَّ  لِْلَمْشتَى، َصالًِحا َمْوقُِعهَا يَُكنْ  لَمْ  اْلِمينَا َوألَنَّ 

 ِكِريتَ  يفِ  ِمينَا َوِهيَ  فِيهَا لِيَْشتُوا فِينِْكسَ  إِلَى اإِلْقبَالُ  يُْمِكنَهُمُ  أَنْ  َعَسى أَْيًضا، هُنَاكَ 

َمالِ  اْلَجنُوبِ  نَْحوَ  تَْنظُرُ  ا اْلَغْربِيَّْيِن. َوالشَّ َمتْ  فَلَمَّ  دْ قَ  أَنَّهُمْ  ظَنُّوا َجنُوٌب، ِريحٌ  نَسَّ

 َولِكنْ  قُْرٍب. أَْكثَرِ  َعلَى ِكِريتَ  يَتََجاَوُزونَ  َوطَفِقُوا اْلِمْرَساةَ  فََرفَُعوا َمْقَصَدهُْم، َملَُكوا

ا .«أُوُروْكلِيُدونُ » لَهَا يُقَالُ  َزْوبَِعيَّةٌ  ِريحٌ  َعلَْيهَا هَاَجتْ  قَلِيل بَْعدَ  فِينَةُ ا ُخِطفَتِ  فَلَمَّ  لسَّ

يَح، تُقَابِلَ  أَنْ  يُْمِكْنهَا َولَمْ   لَهَا قَالُ يُ َجِزيَرةٍ  تَْحتَ  فََجَرْينَا نُْحَمُل. فَِصْرنَا َسلَّْمنَا، الرِّ

ا اْلقَاِرَب. نَْملِكَ  أَنْ  قَِدْرنَا َوبِاْلَجْهدِ  «َكلَْوِدي»  ونَاٍت،َمعُ  يَْستَْعِملُونَ  طَفِقُوا َرفَُعوهُ  َولَمَّ
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فِينَةَ، َحاِزِمينَ  يْرتِِس، فِي يَقَُعوا أَنْ  َخائِفِينَ  َكانُوا َوإِذْ  السَّ  َوهَكَذا وَع،اْلقُلُ  ْنَزلُواأَ  السِّ

ُغونَ  َجَعلُوا َعنِيٍف، نَْوءٍ  فِي ُكنَّا َوإِذْ  يُْحَملُوَن. َكانُوا  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفِي اْلَغِد. فِي يُفَرِّ

فِينَِة. أَثَاثَ  بِأَْيِدينَا َرَمْينَا ْمسُ  تَُكنِ  لَمْ  َوإِذْ  السَّ  ثِيَرةً،كَ  أَيَّاًما تَْظهَرُ  النُُّجومُ  َوالَ  الشَّ

ا نََجاتِنَا. فِي َرَجاءٍ  ُكلُّ  أَِخيًرا اْنتُِزعَ  بِقَلِيل، لَْيسَ  نَْوءٌ  َعلَْينَا َواْشتَدَّ   َصْومٌ  َصلَ حَ  فَلَمَّ

َجالُ  أَيُّهَا يَْنبَِغي َكانَ » :َوقَالَ  َوْسِطِهمْ  فِي بُولُسُ  َوقَفَ  ِحينَئِذٍ  َكثِيٌر،  ْذِعنُواتُ  أَنْ  الرِّ

َررِ  هَذا ِمنْ  فَتَْسلَُموا ِكِريَت، ِمنْ  تُْقلُِعوا َوالَ  لِي،  نْ أَ  أُْنِذُرُكمْ  َواآلنَ  َواْلَخَساَرِة. الضَّ

وا، فِينَةَ. إِالَّ  ِمْنُكْم، َواِحَدةٍ  نَْفسٍ  َخَساَرةُ  تَُكونُ  الَ  ألَنَّهُ تَُسرُّ  ِذهِ ه بِي َوقَفَ  ألَنَّهُ السَّ

 أَنْ  كَ لَ  يَْنبَِغي بُولُسُ  يَا تََخفْ  الَ : قَائَِلً  أَْعبُُدهُ، َوالَِّذي لَهُ أَنَا الَِّذي اإِللهِ  َمَلَكُ  اللَّْيلَةَ 

وا لِذلِكَ  َمَعَك. اْلُمَسافِِرينَ  َجِميعَ  هللاُ  َوهَبَكَ  قَدْ  َوهَُوَذا قَْيَصرَ  أََمامَ  تَقِفَ   أَيُّهَا ُسرُّ

َجاُل،  َعلَى نَقَعَ  أَنْ  بُدَّ  الَ  َولِكنْ  لِي. قِيلَ  َكَما هَكَذا يَُكونُ  أَنَّهُ بِاّلِلِ  أُوِمنُ  ألَنِّي الرِّ

 .«َجِزيَرةٍ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (29 - 46:  13) َمرقُس
 

 سَمرقُ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 9 ،1:  09 مز

بُّ  لَهُ يَْحِسبُ  الَ  لَِرُجل َخِطيَّتُهُ، طُوبَى َوُستَِرتْ  إِْثُمهُ ُغفِرَ  لِلَِّذي طُوبَى  .يَّةً َخطِ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َكانَ  َغفِيٍر، َوَجْمعٍ  تََلَِميِذهِ  َمعَ  أَِريَحا ِمنْ  َخاِرجٌ  هُوَ  َوفِيَما أَِريَحا إِلَى َوَجاُءوا

ا يَْستَْعِطي. الطَِّريقِ  َعلَى َجالًِسا تِيَماُوسَ  اْبنُ  األَْعَمى بَاْرتِيَماُوسُ   نَّهُأَ  َسِمعَ  فَلَمَّ

، يَُسوعُ   هََرهُ فَاْنتَ  .«اْرَحْمنِي َداُوَد، اْبنَ  يَُسوعُ  يَا» :َويَقُولُ  يَْصُرخُ  اْبتََدأَ  النَّاِصِريُّ

 َوأََمرَ  وعُ يَسُ  فََوقَفَ  .«اْرَحْمنِي َداُوَد، اْبنَ  يَا» :َكثِيًرا أَْكثَرَ  فََصَرخَ  لِيَْسُكَت، َكثِيُرونَ 

 َجاءَ وَ  َوقَامَ  ِرَداَءهُ  فَطََرحَ  .«يُنَاِديكَ  هَُوَذا قُمْ  ثِقْ » :لَهُ قَائِلِينَ  األَْعَمى فَنَاَدُوا يُنَاَدى أَنْ 

 يَا» :األَْعَمى لَهُ فَقَالَ  «بَِك؟ أَْفَعلَ  أَنْ  تُِريدُ  َماَذا:»لَهُ َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ  يَُسوَع. إِلَى

 َوتَبِعَ  َر،أَْبصَ  فَلِْلَوْقتِ  «َشفَاكَ  قَدْ  إِيَمانُكَ  اْذهَبْ » :يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ  .«أُْبِصرَ  أَنْ  َسيِِّدي،

ِ َدائِماً    الطَِّريِق. فِي يَُسوعَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 من الُصوم الُمقدس بعِمن اإلسبوع الَسا ثنيناإليوم 
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (16 - 1:  13)ِسفِر األمثال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ األمثال لُِسليمان الَحِكيم، ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ِه. ُحْزنُ  اْلَجاِهلُ  َواالْبنُ  أَبَاهُ، يَُسرُّ  اْلَحِكيمُ  اَالْبنُ  رِّ  ُكنُوزُ  أُمِّ ا تَْنفَُع، الَ  الشَّ  بِرُّ الْ  أَمَّ

ي بُّ  اْلَمْوِت. ِمنَ  فَيُنَجِّ يِق، نَْفسَ  يُِجيعُ  الَ  اَلرَّ دِّ  اَْلَعاِملُ  األَْشَراِر. هََوى يَْدفَعُ  َولِكنَّهُ الصِّ

ا يَْفتَقُِر، َرْخَوةٍ  بِيَدٍ  ْيفِ  فِي يَْجَمعُ  َمنْ  فَتُْغنِي. اْلُمْجتَِهِدينَ  يَدُ  أَمَّ  َعاقٌِل، ْبنٌ ا فَهُوَ  الصَّ

يِق، َرْأسِ  َعلَى بََرَكاتٌ  ُمْخٍز. اْبنٌ  فَهُوَ  اْلَحَصادِ  فِي يَنَامُ  َوَمنْ  دِّ ا الصِّ  رِ األَْشَرا فَمُ  أَمَّ

يقِ  ِذْكرُ  ظُْلٌم. فَيَْغَشاهُ  دِّ  اْلَوَصايَا، بَلُ يَقْ  اْلقَْلبِ  َحِكيمُ  يَْنَخُر. األَْشَرارِ  َواْسمُ  لِْلبََرَكِة، الصِّ

فَتَْينِ  َوَغبِيُّ  جُ  َوَمنْ  بِاألََماِن، يَْسلُكُ  بِاالْستِقَاَمةِ  يَْسلُكُ  َمنْ  يُْصَرُع. الشَّ  ُرقَهُطُ  يَُعوِّ

ُف. فَتَْينِ  َواْلَغبِيُّ  ُحْزنًا، يَُسبِّبُ  بِاْلَعْينِ  يَْغِمزُ  َمنْ  يَُعرَّ يقِ الصِّ  فَمُ  يُْصَرُع. الشَّ  يَْنبُوعُ  دِّ

 لَّ كُ  تَْستُرُ  َواْلَمَحبَّةُ  ُخُصوَماٍت، تُهَيِّجُ  اَْلبُْغَضةُ  ظُْلٌم. يَْغَشاهُ  األَْشَرارِ  َوفَمُ  َحيَاٍة،

نُوِب.  اءُ اَْلُحَكمَ  اْلفَْهِم. النَّاقِصِ  لِظَْهرِ  َواْلَعَصا ِحْكَمةٌ، تُوَجدُ  اْلَعاقِلِ  َشفَتَيِ  فِي الذُّ

ا َمْعِرفَةً، يَْذَخُرونَ   َلَكُ هَ  اْلَحِصينَةُ  َمِدينَتُهُ اْلَغنِيِّ  ثَْرَوةُ  قَِريٌب. فَهََلَكٌ  اْلَغبِيِّ  فَمُ  أَمَّ

يقِ  َعَملُ  فَْقُرهُْم. اْلَمَساِكينِ  دِّ يرِ  ِرْبحُ  لِْلَحيَاةِ  الصِّ رِّ  .لِْلَخِطيَّةِ  الشِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 (4:  42 - 12:  42)ِسفِر إشِعياء 
 

،إشِعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  يَقُولُ  هَكَذا بُّ  أَنَا: »إِْسَرائِيلَ  قُدُّوسُ  فَاِديكَ  الرَّ يكَ وَ  لِتَْنتَفَِع، ُمَعلُِّمكَ  إِلهُكَ  الرَّ  أَُمشِّ

كَ  َسَلَُمكَ  َكنَْهرٍ  فََكانَ  لَِوَصايَاَي، أَْصَغْيتَ  لَْيتَكَ  فِيِه. تَْسلُكُ  طَِريق فِي  َكلَُججِ  َوبِرُّ

ْملِ  َوَكانَ  اْلبَْحِر. يَّةُ  نَْسلَُك، َكالرَّ  ِمنْ  ُمهُاسْ  يُبَادُ  َوالَ  يَْنقَِطعُ  الَ  َكأَْحَشائِهِ  أَْحَشائِكَ  َوُذرِّ

 أَْخبُِروا التََّرنُّمِ  بَِصْوتِ  اْلَكْلَدانِيِّينَ  أَْرضِ  ِمنْ  اْهُربُوا بَابَِل، ِمنْ  اُْخُرُجوا» أََماِمي.

بُّ  فََدى قَدْ : قُولُوا األَْرضِ  أَْقَصى إِلَى َشيُِّعوهُ  بِهَذا نَاُدوا  َولَمْ  يَْعقُوَب. َعْبَدهُ  الرَّ

ْخرِ  ِمنَ  لَهُمْ  أَْجَرى فِيهَا َسيََّرهُمْ  الَّتِي اْلقِفَارِ  فِي يَْعطَُشوا خْ  َوَشقَّ  َماًء، الصَّ  رَ الصَّ

بُّ  قَالَ  َسَلََم، الَ  .اْلِميَاهُ  فَفَاَضتِ   ْصَغْواَوا اْلَجَزائُِر، أَيَّتُهَا لِي اِْسَمِعي .«لِألَْشَرارِ  الرَّ

بُّ : بَِعيدٍ  ِمنْ  األَُممُ  أَيُّهَا  َوَجَعلَ  إْسِمي، َذَكرَ  أُمِّي أَْحَشاءِ  ِمنْ  َدَعانِي اْلبَْطنِ  ِمنَ  الرَّ

 َوقَالَ  ي.أَْخفَانِ  ِكنَانَتِهِ  فِي َمْبِريًّا َسْهًما َوَجَعلَنِي َخبَّأَنِي يَِدهِ  ِظلِّ  فِي َحادٍّ  َكَسْيفٍ  فَِمي

دُ  بِهِ  الَِّذي إِْسَرائِيلُ  َعْبِدي أَْنتَ : »لِي ا .«أَتََمجَّ  اِطَلً بَ  تَِعْبتُ  َعبَثًا: » فَقُْلتُ  أَنَا أَمَّ

، ِعْندَ  َحقِّي لِكنَّ  قُْدَرتِي أَْفنَْيتُ  َوفَاِرًغا بِّ  .«إِلِهي ِعْندَ  َوَعَملِي الرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (06 - 1:  02)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الصَديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  ِمن َكََلِمِه، أََجابَ  َوبَعَد أن إنتهى أَلِيهُو  هَذا َمنْ : »َوقَالَ  اْلَعاِصفَة ِمنَ  أَيُّوبَ  الرَّ

 أَْسأَلُكَ  فَإِنِّي َكَرُجل، َحْقَوْيكَ  اآلنَ  اُْشُددِ  َمْعِرفٍَة؟ بَِلَ  بَِكَلَمٍ  اْلقََضاءَ  يُْظلِمُ  الَِّذي

ْستُ  ِحينَ  ُكْنتَ  أَْينَ  فَتَُعلُِّمنِي.  َوَضعَ  َمنْ  فَْهٌم. ِعْنَدكَ  َكانَ  إِنْ  أَْخبِرْ  األَْرَض؟ أَسَّ

تْ  َشْيءٍ  أَيِّ  َعلَى ِمْطَماًرا؟ َعلَْيهَا َمدَّ  َمنْ  أَوْ  تَْعلَمُ  ألَنَّكَ  قِيَاَسهَا؟  َمنْ  أَوْ  قََواِعُدهَا؟ قَرَّ
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ْبحِ  َكَواِكبُ  تََرنََّمتْ  ِعْنَدَما َزاِويَتِهَا، َحَجرَ  َوَضعَ   ؟هللاِ  بَنِي َجِميعُ  َوهَتَفَ  َمًعا، الصُّ

ِحِم. ِمنَ  فََخَرجَ  اْنَدفَقَ  ِحينَ  بَِمَصاِريعَ  اْلبَْحرَ  َحَجزَ  َوَمنْ »  السََّحابَ  َجَعْلتُ  إِذْ  الرَّ

بَابَ  لِبَاَسهُ،  َوَمَصاِريَع، َمَغالِيقَ  لَهُ َوأَقَْمتُ  َحدِّي، َعلَْيهِ  َوَجَزْمتُ  قَِماطَهُ، َوالضَّ

 َمْرتَ أَ  أَيَّاِمكَ  فِي هَلْ » لَُجِجَك؟ ِكْبِريَاءُ  تُْتَخمُ  َوهُنَا تَتََعدَّى، َوالَ  تَأْتِي هُنَا إِلَى: َوقُْلتُ 

ْبَح؟ ْفتَ  هَلْ  الصُّ  َرارُ األَشْ  فَيُْنفَضَ  األَْرِض، بِأَْكنَافِ  لِيُْمِسكَ  َمْوِضَعهُ. اْلفَْجرَ  َعرَّ

لُ  ِمْنهَا؟  نُوُرهُْم، األَْشَرارِ  َعنِ  َويُْمنَعُ  الَبَِسةٌ. َكأَنَّهَا َوتَقِفُ  اْلَخاتِِم، َكِطينِ  تَتََحوَّ

َراعُ  َوتَْنَكِسرُ   اْلَغْمرِ  ةِ َمْقُصورَ  فِي أَوْ  اْلبَْحِر، يَنَابِيعِ  إِلَى اْنتَهَْيتَ  هَلِ » اْلُمْرتَفَِعةُ. الذِّ

ْيَت؟  أَْدَرْكتَ  هَلْ  اْلَمْوِت؟ ِظلِّ  أَْبَوابَ  َعايَْنتَ  أَوْ  اْلَمْوِت، أَْبَوابُ  لَكَ  اْنَكَشفَتْ  هَلِ  تََمشَّ

 النُّوُر؟ يَْسُكنُ  َحْيثُ  إِلَى الطَِّريقُ  أَْينَ » ُكلَّهُ. َعَرْفتَهُ إِنْ  أَْخبِرْ  األَْرِض؟ َعْرضَ 

 كَ ألَنَّ  تَْعلَُم، بَْيتِهَا؟ ُسبُلَ  َوتَْعِرفَ  تُُخوِمهَا إِلَى تَأُْخَذهَا َحتَّى َمقَاُمهَا، أَْينَ  َوالظُّْلَمةُ 

 ْرتَ أَْبصَ  أَمْ  الثَّْلجِ، َخَزائِنِ  إِلَى أََدَخْلتَ » َكثِيٌر. أَيَّاِمكَ  َوَعَددُ  ُولِْدَت، قَدْ  ُكْنتَ  ِحينَئِذٍ 

، لَِوْقتِ  أَْبقَْيتَهَا الَّتِي اْلبََرِد، َمَخاِزنَ  رِّ  يقطَرِ  أَيِّ  فِي َواْلَحْرِب؟ اْلقِتَالِ  لِيَْومِ  الضَّ

عُ  قُ  النُّوُر، يَتََوزَّ ْرقِيَّةُ  َوتَتَفَرَّ عَ  َمنْ  األَْرِض؟ َعلَى الشَّ  يقًاَوطَرِ  لِْلهَْطِل، قَنََواتٍ  فَرَّ

َواِعِق،  ْلبَْلقَعَ ا لِيُْرِويَ  فِيِه، أََحدَ  الَ  قَْفرٍ  َعلَى إِْنَساَن، الَ  َحْيثُ  أَْرضٍ  َعلَى لِيَْمطُرَ  لِلصَّ

؟ َمآِجلَ  َولَدَ  َوَمنْ  أٌَب؟ لِْلَمطَرِ  هَلْ » اْلُعْشِب؟ َمْخَرجَ  َويُْنبِتَ  َواْلَخَلَءَ   بَْطنِ  ِمنْ  الطَّلِّ

َماِء، َصقِيعُ  اْلَجَمُد؟ َخَرجَ  َمنْ  دَ  اْختَبَأَتْ  اْلِميَاهُ  َصاَرتِ  َكَحَجرٍ  َولََدهُ؟ َمنْ  السَّ  َوتَلَكَّ

 فِي اْلَمنَاِزلَ  أَتُْخِرجُ  اْلَجبَّاِر؟ ُربُطَ  تَفُكُّ  أَوْ  الثَُّريَّا، ُعْقدَ  أَْنتَ  تَْربِطُ  هَلْ » اْلَغْمِر. َوْجهُ

َماَواِت، ُسنَنَ  َعَرْفتَ  هَلْ  بَنَاتِِه؟ َمعَ  النَّْعشَ  َوتَْهِدي أَْوقَاتِهَا  تََسلُّطَهَا َجَعْلتَ  أَوْ  السَّ

 ْلبُُروقَ ا أَتُْرِسلُ  اْلِميَاِه؟ فَْيضُ  فَيَُغطِّيَكَ  السُُّحبِ  إِلَى َصْوتَكَ  أَتَْرفَعُ  األَْرِض؟ َعلَى

هُبِ  فِي أَْظهَرَ  َمنْ  أَوْ  ِحْكَمةً، الطََّخاءِ  فِي َوَضعَ  َمنْ  نَْحُن؟ هَا: لَكَ  َوتَقُولَ  فَتَْذهَبَ   الشُّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .فِْطنَةً؟
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 بَاِكر

 (01 - 12:  16) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود   .َعلي َجميعنا آمين ،النَّبِيِّ
 

  11 ، 13:  09 مز

يِر، نََكبَاتُ  ِهيَ  َكثِيَرةٌ  رِّ ا الشِّ لُ  أَمَّ بِّ  َعلَى اْلُمتََوكِّ ْحَمةُ  الرَّ  وابِِه. إْفَرحُ  تُِحيطُ  فَالرَّ

بِّ  يقُوَن، أَيُّهَا يَا َوإْبتَِهُجوا بِالرَّ دِّ  .هَلِّلُويَا .اْلقُلُوبِ  اْلُمْستَقِيِمي َجِميعَ  يَا َوإْهتِفُوا الصِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

مُ  َوهُوَ  َواْلبَزَّ  األَْرُجوانَ  يَْلبَسُ  َوَكانَ  َغنِيٌّ  إِْنَسانٌ  َكانَ »  َكانَ وَ  ُمتََرفِّهًا. يَْومٍ  ُكلَّ  يَتَنَعَّ

 بَعَ يَشْ  أَنْ  َويَْشتَِهي بِاْلقُُروحِ، َمْضُروبًا بَابِهِ  ِعْندَ  طُِرحَ  الَِّذي لَِعاَزُر، اْسُمهُ ِمْسِكينٌ 

اقِطِ  اْلفُتَاتِ  ِمنَ  ، َمائَِدةِ  ِمنْ  السَّ  َماتَ فَ  قُُروَحهُ. َوتَْلَحسُ  تَأْتِي اْلِكَلَبُ  َكانَتِ  بَلْ  اْلَغنِيِّ

 عَ فََرفَ  َوُدفَِن، أَْيًضا اْلَغنِيُّ  َوَماتَ  إِْبَراِهيمَ  ِحْضنِ  إِلَى اْلَمَلَئَِكةُ  َوَحَملَْتهُ اْلِمْسِكينُ 

 ِه،ِحْضنِ  فِي َولَِعاَزرَ  بَِعيدٍ  ِمنْ  إِْبَراِهيمَ  َوَرأَى اْلَعَذاِب، فِي َوهُوَ  الَجِحيمِ  فِي َعْينَْيهِ 

 اءٍ بِمَ  إِْصبَِعهِ  طََرفَ  لِيَبُلَّ  لَِعاَزرَ  َوأَْرِسلْ  اْرَحْمنِي، إِْبَراِهيَم، أَبِي يَا: َوقَالَ  فَنَاَدى

دَ  بٌ  ألَنِّي لَِسانِي، َويُبَرِّ  كَ أَنَّ  اْذُكرْ  اْبنِي، يَا: إِْبَراِهيمُ  فَقَالَ  اللَِّهيِب. هَذا فِي ُمَعذَّ

ى هُوَ  َواآلنَ  اْلبََلَيَا لَِعاَزرُ  َوَكذلِكَ  َحيَاتَِك، فِي َخْيَراتِكَ  اْستَْوفَْيتَ  ُب. تَ َوأَنْ  يَتََعزَّ  تَتََعذَّ

ةٌ  َوبَْينَُكمْ  بَْينَنَا ُكلِِّه، هَذا َوفَْوقَ   اْلُعبُورَ  يُِريُدونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  َحتَّى أُْثبِتَْت، قَدْ  َعِظيَمةٌ  هُوَّ

 يَا ا،إِذً  أَْسأَلُكَ : فَقَالَ  إِلَْينَا. يَْجتَاُزونَ  هُنَاكَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوالَ  يَْقِدُروَن، الَ  إِلَْيُكمْ  ههُنَا ِمنْ 

 هُمْ  أْتُوايَ  لَِكْيَلَ  لَهُمْ  يَْشهَدَ  َحتَّى إِْخَوٍة، َخْمَسةَ  لِي ألَنَّ  أَبِي، بَْيتِ  إِلَى تُْرِسلَهُ أَنْ  أَبَِت،
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 الِيَْسَمُعو َواألَْنبِيَاُء، ُموَسى ِعْنَدهُمْ : إِْبَراِهيمُ  لَهُ قَالَ  هَذا. اْلَعَذابِ  َمْوِضعِ  إِلَى أَْيًضا

 يَتُوبُوَن. األَْمَواتِ  ِمنَ  َواِحدٌ  إِلَْيِهمْ  َمَضى إَِذا بَلْ  إِْبَراِهيَم، أَبِي يَا الَ،: فَقَالَ  ِمْنهُْم.

 األَْمَواتِ  ِمنَ  َواِحدٌ  قَامَ  إِنْ  َوالَ  َواألَْنبِيَاِء، ُموَسى ِمنْ  يَْسَمُعونَ  الَ  َكانُوا إِنْ : لَهُ فَقَالَ 

قُونَ  ِ َدائِماً   .«يَُصدِّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (9:  12 - 13:  14) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا  َجِميًعا ألَنَّنَا بِأَِخيَك؟ تَْزَدِري لَِماَذا أَْيًضا، أَْنتَ  أَوْ  أََخاَك؟ تَِدينُ  فَلَِماَذا أَْنَت، َوأَمَّ

، أَنَا» :َمْكتُوبٌ  ألَنَّهُ اْلَمِسيحِ، ُكْرِسيِّ  أََمامَ  نَقِفُ  َسْوفَ  ، يَقُولُ  َحيٌّ بُّ  لِي إِنَّهُ الرَّ

 ْفِسهِ نَ  َعنْ  َسيُْعِطي ِمنَّا َواِحدٍ  ُكلُّ  فَإًِذا .«هللاَ  َسيَْحَمدُ  لَِسانٍ  َوُكلُّ  ُرْكبٍَة، ُكلُّ  َستَْجثُو

 يُوَضعَ  الَ  أَنْ : بِهَذا اْحُكُموا بِاْلَحِريِّ  بَلْ  بَْعًضا، بَْعُضنَا أَْيًضا نَُحاِكمْ  فََلَ  ّلِلِ. ِحَسابًا

خِ 
بِّ  فِي َوُمتَيَقِّنٌ  َعالِمٌ  إِنِّي َمْعثََرةٌ. أَوْ  َمْصَدَمةٌ  لِألَ  انَِجسً  َشْيءٌ  لَْيسَ  أَنْ  يَُسوعَ  الرَّ

 كَ طََعامِ  بَِسبَبِ  أَُخوكَ  َكانَ  فَإِنْ  نَِجٌس. هُوَ  فَلَهُ نَِجًسا، َشْيئًا يَْحِسبُ  َمنْ  إِالَّ  بَِذاتِِه،

 يحُ اْلَمسِ  َماتَ  الَِّذي ذلِكَ  بِطََعاِمكَ  تُْهلِكْ  الَ  اْلَمَحبَّةِ  َحَسبَ  بَْعدُ  تَْسلُكُ  فَلَْستَ  يُْحَزُن،

 رٌّ بِ  هُوَ  بَلْ  َوُشْربًا، أَْكَلً  هللاِ  َملَُكوتُ  لَْيسَ  ألَنْ  َصَلَِحُكْم، َعلَى تَرَ يُفْ  فََلَ  ألَْجلِِه.

وحِ  فِي َوفََرحٌ  َوَسَلَمٌ   ِعْندَ  َمْرِضيٌّ  فَهُوَ  هِذهِ  فِي اْلَمِسيحَ  َخَدمَ  َمنْ  ألَنَّ  اْلقُُدِس. الرُّ

َلَِم، هُوَ  َما َعلَى إًِذا فَْلنَْعُكفْ  النَّاِس. ِعْندَ  َوُمَزُكى هللاِ،  ُضنَابَعْ  لِْلبُْنيَانِ  هُوَ  َوَما لِلسَّ

 نِ لِإِلْنَسا َشرٌّ  لِكنَّهُ طَاِهَرةٌ، األَْشيَاءِ  ُكلُّ  هللاِ  َعَملَ  الطََّعامِ  ألَْجلِ  تَْنقُضْ  الَ  لِبَْعٍض.

 هِ بِ  يَْصطَِدمُ  َشْيئًا َوالَ  َخْمًرا تَْشَربَ  َوالَ  لَْحًما تَأُْكلَ  الَ  أَنْ  َحَسنٌ  بَِعْثَرٍة. يَأُْكلُ  الَِّذي
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 الَ  َمنْ لِ  طُوبَى هللاِ  أََمامَ  بِنَْفِسكَ  لَكَ  فَْليَُكنْ  إِيَماٌن؟ أَلَكَ  يَْضُعُف. أَوْ  يَْعثُرُ  أَوْ  أَُخوكَ 

ا يَْستَْحِسنُهُ. َما فِي نَْفَسهُ يَِدينُ   ِمنَ  سَ لَيْ  ذلِكَ  ألَنَّ  يَُداُن، أََكلَ  فَإِنْ  يَْرتَابُ  الَِّذي َوأَمَّ

 ْحتَِملَ نَ  أَنْ  األَْقِويَاءَ  نَْحنُ  َعلَْينَا فَيَِجبُ  َخِطيَّةٌ. فَهُوَ  اإِليَمانِ  ِمنَ  لَْيسَ  َما َوُكلُّ  اإِليَماِن،

َعفَاِء، أَْضَعافَ   ألَْجلِ  ،لِْلَخْيرِ  قَِريبَهُ ِمنَّا َواِحدٍ  ُكلُّ  فَْليُْرضِ  أَْنفَُسنَا. نُْرِضيَ  َوالَ  الضُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ  اْلبُْنيَاِن.   ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (10 - 2:  9) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالرسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

 اإِليَماِن، فِي أَْغنِيَاءَ  اْلَعالَمِ  هَذا فُقََراءَ  هللاُ  اْختَارَ  أََما: األَِحبَّاءَ  إِْخَوتِي يَا إْسَمُعوا

ا يُِحبُّونَهُ؟ الَِّذينَ  بِهِ  َوَعدَ  الَِّذي اْلَملَُكوتِ  َوَوَرثَةَ   األَْغنِيَاءُ  أَلَْيسَ  اْلفَقِيرَ  فَأَهَْنتُمُ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

ونَُكمْ  َوهُمْ  َعلَْيُكمْ  يَتََسلَّطُونَ  فُونَ  هُمْ  أََما ِم؟اْلَمَحاكِ  إِلَى يَُجرُّ  نِ اْلَحسَ  االْسمِ  َعلَى يَُجدِّ

لُونَ  ُكْنتُمْ  فَإِنْ  َعلَْيُكْم؟ بِهِ  ُدِعيَ  الَِّذي  تُِحبُّ » :اْلِكتَابِ  َحَسبَ  اْلُملُوِكيَّ  النَّاُموسَ  تَُكمِّ

 ُمَوبَِّخينَ  يَّةً،َخطِ  تَْفَعلُونَ  تَُحابُوَن، ُكْنتُمْ  إِنْ  َولِكنْ  تَْفَعلُوَن. فََحَسنًا «َكنَْفِسكَ  قَِريبَكَ 

يَن. النَّاُموسِ  ِمنَ   فَقَدْ  َواِحَدٍة، فِي َعثَرَ  َوإِنََّما النَّاُموِس، ُكلَّ  َحفِظَ  َمنْ  ألَنَّ  َكُمتََعدِّ

. فِي ُمْجِرًما َصارَ   مْ لَ  فَإِنْ  «تَْقتُلْ  الَ » :أَْيًضا قَالَ  ،«تَْزنِ  الَ : »قَالَ  الَِّذي ألَنَّ  اْلُكلِّ

يًا ِصْرتَ  فَقَدْ  قَتَْلَت، َولِكنْ  تَْزنِ   َعتِيِدينَ كَ  إْفَعلُوا َوهَكَذا تََكلَُّموا هَكَذا النَّاُموَس. ُمتََعدِّ

يَِّة. بِنَاُموسِ  تَُحاَكُموا أَنْ   َرْحَمةً، يَْعَملْ  لَمْ  لَِمنْ  َرْحَمةٍ  بَِلَ  هُوَ  اْلُحْكمَ  ألَنَّ  اْلُحرِّ

ْحَمةُ   اْلُحْكِم. َعلَى تَْفتَِخرُ  َوالرَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (01 - 99:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ةً، يَْزَدادُ  فََكانَ  َشاُولُ  َوأَمَّ اِكنِينَ  اْليَهُودَ  َويَُحيِّرُ  قُوَّ  هُوَ  اهذَ  أَنَّ » ُمَحقِّقًا ِدَمْشقَ  فِي السَّ

ا .«اْلَمِسيحُ  تْ  َولَمَّ  َوَكانُوا َدتِِهمْ بَِمِكي َشاُولُ  فََعلِمَ  لِيَْقتُلُوهُ، اْليَهُودُ  تََشاَورَ  َكثِيَرةٌ  أَيَّامٌ  تَمَّ

 السُّورِ  ِمنَ  َوأَْنَزلُوهُ  لَْيَلً  التََّلَِميذُ  فَأََخَذهُ  لِيَْقتُلُوهُ. َولَْيَلً  نَهَاًرا أَْيًضا األَْبَوابَ  يَُراقِبُونَ 

ا َسّل. يفِ  إِيَّاهُ  ُمَدلِّينَ   َوَكانَ  بِالتََّلَِميِذ، يَْلتَِصقَ  أَنْ  َحاَولَ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى َشاُولُ  َجاءَ  َولَمَّ

قِينَ  َغْيرَ  يََخافُونَهُ اْلَجِميعُ  سُ  إِلَى َوأَْحَضَرهُ  بَْرنَابَا فَأََخَذهُ  تِْلِميٌذ. أَنَّهُ ُمَصدِّ  ِل،الرُّ

ثَهُمْ  بَّ  أَْبَصرَ  َكْيفَ  َوَحدَّ  مِ بِاسْ  ِدَمْشقَ  فِي َجاهَرَ  َوَكْيفَ  َكلََّمهُ، َوأَنَّهُ الطَِّريقِ  فِي الرَّ

بِّ  بِاْسمِ  َويَُجاِهرُ  أُوُرَشلِيمَ  فِي َويَْخُرجُ  يَْدُخلُ  َمَعهُمْ  فََكانَ  يَُسوَع.  انَ َوكَ  يَُسوَع. الرَّ

ا يَْقتُلُوهُ. أَنْ  فََحاَولُوا اْليُونَانِيِّيَن، َويُبَاِحثُ  يَُخاِطبُ   لَىإِ  أَْحَدُروهُ  اإِلْخَوةُ  َعلِمَ  فَلَمَّ

ا طَْرُسوَس. إِلَى َوأَْرَسلُوهُ  قَْيَصِريَّةَ   َواْلَجلِيلِ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  فِي اْلَكنَائِسُ  َوأَمَّ

اِمَرةِ  ، َخْوفِ  فِي َوتَِسيرُ  تُْبنَى َوَكانَتْ  َسَلٌَم، لَهَا فََكانَ  َوالسَّ بِّ وحِ ا َوبِتَْعِزيَةِ  الرَّ  لرُّ

 تَتََكاثَُر. َكانَتْ  اْلقُُدسِ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

  



 من الُصوم الُمقدس بعيوم اإلثنين من اإلسبوع الَسا
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1267 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (42 - 01:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 10 ، 19:  26 مز

دُ  قَْلبِي، ُكلِّ  ِمنْ  إِلِهي َربُّ  يَا أَْحَمُدكَ  ْهِر. ألَنَّ  إِلَى إْسَمكَ  َوأَُمجِّ  َعِظيَمةٌ  َرْحَمتَكَ  الدَّ

ْيتَ  َوقَدْ  نَْحِوي، ْفلَى اْلهَاِويَةِ  ِمنَ  نَْفِسي نَجَّ  .هَلِّلُويَا .السُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أَنَّ  أَْعلَمُ  َوأَنَا آَخُر، هُوَ  لِي يَْشهَدُ  الَِّذي َحقًّا. لَْيَستْ  فََشهَاَدتِي لِنَْفِسي أَْشهَدُ  ُكْنتُ  إِنْ 

. فََشِهدَ  يُوَحنَّا إِلَى أَْرَسْلتُمْ  أَْنتُمْ  َحق. ِهيَ  لِي يَْشهَُدهَا الَّتِي َشهَاَدتَهُ  أَْقبَلُ  الَ  َوأَنَا لِْلَحقِّ

َراجَ  هُوَ  َكانَ  أَْنتُْم. لِتَْخلُُصوا َذاه أَقُولُ  َولِكنِّي إِْنَساٍن، ِمنْ  َشهَاَدةً   َر،اْلُمنِي اْلُموقَدَ  السِّ

ا َساَعةً. بِنُوِرهِ  تَْبتَِهُجوا أَنْ  أََرْدتُمْ  َوأَْنتُمْ   ألَنَّ  يُوَحنَّا، ِمنْ  أَْعظَمُ  َشهَاَدةٌ  فَلِي أَنَا َوأَمَّ

لَهَا، اآلبُ  أَْعطَانِي الَّتِي األَْعَمالَ   دُ تَْشهَ  ِهيَ  أَْعَملُهَا أَنَا الَّتِي بَِعْينِهَا األَْعَمالُ  هِذهِ  ألَُكمِّ

 ْوتَهُصَ  تَْسَمُعوا لَمْ  لِي يَْشهَدُ  أَْرَسلَنِي الَِّذي نَْفُسهُ َواآلبُ  أَْرَسلَنِي. قَدْ  اآلبَ  أَنَّ  لِي

 لَْستُمْ  هُوَ  هُأَْرَسلَ  الَِّذي ألَنَّ  فِيُكْم، ثَابِتَةً  َكلَِمتُهُ لَُكمْ  َولَْيَستْ  هَْيئَتَهُ، أَْبَصْرتُمْ  َوالَ  قَطُّ،

 تَْشهَدُ  الَّتِي َوِهيَ  أَبَِديَّةً  َحيَاةً  فِيهَا لَُكمْ  أَنَّ  تَظُنُّونَ  ألَنَُّكمْ  اْلُكتُبَ  فَتُِّشوا بِِه. تُْؤِمنُونَ  أَْنتُمْ 

 لِكنِّيوَ  أَْقبَُل، لَْستُ  النَّاسِ  ِمنَ  َمْجًدا َحيَاةٌ. لَُكمْ  لِتَُكونَ  إِلَيَّ  تَأْتُوا أَنْ  تُِريُدونَ  َوالَ  لِي.

 تَْقبَلُونَنِي لَْستُمْ وَ  أَبِي بِاْسمِ  أَتَْيتُ  قَدْ  أَنَا أَْنفُِسُكْم. فِي هللاِ  َمَحبَّةُ  لَُكمْ  لَْيَستْ  أَنْ  َعَرْفتُُكمْ  قَدْ 

 َمْجًدا ْقبَلُونَ تَ  َوأَْنتُمْ  تُْؤِمنُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  َكْيفَ  تَْقبَلُونَهُ. فَذلِكَ  نَْفِسهِ  بِاْسمِ  آَخرُ  أَتَى إِنْ 
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 نِّيأَ  تَظُنُّوا الَ » تَْطلُبُونَهُ؟ لَْستُمْ  اْلَواِحدِ  اإِللهِ  ِمنَ  الَِّذي َواْلَمْجدُ  بَْعٍض، ِمنْ  بَْعُضُكمْ 

 وْ لَ  ألَنَُّكمْ  َرَجاُؤُكْم. َعلَْيهِ  الَِّذي ُموَسى، َوهُوَ  يَْشُكوُكمْ  الَِّذي يُوَجدُ  اآلبِ  إِلَى أَْشُكوُكمْ 

قُونَ  ُكْنتُمْ  قُونَنِي، لَُكْنتُمْ  ُموَسى تَُصدِّ  ْستُمْ لَ  ُكْنتُمْ  فَإِنْ  َعنِّي. َكتَبَ  هُوَ  ألَنَّهُ تَُصدِّ

قُونَ  قُونَ  فََكْيفَ  َذاَك، ُكتُبَ  تَُصدِّ ِ َدائِماً   . «َكَلَِمي؟ تَُصدِّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

$$$ 

 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس



 من اإلسبوع الَسابع من الُصوم الُمقدس ثَُلثاءيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1269 

 ِمن اإلسبوع الَسابع من الُصوم الُمقدس ثاُلثاءيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (09 - 12:  13) األمثال ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثال لُِموسى الَحِكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

. التَّأِْديبِ  َوَرافِضُ  اْلَحيَاِة، طَِريقِ  فِي هُوَ  التَّْعلِيمِ  َحافِظُ   ْغَضةَ اْلبُ يُْخفِي َمنْ  َضالٌّ

ةِ  َوُمِشيعُ  َكاِذبَتَاِن، فََشفَتَاهُ  اأَ  َمْعِصيٍَة، ِمنْ  تَْخلُو الَ  اْلَكَلَمِ  َكْثَرةُ  َجاِهٌل. هُوَ  اْلَمَذمَّ  مَّ

ابِطُ  يقِ  لَِسانُ  فََعاقٌِل. َشفَتَْيهِ  الضَّ دِّ ةٌ  الصِّ  يٍد.َزهِ  َكَشْيءٍ  األَْشَرارِ  قَْلبُ  ُمْختَاَرةٌ  فِضَّ

يقِ  َشفَتَا دِّ ا َكثِيِريَن، تَْهِديَانِ  الصِّ بِّ  َرَكةُ بَ  اْلفَْهِم. نَْقصِ  ِمنْ  فَيَُموتُونَ  األَْغبِيَاءُ  أَمَّ  الرَّ

ِذيلَةِ  فِْعلُ  تََعبًا. َمَعهَا يَِزيدُ  َوالَ  تُْغنِي، ِهيَ  ْحِك، اْلَجاِهلِ  ِعْندَ  الرَّ ا َكالضِّ  ةُ اْلِحْكمَ  أَمَّ

يرِ  َخْوفُ  فَْهٍم. فَلِِذي رِّ يقِينَ  َوَشْهَوةُ  يَأْتِيِه، هُوَ  الشِّ دِّ ْوبَ  َكُعبُورِ  تُْمنَُح. الصِّ  فََلَ  َعةِ الزَّ

يُر، يَُكونُ  رِّ ا الشِّ يقُ  أَمَّ دِّ َخانِ  لِألَْسنَاِن، َكاْلَخلِّ  ُمَؤبٌَّد. فَأََساسٌ  الصِّ  ْيِن،لِْلَعْينَ  َوَكالدُّ

بِّ  َمَخافَةُ  أَْرَسلُوهُ. لِلَِّذينَ  اْلَكْسَلَنُ  َكذلِكَ  ا األَيَّاَم، تَِزيدُ  الرَّ  تُْقَصُر.فَ  األَْشَرارِ  ِسنُو أَمَّ

يقِينَ  ُمْنتَظَرُ  دِّ ٌح، الصِّ ا ُمفَرِّ ، طَِريقُ  لَِلْستِقَاَمةِ  ِحْصنٌ  فَيَبِيُد. األَْشَرارِ  َرَجاءُ  أَمَّ بِّ  الرَّ

يقُ  اإِلْثِم. لِفَاِعلِي َواْلهََلَكُ  دِّ  .األَْرضَ  يَْسُكنُوا لَنْ  َواألَْشَرارُ  أَبًَدا، يَُزْحَزحَ  لَنْ  اَلصِّ

يقِ  فَمُ  دِّ ا اْلِحْكَمةَ، يُْنبِتُ  الصِّ يقِ  َشفَتَا فَيُْقطَُع. األََكاِذيبِ  لَِسانُ  أَمَّ دِّ  ْعِرفَانِ تَ  الصِّ

،  َمجداً لِلثالوث األقَدس. .أََكاِذيبُ  األَْشَرارِ  َوفَمُ  اْلَمْرِضيَّ
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 (13 - 6:  42)ِسفِر إشِعياء 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،إشِعياء النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 قَالَ  هَكَذا .«األَْرضِ  أَْقَصى إِلَى َخَلَِصي لِتَُكونَ  لِألَُممِ  نُوًرا َجَعْلتُكَ  قَدْ  هَُوذا»

بُّ  وُسهُ، إِْسَرائِيَل، فَاِدي الرَّ ِة، لَِمْكُروهِ  النَّْفِس، لِْلُمهَانِ  قُدُّ : اْلُمتََسلِِّطينَ  لَِعْبدِ  األُمَّ

بِّ  ألَْجلِ  فَيَْسُجُدونَ  ُرَؤَساءُ  فَيَقُوُمونَ  ُملُوكٌ  يَْنظُرُ »  َوقُدُّوسِ  أَِميٌن، هُوَ  الَِّذي الرَّ

بُّ  قَالَ  هَكَذا .«اْختَاَركَ  قَدِ  الَِّذي إِْسَرائِيلَ   فِيوَ  اْستََجْبتَُك، اْلقُبُولِ  َوْقتِ  فِي: »الرَّ

ْعِب، َعْهًدا َوأَْجَعلُكَ  فَأَْحفَظُكَ  أََعْنتُكَ  اْلَخَلَصِ  يَْومِ   لِتَْملِيكِ  األَْرِض، إِلقَاَمةِ  لِلشَّ

، أَْمَلَكِ   الطُُّرقِ  َعلَى اْظهَُروا: الظََّلَمِ  فِي لِلَِّذينَ  اْخُرُجوا: لِألَْسَرى قَائَِلً  اْلبََراِريِّ

 َحرٌّ  يَْضِربُهُمْ  َوالَ  يَْعطَُشوَن، َوالَ  يَُجوُعونَ  الَ  َمْرَعاهُْم. اْلِهَضابِ  ُكلِّ  َوفِي نَ يَْرَعوْ 

 «.يُوِرُدهُمْ  اْلِميَاهِ  يَنَابِيعِ  َوإِلَى يَْهِديِهمْ  يَْرَحُمهُمْ  الَِّذي ألَنَّ  َشْمٌس، َوالَ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (03:  02 - 02:  02)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

َماَواِت، أَْزقَاقَ  يَْسُكبُ  َوَمنْ  بِاْلِحْكَمِة، اْلُغيُومَ  يُْحِصي َمنْ   ْبًكاسَ  التَُّرابُ  يَْنَسبِكُ  إِذْ  السَّ

 فِي ْجَرِمزُّ تَ  ِحينَ  األَْشبَاِل، نَْفسَ  تُْشبعُ  أَمْ  فَِريَسةً، لِلَّْبَوةِ  أَتَْصطَادُ » اْلَمَدُر؟ َويَتََلََصقُ 

 َراُخهُفِ  تَْنَعبُ  إِذْ  َصْيَدهُ، لِْلُغَرابِ  يُهَيِّئُ  َمنْ  لِْلُكُموِن؟ ِعيِصهَا فِي َوتَْجلِسُ  َعِريِسهَا

دُ  هللاِ، إِلَى ُخوِر، ُوُعولِ  َوالََدةِ  َوْقتَ  أَتَْعِرفُ » اْلقُوِت؟ لَِعَدمِ  َوتَتََردَّ  تَُلَِحظُ  أَوْ  الصُّ

هُورَ  أَتَْحُسبُ  األَيَائِِل؟ َمَخاضَ  لُهَا، الَّتِي الشُّ ؟ ِميقَاتَ  تَْعلَمُ  أَوْ  تَُكمِّ  ْكنَ يَْبرُ  َوالََدتِِهنَّ

. يَْدفَْعنَ  أَْوالََدهُنَّ  َويََضْعنَ  َُ  أَْوَجاَعهُنَّ يَّةِ  فِي تَْربُو أَْوالَُدهُنَّ  تَْبلُ  تَُعودُ  َوالَ  تَْخُرجُ  اْلبَرِّ

. حَ  َمنْ » إِلَْيِهنَّ ا، اْلفََراءَ  َسرَّ يَّةَ  َجَعْلتُ  الَِّذي اْلَوْحِش؟ ِحَمارِ  ُربُطَ  فَكَّ  َوَمنْ  ُحّرً  اْلبَرِّ
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بَاخَ  بَْيتَهُ ائِِق. َزْجرَ  يَْسَمعُ  الَ  اْلقَْريَةِ  ُجْمهُورِ  َعلَى يَْضَحكُ  َمْسَكنَهُ. َوالسِّ  ائَِرةُ دَ  السَّ

 مْ أَ  يَْخُدَمَك، أَنْ  اْلَوْحِشيُّ  الثَّْورُ  أَيَْرَضى» يُفَتُِّش. ُخْضَرةٍ  ُكلِّ  َوَعلَى َمْرَعاهُ، اْلِجبَالِ 

 َوَراَءَك؟ يَةَ األَْودِ  يَُمهِّدُ  أَمْ  التَّْلِم، فِي بِِربَاِطهِ  اْلَوْحِشيَّ  الثَّْورَ  أَتَْربِطُ  ِمْعلَفَِك؟ ِعْندَ  يَبِيتُ 

تَهُ نَّ ألَ  بِهِ  أَتَثِقُ   إِلَى يُْجَمعُ وَ  بَِزْرِعكَ  يَأْتِي أَنَّهُ أَتَأْتَِمنُهُ تََعبََك؟ لَهُ تَْتُركُ  أَوْ  َعِظيَمةٌ، قُوَّ

 َضهَابَيْ  تَْتُركُ  ألَنَّهَا ِريٌش؟ أَمْ  َرُؤوٌف، َمْنِكبٌ  أَفَهُوَ  يَُرْفِرفُ  النََّعاَمةِ  َجنَاحُ » بَْيَدِرَك؟

ْجلَ  أَنَّ  َوتَْنَسى التَُّراِب، فِي َوتُْحِميهِ   َعلَى ُسوتَقْ  يَُدوُسهُ. اْلبَرِّ  َحيََوانَ  أَوْ  تَْضَغطُهُ، الرِّ

 يَْقِسمْ  َولَمْ  اْلِحْكَمةَ، أَْنَساهَا قَدْ  هللاَ  ألَنَّ  أََسٍف. بَِلَ  تََعبُهَا بَاِطلٌ  لَهَا لَْيَستْ  َكأَنَّهَا أَْوالَِدهَا

 هَلْ » َراِكبِِه. َوَعلَى اْلفََرسِ  َعلَى تَْضَحكُ  اْلَعَلَِء، إِلَى نَْفَسهَا تُْحِوذُ  ِعْنَدَما فَْهًما. لَهَا

تَهُ اْلفََرسَ  تُْعِطي أَْنتَ   ْرِعٌب.مُ  ِمْنَخِرهِ  نَْفخُ  َكَجَراَدٍة؟ أَتُوثِبُهُ ُعْرفًا؟ ُعنُقَهُ َوتَْكُسو قُوَّ

 َوالَ  اْلَخْوفِ  َعلَى يَْضَحكُ  األَْسلَِحِة. لِلِقَاءِ  يَْخُرجُ  بِبَأْسٍ  َويَْنفِزُ  اْلَواِدي فِي يَْبَحثُ 

ْيِف. َعنِ  يَْرجعُ  َوالَ  يَْرتَاُع، هَامُ  تَِصلُّ  َعلَْيهِ  السَّ ْمحِ  َوِسنَانُ  السِّ  يفِ  َواْلِمْزَراِق. الرُّ

: لُ يَقُو اْلبُوقِ  نَْفخِ  ِعْندَ  اْلبُوِق. َصْوتُ  أَنَّهُ يُْؤِمنُ  َوالَ  األَْرَض، يَْلتَِهمُ  َوُرْجِزهِ  َوْثبِهِ 

ادِ  ِصيَاحَ  اْلقِتَالَ  يَْستَْرِوحُ  بَِعيدٍ  َوِمنْ  هَهْ   ُعقَابُ الْ  يَْستَقِلُّ  فَْهِمكَ  أَِمنْ » َواْلهُتَاَف. اْلقُوَّ

ْخرَ ا يَْسُكنُ  َوْكَرهُ؟ َويَُعلِّي النَّْسرُ  يَُحلِّقُ  بِأَْمِركَ  أَوْ  اْلَجنُوِب؟ نَْحوَ  َجنَاَحْيهِ  َويَْنُشرُ   لصَّ

ْخرِ  ِسنِّ  َعلَى َويَبِيتُ   بَِعيٍد. نْ مِ  َعْينَاهُ  تُْبِصُرهُ  قُوتَهُ يَتََحسَّسُ  هُنَاكَ  ِمنْ  َواْلَمْعقَِل. الصَّ

َم، تَْحُسو فَِراُخهُ  .«هُوَ  فَهُنَاكَ  اْلقَْتلَى تَُكنِ  َوَحْيثَُما الدَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (13 - 1:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 12 ، 12:  02 مز

ا ِمنْ  َوأَْغتَمُّ  بِإِْثِمي، أُْخبِرُ  أَنَّنِي  .يَاهَلِّلُوأَشُد ِمني. .فَأَْحيَاٌء، َوهُم أَْعَدائِي َخِطيَّتِي. َوأَمَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ِسطَتِِه.بَِوا تَأْتِي لِلَِّذي َوْيلٌ  َولِكنْ  اْلَعثََراُت، تَأْتِيَ  أَنْ  إِالَّ  يُْمِكنُ  الَ » :لِتََلَِميِذهِ  َوقَالَ 

قَ  لَوْ  لَهُ َخْيرٌ   هُؤالَءِ  أََحدَ  يُْعثِرَ  أَنْ  ِمنْ  اْلبَْحِر، فِي َوطُِرحَ  َرحىً  بَِحَجرِ  ُعنُقُهُ طُوِّ

َغاِر.  َوإِنْ  هُ.لَ  فَاْغفِرْ  تَابَ  َوإِنْ  فََوبِّْخهُ، أَُخوكَ  إِلَْيكَ  أَْخطَأَ  َوإِنْ  ألَْنفُِسُكمْ  اِْحتَِرُزوا الصِّ

اتٍ  َسْبعَ  إِلَْيكَ  أَْخطَأَ  اتٍ  َسْبعَ  إِلَْيكَ  َوَرَجعَ  اْليَْوِم، فِي َمرَّ  تَائٌِب، اأَنَ : قَائَِلً  اْليَْومِ  فِي َمرَّ

ُسلُ  فَقَالَ  .«لَهُ فَاْغفِرْ  بِّ  الرُّ بُّ  فَقَالَ  .«إِيَمانَنَا ِزدْ » :لِلرَّ  ِمْثلُ  انٌ إِيمَ  لَُكمْ  َكانَ  لَوْ » :الرَّ

ْيَزةِ  لِهِذهِ  تَقُولُونَ  لَُكْنتُمْ  َخْرَدل، َحبَّةِ   ِطيُعُكْم.فَتُ  اْلبَْحرِ  فِي َواْنَغِرِسي اْنقَلِِعي: اْلُجمَّ

مْ : اْلَحْقلِ  ِمنَ  َدَخلَ  إَِذا لَهُ يَقُولُ  يَْرَعى، أَوْ  يَْحُرثُ  َعْبدٌ  لَهُ ِمْنُكمْ  َوَمنْ   يًعاَسرِ  تَقَدَّ

 َب،َوأَْشرَ  آُكلَ  َحتَّى َواْخِدْمنِي َوتََمْنطَقْ  بِِه، أَتََعشَّى َما أَْعِددْ : لَهُ يَقُولُ  أَالَ  بَلْ  َواتَِّكْئ.

. الَ  بِِه؟ أُِمرَ  َما فََعلَ  ألَنَّهُ فَْضلٌ  اْلَعْبدِ  لِذلِكَ  فَهَلْ  أَْنَت؟ َوتَْشَربُ  تَأُْكلُ  ذلِكَ  َوبَْعدَ   أَظُنُّ

 إِنََّما نَّنَاألَ  بَطَّالُوَن، َعبِيدٌ  إِنَّنَا: فَقُولُوا بِهِ  أُِمْرتُمْ  َما ُكلَّ  فََعْلتُمْ  َمتَى أَْيًضا، أَْنتُمْ  َكذلِكَ 

ِ َدائِماً   .«َعلَْينَا يَِجبُ  َكانَ  َما َعِمْلنَا   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 2:  14) البُولس
 

سول األولى بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  ُكورونثوس، أهل إلى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 أَْعظَمُ  تَنَبَّأُ يَ  َمنْ  ألَنَّ  تَتَنَبَّأُوا أَنْ  بِاألَْولَى َولِكنْ  بِأَْلِسنٍَة، تَتََكلَُّمونَ  َجِميَعُكمْ  أَنَّ  أُِريدُ  إِنِّي

 إِنْ  إِلْخَوةُ،ا أَيُّهَا فَاآلنَ  بُْنيَانًا. اْلَكنِيَسةُ  تَنَالَ  َحتَّى تَْرَجَم، إَِذا إِالَّ  بِأَْلِسنٍَة، يَتََكلَّمُ  ِممَّنْ 

ا أَُكلِّْمُكمْ  لَمْ  إِنْ  أَْنفَُعُكْم، فََماَذا بِأَْلِسنٍَة، ُمتََكلًِّما إِلَْيُكمْ  ِجْئتُ   أَوْ  ٍم،بِِعلْ  أَوْ  بِإِْعَلٍَن، إِمَّ

ٍة،  يثَاَرةٌ،قِ  أَوْ  ِمْزَمارٌ : َصْوتًا تُْعِطي الَّتِي النُّفُوسِ  اْلَعاِدَمةُ  اَألَْشيَاءُ  بِتَْعلِيٍم؟ أَوْ  بِنُبُوَّ

رَ  َما يُْعَرفُ  فََكْيفَ  لِلنََّغَماِت، فَْرقًا تُْعطِ  لَمْ  إِنْ  ذلِكَ  َمعَ   نْ إِ  فَإِنَّهُ بِِه؟ ُعِزفَ  َما أَوْ  ُزمِّ

 لَمْ  إِنْ  أَْيًضا أَْنتُمْ  هَكَذا لِْلقِتَاِل؟ يَتَهَيَّأُ  فََمنْ  َواِضحٍ، َغْيرَ  َصْوتًا أَْيًضا اْلبُوقُ  أَْعطَى

 فِي تََكلَُّمونَ تَ  تَُكونُونَ  فَإِنَُّكمْ  بِِه؟ تُُكلِّمَ  َما يُْعَرفُ  فََكْيفَ  يُْفهَُم، َكَلًَما بِاللَِّسانِ  تُْعطُوا

 .َمْعنىً  بَِلَ  ِمْنهَا َشْيءٌ  َولَْيسَ  اْلَعالَِم، فِي َعَدُدهَا هَذا لَُغاتٍ  أَْنَواعُ  تَُكونُ  ُربََّما اْلهََواِء.

ةَ  أَْعِرفُ  الَ  ُكْنتُ  فَإِنْ   ِدي.ِعنْ  أَْعَجِميًّا َواْلُمتََكلِّمُ  أَْعَجِميًّا، اْلُمتََكلِّمِ  ِعْندَ  أَُكونُ  اللَُّغةِ  قُوَّ

وِحيَِّة، لِْلَمَواِهبِ  َغيُوُرونَ  إِنَُّكمْ  إِذْ  أَْيًضا، أَْنتُمْ  هَكَذا  يَسةِ اْلَكنِ  بُْنيَانِ  ألَْجلِ  اْطلُبُوا الرُّ

 بِلَِساٍن، لِّيأُصَ  ُكْنتُ  إِنْ  ألَنَّهُ يُتَْرِجَم. لَِكيْ  فَْليَُصلِّ  بِلَِسانٍ  يَتََكلَّمُ  َمنْ  لِذلِكَ  تَْزَداُدوا. أَنْ 

ا تَُصلِّي، فَُروِحي وحِ، أَُصلِّي إًِذا؟ هُوَ  فََما ثََمٍر. بَِلَ  فَهُوَ  ِذْهنِي َوأَمَّ  َوأَُصلِّي بِالرُّ

ْهنِ  وحِ، أَُرتِّلُ  أَْيًضا بِالذِّ ْهنِ  َوأَُرتِّلُ  بِالرُّ وحِ، بَاَرْكتَ  فَإِنْ  َوإِالَّ  أَْيًضا. بِالذِّ  الَِّذيفَ  بِالرُّ

، َمَكانَ  يُْشِغلُ   .تَقُولُ  َماَذا يَْعِرفُ  الَ  ألَنَّهُ ُشْكِرَك؟ ِعْندَ  «آِمينَ » يَقُولُ  َكْيفَ  اْلَعامِّيِّ

 يُْبنَى. الَ  اآلَخرَ  َولِكنَّ  َحَسنًا، تَْشُكرُ  أَْنتَ  فَإِنَّكَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (12 - 2:  0) الَكاثولِيُكون
 

ة ، بََرَكتُهُ المقدسالثَانيةالرسول  بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْيءُ  هَذا َعلَْيُكمْ  يَْخفَ  الَ  َولِكنْ  بِّ  ِعْندَ  َواِحًدا يَْوًما أَنَّ : األَِحبَّاءُ  أَيُّهَا اْلَواِحدُ  الشَّ  الرَّ

بُّ  يَتَبَاطَأُ  الَ  َواِحٍد. َكيَْومٍ  َسنَةٍ  َوأَْلفَ  َسنٍَة، َكأَْلفِ   قَْومٌ  يَْحِسبُ  َكَما َوْعِدهِ  َعنْ  الرَّ

 إِلَى ِميعُ اْلجَ  يُْقبِلَ  أَنْ  بَلْ  أُنَاٌس، يَْهلِكَ  أَنْ  يََشاءُ  الَ  َوهُوَ  َعلَْينَا، يَتَأَنَّى لِكنَّهُ التَّبَاطَُؤ،

، يَْومُ  اللَّْيِل، فِي َكلِصٍّ  َسيَأْتِي َولِكنْ  التَّْوبَِة. بِّ َماَوا تَُزولُ  فِيهِ  الَِّذي الرَّ  تُ السَّ

 يهَا.فِ  الَّتِي َواْلَمْصنُوَعاتُ  األَْرضُ  َوتَْحتَِرقُ  ُمْحتَِرقَةً، اْلَعنَاِصرُ  َوتَْنَحلُّ  بَِضِجيجٍ،

، ُكلَّهَا هِذهِ  أَنَّ  فَبَِما َسةٍ  ِسيَرةٍ  فِي أَْنتُمْ  تَُكونُوا أَنْ  يَِجبُ  أُنَاسٍ  أَيَّ  تَْنَحلُّ  َوى؟َوتَقْ  ُمقَدَّ

، يَْومِ  َمِجيءِ  ُسْرَعةَ  طَالِبِينَ وَ  ُمْنتَِظِرينَ  بِّ َماَواتُ  تَْنَحلُّ  بِهِ  الَِّذي الرَّ  ُمْلتَِهبَةً، السَّ

 اَوأَْرضً  َجِديَدةً، َسَماَواتٍ  نَْنتَِظرُ  َوْعِدهِ  بَِحَسبِ  َولِكنَّنَا تَُذوُب. ُمْحتَِرقَةً  َواْلَعنَاِصرُ 

. فِيهَا يَْسُكنُ  َجِديَدةً،  تُوَجُدوالِ  اْجتَِهُدوا هِذِه، ُمْنتَِظُرونَ  أَْنتُمْ  إِذْ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا لِذلِكَ  اْلبِرُّ

 َخَلًَصا. َربِّنَا أَنَاةَ  َواْحِسبُوا َسَلٍَم. فِي َعْيٍب، َوالَ  َدنَسٍ  بَِلَ  ِعْنَدهُ 

ا  َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ،ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي  وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (94 - 12:  99) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن   َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 يفِ  َحَصْلتُ  أَنِّي اْلهَْيَكِل، فِي أَُصلِّي َوُكْنتُ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى َرَجْعتُ  َما بَْعدَ  لِي َوَحَدثَ 

 هَاَدتَكَ شَ  يَْقبَلُونَ  الَ  ألَنَّهُمْ  أُوُرَشلِيَم، ِمنْ  َعاِجَلً  َواْخُرجْ  أَْسِرعْ : لِي قَائَِلً  فََرأَْيتُهُ َغْيبٍَة،

،: فَقُْلتُ  َعنِّي.  الَِّذينَ  َمْجَمعٍ  ُكلِّ  فِي َوأَْضِربُ  أَْحبِسُ  ُكْنتُ  أَنِّي يَْعلَُمونَ  هُمْ  يَاَربُّ

 ْتلِِه،بِقَ  َوَراِضيًا َواقِفًا أَنَا ُكْنتُ  َشِهيِدكَ  اْستِفَانُوسَ  َدمُ  ُسفِكَ  َوِحينَ  بَِك. يُْؤِمنُونَ 

 فََسِمُعوا ا.بَِعيدً  األَُممِ  إِلَى َسأُْرِسلُكَ  فَإِنِّي اْذهَْب،: لِي فَقَالَ  قَتَلُوهُ. الَِّذينَ  ثِيَابَ  َوَحافِظًا

 ألَنَّهُ األَْرِض، ِمنَ  هَذا ِمْثلَ  ُخذْ » :قَائِلِينَ  أَْصَواتَهُمْ  َرفَُعوا ثُمَّ  اْلَكلَِمةَ، هِذهِ  َحتَّى لَهُ

 ًراُغبَا َويَْرُمونَ  ثِيَابَهُمْ  َويَْطَرُحونَ  يَِصيُحونَ  َكانُوا َوإِذْ  .«يَِعيشَ  أَنْ  يَُجوزُ  الَ  َكانَ 

، إِلَى  يَْعلَمَ لِ  بَِضَربَاٍت، يُْفَحصَ  أَنْ  قَائَِلً  اْلُمَعْسَكِر، إِلَى بِهِ  يُْذهَبَ  أَنْ  األَِميرُ  أََمرَ  اْلَجوِّ

 هَكَذا. َعلَْيهِ  يَْصُرُخونَ  َكانُوا َسبَبٍ  ألَيِّ 

بِّ تَْنُمو  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (40 - 06:  19) يُوَحنا
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُهِمن 
 

 0 ، 9:  21 مز

 تِىوَخطيَّ  بإْثِمى، عارفٌ  ألنِّى .تُطهَّرنِى َخطيَّتِى وِمنْ  إْثِمى، ِمنْ  َكثيراً  تَْغسلُنِى

 .هَلِّلُويَا .حينٍ  كلِّ  فى أَماِمى
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َذاه آيَاتٍ  أََماَمهُمْ  َصنَعَ  قَدْ  َكانَ  أَنَّهُ َوَمعَ  َعْنهُْم. َوإْختَفَى َمَضى ثُمَّ  بِهَذا يَُسوعُ  تََكلَّمَ 

،» :قَالَهُ الَذي النَّبِيِّ  إَِشْعيَاءَ  قَْولُ  لِيَتِمَّ  بِِه، يُْؤِمنُوا لَمْ  َعَدُدهَا،  بََرنَا؟خَ  َصدَّقَ  َمنْ  يَاَربُّ

؟ ِذَراعُ  اْستُْعلِنَتْ  َولَِمنِ  بِّ  :أَْيًضا قَالَ  إَِشْعيَاءَ  ألَنَّ  يُْؤِمنُوا أَنْ  يَْقِدُروا لَمْ  لِهَذا «الرَّ

 بِِهْم،بِقُلُو َويَْشُعُروا بُِعيُونِِهْم، يُْبِصُروا لِئََلَّ  قُلُوبَهُْم، َوأَْغلَظَ  ُعيُونَهُْم، أَْعَمى قَدْ »

 ذلِكَ  َمعَ  َولِكنْ  َعْنهُ. َوتََكلَّمَ  َمْجَدهُ  َرأَى ِحينَ  هَذا إَِشْعيَاءُ  قَالَ  .«فَأَْشفِيَهُمْ  َويَْرِجُعوا

َؤَساءِ  ِمنَ  َكثِيُرونَ  بِهِ  آَمنَ  يِسيِّينَ  لَِسبَبِ  أَنَّهُمْ  َغْيرَ  أَْيًضا، الرُّ  لِئََلَّ  بِِه، وايَْعتَِرفُ  لَمْ  اْلفَرِّ

 هللاِ. َمْجدِ  ِمنْ  أَْكثَرَ  النَّاسِ  َمْجدَ  أََحبُّوا ألَنَّهُمْ  اْلَمْجَمعِ، َخاِرجَ  يَِصيُروا

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الَسابع من الُصوم الُمقدس ربعاءيوم األ
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (10:  11 - 09:  13) األمثَال ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،األمثَال لُِسليمان الحكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

يقِ  َشفَتَا دِّ ، تَْعِرفَانِ  الصِّ  َمْكَرهَةُ  ِغشٍّ  َمَواِزينُ  أََكاِذيُب. األَْشَرارِ  َوفَمُ  اْلَمْرِضيَّ

، بِّ ِحيحُ  َواْلَوْزنُ  الرَّ  ِعينَ اْلُمتََواضِ  َوَمعَ  اْلهََواُن، فَيَأْتِي اْلِكْبِريَاءُ  تَأْتِي ِرَضاهُ. الصَّ

 ْلِغنَىا يَْنفَعُ  الَ  يُْخِربُهُْم. اْلَغاِدِرينَ  َواْعِوَجاجُ  تَْهِديِهْم، اْلُمْستَقِيِمينَ  اِْستِقَاَمةُ  ِحْكَمةٌ.

َخِط، يَْومِ  فِي ا السَّ ي اْلبِرُّ  أَمَّ مُ  اْلَكاِملِ  بِرُّ  اْلَمْوِت. ِمنَ  فَيُنَجِّ ا طَِريقَهُ، يُقَوِّ يرُ الشِّ  أَمَّ  رِّ

ِه. فَيَْسقُطُ  يِهْم، اْلُمْستَقِيِمينَ  بِرُّ  بَِشرِّ ا يُنَجِّ  َمْوتِ  ْندَ عِ  بِفََساِدِهْم. فَيُْؤَخُذونَ  اْلَغاِدُرونَ  أَمَّ

يرٍ  إِْنَسانٍ  يقُ  يَبِيُد. األَثََمةِ  َوُمْنتَظَرُ  َرَجاُؤهُ، يَْهلِكُ  ِشرِّ دِّ يِق، ِمنَ  يَْنُجو اَلصِّ  َويَأْتِي الضِّ

يرُ  رِّ يقُونَ  يَْنُجو َوبِاْلَمْعِرفَةِ  َصاِحبَهُ، اْلُمنَافِقُ  يُْخِربُ  بِاْلفَمِ  َمَكانَهُ. الشِّ دِّ  بَِخْيرِ  .الصِّ

يقِينَ  دِّ  ْعلُوتَ  اْلُمْستَقِيِمينَ  بِبََرَكةِ  هُتَاٌف. األَْشَرارِ  هََلَكِ  َوِعْندَ  اْلَمِدينَةُ، تَْفَرحُ  الصِّ

ا اْلفَْهِم، نَاقِصُ  هُوَ  َصاِحبَهُ اَْلُمْحتَقِرُ  تُْهَدُم. األَْشَرارِ  َوبِفَمِ  اْلَمِدينَةُ،  اْلفَْهمِ  ُذو أَمَّ

اِعي فَيَْسُكُت. ، يُْفِشي بِاْلِوَشايَةِ  السَّ رَّ وحِ  َواألَِمينُ  السِّ  .األَْمرَ  يَْكتُمُ  الرُّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (11 - 1:  22)ِسفِر إشعياء 
 

،إشعياء  ِسْفرِ  ِمنْ  َسةَ  بََرَكتَهُ النَّبِيِّ   .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

يِهْم، َشْعبِي َوأَْخبِرْ  َكبُوق َصْوتَكَ  اِْرفَعْ  تُْمِسكْ  الَ  َعال بَِصْوتٍ  نَادِ »  ْيتَ َوبَ  بِتََعدِّ

ونَ  فَيَْوًما، يَْوًما يَْطلُبُونَ  َوإِيَّايَ  بَِخطَايَاهُْم. يَْعقُوبَ   ةٍ َكأُمَّ  طُُرقِي بَِمْعِرفَةِ  َويَُسرُّ
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ا، َعِملَتْ  ونَ  اْلبِرِّ  أَْحَكامِ  َعنْ  يَْسأَلُونَنِي إِلِههَا قََضاءَ  تَْتُركْ  َولَمْ  بِّرً  إِلَى بِ بِالتَّقَرُّ  يَُسرُّ

 يَْومِ  فِي إِنَُّكمْ  هَا تَُلَِحْظ؟ َولَمْ  أَْنفَُسنَا َذلَّْلنَا تَْنظُْر، َولَمْ  ُصْمنَا اَذالِمَ : يَقُولُونَ  هللاِ.

ةً، تُوِجُدونَ  َصْوِمُكمْ  ُروَن. أَْشَغالُِكمْ  َوبُِكلِّ  َمَسرَّ  َوالنَِّزاعِ  لِْلُخُصوَمةِ  إِنَُّكمْ  هَا تَُسخِّ

رِّ  بِلَْكَمةِ  َولِتَْضِربُوا تَُصوُموَن،  فِي ْوتُِكمْ صَ  لِتَْسِميعِ  اْليَْومَ  َكَما تَُصوُمونَ  لَْستُمْ  الشَّ

 األََسلَةِ كَ  يُْحنِي نَْفَسهُ، فِيهِ  اإِلْنَسانُ  يَُذلِّلُ  يَْوًما أَْختَاُرهُ؟ َصْومٌ  يَُكونُ  هَذا أَِمْثلُ  اْلَعَلَِء.

؟ َمْقبُوالً  َويَْوًما َصْوًما هَذا تَُسمِّي هَلْ  َوَرَماًدا ِمْسًحا تَْحتَهُ َوْيْفُرشُ  َرْأَسهُ، بِّ  لِلرَّ

رِّ  قُيُودِ  َحلَّ : أَْختَاُرهُ  َصْوًما هَذا أَلَْيسَ   اْلَمْسُحوقِينَ  َوإِْطَلَقَ  النِّيِر، ُعقَدِ  فَكَّ  الشَّ

 اْلَمَساِكينَ  تُْدِخلَ  َوأَنْ  ُخْبَزَك، لِْلَجائِعِ  تَْكِسرَ  أَنْ  أَلَْيسَ  نِيٍر. ُكلِّ  َوقَْطعَ  أَْحَراًرا،

 .لَْحِمكَ  َعنْ  تَتََغاَضى الَ  َوأَنْ  تَْكُسوهُ، أَنْ  ُعْريَانًا َرأَْيتَ  إَِذا بَْيتَِك؟ إِلَى التَّائِِهينَ 

ْبحِ  ِمْثلَ  يَْنفَِجرُ  ِحينَئِذٍ » تُكَ  َوتَْنبُتُ  نُوُرَك، الصُّ  أََماَمَك، كَ بِرُّ  َويَِسيرُ  َسِريًعا، ِصحَّ

بِّ  َوَمْجدُ  بُّ  فَيُِجيبُ  تَْدُعو ِحينَئِذٍ  َساقَتََك. يَْجَمعُ  الرَّ  إِنْ  أَنََذاه: فَيَقُولُ  تَْستَِغيثُ  الرَّ

 َجائِعِ،لِلْ  نَْفَسكَ  َوأَْنفَْقتَ  اإِلْثِم. َوَكَلَمَ  بِاألْصبُعِ  َواإِليَماءَ  النِّيرَ  َوَسِطكَ  ِمنْ  نََزْعتَ 

لِيلَةَ، النَّْفسَ  َوأَْشبَْعتَ  اِمسُ  ظََلَُمكَ  َويَُكونُ  نُوُرَك، الظُّْلَمةِ  فِي يُْشِرقُ  الذَّ  لَ ِمثْ  الدَّ

بُّ  َويَقُوُدكَ  الظُّْهِر. َواِم، َعلَى الرَّ طُ  نَْفَسَك، اْلَجُدوبِ  فِي َويُْشبعُ  الدَّ  كَ ِعظَامَ  َويُنَشِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .« ِميَاهُهُ تَْنقَِطعُ  الَ  ِميَاهٍ  َوَكنَْبعِ  َريَّا َكَجنَّةٍ  فَتَِصيرُ 

 

 (04:  41 - 1:  43)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  فَأََجابَ   «يَُجاِوبُهُ؟ هللاَ  اْلُمَحاجُّ  أَمِ  ُمَوبُِّخهُ، اْلقَِديرَ  يَُخاِصمُ  هَلْ : »فَقَالَ  أَيُّوبَ  الرَّ

بَّ  أَيُّوبُ  فَأََجابَ   فَِمي. َعلَى يَِدي َوَضْعتُ  أَُجاِوبَُك؟ فََماَذا َحقِيٌر، أَنَا هَا: »َوقَالَ  الرَّ

ةً  تَْينِ  أُِجيُب، فََلَ  تََكلَّْمتُ  َمرَّ بُّ  فَأََجابَ  .«أَِزيدُ  فََلَ  َوَمرَّ : قَالَ فَ  اْلَعاِصفَةِ  ِمنَ  أَيُّوبَ  الرَّ

 لَِكيْ  تَْستَْذنِبُنِي ُحْكِمي، تُنَاقِضُ  لََعلَّكَ  فَتُْعلُِمنِي. أَْسأَلُكَ  َكَرُجل َحْقَوْيكَ  ُشدَّ  اآلنَ »
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رَ   لِ بِاْلَجَلَ  اآلنَ  تََزيَّنِ  تُْرِعُد؟ َصْوتِهِ  ِمْثلِ  َوبَِصْوتٍ  ّلِلِ، َكَما ِذَراعٌ  لَكَ  هَلْ  أَْنَت؟ تَتَبَرَّ

، قْ  َواْلبَهَاَء. اْلَمْجدَ  َواْلبَسِ  َواْلِعزِّ  هُ.َواْخفِضْ  ُمتََعظِّمٍ  ُكلَّ  َواْنظُرْ  َغَضبَِك، فَْيضَ  فَرِّ

ُ، ُمتََعظِّمٍ  ُكلِّ  إِلَى اُْنظُرْ  ْ  َمًعا، التَُّرابِ  فِي اْطِمْرهُمْ  َمَكانِِهِم. فِي األَْشَرارَ  َوُدسِ  َوَذّلِلِّ

 هَُوَذا» تَُخلُِّصَك. يَِمينَكَ  ألَنَّ  أَْحَمُدكَ  أَْيًضا فَأَنَا الظََّلَِم. فِي ُوُجوهَهُمْ  َواْحبِسْ 

تُهُ ِهيَ  هَا اْلبَقَِر. ِمْثلَ  اْلُعْشبَ  يَأُْكلُ  َمَعكَ  َصنَْعتُهُ الَِّذي بَِهيُموثُ  تُهُ َمْتنَْيِه، فِي قُوَّ  َوِشدَّ

 أَنَابِيبُ  ِعظَاُمهُ َمْضفُوَرةٌ. فَِخَذْيهِ  ُعُروقُ  َكأَْرَزةٍ  َذنَبَهُ يَْخفِضُ  بَْطنِِه. َعَضلِ  فِي

لُ  هُوَ  َمْمطُوٌل. دٌ َحِدي ِجْرُمهَا نَُحاٍس،  ألَنَّ  َسْيفَهُ. أَْعطَاهُ  َصنََعهُ الَِّذي هللاِ  أَْعَمالِ  أَوَّ

ْدَراتِ  تَْحتَ  هُنَاَك. تَْلَعبُ  اْلبَرِّ  ُوُحوشِ  َوَجِميعَ  َمْرًعى، لَهُ تُْخِرجُ  اْلِجبَالَ   السِّ

ْدَراتُ  تُظَلِّلُهُ َواْلَغِمقَِة. اْلقََصبِ  ِسْترِ  فِي يَْضطَجعُ   َصافُ َصفْ  بِهِ  يُِحيطُ  بِِظلِّهَا السِّ

َواقِي.  هَلْ  .فَِمهِ  فِي األُْرُدنُّ  اْنَدفَقَ  َولَوِ  يَْطَمئِنُّ  هُوَ  يَفِرُّ  فََلَ  يَفِيضُ  النَّْهرُ  هَُوَذا السَّ

، لَِويَاثَانَ  أَتَْصطَادُ » بِِخَزاَمٍة؟ أَْنفُهُ يُْثقَبُ  هَلْ  أََماِمِه؟ ِمنْ  يُْؤَخذُ   تَْضَغطُ  أَوْ  بِِشصٍّ

هُ تَْثقُبُ  أَمْ  َخْطِمِه، فِي أََسلَةً  أَتََضعُ  بَِحْبل؟ لَِسانَهُ  َعاتِ التََّضرُّ  أَيُْكثِرُ  بِِخَزاَمٍة؟ فَكَّ

 َمَعهُ بُ أَتَْلعَ  ُمَؤبًَّدا؟ َعْبًدا فَتَتَِّخَذهُ  َعْهًدا َمَعكَ  يَْقطَعُ  هَلْ  بِاللِّيِن؟ َمَعكَ  يَتََكلَّمُ  أَمْ  إِلَْيَك،

يَّاِدينَ  َجَماَعةُ  تَْحفِرُ  هَلْ  فَتَيَاتَِك؟ ألَْجلِ  تَْربِطُهُ أَوْ  َكاْلُعْصفُوِر،  أَوْ  ْفَرةً،حُ  ألَْجلِهِ  الصَّ

َمِك؟ بِإاِلَلِ  َوَرْأَسهُ ِحَرابًا ِجْلَدهُ  أَتَْمألُ  اْلَكْنَعانِيِّيَن؟ بَْينَ  يَْقِسُمونَهُ  َعلَْيهِ  َدكَ يَ  َضعْ  السَّ

َجاءُ  هَُوَذا اْلقِتَاَل. رُ تَْذكُ  تَُعدْ  الَ   ُشَجاعٍ  ِمنْ  لَْيسَ  بُِرْؤيَتِِه؟ أَْيًضا يَُكبُّ  أَالَ  َكاِذبٌ  بِهِ  الرَّ

َمنِي َمنْ  بَِوْجِهي؟ إًِذا يَقِفُ  فََمنْ  يُوقِظُهُ، َماَواتِ  ُكلِّ  تَْحتَ  َما فَأُوفِيَهُ؟ تَقَدَّ  ي.لِ  هُوَ  السَّ

تِهِ  َوَخبَرِ  أَْعَضائِِه، َعنْ  أَْسُكتُ  الَ » تِِه. َوبَْهَجةِ  قُوَّ  َوَمنْ  لِْبِسِه، َوْجهَ  يَْكِشفُ  َمنْ  ُعدَّ

 َجانُّ مَ  فَْخُرهُ  ُمْرِعبَةٌ. أَْسنَانِهِ  َدائَِرةُ  فَِمِه؟ ِمْصَراَعيْ  يَْفتَحُ  َمنْ  لََجَمتِِه؟ َمْثنَى ِمنْ  يَْدنُو

َمةٌ  َمانَِعةٌ  يحُ  اآلَخَر، يََمسُّ  اْلَواِحدُ  بَِخاتٍِم. َمْضُغوطَةٌ  ُمَحكَّ  ُكلٌّ  بَْينَهَا. تَْدُخلُ  الَ  فَالرِّ

َدةً  بَِصاِحبِِه، ُمْلتَِصقٌ  ِمْنهَا  هُُدبِ كَ  َوَعْينَاهُ  نُوًرا، يَْبَعثُ  ِعطَاُسهُ تَْنفَِصُل. الَ  ُمتَلَكِّ

ْبحِ.  َخانٌ دُ  يَْخُرجُ  َرْيهِ ِمْنخَ  ِمنْ  ِمْنهُ. تَتَطَايَرُ  نَارٍ  َشَرارُ  َمَصابِيحُ  تَْخُرجُ  فَِمهِ  ِمنْ  الصُّ

 يفِ  فِيِه. ِمنْ  يَْخُرجُ  َولَِهيبٌ  َجْمًرا، يُْشِعلُ  نَفَُسهُ ِمْرَجل. ِمنْ  أَوْ  َمْنفُوخٍ  قِْدرٍ  ِمنْ  َكأَنَّهُ
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ةُ، تَبِيتُ  ُعنُقِهِ   الَ  َعلَْيهِ  َمْسبُوَكةٌ  ُمتََلَِصقَةٌ  لَْحِمهِ  َمطَاِوي اْلهَْوُل. يَُدوسُ  َوأََماَمهُ اْلقُوَّ

ُك. َحى. َوقَاسٍ  َكاْلَحَجِر، ُصْلبٌ  قَْلبُهُ تَتََحرَّ  نَ مِ  األَْقِويَاءُ  تَْفَزعُ  نُهُوِضهِ  ِعْندَ  َكالرَّ

 ِدْرٌع. َوالَ  ِمْزَراقٌ  َوالَ  ُرْمحٌ  َوالَ  يَقُوُم، الَ  يَْلَحقُهُ الَِّذي َسْيفُ  يَتِيهُوَن. اْلَمَخاِوفِ 

هُ  الَ  النَِّخِر. َكاْلُعودِ  َوالنَُّحاسَ  َكالتِّْبِن، اْلَحِديدَ  يَْحِسبُ   َجاَرةُ حِ  اْلقَْوسِ  نُْبلُ  يَْستَفِزُّ

. َعْنهُ تَْرجعُ  اْلِمْقَلَعِ  ، اْلِمْقَمَعةَ  يَْحِسبُ  َكاْلقَشِّ مْ  اْهتَِزازِ  َعلَى َويَْضَحكُ  َكقَشٍّ  حِ.الرُّ

ةٌ  َخَزفٍ  قُطَعُ  تَْحتَهُ دُ  َحادَّ  يَْجَعلُ وَ  َكاْلقِْدِر، يَْغلِي اْلُعْمقَ  يَْجَعلُ  الطِّيِن. َعلَى نَْوَرًجا يَُمدِّ

بِيلُ  يُِضيءُ  ِعطَاَرٍة. َكقِْدرِ  اْلبَْحرَ   األَْرضِ  يفِ  لَهُ لَْيسَ  أَْشيََب. اللُّجُّ  فَيُْحَسبُ  َوَراَءهُ  السَّ

 .«يَاءِ اْلِكْبرِ  بَنِي ُكلِّ  ىَعلَ  َملِكٌ  هُوَ  ُمتََعال ُكلِّ  َعلَى يُْشِرفُ  اْلَخْوِف. لَِعَدمِ  ُصنِعَ  نَِظيرٌ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 بَاِكر

 (02 - 92:  14) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 ،  .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 1:  22 مز

 نْ أَ  إِلَى أَْحتَِمي َجنَاَحْيكَ  َوبِِظلِّ  نَْفِسي، إْحتََمتْ  بِكَ  ألَنَّهُ اْرَحْمنِي، هللَاُ  يَا إْرَحْمنِي

 .هَلِّلُويَا .اْلَمَصائِبُ  تَْعبُرَ 
 

إبُن  الَمسيحُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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الً  يَْجلِسُ  الَ  بُْرًجا يَْبنِيَ  أَنْ  يُِريدُ  َوهُوَ  ِمْنُكمْ  َوَمنْ   امَ  ِعْنَدهُ  هَلْ  النَّفَقَةَ، َويَْحِسبُ  أَوَّ

َل، أَنْ  يَْقِدرَ  َوالَ  األََساسَ  يََضعَ  لِئََلَّ  لَِكَمالِِه؟ يَْلَزمُ   ينَ النَّاِظرِ  َجِميعُ  فَيَْبتَِدئَ  يَُكمِّ

َل. أَنْ  يَْقِدرْ  َولَمْ  يَْبنِي اْبتََدأَ  اإِلْنَسانُ  هَذا: قَائِلِينَ  بِِه، يَْهَزأُونَ   َذهَبَ  إِنْ  َملِكٍ  َوأَيُّ  يَُكمِّ

الً  يَْجلِسُ  الَ  َحْرٍب، فِي آَخرَ  َملِكٍ  لُِمقَاتَلَةِ   َعَشَرةِ بِ  يَُلَقِيَ  أَنْ  ِطيعُ يَْستَ  هَلْ : َويَتََشاَورُ  أَوَّ

 َويَْسأَلُ  ِسفَاَرةً  يُْرِسلُ  بَِعيًدا، ذلِكَ  َدامَ  فََما َوإِالَّ  أَْلفًا؟ بِِعْشِرينَ  َعلَْيهِ  يَأْتِي الَِّذي آالَفٍ 

ْلحِ. هُوَ  َما  يلِ  يَُكونَ  أَنْ  يَْقِدرُ  الَ  أَْمَوالِِه، َجِميعَ  يَْتُركُ  الَ  ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  فََكذلِكَ  لِلصُّ

 الَ وَ  ألَْرضٍ  يَْصلُحُ  الَ  يُْصلَُح؟ فَبَِماَذا اْلِمْلُح، فََسدَ  إَِذا َولِكنْ  َجيِّدٌ  اَْلِمْلحُ » تِْلِميًذا.

ْمعِ، أُُذنَانِ  لَهُ َمنْ  َخاِرًجا فَيَْطَرُحونَهُ لَِمْزبَلٍَة، ِ َدائِماً  .«فَْليَْسَمعْ  لِلسَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسالقُ راءات قِ 

 (10 - 4:  13) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 بِرِّ الْ  فِي يَْكتُبُ  ُموَسى ألَنَّ  يُْؤِمُن. َمنْ  لُِكلِّ  لِْلبِرِّ  اْلَمِسيحُ : ِهيَ  النَّاُموسِ  َغايَةَ  ألَنَّ 

ا .«بِهَا َسيَْحيَا يَْفَعلُهَا الَِّذي اإِلْنَسانَ  إِنَّ : »بِالنَّاُموسِ  الَِّذي  َمانِ بِاإِلي الَِّذي اْلبِرُّ  َوأَمَّ

َماِء؟ إِلَى يَْصَعدُ  َمنْ : قَْلبِكَ  فِي تَقُلْ  الَ » :هَكَذا فَيَقُولُ  : أَوْ » ،اْلَمِسيحَ  لِيُْحِدرَ  أَيْ  «السَّ

 َمةُ اَْلَكلِ » يَقُوُل؟ َماَذا لِكنْ  األَْمَواِت. ِمنَ  اْلَمِسيحَ  لِيُْصِعدَ  أَيْ  «اْلهَاِويَِة؟ إِلَى يَْهبِطُ  َمنْ 

 اْعتََرْفتَ  نِ إِ  ألَنَّكَ : بِهَا نَْكِرزُ  الَّتِي اإِليَمانِ  َكلَِمةُ  أَيْ  «قَْلبِكَ  َوفِي فَِمكَ  فِي ِمْنَك، قَِريبَةٌ 

بِّ  بِفَِمكَ   قَْلبَ الْ  ألَنَّ  َخلَْصَت. األَْمَواِت، ِمنَ  أَقَاَمهُ هللاَ  أَنَّ  بِقَْلبِكَ  َوآَمْنتَ  يَُسوَع، بِالرَّ

، بِهِ  يُْؤَمنُ   الَ  بِهِ  ِمنُ يُؤْ  َمنْ  ُكلُّ » :يَقُولُ  اْلِكتَابَ  ألَنَّ  لِْلَخَلَِص. بِهِ  يُْعتََرفُ  َواْلفَمَ  لِْلبِرِّ
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، اْليَهُوِديِّ  بَْينَ  فَْرقَ  الَ  ألَنَّهُ .«يُْخَزى  لَِجِميعِ  َغنِيًّا لِْلَجِميعِ، َواِحًدا َربًّا ألَنَّ  َواْليُونَانِيِّ

بِّ  ْسمِ إبِ  يَْدُعو َمنْ  ُكلَّ » ألَنَّ  بِِه. يَْدُعونَ  الَِّذينَ   .«يَْخلُصُ  الرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (91 - 10:  1) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرسول يُعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

بَ  إَِذا أََحدٌ  يَقُلْ  الَ  بُ  إِنِّي: »ُجرِّ بٍ  َغْيرُ  هللاَ  ألَنَّ  ،«هللاِ  قِبَلِ  ِمنْ  أَُجرَّ ُروِر، ُمَجرَّ  بِالشُّ

بُ  الَ  َوهُوَ  بُ  َواِحدٍ  ُكلَّ  َولِكنَّ  أََحًدا. يَُجرِّ  ثُمَّ  َشْهَوتِِه. ِمنْ  َواْنَخَدعَ  اْنَجَذبَ  إَِذا يَُجرَّ

ْهَوةُ   َوتِيإِخْ  يَا تَِضلُّوا الَ  َمْوتًا. تُْنتِجُ  َكَملَتْ  إَِذا َواْلَخِطيَّةُ  َخِطيَّةً، تَلِدُ  َحبِلَتْ  إَِذا الشَّ

ةٍ  َمْوِهبَةٍ  َوُكلُّ  َصالَِحةٍ  َعِطيَّةٍ  ُكلُّ  األَِحبَّاَء.  أَبِي ِعْندِ  ِمنْ  نَاِزلَةٌ  فَْوُق، ِمنْ  ِهيَ  تَامَّ

 نَُكونَ  لَِكيْ  اْلَحقِّ  بَِكلَِمةِ  فََولََدنَا َشاءَ  َدَوَراٍن. ِظلُّ  َوالَ  تَْغيِيرٌ  ِعْنَدهُ  لَْيسَ  الَِّذي األَْنَواِر،

 اعِ،االْستِمَ  فِي ُمْسِرًعا إِْنَسانٍ  ُكلُّ  لِيَُكنْ  األَِحبَّاَء، إِْخَوتِي يَا إًِذا َخَلَئِقِِه. ِمنْ  بَاُكوَرةً 

 لِذلِكَ  .هللاِ  بِرَّ  يَْصنَعُ  الَ  اإِلْنَسانِ  َغَضبَ  ألَنَّ  اْلَغَضِب، فِي ُمْبِطئًا التََّكلُِّم، فِي ُمْبِطئًا

 أَنْ  اْلقَاِدَرةَ  اْلَمْغُروَسةَ  اْلَكلَِمةَ  بَِوَداَعةٍ  فَاْقبَلُوا َشّر، َوَكْثَرةَ  نََجاَسةٍ  ُكلَّ  اْطَرُحوا

 نُفُوَسُكْم. لِّصَ تُخَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (96 - 90:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ُمهُاسْ  إِْنَسانًا ألَنَّ  الطَِّريِق، هَذا بَِسبَبِ  بِقَلِيل لَْيسَ  َشَغبٌ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  فِي َوَحَدثَ 

ٌَ  ِديِمْتِريُوُس، ةٍ  هَيَاِكلِ  َصانِعُ  َصائِ بُ  َكانَ  ألَْرطَاِميَس، فِضَّ نَّاعَ  يَُكسِّ  بًاَمْكسَ  الصُّ

َجالُ  أَيُّهَا» :َوقَالَ  اْلَعَملِ  ذلِكَ  ِمْثلِ  فِي َواْلفََعلَةَ  فََجَمَعهُمْ  بِقَلِيل. لَْيسَ   ْعلَُمونَ تَ  أَْنتُمْ  الرِّ

نَاَعِة. هِذهِ  ِمنْ  ِهيَ  إِنََّما ِسَعتَنَا أَنَّ   سَ أَفَسُ  ِمنْ  لَْيسَ  أَنَّهُ َوتَْسَمُعونَ  تَْنظُُرونَ  َوأَْنتُمْ  الصِّ

 إِنَّ : قَائَِلً  َكثِيًرا َجْمًعا هَذا بُولُسُ  َوأََزاغَ  اْستََمالَ  تَْقِريبًا، أَِسيَّا َجِميعِ  ِمنْ  بَلْ  فَقَْط،

 .«آلِهَةً  لَْيَستْ  بِاألَيَاِدي تُْصنَعُ  الَّتِي

بِّ تَْنُمو  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (42 - 02:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُهِمن 
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 تِىوَخطيَّ  بإْثِمى، عارفٌ  ألنِّى .تُطهَّرنِى َخطيَّتِى وِمنْ  إْثِمى، ِمنْ  َكثيراً  تَْغسلُنِى

 .هَلِّلُويَا .حينٍ  كلِّ  فى أَماِمى
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وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 فََلَ  بِي يُْؤِمنْ  َوَمنْ  يَُجوُع، فََلَ  إِلَيَّ  يُْقبِلْ  َمنْ  اْلَحيَاةِ  ُخْبزُ  هُوَ  أَنَا» :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ 

 ْعِطينِييُ َما ُكلُّ  تُْؤِمنُوَن. َولَْستُمْ  َرأَْيتُُمونِي، قَدْ  إِنَُّكمْ : لَُكمْ  قُْلتُ  َولِكنِّي أَبًَدا. يَْعطَشُ 

َماِء، ِمنَ  نََزْلتُ  قَدْ  ألَنِّي َخاِرًجا. أُْخِرْجهُ الَ  إِلَيَّ  يُْقبِلْ  َوَمنْ  يُْقبُِل، فَإِلَيَّ  اآلبُ   ْيسَ لَ  السَّ

 ُكلَّ  أَنَّ  :أَْرَسلَنِي الَِّذي اآلبِ  َمِشيئَةُ  َوهِذهِ  أَْرَسلَنِي. الَِّذي َمِشيئَةَ  بَلْ  َمِشيئَتِي، ألَْعَملَ 

 لَِّذيا َمِشيئَةُ  ِهيَ  هِذهِ  ألَنَّ  األَِخيِر. اْليَْومِ  فِي أُقِيُمهُ بَلْ  َشْيئًا، ِمْنهُ أُْتلِفُ  الَ  أَْعطَانِي َما

 اْليَْومِ  فِي أُقِيُمهُ َوأَنَا أَبَِديَّةٌ، َحيَاةٌ  لَهُ تَُكونُ  بِهِ  َويُْؤِمنُ  االْبنَ  يََرى َمنْ  ُكلَّ  أَنَّ : أَْرَسلَنِي

ُرونَ  اْليَهُودُ  فََكانَ  .«األَِخيرِ   ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي اْلُخْبزُ  هُوَ  أَنَا» :قَالَ  ألَنَّهُ َعلَْيهِ  يَتََذمَّ

َماءِ  ِه؟وَ  بِأَبِيهِ  َعاِرفُونَ  نَْحنُ  الَِّذي يُوُسَف، ْبنَ  يَُسوعَ  هُوَ  هَذا أَلَْيسَ : »َوقَالُوا .«السَّ  أُمِّ

َماِء؟ ِمنَ  نََزْلتُ  إِنِّي: هَذا يَقُولُ  فََكْيفَ  ُرو الَ » :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ  «السَّ  اتَتََذمَّ

 أُقِيُمهُ أَنَاوَ  أَْرَسلَنِي، الَِّذي اآلبُ  يَْجتَِذْبهُ لَمْ  إِنْ  إِلَيَّ  يُْقبِلَ  أَنْ  أََحدٌ  يَْقِدرُ  الَ  بَْينَُكْم. فِيَما

 َمنْ  فَُكلُّ  هللاِ  ِمنَ  ُمتََعلِِّمينَ  اْلَجِميعُ  َويَُكونُ : األَْنبِيَاءِ  فِي َمْكتُوبٌ  إِنَّهُ األَِخيِر. اْليَْومِ  فِي

ِ َدائِماً   .«إِلَيَّ  يُْقبِلُ  َوتََعلَّمَ  اآلبِ  ِمنَ  َسِمعَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِمن اإلسبوع الَسابع من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال

 

 نِبُِوات بَاِكر

 (96 - 10:  11) األمثال ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُم ،األمثال لُِسليمان الَحكيم ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

اِعي ، يُْفِشي بِاْلِوَشايَةِ  السَّ رَّ وحِ  َواألَِمينُ  السِّ  يَْسقُطُ  تَْدبِيرٌ  الَ  َحْيثُ  األَْمَر. يَْكتُمُ  الرُّ

ْعُب، ا الشَّ  َمنْ وَ  َغِريبًا، يَْضَمنُ  َمنْ  يَُضرُّ  َضَرًرا اْلُمِشيِريَن. فَبَِكْثَرةِ  اْلَخَلَصُ  أَمَّ

. األَْيِدي َصْفقَ  يُْبِغضُ  لُ  النِّْعَمةِ  َذاتُ  اَْلَمْرأَةُ  ُمْطَمئِنٌّ اءُ  َكَراَمةً، تَُحصِّ  َواألَِشدَّ

لُونَ  ُجلُ  ِغنًى. يَُحصِّ ِحيمُ  اَلرَّ رُ  َواْلقَاِسي نَْفِسِه، إِلَى يُْحِسنُ  الرَّ يرُ اَلشِّ  لَْحَمهُ. يَُكدِّ  رِّ

، أُْجَرةَ  يَْكَسبُ  اِرعُ  ِغشٍّ  َكذلِكَ  اْلَحيَاةِ  إِلَى يَُؤولُ  اْلبِرَّ  أَنَّ  َكَما أََمانٍَة. أُْجَرةَ  اْلبِرَّ  َوالزَّ

رَّ  يَْتبَعُ  َمنْ  بِّ  َكَراهَةُ  َمْوتِِه. فَإِلَى الشَّ  ِريِق.الطَّ  ُمْستَقِيُمو َوِرَضاهُ  اْلقَْلِب، ُمْلتَُوو الرَّ

رُ  الَ  لِيَدٍ  يَدٌ  يُر، يَتَبَرَّ رِّ ا الشِّ يقِينَ  نَْسلُ  أَمَّ دِّ  ِطيَسةِ فِنْ  فِي َذهَبٍ  ِخَزاَمةُ  فَيَْنُجو. الصِّ

 األَْشَرارِ  َرَجاءُ  فَقَطْ  َخْيرٌ  األَْبَرارِ  َشْهَوةُ  اْلَعْقِل. اْلَعِديَمةُ  اْلَجِميلَةُ  اْلَمْرأَةُ  ِخْنِزيَرةٍ 

قُ  َمنْ  يُوَجدُ  َسَخطٌ.  ْلفَْقِر.ا إِلَى َوإِنََّما الَلَّئِقِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  يُْمِسكُ  َوَمنْ  أَْيًضا، فَيَْزَدادُ  يُفَرِّ

ِخيَّةُ  النَّْفسُ  ُن، السَّ  ْعُب،الشَّ  يَْلَعنُهُ اْلِحْنطَةِ  ُمْحتَِكرُ  يُْرَوى. أَْيًضا هُوَ  َواْلُمْرِوي تَُسمَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .اْلبَائِعِ  َرْأسِ  َعلَى َواْلبََرَكةُ 
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 (16 - 2:  62)ِسفِر إشِعياء 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،إشِعياء النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  قَالَ  هَكَذا  فِيهِ  نَّ ألَ  تُْهلِْكهُ الَ : قَائِلٌ  فَيَقُولُ  اْلُعْنقُوِد، فِي يُوَجدُ  السَُّلَفَ  أَنَّ  َكَما: الرَّ

. أُْهلِكَ  الَ  َحتَّى َعبِيِدي ألَْجلِ  أَْعَملُ  هَكَذا بََرَكةً   نَْسَلً  يَْعقُوبَ  ِمنْ  أُْخِرجُ  بَلْ  اْلُكلَّ

، فَيَِرثُهَا لِِجبَالِي، َواِرثًا يَهُوَذا َوِمنْ   اُرونُ شَ  فَيَُكونُ  هُنَاَك. َعبِيِدي َوتَْسُكنُ  ُمْختَاِريَّ

ا» طَلَبُونِي. الَِّذينَ  لَِشْعبِي بَقٍَر، َمْربِضَ  َعُخورَ  َوَواِدي َغنٍَم، َمْرَعى  نَ الَِّذي أَْنتُمُ  أَمَّ

بَّ  تََرُكوا ْعدِ  َوَرتَّبُوا قُْدِسي، َجبَلَ  َونَُسوا الرَّ ْعدِ  َوَمألُوا َمائَِدةً، األَْكبَرِ  لِلسَّ  لِلسَّ

ْيِف، أَُعيِّنُُكمْ  فَإِنِّي َمْمُزوَجةً، َخْمًرا األَْصَغرِ  ْبحِ، ُكلُُّكمْ  َوتَْجثُونَ  لِلسَّ  َعْوتُ دَ  ألَنِّي لِلذَّ

رَّ  َعِمْلتُمُ  بَلْ  تَْسَمُعوا، فَلَمْ  تََكلَّْمتُ  تُِجيبُوا، فَلَمْ  ، فِي الشَّ  بِِه. أَُسرَّ  لَمْ  امَ  َواْختَْرتُمْ  َعْينَيَّ

يِّدُ  قَالَ  هَكَذا لِذلِكَ  بُّ  السَّ  َعبِيِدي هَُوَذا تَُجوُعونَ  َوأَْنتُمْ  يَأُْكلُونَ  َعبِيِدي هَُوَذا: الرَّ

 َعبِيِدي هَُوَذا تَْخَزْوَن. َوأَْنتُمْ  يَْفَرُحونَ  َعبِيِدي هَُوَذا تَْعطَُشونَ  َوأَْنتُمْ  يَْشَربُونَ 

 وحِ الرُّ  اْنِكَسارِ  َوِمنِ  اْلقَْلِب، كآبَةِ  ِمنْ  تَْصُرُخونَ  َوأَْنتُمْ  اْلقَْلبِ  يبَةِ طِ  ِمنْ  يَتََرنَُّمونَ 

، لَْعنَةً  اْسَمُكمْ  َوتُْخلِفُونَ  تَُوْلِولُوَن. يِّدُ  فَيُِميتُكَ  لُِمْختَاِريَّ بُّ  السَّ  اْسًما بِيَدهُ عَ  َويَُسمِّي الرَّ

كُ  فَالَِّذي آَخَر. كُ  األَْرضِ  فِي يَتَبَرَّ ، بِإِلهِ  يَتَبَرَّ  يَْحلِفُ  األَْرضِ  فِي يَْحلِفُ  َوالَِّذي اْلَحقِّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .اْلَحقِّ  بِإِلهِ 
 

 (6 - 1:  49)ِسفِر أيُوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيُوب الَصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بَّ  أَيُّوبُ  فَأََجابَ   أَْمٌر. كَ َعلَيْ  يَْعُسرُ  َوالَ  َشْيٍء، ُكلَّ  تَْستَِطيعُ  أَنَّكَ  َعلِْمتُ  قَدْ : »فَقَالَ  الرَّ

 فَْوقِي بَ بَِعَجائِ  أَْفهَمْ  لَمْ  بَِما نَطَْقتُ  قَدْ  َولِكنِّي َمْعِرفٍَة؟ بَِلَ  اْلقََضاءَ  يُْخفِي الَِّذي َذا فََمنْ 
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 َك،َعنْ  َسِمْعتُ  قَدْ  األُُذنِ  بَِسْمعِ  فَتَُعلُِّمنِي. أَْسأَلُكَ  أَتََكلَّمُ  َوأَنَا اآلنَ  اِْسَمعِ  أَْعِرْفهَا. لَمْ 

َمادِ  التَُّرابِ  فِي َوأَْنَدمُ  أَْرفُضُ  لِذلِكَ  َعْينِي. َرأَْتكَ  َواآلنَ   .«َوالرَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 بَاِكر

 (92 - 93:  93) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 1:  60 مز

رُ  إِلَْيكَ . أَْنتَ  إِلِهي هللَاُ، يَا  أَْرضٍ  يفِ  َجَسِدي إِلَْيكَ  يَْشتَاقُ  نَْفِسي، إِلَْيكَ  َعِطَشتْ . أُبَكِّ

 .هَلِّلُويَا .َماءٍ  بَِلَ  َويَابَِسةٍ  نَاِشفَةٍ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

َمتْ  ِحينَئِذٍ   :لَهَا قَالَ فَ  َشْيئًا. ِمْنهُ َوطَلَبَتْ  َوَسَجَدتْ  ْبنَْيهَا،إ َمعَ  َزْبِدي اْبنَيْ  أُمُّ  إِلَْيهِ  تَقَدَّ

 َواآلَخرُ  يَِمينِكَ  َعنْ  َواِحدٌ  هَذانِ  اْبنَايَ  يَْجلِسَ  أَنْ  قُلْ » :لَهُ قَالَتْ  «تُِريِديَن؟ َماَذا»

 تَْطلُبَانِ  َما تَْعلََمانِ  لَْستَُما» :َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ  .«َملَُكوتِكَ  فِي اْليََسارِ  َعنِ 

 الَّتِي ْبَغةِ بِالصِّ  تَْصطَبَِغا َوأَنْ  أَنَا، أَْشَربُهَا َسْوفَ  الَّتِي اْلَكأْسَ  تَْشَربَا أَنْ  أَتَْستَِطيَعانِ 

 َُ ا: »لَهَُما فَقَالَ  .«نَْستَِطيعُ » :لَهُ قَاالَ  «أَنَا؟ بِهَا أَْصطَب  فَتَْشَربَانِهَا، َكأِْسي أَمَّ

ْبَغةِ  َُ  الَّتِي َوبِالصِّ ا تَْصطَبَِغانِ  أَنَا بِهَا أَْصطَبِ  َساِرييَ  َوَعنْ  يَِميني َعنْ  اْلُجلُوسُ  َوأَمَّ

ا .«أَبِي ِمنْ  لَهُمْ  أُِعدَّ  لِلَِّذينَ  إِالَّ  أُْعِطيَهُ أَنْ  لِي فَلَْيسَ   نْ مِ  اْغتَاظُوا اْلَعَشَرةُ  َسِمعَ  فَلَمَّ



 من اإلسبوع الَسابع من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
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 يَُسوُدونَهُْم، األَُممِ  ُرَؤَساءَ  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ : »َوقَالَ  يَُسوعُ  فََدَعاهُمْ  األََخَوْيِن. أَْجلِ 

 َعِظيًما فِيُكمْ  يَُكونَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ  بَلْ  فِيُكمْ  هَكَذا يَُكونُ  فََلَ  َعلَْيِهْم. يَتََسلَّطُونَ  َواْلُعظََماءَ 

الً  فِيُكمْ  يَُكونَ  نْ أَ  أََرادَ  َوَمنْ  َخاِدًما، لَُكمْ  فَْليَُكنْ   اإِلْنَسانِ  اْبنَ  أَنَّ  َكَما َعْبًدا، لَُكمْ  فَْليَُكنْ  أَوَّ

 .«َكثِيِرينَ  َعنْ  فِْديَةً  نَْفَسهُ َولِيَْبِذلَ  لِيَْخِدَم، بَلْ  لِيُْخَدمَ  يَأْتِ  لَمْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 2:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  كورونثوس، أهل إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 أَْجلِ  ِمنْ  لَُكمْ  بِيًداعَ  بِأَْنفُِسنَا َولِكنْ  َربًّا، يَُسوعَ  بِاْلَمِسيحِ  بَلْ  بِأَْنفُِسنَا، نَْكِرزُ  لَْسنَا فَإِنَّنَا

 نَا،قُلُوبِ  فِي أَْشَرقَ  الَِّذي هُوَ  ،«ظُْلَمةٍ  ِمنْ  نُورٌ  يُْشِرقَ  أَنْ » :قَالَ  الَِّذي هللاَ  ألَنَّ  يَُسوَع.

 َزفِيٍَّة،خَ  أََوانٍ  فِي اْلَكْنزُ  هَذا لَنَا َولِكنْ  اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ  َوْجهِ  فِي هللاِ  َمْجدِ  َمْعِرفَةِ  إِلنَاَرةِ 

ةِ  فَْضلُ  لِيَُكونَ   ُمتََحيِِّريَن، نَ ُمتََضايِقِي َغْيرَ  لِكنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  فِي ُمْكتَئِبِينَ  ِمنَّا. الَ  ّلِلِ  اْلقُوَّ

 ِكيَن.هَالِ  َغْيرَ  لِكنْ  َمْطُروِحيَن، َمْتُروِكينَ  َغْيرَ  لِكنْ  ُمْضطَهَِديَن، يَائِِسيَن. َغْيرَ  لِكنْ 

بِّ  إَِماتَةَ  ِحينٍ  ُكلَّ  اْلَجَسدِ  فِي َحاِملِينَ   فِي أَْيًضا يَُسوعَ  َحيَاةُ  تُْظهَرَ  لَِكيْ  يَُسوَع، الرَّ

 َحيَاةُ  تَْظهَرَ  لَِكيْ  يَُسوَع، أَْجلِ  ِمنْ  لِْلَمْوتِ  َدائًِما نَُسلَّمُ  األَْحيَاءَ  نَْحنُ  ألَنَّنَا َجَسِدنَا.

 لَنَا إِذْ فَ  فِيُكْم. اْلَحيَاةُ  َولِكنِ  فِينَا، يَْعَملُ  اْلَمْوتُ  إًِذا اْلَمائِِت. َجَسِدنَا فِي أَْيًضا يَُسوعَ 

 نُْؤِمنُ  أَْيًضا نَْحنُ  ،«تََكلَّْمتُ  لِذلِكَ  آَمْنتُ » :اْلَمْكتُوب َحَسبَ  َعْينُهُ، اإِليَمانِ  ُروحُ 

بَّ  أَقَامَ  الَِّذي أَنَّ  َعالِِمينَ  أَْيًضا. نَتََكلَّمُ  َولِذلِكَ   يَُسوَع،بِ  أَْيًضا نَْحنُ  َسيُقِيُمنَا يَُسوعَ  الرَّ

 قَدْ  َوِهيَ  النِّْعَمةُ  تَُكونَ  لَِكيْ  أَْجلُِكْم، ِمنْ  ِهيَ  األَْشيَاءِ  َجِميعَ  ألَنَّ  َمَعُكْم. َويُْحِضُرنَا

ْكرَ  تَِزيدُ  بِاألَْكثَِريَن، َكثَُرتْ   َسانُنَاإِنْ  َكانَ  َوإِنْ  بَلْ  نَْفَشُل، الَ  لِذلِكَ  هللاِ. لَِمْجدِ  الشُّ



 من اإلسبوع الَسابع من الُصوم الُمقدس َخميسيوم ال
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اِخلُ  يَْفنَى، اْلَخاِرجُ  دُ  فَالدَّ  أَْكثَرَ  لَنَا ْنِشئُ تُ  اْلَوْقتِيَّةَ  ِضيقَتِنَا ِخفَّةَ  ألَنَّ  فَيَْوًما. يَْوًما يَتََجدَّ

 الَ  الَّتِي إِلَى بَلْ  تَُرى، الَّتِي األَْشيَاءِ  إِلَى نَاِظِرينَ  َغْيرُ  َونَْحنُ  أَبَِديًّا. َمْجدٍ  ثِقَلَ  فَأَْكثَرَ 

ا َوْقتِيَّةٌ، تَُرى الَّتِي ألَنَّ  تَُرى  فَأَبَِديَّةٌ. تَُرى الَ  الَّتِي َوأَمَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (94 - 10:  0) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

بُوا الَ   اْلَمْوتِ  نَ مِ  اْنتَقَْلنَا قَدِ  أَنَّنَا نَْعلَمُ  نَْحنُ  يُْبِغُضُكْم. اْلَعالَمُ  َكانَ  إِنْ  إِْخَوتِي يَا تَتََعجَّ

 يُْبِغضُ  َمنْ  ُكلُّ  اْلَمْوِت. فِي يَْبقَ  أََخاهُ  يُِحبَّ  الَ  َمنْ  اإِلْخَوةَ  نُِحبُّ  ألَنَّنَا اْلَحيَاِة، إِلَى

 فِيِه. ابِتَةٌ ثَ  أَبَِديَّةٌ  َحيَاةٌ  لَهُ لَْيسَ  نَْفسٍ  قَاتِلِ  ُكلَّ  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  َوأَْنتُمْ  نَْفٍس، لُ قَاتِ  فَهُوَ  أََخاهُ 

 نُفُوَسنَا عَ نَضَ  أَنْ  لَنَا يَْنبَِغي فَنَْحنُ  ألَْجلِنَا، نَْفَسهُ َوَضعَ  َذاكَ  أَنَّ : اْلَمَحبَّةَ  َعَرْفنَا قَدْ  بِهَذا

ا اإِلْخَوِة. ألَْجلِ   أَْحَشاَءهُ  َوأَْغلَقَ  ُمْحتَاًجا، أََخاهُ  َونَظَرَ  اْلَعالَِم، َمِعيَشةُ  لَهُ َكانَ  َمنْ  َوأَمَّ

 بِاْلَعَملِ  بَلْ  ،بِاللَِّسانِ  َوالَ  بِاْلَكَلَمِ  نُِحبَّ  الَ  أَْوالَِدي، يَا فِيِه؟ هللاِ  َمَحبَّةُ  تَْثبُتُ  فََكْيفَ  َعْنهُ،

. اَمهُ. قُلُوبَنَا َونَُسكِّنُ  اْلَحقِّ  ِمنَ  أَنَّنَا نَْعِرفُ  َوبِهَذا َواْلَحقِّ  فَاّلِلُ  اقُلُوبُنَ  الََمْتنَا إِنْ  ألَنَّهُ قُدَّ

 ِمنْ  قَةٌ ثِ  فَلَنَا قُلُوبُنَا، تَلُْمنَا لَمْ  إِنْ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا َشْيٍء. ُكلَّ  َويَْعلَمُ  قُلُوبِنَا، ِمنْ  أَْعظَمُ 

 اْلَمْرِضيَّةَ  األَْعَمالَ  َونَْعَملُ  َوَصايَاهُ، نَْحفَظُ  ألَنَّنَا ِمْنهُ، نَنَالُ  َسأَْلنَا َوَمْهَما هللاِ. نَْحوِ 

 ًضابَعْ  بَْعُضنَا َونُِحبَّ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  اْبنِهِ  بِاْسمِ  نُْؤِمنَ  أَنْ : َوِصيَّتُهُ ِهيَ  َوهِذهِ  أََماَمهُ.

 ْثبُتُ يَ  أَنَّهُ نَْعِرفُ  َوبِهَذا فِيهِ  َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتْ  َصايَاهُ وَ  يَْحفَظْ  َوَمنْ  َوِصيَّةً. أَْعطَانَا َكَما

وحِ  ِمنَ : فِينَا  أَْعطَانَا. الَِّذي الرُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه 
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 (6:  96 - 90:  92) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا اْلَغدِ  فَفِي  ْستَِماعِ اال َدارِ  إِلَى َوَدَخَلَ  َعِظيٍم، اْحتِفَال فِي َوبَْرنِيِكي أَْغِريبَاسُ  َجاءَ  لَمَّ

ِميَن، اْلَمِدينَةِ  َوِرَجالِ  األَُمَراءِ  َمعَ   :وسُ فَْستُ  فَقَالَ  بِبُولَُس. فَأُتِيَ  فَْستُوسُ  أََمرَ  اْلُمقَدَّ

َجالُ  أَْغِريبَاسُ  اْلَملِكُ  أَيُّهَا»  الَِّذي هَذا تَْنظُُرونَ  أَْنتُمْ  أَْجَمُعوَن، َمَعنَا اْلَحاِضُرونَ  َوالرِّ

لَ   ِغييَْنبَ  الَ  أَنَّهُ َصاِرِخينَ  َوهُنَا، أُوُرَشلِيمَ  فِي اْليَهُودِ  ُجْمهُورِ  ُكلُّ  ِجهَتِهِ  ِمنْ  إِلَيَّ  تََوسَّ

ا بَْعُد. يَِعيشَ  أَنْ  ا أَنَا َوأَمَّ  َرفَعَ  دْ قَ  َوهُوَ  اْلَمْوَت، يَْستَِحقُّ  َشْيئًا يَْفَعلْ  لَمْ  أَنَّهُ َوَجْدتُ  فَلَمَّ

 ألَْكتُبَ  ِجهَتِهِ  ِمنْ  يَقِينٌ  َشْيءٌ  لِي َولَْيسَ  أُْرِسلَهُ. أَنْ  َعَزْمتُ  أُوُغْسطَُس، إِلَى َدْعَواهُ 

يِّدِ  إِلَى  َصارَ  إَِذا ىَحتَّ  أَْغِريبَاُس، اْلَملِكُ  أَيُّهَا لََدْيكَ  ِسيََّما َوالَ  لََدْيُكْم، بِهِ  أَتَْيتُ  لِذلِكَ  السَّ

 ىإِلَ  أُِشيرَ  َوالَ  أَِسيًرا أُْرِسلَ  أَنْ  َحَماقَةً  أََرى ألَنِّي ألَْكتَُب. َشْيءٌ  لِي يَُكونُ  اْلفَْحصُ 

َعاِوي  «ْفِسكَ نَ  ألَْجلِ  تَتََكلَّمَ  أَنْ  لَكَ  َمأُْذونٌ » :لِبُولُسَ  أَْغِريبَاسُ  فَقَالَ  .«َعلَْيهِ  الَّتِي الدَّ

 أَْغِريبَاُس، اْلَملِكُ  أَيُّهَا َسِعيًدا نَْفِسي أَْحِسبُ  إِنِّي: »يَْحتَجُّ  َوَجَعلَ  يََدهُ  بُولُسُ  بََسطَ  ِحينَئِذٍ 

 َوأَْنتَ  ِسيََّما الَ  اْليَهُوُد. بِهِ  يَُحاِكُمنِي َما ُكلِّ  َعنْ  لََدْيكَ  اْليَْومَ  أَْحتَجَّ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  أَنَا إِذْ 

 بِطُولِ  نِيتَْسَمعَ  أَنْ  ِمْنكَ  أَْلتَِمسُ  لِذلِكَ  اْليَهُودِ  بَْينَ  الَّتِي َواْلَمَسائِلِ  اْلَعَوائِدِ  بَِجِميعِ  َعالِمٌ 

تِي بَْينَ  َكانَتْ  اْلبَُداَءةِ  ِمنَ  الَّتِي َحَداثَتِي ُمْنذُ  فَِسيَرتِي األَنَاِة.  يَْعِرفُهَا مَ أُوُرَشلِي فِي أُمَّ

ِل، ِمنَ  بِي َعالِِمينَ  اْليَهُوِد، َجِميعُ   َمْذهَبِ  َحَسبَ  أَنِّي يَْشهَُدوا، أَنْ  أََراُدوا إِنْ  األَوَّ

يِسيًّا ِعْشتُ  األَْضيَقِ  ِعبَاَدتِنَا  ارَ صَ  الَِّذي اْلَوْعدِ  َرَجاءِ  َعلَى أَُحاَكمُ  َواقِفٌ  أَنَا َواآلنَ  فَرِّ

 .«آلبَائِنَا هللاِ  ِمنَ 

بِّ تَْنُمو  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 - 12:  19) َمرقُس
 

 سَمرقُ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُهِمن 
 

 9 ، 1:  199 مز

بِّ  بَْيتِ  إِلَى: »لِي بِاْلقَائِلِينَ  فَِرْحتُ   .أُوُرَشلِيمُ  ايَ  أَْبَوابِكِ  فِي أَْرُجلُنَا . َوقَفَت«نَْذهَبُ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

وقِيِّيَن، ِمنَ  قَْومٌ  إِلَْيهِ  َوَجاءَ  دُّ  ُمَعلُِّم، يَا» :قَائِلِينَ  َوَسأَلُوهُ  قِيَاَمةٌ، لَْيسَ  يَقُولُونَ  الَِّذينَ  الصَّ

 أَُخوهُ  يَأُْخذَ  أَنْ  أَْوالًَدا، يَُخلِّفْ  َولَمْ  اْمَرأَةً  َوتََركَ  أٌَخ، ألََحدٍ  َماتَ  إِنْ : ُموَسى لَنَا َكتَبَ 

لُ  أََخذَ  إِْخَوةٍ  َسْبَعةُ  فََكانَ  ألَِخيِه. نَْسَلً  َويُقِيمَ  اْمَرأَتَهُ،  يَْتُركْ  َولَمْ  َوَماَت، اْمَرأَةً  األَوَّ

 فَأََخَذهَا الثَّالُِث. َوهَكَذا نَْسَلً  أَْيًضا هُوَ  يَْتُركْ  َولَمْ  َوَماَت، الثَّانِي فَأََخَذهَا نَْسَلً.

ْبَعةُ،  قَاُموا، ىَمتَ  اْلقِيَاَمِة، فَفِي أَْيًضا. اْلَمْرأَةُ  َماتَتِ  اْلُكلِّ  َوآِخرَ  نَْسَلً  يَْتُرُكوا َولَمْ  السَّ

ْبَعةِ  َزْوَجةً  َكانَتْ  ألَنَّهَا َزْوَجةً؟ تَُكونُ  ِمْنهُمْ  لَِمنْ   :لَهُمْ  وقَالَ  ُسوعُ يَ  فَأََجابَ  .«لِلسَّ

ةَ  َوالَ  اْلُكتُبَ  تَْعِرفُونَ  الَ  إِذْ  تَِضلُّوَن، لِهَذا أَلَْيسَ »  ِمنَ  قَاُموا َمتَى ألَنَّهُمْ  هللاِ؟ قُوَّ

ُجونَ  الَ  األَْمَواتِ  ُجوَن، َوالَ  يَُزوِّ َماَواِت. فِي َكَمَلَئَِكةٍ  يَُكونُونَ  بَلْ  يَُزوَّ ا السَّ  ِمنْ  َوأَمَّ

 َكْيفَ  اْلُعلَّْيقَِة، أَْمرِ  فِي ُموَسى، ِكتَابِ  فِي قََرْأتُمْ  أَفََما: يَقُوُمونَ  إِنَّهُمْ  األَْمَواتِ  ِجهَةِ 

 لْ بَ  أَْمَواتٍ  إِلهَ  هُوَ  لَْيسَ  يَْعقُوَب؟ َوإِلهُ إِْسَحاقَ  َوإِلهُ إِْبَراِهيمَ  إِلهُ أَنَا: قَائَِلً  هللاُ  َكلََّمهُ

ِ َدائِماً  .«َكثِيًرا تَِضلُّونَ  إًِذا فَأَْنتُمْ  أَْحيَاءٍ  إِلهُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الَسابع من الُصوم الُمقدس ُجمعةيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (96:  23 - 00:  42) التَُكوين ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،التَُكوين لِموسى النَّبِيِّ  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ا ِريِر، إِلَى ِرْجلَْيهِ  َضمَّ  بَنِيهِ  تَْوِصيَةِ  ِمنْ  يَْعقُوبُ  فََرغَ  َولَمَّ وحَ  َوأَْسلَمَ  السَّ  اْنَضمَّ وَ  الرُّ

 َدهُ َعبِي يُوُسفُ  َوأََمرَ  َوقَبَّلَهُ. َعلَْيهِ  َوبََكى أَبِيهِ  َوْجهِ  َعلَى يُوُسفُ  فََوقَعَ  قَْوِمِه. إِلَى

 َكَذاه ألَنَّهُ يَْوًما، أَْربَُعونَ  لَهُ َوَكُملَ  إِْسَرائِيَل. األَِطبَّاءُ  فََحنَّطَ  أَبَاهُ  يَُحنِّطُوا أَنْ  األَِطبَّاءَ 

 يَّامُ أَ  َمَضتْ  َما َوبَْعدَ  يَْوًما. َسْبِعينَ  اْلِمْصِريُّونَ  َعلَْيهِ  َوبََكى اْلُمَحنَِّطينَ  أَيَّامُ  تَْكُملُ 

 فَتََكلَُّموا ُعيُونُِكْم، فِي نِْعَمةً  َوَجْدتُ  قَدْ  ُكْنتُ  إِنْ : »قَائَِلً  فِْرَعْونَ  بَْيتَ  يُوُسفُ  َكلَّمَ  بَُكائِهِ 

 َحفَْرتُ  لَِّذيا قَْبِريَ  فِي أَُموتُ  أَنَا هَا: قَائَِلً  اْستَْحلَفَنِي أَبِي: قَائِلِينَ  فِْرَعْونَ  َمَساِمعِ  فِي

 قَالَ فَ  .«َوأَْرِجعُ  أَبِي ألَْدفِنَ  أَْصَعدُ  فَاآلنَ  تَْدفِنُنِي، هُنَاكَ  َكْنَعانَ  أَْرضِ  فِي لِنَْفِسي

 َصِعدَ وَ  أَبَاهُ، لِيَْدفِنَ  يُوُسفُ  فََصِعدَ  .«اْستَْحلَفَكَ  َكَما أَبَاكَ  َواْدفِنْ  اْصَعدْ : »فِْرَعْونُ 

 وُسفَ يُ بَْيتِ  َوُكلُّ  ِمْصَر، أَْرضِ  يُوخِ شُ  َوَجِميعُ  بَْيتِهِ  ُشيُوخُ  فِْرَعْوَن، َعبِيدِ  َجِميعُ  َمَعهُ

 َجاَساَن. أَْرضِ  فِي َوبَقََرهُمْ  َوَغنََمهُمْ  أَْوالََدهُمْ  تََرُكوا أَنَّهُمْ  َغْيرَ  أَبِيِه، َوبَْيتُ  َوإِْخَوتُهُ

ا. َكثِيًرا اْلَجْيشُ  فََكانَ  َوفُْرَساٌن، َمْرَكبَاتٌ  َمَعهُ َوَصِعدَ   الَِّذي دَ أَطَا بَْيَدرِ  إِلَى فَأَتَْوا ِجّدً

ا، َوَشِديًدا َعِظيًما نَْوًحا هُنَاكَ  َونَاُحوا األُْرُدنِّ  َعْبرِ  فِي  َعةَ َسبْ  َمنَاَحةً  ألَبِيهِ  َوَصنَعَ  ِجّدً

ا أَيَّاٍم.  ةٌ َمنَاحَ  هِذهِ : »قَالُوا أَطَادَ  بَْيَدرِ  فِي اْلَمنَاَحةَ  اْلَكْنَعانِيُّونَ  اْلبَِلَدِ  أَْهلُ  َرأَى فَلَمَّ

. َعْبرِ  فِي الَِّذي «ِمْصَرايِمَ  آبَلَ » اْسُمهُ ُدِعيَ  لِذلِكَ  «لِْلِمْصِريِّينَ  ثَقِيلَةٌ   فََعلَ وَ  األُْرُدنِّ

 َحْقلِ  َمَغاَرةِ  فِي َوَدفَنُوهُ  َكْنَعانَ  أَْرضِ  إِلَى بَنُوهُ  َحَملَهُ: أَْوَصاهُمْ  َكَما هَكَذا بَنُوهُ  لَهُ

 ْمَرا.مَ  أََمامَ  اْلِحثِّيِ  ِعْفُرونَ  ِمنْ  قَْبرٍ  ُمْلكَ  اْلَحْقلِ  َمعَ  إِْبَراِهيمُ  اْشتََراهَا الَّتِي اْلَمْكفِيلَِة،

 َما دَ بَعْ  أَبِيهِ  لَِدْفنِ  َمَعهُ َصِعُدوا الَِّذينَ  َوَجِميعُ  َوإِْخَوتُهُ هُوَ  ِمْصرَ  إِلَى يُوُسفُ  َرَجعَ  ثُمَّ 
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ا أَبَاهُ. َدفَنَ   يَْضطَِهُدنَا يُوُسفَ  لََعلَّ : »قَالُوا َماَت، قَدْ  أَبَاهُمْ  أَنَّ  يُوُسفَ  إِْخَوةُ  َرأَى َولَمَّ

رِّ  َجِميعَ  َعلَْينَا َويَُردُّ   بُوكَ أَ : »قَائِلِينَ  يُوُسفَ  إِلَى فَأََوَصْوا .«بِهِ  َصنَْعنَا الَِّذي الشَّ

 إِْخَوتِكَ  َذْنبِ  َعنْ  اْصفَحْ  آهِ : لِيُوُسفَ  تَقُولُونَ  هَكَذا: قَائَِلً  َمْوتِهِ  قَْبلَ  أَْوَصى

ا بِكَ  َصنَُعوا فَإِنَّهُمْ  َوَخِطيَّتِِهْم،  بََكىفَ  «أَبِيكَ  إِلهِ  َعبِيدِ  َذْنبِ  َعنْ  اْصفَحْ  فَاآلنَ  َشّرً

 .«َعبِيُدكَ  نَْحنُ  هَا: »َوقَالُوا أََماَمهُ َوَوقَُعوا أَْيًضا إِْخَوتُهُ َوأَتَى َكلَُّموهُ. ِحينَ  يُوُسفُ 

ا، لِي قََصْدتُمْ  أَْنتُمْ  هللاِ؟ َمَكانَ  أَنَا هَلْ  ألَنَّهُ تََخافُوا الَ : »يُوُسفُ  لَهُمْ  فَقَالَ  اأَ  َشّرً  هللاُ  مَّ

 أَُعولُُكمْ  أَنَا َخافُواتَ  الَ  فَاآلنَ  َكثِيًرا. َشْعبًا لِيُْحيِيَ  اْليَْوَم، َكَما يَْفَعلَ  لَِكيْ  َخْيًرا، بِهِ  فَقََصدَ 

اهُمْ  «مْ َوأَْوالََدكُ   َعاشَ وَ  أَبِيِه، َوبَْيتُ  هُوَ  ِمْصرَ  فِي يُوُسفُ  َوَسَكنَ  قُلُوبَهُْم. َوطَيَّبَ  فََعزَّ

 اِكيرَ مَ  َوأَْوالَدُ  الثَّالِثِ  اْلِجيلِ  أَْوالَدَ  ألَْفَرايِمَ  يُوُسفُ  َوَرأَى ِسنِيَن. َوَعَشرَ  ِمئَةً  يُوُسفُ 

 أَُموُت، أَنَا: »إِلْخَوتِهِ  يُوُسفُ  َوقَالَ  يُوُسَف. ُرْكبَتَيْ  َعلَى ُولُِدوا أَْيًضا َمنَسَّى ْبنِ 

 اِهيمَ إِلْبرَ  َحلَفَ  الَّتِي األَْرضِ  إِلَى األَْرضِ  هِذهِ  ِمنْ  َويُْصِعُدُكمْ  َسيَْفتَقُِدُكمْ  هللاَ  َولِكنَّ 

 مْ َسيَْفتَقُِدكُ  هللاُ : »قَائَِلً  إِْسَرائِيلَ  بَنِي يُوُسفُ  َواْستَْحلَفَ  .«َويَْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ 

 هُ فََحنَّطُو ِسنِيَن، َوَعَشرِ  ِمئَةٍ  اْبنُ  َوهُوَ  يُوُسفُ  َماتَ  ثُمَّ  .«هُنَا ِمنْ  ِعظَاِمي فَتُْصِعُدونَ 

 .ِمْصرَ  فِي تَابُوتٍ  فِي َوُوِضعَ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (99:  19 - 92:  11)ِسفِر األمثال 
 

َسةَ  بََرَكتَهُم ،الَحكيماألمثال لُِسليمان  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

َضا، يَْلتَِمسُ  اْلَخْيرَ  يَْطلُبُ  َمنْ  رَّ  يَْطلُبُ  َوَمنْ  الرِّ رُّ  الشَّ  ِغنَاهُ  لَىعَ  يَتَِّكلُ  َمنْ  يَأْتِيِه. فَالشَّ

ا يَْسقُْط، يقُونَ  أَمَّ دِّ رُ  َمنْ  َكاْلَوَرِق. فَيَْزهُونَ  الصِّ يَح، يَِرثِ  بَْيتَهُ يَُكدِّ  َخاِدمٌ  يُّ َواْلَغبِ  الرِّ

يقِ  ثََمرُ  اْلقَْلِب. لَِحِكيمِ  دِّ ي هَُوَذا َحِكيٌم. النُّفُوسِ  َوَرابحُ  َحيَاٍة، َشَجَرةُ  الصِّ دِّ  قُ الصِّ

يرُ  بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  األَْرِض، فِي يَُجاَزى رِّ  يُِحبُّ  التَّأِْديبَ  يُِحبُّ  َمنْ  َواْلَخاِطُئ. الشِّ
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الِحُ  بَلِيٌد. فَهُوَ  التَّْوبِيخَ  يُْبِغضُ  َوَمنْ  اْلَمْعِرفَةَ، ،ال قِبَلِ  ِمنْ  ِرًضى يَنَالُ  الصَّ بِّ ا رَّ  أَمَّ

، اإِلْنَسانُ  يُثَبَّتُ  الَ  َعلَْيِه. فَيَْحُكمُ  اْلَمَكايِدِ  َرُجلُ  رِّ ا بِالشَّ يقِينَ  أَْصلُ  أَمَّ دِّ  يَتَقَْلقَُل. َلَ فَ  الصِّ

ا لِبَْعلِهَا، تَاجٌ  اْلفَاِضلَةُ  اَْلَمْرأَةُ  يقِي أَْفَكارُ  ِعظَاِمِه. فِي فََكنَْخرٍ  اْلُمْخِزيَةُ  أَمَّ دِّ  َعْدلٌ  نَ الصِّ

. األَْشَرارِ  تََدابِيرُ  ِم، ُكُمونٌ  األَْشَرارِ  َكَلَمُ  ِغشٌّ ا لِلدَّ يهِ  اْلُمْستَقِيِمينَ  فَمُ  أَمَّ  قَلِبُ تَنْ  ْم.فَيُنَجِّ

ا يَُكونُوَن، َوالَ  األَْشَرارُ  يقِينَ  بَْيتُ  أَمَّ دِّ ا إِلْنَساُن،ا يُْحَمدُ  فِْطنَتِهِ  بَِحَسبِ  فَيَْثبُُت. الصِّ  أَمَّ

دِ  ِمنَ  َخْيرٌ  َعْبدٌ  َولَهُ اَْلَحقِيرُ  لِْلهََواِن. فَيَُكونُ  اْلقَْلبِ  اْلُمْلتَِوي  ْلُخْبُز.ا َويُْعِوُزهُ  اْلُمتََمجِّ

يقُ  دِّ ا بَِهيَمتِِه، نَْفسَ  يَُراِعي الصِّ  يَْشبَعُ  لِهِ بَِحقْ  يَْشتَِغلُ  َمنْ  فَقَاِسيَةٌ. األَْشَرارِ  َمَراِحمُ  أَمَّ

ا ُخْبًزا، يرُ  اِْشتَهَى اْلفَْهِم. َعِديمُ  فَهُوَ  اْلبَطَّالِينَ  تَابعُ  أَمَّ رِّ  أَْصلُ وَ  األَْشَراِر، َصْيدَ  الشِّ

يقِينَ  دِّ فَتَْينِ  َمْعِصيَةِ  فِي يُْجِدي. الصِّ يِر، َشَركُ  الشَّ رِّ ا الشِّ يقُ  أَمَّ دِّ  ِمنَ  ُرجُ فَيَخْ  الصِّ

يِق.  ِريقُ طَ  لَهُ. تَُردُّ  اإِلْنَسانِ  يََديِ  َوُمَكافَأَةُ  فَِمِه، ثََمرِ  ِمنْ  َخْيًرا يَْشبَعُ  اإِلْنَسانُ  الضِّ

ا َعْينَْيِه، فِي ُمْستَقِيمٌ  اْلَجاِهلِ   يُْعَرفُ  اْلَجاِهلِ  َغَضبُ  َحِكيٌم. فَهُوَ  اْلَمُشوَرةِ  ِمعُ َسا أَمَّ

ا يَْوِمِه، فِي . فَهُوَ  اْلهََوانِ  َساتِرُ  أَمَّ هْ  َمنْ  َذِكيٌّ اِهدُ  اْلَعْدَل، يُْظِهرِ  بِاْلَحقِّ  يَتَفَوَّ  َوالشَّ

ا. يُْظِهرُ  اْلَكاِذبُ  ْيِف، طَْعنِ  ِمْثلَ  يَْهُذرُ  َمنْ  يُوَجدُ  ِغّشً ا السَّ  .فَِشفَاءٌ  اْلُحَكَماءِ  لَِسانُ  أَمَّ

ْدقِ  َشفَةُ   فِي شُّ اَْلغِ  اْلَعْيِن. طَْرفَةِ  إِلَى هُوَ  إِنََّما اْلَكِذبِ  َولَِسانُ  األَبَِد،، إِلَى تَْثبُتُ  الصِّ

ُرونَ  الَِّذينَ  قَْلبِ  ، فِي يُفَكِّ رِّ ا الشَّ َلَمِ  اْلُمِشيُرونَ  أَمَّ يقَ  بُ يُِصي الَ  فََرٌح. فَلَهُمْ  بِالسَّ دِّ  الصِّ

، ا َشرٌّ بِّ  َكَراهَةُ  ُسوًءا. فَيَْمتَلِئُونَ  األَْشَرارُ  أَمَّ ا َكِذٍب، َشفَتَا الرَّ  ْدقِ بِالصِّ  اْلَعاِملُونَ  أَمَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  .فَِرَضاهُ 
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 (94 - 13:  66)ِسفِر إشِعياء 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،إشِعياء النَبى ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 ِميعَ جَ  يَا فََرًحا، َمَعهَا اِْفَرُحوا ُمِحبِّيهَا َجِميعَ  يَا َمَعهَا، َواْبتَِهُجوا أُوُرَشلِيمَ  َمعَ  إْفَرُحوا

ُذوا اتَْعِصُرو لَِكيْ  تَْعِزيَاتِهَا، ثَْديِ  ِمنْ  َوتَْشبَُعوا تَْرَضُعوا لَِكيْ  َعلَْيهَا، النَّائِِحينَ   َوتَتَلَذَّ

ةِ  ِمنْ  بُّ  قَالَ  هَكَذا ألَنَّهُ .«َمْجِدهَا ِدرَّ  َوَمْجدَ  َكنَْهٍر، َسَلًَما َعلَْيهَا أُِديرُ  هأَنََذا: »الرَّ

ْكبَتَْينِ  َوَعلَى تُْحَملُونَ  األَْيِدي َوَعلَى فَتَْرَضُعوَن، َجاِرٍف، َكَسْيل األَُممِ   َدلَّلُوَن.تُ  الرُّ

يهِ  َكإِْنَسانٍ  هُ تَُعزِّ يُكمْ  هَكَذا أُمُّ ْوَن. أُوُرَشلِيمَ  َوفِي أَنَا، أَُعزِّ  لُوبُُكْم،قُ  َوتَْفَرحُ  فَتََرْونَ  تَُعزَّ

بِّ  يَدُ  َوتُْعَرفُ  َكاْلُعْشِب، ِعظَاُمُكمْ  َوتَْزهُو  نَّهُألَ  أَْعَدائِِه. َعلَى َويَْحنَقُ  َعبِيِدِه، ِعْندَ  الرَّ

بُّ  هَُوَذا  بِ بِلَِهي َوَزْجَرهُ  َغَضبَهُ، بُِحُموٍّ  لِيَُردَّ  َكَزْوبََعةٍ  َوَمْرَكبَاتُهُ يَأْتِي، بِالنَّارِ  الرَّ

بَّ  ألَنَّ  نَاٍر. . قَْتلَى َويَْكثُرُ  بََشٍر، ُكلِّ  َعلَى َوبَِسْيفِهِ  يَُعاقِبُ  بِالنَّارِ  الرَّ بِّ  الَِّذينَ  الرَّ

ُسونَ   ْنِزيرِ اْلخِ  لَْحمَ  آِكلِينَ  اْلَوَسِط، فِي َواِحدٍ  َوَراءَ  اْلَجنَّاتِ  فِي أَْنفَُسهُمْ  َويُطَهُِّرونَ  يُقَدِّ

ْجسَ  . يَقُولُ  َمًعا، يَْفنَْونَ  َواْلُجَرَذ، َوالرِّ بُّ  َحَدثَ  َوأَْفَكاَرهُمْ  أَْعَمالَهُمْ  أَُجاِزي َوأَنَا الرَّ

 ِمْنهُمْ  َوأُْرِسلُ  آيَةً، فِيِهمْ  َوأَْجَعلُ  َمْجِدي. َويََرْونَ  فَيَأْتُونَ  َواألَْلِسنَِة، األَُممِ  ُكلِّ  لَِجْمعِ 

 َويَاَواَن، تُوبَالَ  إِلَى اْلقَْوِس، فِي النَّاِزِعينَ  َولُودَ  َوفُولَ  تَْرِشيشَ  إِلَى األَُمِم، إِلَى نَاِجينَ 

 بَْينَ  يبَِمْجدِ  فَيُْخبُِرونَ  ْجِدي،مَ  َرأَتْ  َوالَ  َخبَِري تَْسَمعْ  لَمْ  الَّتِي اْلبَِعيَدةِ  اْلَجَزائِرِ  إِلَى

، تَْقِدَمةً  األَُمِم، ُكلِّ  ِمنْ  إِْخَوتُِكمْ  ُكلَّ  َويُْحِضُرونَ  األَُمِم. بِّ  َوبَِمْرَكبَاتٍ  َخْيل َعلَى لِلرَّ

، قَالَ  أُوُرَشلِيَم، قُْدِسي َجبَلِ  إِلَى َوهُُجنٍ  َوبَِغال َوبِهََواِدجَ  بُّ  بَنُو يُْحِضرُ  َكَما الرَّ

. بَْيتِ  إِلَى طَاِهرٍ  إِنَاءٍ  فِي تَْقِدَمةً  إِْسَرائِيلَ  بِّ  َن،َوالَِويِّي َكهَنَةً  ِمْنهُمْ  أَْيًضا َوأَتَِّخذُ  الرَّ

. قَالَ  بُّ َماَواتِ  أَنَّ  َكَما ألَنَّهُ الرَّ  بُتُ تَثْ  َصانِعٌ  أَنَا الَّتِي اْلَجِديَدةَ  َواألَْرضَ  اْلَجِديَدةَ  السَّ

، يَقُولُ  أََماِمي، بُّ  َوِمنْ  ِهَلَل إِلَى ِهَلَل ِمنْ  َويَُكونُ  َواْسُمُكْم. نَْسلُُكمْ  يَْثبُتُ  هَكَذا الرَّ

. قَالَ  أََماِمي، لِيَْسُجدَ  يَأْتِي َجَسدٍ  ِذي ُكلَّ  أَنَّ  َسْبٍت، إِلَى َسْبتٍ  بُّ  َويَْخُرُجونَ  الرَّ
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، َعَصْوا الَِّذينَ  النَّاسِ  ُجثَثَ  َويََرْونَ   تُْطفَأُ، الَ  َونَاَرهُمْ  يَُموتُ  الَ  ُدوَدهُمْ  ألَنَّ  َعلَيَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس. .«َجَسدٍ  ِذي لُِكلِّ  َرَذالَةً  َويَُكونُونَ 
 

 (12 - 2:  49)ِسفِر أيوب 
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،أيوب الِصديق ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

بُّ  تََكلَّمَ  بَْعَدَما َوَكانَ  بَّ  أَنَّ  اْلَكَلَِم، بِهَذا أَيُّوبَ  َمعَ  الرَّ  قَدِ » :التَّْيَمانِيِّ  ألَلِيفَازَ  قَالَ  الرَّ

َوابَ  فِيَّ  تَقُولُوا لَمْ  ألَنَُّكمْ  َصاِحبَْيَك، ِكَلَ  َوَعلَى َعلَْيكَ  َغَضبِي اْحتََمى  َعْبِديكَ  الصَّ

 أَيُّوَب، َعْبِدي إِلَى َواْذهَبُوا ِكبَاشٍ  َوَسْبَعةَ  ثِيَرانٍ  َسْبَعةَ  ألَْنفُِسُكمْ  فَُخُذوا َواآلنَ  أَيُّوَب.

 ْجهَهُوَ  أَْرفَعُ  ألَنِّي أَْجلُِكْم، ِمنْ  يَُصلِّي أَيُّوبُ  َوَعْبِدي أَْنفُِسُكْم، ألَْجلِ  ُمْحَرقَةً  َوأَْصِعُدوا

َوابَ  فِيَّ  تَقُولُوا لَمْ  ألَنَُّكمْ  َحَماقَتُِكْم، َحَسبَ  َمَعُكمْ  أَْصنَعَ  لِئََلَّ   .«وبَ أَيُّ َكَعْبِدي الصَّ

، َوُصوفَرُ  الشُّوِحيُّ  َوبِْلَددُ  التَّْيَمانِيُّ  أَلِيفَازُ  فََذهَبَ  بُّ  قَالَ  َكَما َوفََعلُوا النَّْعَماتِيُّ  لَهُمْ  الرَّ

بُّ  َوَرفَعَ  بُّ  َوَردَّ  أَيُّوَب. َوْجهَ  الرَّ ا أَيُّوبَ  َسْبيَ  الرَّ  َوَزادَ  أَْصَحابِِه، ألَْجلِ  َصلَّى لَمَّ

بُّ   َوُكلُّ  أََخَواتِهِ  َوُكلُّ  إِْخَوتِهِ  ُكلُّ  إِلَْيهِ  فََجاءَ  ِضْعفًا. ألَيُّوبَ  َكانَ  َما ُكلِّ  َعلَى الرَّ

ْوهُ  لَهُ َوَرثَْوا بَْيتِِه، فِي ُخْبًزا َمَعهُ َوأََكلُوا قَْبُل، ِمنْ  َمَعاِرفِهِ  رِّ  ُكلِّ  َعنْ  َوَعزَّ  ِذيالَّ  الشَّ

بُّ  بَهَُجلَ   َذهٍَب. ِمنْ  قُْرطًا َواِحدٍ  َوُكلُّ  َواِحَدةً، قَِسيطَةً  ِمْنهُمْ  ُكلٌّ  َوأَْعطَاهُ  َعلَْيِه، الرَّ

بُّ  َوبَاَركَ   تَّةُ َوسِ  اْلَغنَِم، ِمنَ  أَْلفًا َعَشرَ  أَْربََعةَ  لَهُ َوَكانَ  أُوالَهُ  ِمنْ  أَْكثَرَ  أَيُّوبَ  آِخَرةَ  الرَّ

انٍ  َوأَْلفُ  اإِلبِِل، ِمنَ  آالَفٍ   َوثََلَثُ  بَنِينَ  َسْبَعةُ  لَهُ َوَكانَ  أَتَاٍن. َوأَْلفُ  اْلبَقَِر، ِمنَ  فَدَّ

 فُّوَك.هَ  قَْرنَ  الثَّالِثَةِ  َواْسمَ  قَِصيَعةَ، الثَّانِيَةِ  َواْسمَ  يَِميَمةَ، األُولَى اْسمَ  َوَسمَّى بَنَاٍت.

 ِميَراثًا أَبُوهُنَّ  َوأَْعطَاهُنَّ  األَْرِض، ُكلِّ  فِي أَيُّوبَ  َكبَنَاتِ  َجِميَلَتٌ  نَِساءٌ  تُوَجدْ  َولَمْ 

. بَْينَ   إِلَى هِ بَنِي َوبَنِي بَنِيهِ  َوَرأَى َسنَةً، َوأَْربَِعينَ  ِمئَةً  هَذا بَْعدَ  أَيُّوبُ  َوَعاشَ  إِْخَوتِِهنَّ

 األَيَّاِم. َوَشْبَعانَ  َشْيًخا أَيُّوبُ  َماتَ  ثُمَّ  أَْجيَال. أَْربََعةِ 

  َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (02 - 93:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُه  .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ
 

 6 ، 2 ، 4:  22 مز

بِّ  إْهتِفِي بِّ  َوَرتِلَوا. َرنُِّموا َوَرنُِّموا إْهتِفُوا األَْرِض، ُكلَّ  يَا لِلرَّ القِيثاِر بِالَقِيثَار، بِ  لِلرَّ

ورِ  َوَصْوتِ  الَمزُموِر، بِاألَْبَواقِ  َوَصْوتِ   .هَلِّلُويَا .الصُّ
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا يِسيُّونَ  َسأَلَهُ َولَمَّ  لَُكوتُ مَ  يَأْتِي الَ » :َوقَالَ  أََجابَهُمْ  «هللاِ؟ َملَُكوتُ  يَأْتِي َمتَى» :اْلفَرِّ

 .«َداِخلَُكمْ  هللاِ  َملَُكوتُ  هَا ألَنْ  هُنَاكَ  هَُوَذا: أَوْ  ههُنَا، هَُوَذا: يَقُولُونَ  َوالَ  بُِمَراقَبٍَة، هللاِ 

 اإِلْنَسانِ  اْبنِ  أَيَّامِ  ِمنْ  َواِحًدا يَْوًما تََرْوا أَنْ  تَْشتَهُونَ  فِيهَا أَيَّامٌ  َستَأْتِي» :لِلتََّلَِميذِ  َوقَالَ 

 َماكَ  ألَنَّهُ تَْتبَُعوا، َوالَ  تَْذهَبُوا الَ  هُنَاكَ  هَُوَذا: أَوْ  ههُنَا هَُوَذا:لَُكمْ  َويَقُولُونَ  تََرْوَن. َوالَ 

َماءِ  تَْحتَ  نَاِحيَةٍ  ِمنْ  يَْبُرقُ  الَِّذي اْلبَْرقَ  أَنَّ  َماِء، تَْحتَ  نَاِحيَةٍ  إِلَى يُِضيءُ  السَّ  ذلِكَ كَ  السَّ

الً  يَْنبَِغي َولِكنْ  يَْوِمِه. فِي اإِلْنَسانِ  اْبنُ  أَْيًضا يَُكونُ   ِمنْ  فَضَ َويُرْ  َكثِيًرا يَتَأَلَّمَ  أَنْ  أَوَّ

 انُواكَ : اإِلْنَسانِ  اْبنِ  أَيَّامِ  فِي أَْيًضا يَُكونُ  َكذلِكَ  نُوحٍ  أَيَّامِ  فِي َكانَ  َوَكَما اْلِجيِل. هَذا

ُجونَ  َويَْشَربُوَن، يَأُْكلُونَ  ُجوَن، َويَُزوِّ  ْلَك،اْلفُ  نُوحٌ  َدَخلَ  فِيهِ  الَِّذي اْليَْومِ  إِلَى َويَتََزوَّ

 يَأُْكلُونَ  َكانُوا: لُوطٍ  أَيَّامِ  فِي َكانَ  َكَما أَْيًضا َكذلِكَ  اْلَجِميَع. َوأَْهلَكَ  الطُّوفَانُ  َوَجاءَ 

 َخَرجَ  يهِ فِ  الَِّذي اْليَْومَ  َولِكنَّ  َويَْبنُوَن. َويَْغِرُسونَ  َويَبِيُعوَن، َويَْشتَُرونَ  َويَْشَربُوَن،

َماءِ  ِمنَ  َوِكْبِريتًا نَاًرا أَْمطَرَ  َسُدوَم، ِمنْ  لُوطٌ   ْليَْومِ ا فِي يَُكونُ  هَكَذا اْلَجِميَع. فَأَْهلَكَ  السَّ
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ْطحِ  َعلَى َكانَ  َمنْ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي اإِلْنَساِن. اْبنُ  يُْظهَرُ  فِيهِ  الَِّذي  اْلبَْيتِ  يفِ  َوأَْمتَِعتُهُ السَّ

 وٍط.لُ  اْمَرأَةَ  اُْذُكُروا اْلَوَراِء. إِلَى يَْرجعْ  الَ  َكذلِكَ  اْلَحْقلِ  فِي َوالَِّذي لِيَأُْخَذهَا، يَْنِزلْ  فََلَ 

 للَّْيلَةِ ا تِْلكَ  إِنَّهُفِي: لَُكمْ  أَقُولُ  يُْحيِيهَا. أَْهلََكهَا َوَمنْ  يُْهلُِكهَا، نَْفَسهُ يَُخلِّصَ  أَنْ  طَلَبَ  َمنْ 

 ْطَحنَانِ تَ  اْثنَتَانِ  تَُكونُ  اآلَخُر. َويُْتَركُ  اْلَواِحدُ  فَيُْؤَخذُ  َواِحٍد، فَِراشٍ  َعلَى اْثنَانِ  يَُكونُ 

 يُْتَركُ وَ  اْلَواِحدُ  فَيُْؤَخذُ  اْلَحْقِل، فِي اْثنَانِ  يَُكونُ  األُْخَرى. َوتُْتَركُ  اْلَواِحَدةُ  فَتُْؤَخذُ  َمًعا،

؟ أَْينَ » :لَهُ َوقَالُوا فَأََجابوا .«اآلَخرُ   هُنَاكَ  اْلُجثَّةُ  تَُكونُ  ثُ َحيْ : »لَهُمْ  فَقَالَ  «يَاَربُّ

ِ َدائِماً   .«النُُّسورُ  تَْجتَِمعُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2:  4 - 1:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  س،تِلميُذه تيموثاو إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 يَُكونُونَ  النَّاسَ  ألَنَّ  َصْعبَةٌ، أَْزِمنَةٌ  َستَأْتِي األَِخيَرةِ  األَيَّامِ  فِي أَنَّهُ هَذا ْعلَمْ إ َولِكنِ 

فِيَن، ُمْستَْكبِِريَن، ُمتََعظِِّميَن، لِْلَماِل، ُمِحبِّينَ  ألَْنفُِسِهْم، ُمِحبِّينَ   ائِِعينَ طَ  َغْيرَ  ُمَجدِّ

، بَِلَ  َدنِِسيَن، َشاِكِريَن، َغْيرَ  لَِوالِِديِهْم،  نََّزاهَِة،ال َعِديِمي ثَالِبِيَن، ِرًضى، بَِلَ  ُحنُوٍّ

َلَحِ، ُمِحبِّينَ  َغْيرَ  َشِرِسيَن، اتِ لِ  ُمِحبِّينَ  ُمتََصلِّفِيَن، ُمْقتَِحِميَن، َخائِنِيَن، لِلصَّ  ُدونَ  لَّذَّ

تَهَا ُمْنِكُرونَ  َولِكنَّهُمْ  التَّْقَوى، ُصوَرةُ  لَهُمْ  ّلِلِ، َمَحبَّةٍ   فَإِنَّهُ هُؤالَِء. َعنْ  فَأَْعِرضْ  قُوَّ

َلَتٍ  نَُسيَّاتٍ  َويَْسبُونَ  اْلبُيُوَت، يَْدُخلُونَ  الَِّذينَ  هُمُ  هُؤالَءِ  ِمنْ   ُمْنَساقَاتٍ  َخطَايَا، ُمَحمَّ

 اْلَحقِّ  ةِ َمْعِرفَ  إِلَى يُْقبِْلنَ  أَنْ  يَْستَِطْعنَ  َوالَ  ِحيٍن، ُكلِّ  فِي يَتََعلَّْمنَ  ُمْختَلِفٍَة. بَِشهََواتٍ 

 اسٌ أُنَ  اْلَحقَّ  يُقَاِوُمونَ  أَْيًضا هُؤالَءِ  َكذلِكَ  ُموَسى، َويَْمبِِريسُ  يَنِّيسُ  قَاَومَ  َوَكَما أَبًَدا.

ُمونَ  الَ  لِكنَّهُمْ  َمْرفُوُضوَن. اإِليَمانِ  ِجهَةِ  َوِمنْ  أَْذهَانُهُْم، فَاِسَدةٌ   مْ ُحْمقَهُ ألَنَّ  أَْكثََر، يَتَقَدَّ
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ا أَْيًضا. َذْينِكَ  ُحْمقُ  َكانَ  َكَما لِْلَجِميعِ، َواِضًحا يَُكونُ سَ   يِمي،تَْعلِ  تَبِْعتَ  فَقَدْ  أَْنتَ  َوأَمَّ

 َواْضِطهَاَداتِي، َوَصْبِري، َوَمَحبَّتِي، َوأَنَاتِي، َوإِيَمانِي، َوقَْصِدي، َوِسيَرتِي،

 تُ اْحتََملْ  اْضِطهَاَداتٍ  أَيَّةَ  َولِْستَِرةَ  َوإِيقُونِيَّةَ  أَْنطَاِكيَةَ  فِي أََصابَنِي َما ِمْثلَ  َوآالَِمي،

. أَْنقََذنِي اْلَجِميعِ  َوِمنَ  بُّ  ْلَمِسيحِ ا فِي بِالتَّْقَوى يَِعيُشوا أَنْ  يُِريُدونَ  الَِّذينَ  َوَجِميعُ  الرَّ

ِرينَ  األَْشَرارَ  النَّاسَ  َولِكنَّ  يُْضطَهَُدوَن. يَُسوعَ   ينَ ُمِضلِّ  أَْرَدأَ، إِلَى ُمونَ َسيَتَقَدَّ  اْلُمَزوِّ

ا َوُمَضلِّيَن.  ُمْنذُ  َوأَنَّكَ  تََعلَّْمَت. ِممَّنْ  َعاِرفًا َوأَْيقَْنَت، تََعلَّْمتَ  َما َعلَى فَاْثبُتْ  أَْنتَ  َوأَمَّ

َسةَ، اْلُكتُبَ  تَْعِرفُ  الطُّفُولِيَّةِ  َمكَ  أَنْ  اْلقَاِدَرةَ  اْلُمقَدَّ  فِي ِذيالَّ  بِاإِليَمانِ  لِْلَخَلَِص، تَُحكِّ

 لِلتَّْقِويمِ  َوالتَّْوبِيخِ، لِلتَّْعلِيمِ  َونَافِعٌ  هللاِ، ِمنَ  بِهِ  ُموًحى هُوَ  اْلِكتَابِ  ُكلُّ  يَُسوَع. اْلَمِسيحِ 

، فِي الَِّذي َوالتَّأِْديبِ   أَنَا لِحٍ.َصا َعَمل لُِكلِّ  ُمتَأَهِّبًا َكاِمَلً، هللاِ  إِْنَسانُ  يَُكونَ  لَِكيْ  اْلبِرِّ

بِّ  هللاِ  أََمامَ  إًِذا أُنَاِشُدكَ   ْندَ عِ  َواألَْمَواَت، األَْحيَاءَ  يَِدينَ  أَنْ  اْلَعتِيدِ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َوالرَّ

 ُمنَاِسبٍ  َوَغْيرِ  ُمنَاِسبٍ  َوْقتٍ  فِي ذلِكَ  َعلَى اْعُكفْ  بِاْلَكلَِمةِ  اْكِرزْ : َوَملَُكوتِهِ  ظُهُوِرهِ 

 ْعلِيمَ التَّ  فِيهِ  يَْحتَِملُونَ  الَ  َوْقتٌ  َسيَُكونُ  ألَنَّهُ َوتَْعلِيٍم. أَنَاةٍ  بُِكلِّ  ِعظْ  ِهْر،اْنتَ  َوبِّخِ،

ِحيَح، ةِ  َشهََواتِِهمُ  َحَسبَ  بَلْ  الصَّ ةً  ُمَعلِِّمينَ  لَهُمْ  يَْجَمُعونَ  اْلَخاصَّ  َمَساِمُعهُْم، ُمْستَِحكَّ

، َعنِ  َمَساِمَعهُمْ  فَيَْصِرفُونَ  ا اْلُخَرافَاِت. إِلَى َويَْنَحِرفُونَ  اْلَحقِّ  يفِ  فَاْصحُ  أَْنتَ  َوأَمَّ

رِ  َعَملَ  اْعَملْ  اْلَمَشقَّاتِ  اْحتَِملِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  مْ  اْلُمبَشِّ  ِخْدَمتََك. تَمِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (16 - 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

َمعنا،  ، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكنالَرُسول يَعقوب سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 آمين.
 

بِّ  َمِجيءِ  إِلَى اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا فَتَأَنَّْوا  تَأَنِّيًامُ  الثَِّميَن، األَْرضِ  ثََمرَ  يَْنتَِظرُ  اْلفََّلَحُ  هَُوَذا الرَّ

رَ  اْلَمطَرَ  يَنَالَ  َحتَّى َعلَْيهِ  َر. اْلُمبَكِّ  َمِجيءَ  نَّ ألَ  قُلُوبَُكْم، َوثَبِّتُوا أَْنتُمْ  فَتَأَنَّْوا َواْلُمتَأَخِّ

بِّ  يَّانُ ال هَُوَذا تَُدانُوا لِئََلَّ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا بَْعضٍ  َعلَى بَْعُضُكمْ  يَئِنَّ  الَ  اْقتََرَب. قَدِ  الرَّ  دَّ

امَ  َواقِفٌ   ِذينَ الَّ  األَْنبِيَاءَ : َواألَنَاةِ  اْلَمَشقَّاتِ  الْحتَِمالِ  ِمثَاالً  إِْخَوتِي يَا ُخُذوا اْلبَاِب. قُدَّ

. بِإْسمِ  تََكلَُّموا بِّ بُ  نَْحنُ  هَا الرَّ ابِِرينَ  نُطَوِّ  َعاقِبَةَ  تُمْ َوَرأَيْ  أَيُّوبَ  بَِصْبرِ  َسِمْعتُمْ  قَدْ  الصَّ

بِّ  بَّ  ألَنَّ  الرَّ ْحَمةِ  َكثِيرُ  الرَّ  فُوا،تَْحلِ  الَ  إِْخَوتِي، يَا َشْيءٍ  ُكلِّ  قَْبلَ  َولِكنْ  َوَرُؤوٌف. الرَّ

َماِء، الَ   تَقَُعوا َلَّ لِئَ  الَ، َوالَُكمْ  نََعْم، نََعْمُكمْ  لِتَُكنْ  بَلْ  آَخرَ  بِقََسمٍ  َوالَ  بِاألَْرِض، َوالَ  بِالسَّ

 ِريضٌ أَمَ  فَْليَُرتِّْل. أََحٌد؟ أََمْسُرورٌ  فَْليَُصلِّ  َمَشقَّاٌت؟ بَْينَُكمْ  أََحدٍ  أََعلَى َدْينُونٍَة. تَْحتَ 

،ا بِاْسمِ  بَِزْيتٍ  َويَْدهَنُوهُ  َعلَْيهِ  فَيَُصلُّوا اْلَكنِيَسةِ  ُشيُوخَ  فَْليَْدعُ  بَْينَُكْم؟ أََحدٌ  بِّ  َوَصَلَةُ  لرَّ

بُّ  اْلَمِريَض، تَْشفِي اإِليَمانِ   تَِرفُوااِعْ  لَْه. تُْغفَرُ  َخِطيَّةً  فََعلَ  قَدْ  َكانَ  َوإِنْ  يُقِيُمهُ، َوالرَّ

الَِت، لِبَْعضٍ  بَْعُضُكمْ   تُْشفَْوا. لَِكيْ  بَْعٍض، ألَْجلِ  بَْعُضُكمْ  َوَصلُّوا بِالزَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ  َمنْ 
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 (12 - 1:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 اَدةِ عَ  َحَسبَ  تَْختَتِنُوا لَمْ  إِنْ » أَنَّهُ اإِلْخَوةَ  يَُعلُِّمونَ  َوَجَعلُوا اْليَهُوِديَِّة، ِمنَ  قَْومٌ  َوإْنَحَدرَ 

ا .«تَْخلُُصوا أَنْ  يُْمِكنُُكمْ  الَ  ُموَسى،  ةٌ َوُمبَاَحثَ  ُمنَاَزَعةٌ  َوبَْرنَابَا لِبُولُسَ  َحَصلَ  فَلَمَّ

ُسلِ  ىإِلَ  ِمْنهُمْ  آَخُرونَ  َوأُنَاسٌ  َوبَْرنَابَا بُولُسُ  ْصَعدَ يَ  أَنْ  َرتَّبُوا َمَعهُْم، بِقَلِيلَةٍ  لَْيَستْ   الرُّ

 اْلَكنِيَسةُ  َشيََّعْتهُمُ  َما بَْعدَ  فَهُؤالَءِ  اْلَمْسأَلَِة. هِذهِ  أَْجلِ  ِمنْ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى َواْلَمَشايخِ 

اِمَرةِ  فِينِيقِيَةَ  فِي اْجتَاُزوا  ُروًراسُ  يَُسبِّبُونَ  َوَكانُوا األَُمِم، بُِرُجوعِ  يُْخبُِرونَهُمْ  َوالسَّ

ا اإِلْخَوِة. لَِجِميعِ  َعِظيًما ُسلُ  اْلَكنِيَسةُ  قَبِلَْتهُمُ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى َحَضُروا َولَمَّ  َوالرُّ

 دْ قَ  َكانُوا الَِّذينَ  ِمنَ  أُنَاسٌ  قَامَ  َولِكنْ  َمَعهُْم. هللاُ  َصنَعَ  َما بُِكلِّ  فَأَْخبَُروهُمْ  َواْلَمَشايُخ،

يِسيِّيَن، َمْذهَبِ  ِمنْ  آَمنُوا  ْحفَظُوايَ  بِأَنْ  َويُوَصْوا يُْختَنُوا، أَنْ  يَْنبَِغي إِنَّهُ» :َوقَالُوا اْلفَرِّ

ُسلُ  فَاْجتََمعَ  .«ُموَسى نَاُموسَ   َصلَتْ حَ  َما فَبَْعدَ  األَْمِر. هَذا فِي لِيَْنظُُروا َواْلَمَشايخُ  الرُّ

َجالُ  أَيُّهَا» :لَهُمْ  َوقَالَ  بُْطُرسُ  قَامَ  َكثِيَرةٌ  ُمبَاَحثَةٌ   ذُ ُمنْ  أَنَّهُ تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ  اإِلْخَوةُ، الرِّ

 هللاُ وَ  َويُْؤِمنُوَن. اإِلْنِجيلِ  َكلَِمةَ  األَُممُ  يَْسَمعُ  بِفَِمي أَنَّهُ بَْينَنَا هللاُ  اْختَارَ  قَِديَمةٍ  أَيَّامٍ 

وحَ  لَهُمُ  ُمْعِطيًا لَهُمْ  ِهدَ شَ  اْلقُلُوَب، اْلَعاِرفُ   ْينَنَابَ  يَُميِّزْ  َولَمْ  أَْيًضا. لَنَا َكَما اْلقُُدسَ  الرُّ

بُونَ  لَِماَذا فَاجخآلنَ  قُلُوبَهُْم. بِاإِليَمانِ  طَهَّرَ  إِذْ  بَِشْيٍء، َوبَْينَهُمْ   نِيرٍ  بَِوْضعِ  هللاَ  تَُجرِّ

بِّ  بِنِْعَمةِ  لِكنْ  نَْحِملَهُ؟ أَنْ  نَْحنُ  َوالَ  آبَاُؤنَا يَْستَِطعْ  لَمْ  التََّلَِميذِ  ُعنُقِ  َعلَى  ُسوعَ يَ  الرَّ

 ُعونَ يَْسمَ  َوَكانُوا ُكلُّهُ اْلُجْمهُورُ  فََسَكتَ  .«أَْيًضا أُولئِكَ  َكَما نَْخلُصَ  أَنْ  نُْؤِمنُ  اْلَمِسيحِ 

ثَانِ  َوبُولُسَ  بَْرنَابَا  األَُممِ  فِي َواْلَعَجائِبِ  اآليَاتِ  ِمنَ  هللاُ  َصنَعَ  َما بَِجِميعِ  يَُحدِّ

َجالُ  أَيُّهَا :قِائَِلً  يَْعقُوبُ  أََجابَ  َسَكتَا َوبَْعَدَما بَِواِسطَتِِهْم.  اْسَمُعونِي. اإِلْخَوةُ، الرِّ

الً  هللاُ  اْفتَقَدَ  َكْيفَ  أَْخبَرَ  قَدْ  ِسْمَعانُ   وافِقُهُتُ  َوهَذا اْسِمِه. َعلَى َشْعبًا ِمْنهُمْ  لِيَأُْخذَ  األَُممَ  أَوَّ

اقِطَ  َداُودَ  َخْيَمةَ  أَْيًضا َوأَْبنِي هَذا بَْعدَ  َسأَْرجعُ : َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما األَْنبِيَاِء، أَْقَوالُ   ةَ،السَّ
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، النَّاسِ  ِمنَ  اْلبَاقُونَ  يَْطلُبَ  لَِكيْ  ثَانِيَةً، َوأُقِيُمهَا َرْدَمهَا أَْيًضا َوأَْبنِي بَّ  عُ َوَجِمي الرَّ

بُّ  يَقُولُ  َعلَْيِهْم، اْسِمي ُدِعيَ  الَِّذينَ  مِ األُمَ  انِعُ  الرَّ بِّ  ِعْندَ  َمْعلُوَمةٌ  ُكلَّهُ. هَذا الصَّ  الرَّ

 أَْعَمالِِه. َجِميعُ  األََزلِ  ُمْنذُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 01:  10) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 2 ، 2:  22 مز

، َمًعا، أََمامَ  لِتَُرنِّمْ  اْلِجبَالُ  بِّ  لِ بِاْلَعدْ  اْلَمْسُكونَةَ  يَِدينُ . األَْرضَ  لِيَِدينَ  َجاءَ  ألَنَّهُ الرَّ

ُعوبَ   .هَلِّلُويَا .بِاالْستِقَاَمةِ  َوالشُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحي، 
 

مَ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي يِسيِّينَ  بَْعضُ  تَقَدَّ  نَّ ألَ  ههُنَا، ِمنْ  َواْذهَبْ  اْخُرجْ » :لَهُ قَائِلِينَ  اْلفَرِّ

 جُ أُْخرِ  أَنَا هَا: الثَّْعلَبِ  لِهَذا َوقُولُوا اْمُضوا: »لَهُمُ  فَقَالَ  .«يَْقتُلَكَ  أَنْ  يُِريدُ  ِهيُروُدسَ 

ُل. الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفِي َوَغًدا، اْليَْومَ  َوأَْشفِي َشيَاِطيَن،  اْليَْومَ  أَِسيرَ  أَنْ  يَْنبَِغي بَلْ  أَُكمَّ

 أُوُرَشلِيُم، يَا أُوُرَشلِيَم. َعنْ  َخاِرًجا نَبِيٌّ  يَْهلِكَ  أَنْ  يُْمِكنُ  الَ  ألَنَّهُ يَلِيِه، َوَما َوَغًدا

ةٍ  َكمْ  إِلَْيهَا، اْلُمْرَسلِينَ  َوَراِجَمةَ  األَْنبِيَاءِ  قَاتِلَةَ  يَا يَاأُوُرَشلِيمُ   ْوالََدكِ أَ  أَْجَمعَ  أَنْ  أََرْدتُ  َمرَّ
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َجاَجةُ  تَْجَمعُ  َكَما  َخَرابًا مْ لَكُ  يُْتَركُ  بَْيتُُكمْ  هَُوَذا تُِريُدوا. َولَمْ  َجنَاَحْيهَا، تَْحتَ  فَِراَخهَا الدَّ

 بِإْسمِ  يُمبَاَرٌك اآلتِ : فِيهِ  تَقُولُونَ  َوْقتٌ  يَأْتِيَ  َحتَّى تََرْونَنِي الَ  إِنَُّكمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  َواْلَحقَّ 

بِّ  ِ َدائِماً   .«الرَّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 
 

$$$ 
  

 الفِهِرس الَرئيسى فهرس الُصوم الُمقدس
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 ِمن اإلسبوع الَسابع من الُصوم الُمقدس َسبتيوم ال
 

 نِبُِوات بَاِكر

 (92 - 1:  42) التَُكوين ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،لِموسى النَّبِيِّ  التَُكوين ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 ْجتَِمُعواا األَيَّاِم. آِخرِ  فِي يُِصيبُُكمْ  بَِما ألُْنبِئَُكمْ  إْجتَِمُعوا: »َوقَالَ  بَنِيهِ  يَْعقُوبُ  َوَدَعا

تِي ،بِْكِري أَْنتَ  َرأُوبَْيُن،: أَبِيُكمْ  إِْسَرائِيلَ  إِلَى َواْصَغْوا يَْعقُوَب، بَنِي يَا َواْسَمُعوا  قُوَّ

لُ  ْفَعةِ  فَْضلُ  قُْدَرتِي، َوأَوَّ . َوفَْضلُ  الرِّ ُل، الَ  َكاْلَماءِ  فَائًِرا اْلِعزِّ  ِعْدتَ صَ  ألَنَّكَ  تَتَفَضَّ

 الَتُ آ أََخَواِن، َوالَِوي ِشْمُعونُ  َصِعَد. فَِراِشي َعلَى َدنَّْستَهُ ِحينَئِذٍ  أَبِيكَ  َمْضَجعِ  َعلَى

 فِي َماألَنَّهُ َكَراَمتِي تَتَِّحدُ  الَ  بَِمْجَمِعِهَما نَْفِسي تَْدُخلُ  الَ  َمْجلِِسِهَما فِي ُسيُوفُهَُما. ظُْلمٍ 

 ،َشِديدٌ  فَإِنَّهُ َغَضبُهَُما َمْلُعونٌ  ثَْوًرا. َعْرقَبَا ِرَضاهَُما َوفِي إِْنَسانًا، قَتََلَ  َغَضبِِهَما

ُمهَُما قَاسٍ  فَإِنَّهُ َوَسَخطُهَُما قُهَُما يَْعقُوَب، فِي أُقَسِّ  إِيَّاكَ  يَهُوَذا، إِْسَرائِيَل. فِي َوأُفَرِّ

 نْ مِ  أََسٍد، َجْروُ  يَهُوَذا أَبِيَك. بَنُو لَكَ  يَْسُجدُ  أَْعَدائَِك، قَفَا َعلَى يَُدكَ  إِْخَوتَُك، يَْحَمدُ 

 يبٌ قَضِ  يَُزولُ  الَ  يُْنِهُضهُ؟ َمنْ  َوَكلَْبَوةٍ  َكأََسدٍ  َوَربَضَ  َجثَا اْبنِي، يَا َصِعْدتَ  فَِريَسةٍ 

 وٍب.ُشعُ  ُخُضوعُ  يَُكونُ  َولَهُ ِشيلُونُ  يَأْتِيَ  َحتَّى ِرْجلَْيهِ  بَْينِ  ِمنْ  َوُمْشتَِرعٌ  يَهُوَذا ِمنْ 

 ثَْوبَهُ. نَبِ اْلعِ  َوبَِدمِ  لِبَاَسهُ، بِاْلَخْمرِ  َغَسلَ  أَتَانِِه، اْبنَ  َوبِاْلَجْفنَةِ  َجْحَشهُ، بِاْلَكْرَمةِ  َرابِطًا

 ْلبَْحرِ ا َساِحلِ  ِعْندَ  َزبُولُوُن، اللَّبَِن. ِمنَ  األَْسنَانِ  َوُمْبيَضُّ  اْلَخْمِر، ِمنَ  اْلَعْينَْينِ  ُمْسَودُّ 

فُِن، َساِحلِ  ِعْندَ  َوهُوَ  يَْسُكُن، اَكُر، َصْيُدوَن. ِعْندَ  َوَجانِبُهُ السُّ  بِضٌ َرا َجِسيمٌ  ِحَمارٌ  يَسَّ

 لِْلِحْملِ  َكتِفَهُ فَأَْحنَى نَِزهَةٌ، أَنَّهَا َواألَْرضَ  َحَسٌن، أَنَّهُ اْلَمَحلَّ  فََرأَى اْلَحظَائِِر. بَْينَ 

 لَىعَ  َحيَّةً  َدانُ  يَُكونُ  إِْسَرائِيَل. أَْسبَاطِ  َكأََحدِ  َشْعبَهُ يَِدينُ  َداُن، َعْبًدا. لِْلِجْزيَةِ  َوَصارَ 

بِيِل، َعلَى أُْفُعوانًا لطَِّريِق،ا  اْلَوَراِء. إِلَى َراِكبُهُ فَيَْسقُطُ  اْلفََرسِ  َعقِبَيِ  يَْلَسعُ  السَّ

. يَا اْنتَظَْرتُ  لَِخَلَِصكَ  َرهُ. يَْزَحمُ  َولِكنَّهُ َجْيٌش، يَْزَحُمهُ َجاُد، َربُّ  ُخْبُزهُ  أَِشيُر، ُمَؤخَّ



 من اإلسبوع الَسابع من الُصوم الُمقدس َسبتيوم ال
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اتِ  يُْعِطي َوهُوَ  َسِمينٌ   ُسُف،يُو َحَسنَةً. أَْقَواالً  يُْعِطي ُمَسيَّبَةٌ  أَيِّلَةٌ  نَْفتَالِي، ُملُوٍك. لَذَّ

 فَْوقَ  اْرتَفََعتْ  قَدِ  أَْغَصانٌ  َعْينٍ  َعلَى ُمْثِمَرةٍ  َشَجَرةٍ  ُغْصنُ  ُمْثِمَرٍة، َشَجَرةٍ  ُغْصنُ 

َرْتهُ َحائٍِط. هَاِم. أَْربَابُ  َواْضطَهََدْتهُ َوَرَمْتهُ فََمرَّ  قَْوُسهُ، بَِمتَانَةٍ  ثَبَتَتْ  َولِكنْ  السِّ

َدتْ  اِعي ِمنَ  هُنَاَك، ِمنْ  يَْعقُوَب، َعِزيزِ  يََديْ  ِمنْ  يََدْيهِ  َسَواِعدُ  َوتََشدَّ  َصْخرِ  الرَّ

 تَأْتِي يُبَاِرُكَك، الَِّذي َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى اْلقَاِدرِ  َوِمنَ  يُِعينَُك، الَِّذي أَبِيكَ  إِلهِ  ِمنْ  إِْسَرائِيَل،

َماءِ  بََرَكاتُ  ابِضِ  اْلَغْمرِ  َوبََرَكاتُ  فَْوُق، ِمنْ  السَّ  ِحِم.َوالرَّ  الثَّْديَْينِ  بََرَكاتُ  تَْحتُ  الرَّ

ْهِريَّةِ  اآلَكامِ  ُمْنيَةِ  إِلَى أَبََويَّ  بََرَكاتِ  َعلَى فَاقَتْ  أَبِيكَ  بََرَكاتُ   ْأسِ رَ  َعلَى تَُكونُ  الدَّ

ةِ  َوَعلَى يُوُسَف، بَاحِ  فِي يَْفتَِرسُ  ِذْئبٌ  بَْنيَاِمينُ  إِْخَوتِِه. نَِذيرِ  قِمَّ  نِيَمةً،غَ  يَأُْكلُ  الصَّ

مُ  اْلَمَساءِ  َوِعْندَ   امَ  َوهَذا َعَشرَ  االْثنَا إِْسَرائِيلَ  أَْسبَاطُ  هُمْ  هُؤالَءِ  َجِميعُ  .«نَْهبًا يُقَسِّ

  بَاَرَكهُْم. بََرَكتِهِ  بَِحَسبِ  َواِحدٍ  ُكلُّ  َوبَاَرَكهُمْ  أَبُوهُمْ  بِهِ  َكلََّمهُمْ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
 

 (01 - 2:  43) إشِعياء ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،إشِعياء النَّبِيِّ  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

َرةَ  يَا اْصَعِدي، َعال َجبَل َعلَى ٍة، َصْوتَكِ  اْرفَِعي ِصْهيَْونَ  ُمبَشِّ َرةَ  يَا بِقُوَّ  ُمبَشِّ

يِّدُ  هَُوَذا إِلهُِك. هَُوَذا: »يَهُوَذا لُِمُدنِ  قُولِي تََخافِي الَ  اْرفَِعي أُوُرَشلِيمَ  بُّ  السَّ ةٍ بِ  الرَّ  قُوَّ

اَمهُ. َوُعْملَتُهُ َمَعهُ أُْجَرتُهُ هَُوَذا لَهُ تَْحُكمُ  َوِذَراُعهُ يَأْتِي  هِ بِِذَراعِ  قَِطيَعهُ يَْرَعى َكَراعٍ  قُدَّ

 ،اْلِميَاهَ  بَِكفِّهِ  َكالَ  َمنْ  .«اْلُمْرِضَعاتِ  َويَقُودُ  يَْحِملُهَا، ِحْضنِهِ  َوفِي اْلُحْمَلََن، َمعُ يَجْ 

َماَواتِ  َوقَاسَ  ْبِر، السَّ  ،بِاْلقَبَّانِ  اْلِجبَالَ  َوَوَزنَ  األَْرِض، تَُرابَ  بِاْلَكْيلِ  َوَكالَ  بِالشِّ

، ُروحَ  قَاسَ  َمنْ  بِاْلِميَزاِن؟ َواآلَكامَ  بِّ  فَأَْفهََمهُ اْستََشاَرهُ  َمنِ  يَُعلُِّمهُ؟ ُمِشيُرهُ  َوَمنْ  الرَّ

، طَِريقِ  فِي َوَعلََّمهُ فَهُ َمْعِرفَةً  َوَعلََّمهُ اْلَحقِّ  نْ مِ  َكنُْقطَةٍ  األَُممُ  هَُوَذا اْلفَْهِم؟ َسبِيلَ  َوَعرَّ

 لِإِليقَاِد، اَكافِيً لَْيسَ  َولُْبنَانُ  َكُدقٍَّة. يَْرفَُعهَا اْلَجَزائِرُ  هَُوَذا تُْحَسبُ  اْلِميَزانِ  َوَكُغبَارِ  َدْلٍو،
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اَمهُ َشْيءٍ  َكَلَ  األَُممِ  ُكلُّ  لُِمْحَرقٍَة. َكافِيًا لَْيسَ  َوَحيََوانُهُ  بُ تُْحسَ  َواْلبَاِطلِ  اْلَعَدمِ  ِمنَ  قُدَّ

نَمُ  بِِه؟ تَُعاِدلُونَ  َشبَهٍ  َوأَيَّ  هللاَ، تَُشبِّهُونَ  فَبَِمنْ  ِعْنَدهُ. انُِع، يَْسبُِكهُ اَلصَّ َُ وَ  الصَّ ائِ  الصَّ

يهِ  ٍة. َسَلَِسلَ  َويَُصوغُ  بَِذهَبٍ  يَُغشِّ ُس، الَ  َخَشبًا يَْنتَِخبُ  التَّْقِدَمةِ  َعنِ  اْلفَقِيرُ  فِضَّ  يَُسوِّ

 لَمْ أَ  تَْسَمُعوَن؟ أَالَ  ْعلَُموَن؟تَ  أَالَ  يَتََزْعَزُع. الَ  َصنًَما لِيَْنُصبَ  َماِهًرا َصانًِعا لَهُ يَْطلُبُ 

 األَْرضِ  ُكَرةِ  َعلَى اْلَجالِسُ  األَْرِض؟ أََساَساتِ  ِمنْ  تَْفهَُموا أَلَمْ  اْلبََداَءِة؟ ِمنَ  تُْخبَُروا

انُهَا َماَواتِ  يَْنُشرُ  الَِّذي َكاْلُجْنُدبِ  َوُسكَّ َكِن. َكَخْيَمةٍ  َويَْبُسطُهَا َكَسَراِدَق، السَّ  لَِّذيا لِلسَّ

 يُْزَرُعوا لَمْ  بَلْ  يُْغَرُسوا لَمْ  َكاْلبَاِطِل. األَْرضِ  قَُضاةَ  َويَُصيِّرُ  َشْيئًا، الَ  اْلُعظََماءَ  يَْجَعلُ 

لْ  َولَمْ   ْصفِ َكاْلعَ  َواْلَعاِصفُ  فََجفُّوا، َعلَْيِهمْ  أَْيًضا فَنَفَخَ  َساقُهُمْ  األَْرضِ  فِي يَتَأَصَّ

 يُونَُكمْ عُ  اْلَعَلَءِ  إِلَى اْرفَُعوا اْلقُدُّوُس. يَقُولُ  «فَأَُساِويِه؟ تَُشبِّهُونَنِي فَبَِمنْ » يَْحِملُهُْم.

 لَِكْثَرةِ  بِأَْسَماٍء؟ ُكلَّهَا يَْدُعو ُجْنَدهَا، بَِعَددٍ  يُْخِرجُ  الَِّذي َمنِ  هِذِه؟ َخلَقَ  َمنْ  َواْنظُُروا،

ةِ   قَدِ : »َرائِيلُ إِسْ  يَا َوتَتََكلَّمُ  يَْعقُوبُ  يَا تَقُولُ  لَِماَذا أََحٌد. قَدُ يُفْ  الَ  اْلقُْدَرةِ  َشِديدَ  َوَكْونِهِ  اْلقُوَّ

بِّ  َعنِ  طَِريقِي اْختَفَتْ  ْهرِ  إِلهُ تَْسَمْع؟ لَمْ  أَمْ  َعَرْفتَ  أََما ؟«إِلِهي َحقِّي َوفَاتَ  الرَّ  الدَّ

بُّ   يِيَ اْلُمعْ  يُْعِطي فَْحٌص. فَْهِمهِ  َعنْ  لَْيسَ  يَْعيَا َوالَ  يَِكلُّ  الَ  األَْرضِ  أَْطَرافِ  َخالِقُ  الرَّ

ةِ  َولَِعِديمِ  قُْدَرةً، ةً. يَُكثِّرُ  اْلقُوَّ  تََعثًُّرا. ثَُّرونَ يَتَعَ  َواْلفِْتيَانُ  َويَْتَعبُوَن، يُْعيُونَ  اَْلِغْلَمانُ  ِشدَّ

ا بِّ  ُمْنتَِظُرو َوأَمَّ ُدونَ  الرَّ ةً  فَيَُجدِّ  َعبُونَ يَتْ  َوالَ  يَْرُكُضونَ  َكالنُُّسورِ  أَْجنَِحةً  يَْرفَُعونَ  قُوَّ

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.  يُْعيُوَن. َوالَ  يَْمُشونَ 

 

 (93 - 14:  0) َصفَنْيَا ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،َصفَْنيَا النَّبِيِّ  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

 اْبنَةَ  يَا قَْلبِكِ  بُِكلِّ  َوإْبتَِهِجي اْفَرِحي إِْسَرائِيلُ  يَا اْهتُفْ  ِصْهيَْونَ  إْبنَةَ  يَا تََرنَِّمي

بُّ  نََزعَ  قَدْ  أُوُرَشلِيَم. كِ  أََزالَ  َعلَْيِك، األَْقِضيَةَ  الرَّ بُّ  إِْسَرائِيلَ  َملِكُ  َعُدوَّ  فِي الرَّ

ا. بَْعدُ  تَْنظُِرينَ  الَ  َوَسِطكِ   ِصْهيَْونُ  ايَ  تََخافِي الَ : »ألُوُرَشلِيمَ  يُقَالُ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي َشّرً
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بُّ  يََداِك. تَْرتَخِ  الَ   فِي يَْسُكتُ  فََرًحا بِكِ  يَْبتَِهجُ  يَُخلِّصُ  َجبَّارٌ  َوَسِطكِ  فِي إِلهُكِ  الرَّ

 َعلَْيهَا نَ َحاِملِي ِمْنكِ  َكانُوا اْلَمْوِسمِ  َعلَى اْلَمْحُزونِينَ  أَْجَمعُ » .«بِتََرنُّمٍ  بِكِ  يَْبتَِهجُ  َمَحبَّتِهِ 

 اْلَمْنفِيَّةَ، َوأَْجَمعُ  الظَّالَِعةَ، َوأَُخلِّصُ  ُمَذلِّلِيِك، ُكلَّ  أَُعاِملُ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي هأَنََذا اْلَعاَر.

 َوفِي بُِكمْ  آتِي فِيهِ  الَِّذي اْلَوْقتِ  فِي ِخْزيِِهْم، أَْرضِ  ُكلِّ  فِي َواْسًما تَْسبِيَحةً  َوأَْجَعلُهُمْ 

 نَ ِحي ُكلِّهَا، األَْرضِ  ُشُعوبِ  فِي َوتَْسبِيَحةً  اْسًما أَُصيُِّرُكمُ  ألَنِّي إِيَّاُكمْ  َجْمِعي َوْقتِ 

امَ  َمْسبِيِّيُكمْ  أَُردُّ  بُّ  قَالَ  أَْعيُنُِكْم، قُدَّ  َمجداً لِلثالوث األقَدس.   .«الرَّ

 

 (12 - 2:  2) َزَكِريا ِسفِر
 

َسةَ  بََرَكتَهُ ،النَّبِيِّ َزَكِريا  ِسْفرِ  ِمنْ    .آِمينَ  َمَعنَا فَلَتَُكنَّ  اْلُمقَدَّ
 

ا اِْبتَِهِجي  هُوَ  كِ إِلَيْ  يَأْتِي َملُِككِ  هَُوَذا أُوُرَشلِيمَ  بِْنتَ  يَا اْهتِفِي ِصْهيَْوَن، اْبنَةَ  يَا ِجّدً

 اْلَمْرَكبَةَ  َوأَْقطَعُ  أَتَاٍن. اْبنِ  َجْحشٍ  َوَعلَى ِحَمارٍ  َعلَى َوَراِكبٌ  َوِديٌع، َوَمْنُصورٌ  َعاِدلٌ 

َلَمِ  َويَتََكلَّمُ  اْلَحْربِ  قَْوسُ  َوتُْقطَعُ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  َواْلفََرسَ  أَْفَرايِمَ  ِمنْ   ِم،لِألُمَ  بِالسَّ

 نِّيإِ فَ  أَْيًضا َوأَْنتِ  األَْرِض. أَقَاِصي إِلَى النَّْهرِ  َوِمنَ  اْلبَْحِر، إِلَى اْلبَْحرِ  ِمنَ  َوُسْلطَانُهُ

 اْلِحْصنِ  إِلَى اْرِجُعوا َماٌء. فِيهِ  لَْيسَ  الَِّذي اْلُجبِّ  ِمنَ  أَْسَراكِ  أَْطلَْقتُ  قَدْ  َعْهِدكِ  بَِدمِ 

َجاءِ  أَْسَرى يَا حُ  أَْيًضا اْليَْومَ  الرَّ  هُوَذايَ  أَْوتَْرتُ  ألَنِّي ِضْعفَْيِن. َعلَْيكِ  أَُردُّ  أَنِّي أَُصرِّ

 اَواُن،يَ  يَا بَنِيكِ  َعلَى ِصْهيَْونُ  يَا أَْبنَاَءكِ  َوأَْنهَْضتُ  أَْفَرايَِم، اْلقَْوسَ  َوَمأْلتُ  لِنَْفِسي،

بُّ  َويَُرى َجبَّاٍر. َكَسْيفِ  َوَجَعْلتُكِ  يِّدُ  َكاْلبَْرِق، يَْخُرجُ  َوَسْهُمهُ فَْوقَهُْم، الرَّ بُّ ا َوالسَّ  لرَّ

  َعْنهُْم. يَُحاِمي اْلُجنُودِ  َربُّ  اْلَجنُوِب. َزَوابعِ  فِي َويَِسيرُ  اْلبُوقِ  فِي يَْنفُخُ 

 َمجداً لِلثالوث األقَدس.
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 بَاِكر

 (40 - 02:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

، بركاتُهِمن َمزاميرأبينا   .َعلي َجميعنا آمين ،َداُود النَّبِيِّ
 

 11 ، 0:  03 مز

، يَا ْلتَ  .اْلُجبِّ  فِي اْلهَابِِطينَ  بَْينِ  ِمنْ  نَْفِسي، َوأَْحيَْيتَنِي اْلهَاِويَةِ  ِمنَ  أَْصَعْدتَ  َربُّ  َحوَّ

 .هَلِّلُويَافََرًحا.  َوَمْنطَْقتَنِي ِمْسِحي َحلَْلتَ  لِي، فََرحٍ  إِلَى نَْوِحي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا ا يَْستَْعِطي. الطَِّريقِ  علَى َجالًِسا أَْعَمى َكانَ  أَِريَحا ِمنْ  اْقتََربَ  َولَمَّ  َجْمعَ الْ  َسِمعَ  فَلَمَّ

 ُمْجتَاٌز. النَّاِصِريَّ  يَُسوعَ  أَنَّ  فَأَْخبَُروهُ  «هَذا؟ يَُكونَ  أَنْ  َعَسى َما» :َسأَلَ  ُمْجتَاًزا

ُمونَ  فَاْنتَهََرهُ  .«اْرَحْمنِي َداُوَد، اْبنَ  يَايَُسوعُ : »قِائَِلً  فََصَرخَ  اأَ  لِيَْسُكَت، اْلُمتَقَدِّ  هُوَ  مَّ

مَ  أَنْ  َوأََمرَ  يَُسوعُ  فََوقَفَ  .«اْرَحْمنِي َداُوَد، اْبنَ  يَا»: َكثِيًرا أَْكثَرَ  فََصَرخَ   ْيهِ إِلَ  يُقَدَّ

ا  .«رَ أُْبصِ  أَنْ  يَاَسيُِّد،: »فَقَالَ  «بَِك؟ أَْفَعلَ  أَنْ  تُِريدُ  َماَذا» :قِائَِلً  َسأَلَهُ. اْقتََربَ  َولَمَّ

دُ يُ َوهُوَ  َوتَبَِعهُ أَْبَصَر، اْلَحالِ  َوفِي .«َشفَاكَ  قَدْ  إِيَمانُكَ  أَْبِصرْ : »يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ   َمجِّ

ْعبِ  َوَجِميعُ  هللاَ  ِ َدائِماً   هللاَ. َسبَُّحوا َرأَْوا إِذْ  الشَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (2 - 1:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  ُكورونثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا َوأَنَا  ُكمْ لَ  ُمنَاِديًا اْلِحْكَمةِ  أَوِ  اْلَكَلَمِ  بُِسُموِّ  لَْيسَ  أَتَْيتُ  اإِلْخَوةُ، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَتَْيتُ  لَمَّ

 لُوبًا.َمصْ  َوإِيَّاهُ  اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  إالَّ  بَْينَُكمْ  َشْيئًا أَْعِرفَ  أَنْ  أَْعِزمْ  لَمْ  ألَنِّي هللاِ، بَِشهَاَدةِ 

 نَايَُكو لَمْ  َوِكَراَزتِي َوَكَلَِمي َكثِيَرٍة. َوِرْعَدةٍ  َوَخْوٍف، َضْعٍف، فِي ِعْنَدُكمْ  ُكْنتُ  َوأَنَا

وحِ  بِبُْرهَانِ  بَلْ  اْلُمْقنِعِ، اإِلْنَسانِيَّةِ  اْلِحْكَمةِ  بَِكَلَمِ  ِة، الرُّ  يَمانُُكمْ إِ  يَُكونَ  الَ  لَِكيْ  َواْلقُوَّ

ةِ  بَلْ  النَّاسِ  بِِحْكَمةِ   ِمنْ  لَْيَستْ  ْكَمةٍ بِحِ  َولِكنْ  اْلَكاِملِيَن، بَْينَ  بِِحْكَمةٍ  نَتََكلَّمُ  لِكنَّنَا هللاِ. بِقُوَّ

ْهِر، هَذا ْهِر، هَذا ُعظََماءِ  ِمنْ  َوالَ  الدَّ : رّ سِ  فِي هللاِ  بِِحْكَمةِ  نَتََكلَّمُ  بَلْ  يُْبطَلُوَن. الَِّذينَ  الدَّ

هُورِ  قَْبلَ  فََعيَّنَهَا هللاُ  َسبَقَ  الَّتِي اْلَمْكتُوَمِة، اْلِحْكَمةِ   أََحدٌ  ْمهَايَْعلَ  لَمْ  الَّتِي لَِمْجِدنَا، الدُّ

ْهِر، هَذا ُعظََماءِ  ِمنْ   اْلَمْجِد. َربَّ  َصلَبُوا لََما َعَرفُوا لَوْ  ألَنْ  الدَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيأروَ عمةُ هللاَّ

 

 

 (6:  9 - 92:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةالرسول األولى بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْرتُمْ  الَّتِي اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  َوهِذهِ  يَاءَ  َمْكرٍ  َوُكلَّ  ُخْبثٍ  ُكلَّ  فَإْطَرُحوا بِهَا. بُشِّ  دَ َواْلَحسَ  َوالرِّ

ٍة، َوُكلَّ   ْنُمواتَ  لَِكيْ  اْلِغشِّ  اْلَعِديمَ  اْلَعْقلِيَّ  اللَّبَنَ  اْشتَهُوا اآلَن، َمْولُوِدينَ  َوَكأَْطفَال َمَذمَّ

بَّ  أَنَّ  ُذْقتُمْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  إِنْ  بِِه،  ِمنَ  َمْرفُوًضا َحيًّا ًراَحجَ  إِلَْيِه، تَأْتُونَ  إِذْ  الَِّذي َصالٌِح. الرَّ
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 ْيتًابَ  َحيَّةٍ  َكِحَجاَرةٍ  َمْبنِيِّينَ  أَْيًضا أَْنتُمْ  ُكونُوا َكِريٌم، هللاِ  ِمنَ  ُمْختَارٌ  َولِكنْ  النَّاِس،

ًسا، َكهَنُوتًا ُروِحيًّا،  لِذلِكَ  يحِ.اْلَمسِ  بِيَُسوعَ  هللاِ  ِعْندَ  َمْقبُولَةٍ  ُروِحيَّةٍ  َذبَائِحَ  لِتَْقِديمِ  ُمقَدَّ

 ًما،َكِري ُمْختَاًرا َزاِويَةٍ  َحَجرَ  ِصْهيَْونَ  فِي أََضعُ  هنََذا» :اْلِكتَابِ  فِي أَْيًضا يُتََضمَّنُ 

 .«يُْخَزى لَنْ  بِهِ  يُْؤِمنُ  َوالَِّذي

ا وال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ،  أمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (13 : 92 - 02:  92) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا فِينَةَ  يَُخفِّفُونَ  طَفِقُوا الطََّعامِ  ِمنَ  َشبُِعوا َولَمَّ ااْلبَحْ  فِي اْلِحْنطَةَ  طَاِرِحينَ  السَّ  ِر. َولَمَّ

 َشاِطٌئ، لَهُ َخلِيًجا أَْبَصُروا َولِكنَّهُمْ  األَْرَض، يَْعِرفُونَ  يَُكونُوا لَمْ  النَّهَارُ  َصارَ 

فِينَةَ  إِلَْيهِ  يَْدفَُعوا أَنْ  فَأَْجَمُعوا ا إِنْ  السَّ  فِي يَّاهَاإِ  تَاِرِكينَ  اْلَمَراِسيَ  نََزُعوا أَْمَكنَهُْم. فَلَمَّ

فَّةِ  ُربُطَ  َوَحلُّوا اْلبَْحِر، يحِ  قِْلًعا َرفَُعوا أَْيًضا، الدَّ اِطِئ. َوإِذْ ال إِلَى َوأَْقبَلُوا اْلهَابَِّة، لِلرِّ  شَّ

فِينَةَ، َشطَّطُوا بَْحَرْيِن، بَْينَ  َمْوِضعٍ  َعلَى َوقَُعوا مُ  فَاْرتََكزَ  السَّ كُ  الَ  َولَبِثَ  اْلُمقَدَّ . يَتََحرَّ

ا رُ  َوأَمَّ  ىاألَْسرَ  يَْقتُلُوا أَنْ  اْلَعْسَكرِ  َرْأيُ  األَْمَواجِ. فََكانَ  ُعْنفِ  ِمنْ  يَْنَحلُّ  فََكانَ  اْلمَؤخَّ

 َس،بُولُ  يَُخلِّصَ  أَنْ  يُِريدُ  َكانَ  إِذْ  اْلِمئَِة، قَائِدَ  فَيَْهُرَب. َولِكنَّ  ِمْنهُمْ  أََحدٌ  يَْسبَحَ  لِئََلَّ 

ْأِي، هَذا ِمنْ  َمنََعهُمْ  بَاَحةِ  َعلَى اْلقَاِدِرينَ  أَنَّ  َوأََمرَ  الرَّ الً  أَْنفَُسهُمْ  يَْرُمونَ  السِّ  أَوَّ

، َواْلبَاقِينَ  إِلَى فَيَْخُرُجونَ  فِينَةِ ا ِمنَ  قِطَعٍ  َعلَى َوبَْعُضهُمْ  أَْلَواحٍ  َعلَى بَْعُضهُمْ  اْلبَرِّ . لسَّ

ا .اْلبَرِّ  إِلَى نََجْوا اْلَجِميعَ  أَنَّ  َحَدثَ  فَهَكَذا . ةَ َملِيطَ  تُْدَعى اْلَجِزيَرةَ  أَنَّ  َوَجُدوا نََجْوا َولَمَّ

مَ   ِمنْ  نَاَجِميعَ  َوقَبِلُوا نَاًرا أَْوقَُدوا ألَنَّهُمْ  اْلُمْعتَاِد، َغْيرَ  إِْحَسانًا لَنَا اْلبََرابَِرةُ  أَْهلُهَا فَقَدَّ
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 اْلقُْضبَانِ  ِمنَ  َكثِيًرا بُولُسُ  فََجَمعَ . اْلبَْردِ  أَْجلِ  َوِمنْ  أََصابَنَا الَِّذي اْلَمطَرِ  أَْجلِ 

ا. يَِدهِ  فِي َونَِشبَتْ  أَْفَعى اْلَحَراَرةِ  ِمنَ  فََخَرَجتْ  النَّاِر، َعلَى َوَوَضَعهَا  َرأَى فَلَمَّ

 لَمْ  ٌل،قَاتِ  اإِلْنَسانَ  هَذا أَنَّ  بُدَّ  الَ  :لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  قَالَ  بِيَِدِه، ُمَعلَّقًا شَ اْلَوحْ  اْلبََرابَِرةُ 

 رْ يَتََضرَّ  َولَمْ  النَّارِ  إِلَى اْلَوْحشَ  هُوَ  فَنَفَضَ . اْلبَْحرِ  ِمنَ  نََجا َولَوْ  يَْحيَا اْلَعْدلُ  يََدْعهُ

ا بَِشْيءٍ   فَإِذِ . ْيتًامَ  بَْغتَةً  يَْسقُطَ  أَوْ  يَْنتَفِخَ  أَنْ  َعتِيدٌ  أَنَّهُ يَْنتَِظُرونَ  فََكانُوا هُمْ  َرِدّي. َوأَمَّ

، َشْيءٌ  لَهُ يَْعِرضْ  لَمْ  أَنَّهُ َوَرأَْوا َكثِيًرا اْنتَظَُروا  «.إِلهٌ هُوَ :»َوقَالُوا تََغيَُّروا ُمِضرٌّ

مِ  ِضيَاعٌ  اْلَمْوِضعِ  ذلِكَ  َحْولَ  َما فِي َوَكانَ   هَذافَ . بُوْبلِيُوسُ  اْسُمهُ الَِّذي اْلَجِزيَرةِ  لُِمقَدَّ

 ْعتًَرىمُ  ُمْضطَِجًعا َكانَ  بُوْبلِيُوسَ  أَبَا أَنَّ  فََحَدثَ . أَيَّامٍ  ثََلَثَةَ  بُِمَلَطَفَةٍ  َوأََضافَنَا قَبِلَنَا

ا. فََشفَاهُ  َعلَْيهِ  يََدْيهِ  َوَوَضعَ  َوَصلَّى، بُولُسُ  إِلَْيهِ  فََدَخلَ . َوَسْحجٍ  بُِحمَّى  هَذا، ارَ صَ  فَلَمَّ

 هُؤالَءِ  فَأَْكَرَمنَا. َويُْشفَْونَ  يَأْتُونَ  اْلَجِزيَرةِ  فِي أَْمَراضٌ  بِِهمْ  الَِّذينَ  اْلبَاقُونَ  َكانَ 

ا. َكثِيَرةً  إِْكَراَماتٍ  ُدونَا أَْقلَْعنَا َولَمَّ  .إِلَْيهِ  يُْحتَاجُ  بَِما َزوَّ

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (42 - 1:  11) يُوَحنا
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النَّبِيِّ بركاتُه
 

 9 ، 2:  192 مز

بِّ  بََرَكةُ  بِّ  بِإْسمِ  بَاَرْكنَاُكمْ  َعلَْيُكْم، الرَّ  لِكْنهُم ي،َشبَابِ  ُمْنذُ  َكثِيرةً َحاَربُونِي ِمَراَراً  .الرَّ

 .هَلِّلُويَا .َعلَيَّ  يَْقِدُروا لَمْ 
 

الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن  ُمبارُك اآلتي بإسم

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أُْختِهَا. َوَمْرثَا َمْريَمَ  قَْريَةِ  ِمنْ  َعْنيَا بَْيتِ  ِمنْ  لَِعاَزُر، َوهُوَ  َمِريًضا إِْنَسانٌ  َوَكانَ 

بَّ  َدهَنَتِ  الَّتِي ِهيَ  َمِريًضا، أَُخوهَا لَِعاَزرُ  َكانَ  الَّتِي َمْريَُم، َوَكانَتْ   بِِطيٍب، الرَّ

 تُِحبُّهُ يالَّذِ  هَُوَذا يَاَسيُِّد،: »قَائِلَتَْينِ  إِلَْيهِ  األُْختَانِ  فَأَْرَسلَتِ  بَِشْعِرهَا. ِرْجلَْيهِ  َوَمَسَحتْ 

ا .«َمِريضٌ   هللاِ، َمْجدِ  ألَْجلِ  بَلْ  لِْلَمْوِت، لَْيسَ  اْلَمَرضُ  هَذا» :قَالَ  يَُسوُع، َسِمعَ  فَلَمَّ

دَ  ا َولَِعاَزَر. َوأُْختَهَا َمْرثَا يُِحبُّ  يَُسوعُ  َوَكانَ  .«بِهِ  هللاِ  إْبنُ  لِيَتََمجَّ  ِريضٌ مَ  أَنَّهُ َسِمعَ  فَلَمَّ

 لِنَْذهَبْ » :لِتََلَِميِذهِ  قَالَ  ذلِكَ  بَْعدَ  ثُمَّ  يَْوَمْيِن. فِيهِ  َكانَ  الَِّذي اْلَمْوِضعِ  فِي ِحينَئِذٍ  َمَكثَ 

 نْ أَ  يَْطلُبُونَ  اْليَهُودُ  َكانَ  اآلنَ  ُمَعلُِّم، يَا» :التََّلَِميذُ  لَهُ قَالَ  .«أَْيًضا اْليَهُوِديَّةِ  إِلَى

 اْثنَتَيْ  النَّهَارِ  َساَعاتُ  أَلَْيَستْ » :يَُسوعُ  أََجابَ  .«هُنَاكَ  إِلَى أَْيًضا َوتَْذهَبُ  يَْرُجُموَك،

 إِنْ  َولِكنْ  اْلَعالَِم، هَذا نُورَ  يَْنظُرُ  ألَنَّهُ يَْعثُرُ  الَ  النَّهَارِ  فِي يَْمِشي أََحدٌ  َكانَ  إِنْ  َعْشَرةَ؟

 :لَهُمْ  الَ قَ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  هَذا قَالَ  .«فِيهِ  لَْيسَ  النُّورَ  ألَنَّ  يَْعثُُر، اللَّْيلِ  فِي يَْمِشي أََحدٌ  َكانَ 

 نَامَ  قَدْ  َكانَ  إِنْ  يَاَسيُِّد،: »تََلَِميُذهُ  فَقَالَ  .«ألُوقِظَهُ أَْذهَبُ  لِكنِّي نَامَ  قَدْ  َحبِيبُنَا لَِعاَزرُ »
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 النَّْوِم. ُرقَادِ  َعنْ  يَقُولُ  أَنَّهُ ظَنُّوا َوهُمْ  َمْوتِِه، َعنْ  يَقُولُ  يَُسوعُ  َوَكانَ  .«يُْشفَى فَهُوَ 

 نَاَك،هُ  أَُكنْ  لَمْ  إِنِّي ألَْجلُِكمْ  أَْفَرحُ  َوأَنَا َماَت. لَِعاَزرُ : »َعَلَنِيَةً  ِحينَئِذٍ  يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ 

 لِنَْذهَبْ : »ائِهِ ُرفَقَ  لِلتََّلَِميذِ  التَّْوأَمُ  لَهُ يُقَالُ  الَِّذي تُوَما فَقَالَ  .«إِلَْيهِ  لِنَْذهَبْ  َولِكنْ  لِتُْؤِمنُوا

ا .«َمَعهُ نَُموتَ  لَِكيْ  أَْيًضا نَْحنُ   يفِ  أَيَّامٍ  أَْربََعةُ  لَهُ َصارَ  قَدْ  أَنَّهُ َوَجدَ  يَُسوعُ  أَتَى فَلَمَّ

 ثِيُرونَ كَ  َوَكانَ  َغْلَوةً. َعْشَرةَ  َخْمسَ  نَْحوَ  أُوُرَشلِيمَ  ِمنْ  قَِريبَةً  َعْنيَا بَْيتُ  َوَكانَتْ  اْلقَْبِر.

وهَُما َوَمْريَمَ  َمْرثَا إِلَى َجاُءوا قَدْ  اْليَهُودِ  ِمنَ  ا أَِخيِهَما. َعنْ  لِيَُعزُّ  أَنَّ  َمْرثَا َسِمَعتْ  فَلَمَّ

ا الَقَْتهُ، آتٍ  يَُسوعَ  تْ  َمْريَمُ  َوأَمَّ  يَا» :وعَ لِيَسُ  َمْرثَا فَقَالَتْ  اْلبَْيِت. فِي َجالَِسةً  فَاْستََمرَّ

 هللاِ  ِمنَ  تَْطلُبُ  َما ُكلَّ  أَنَّ  أَْعلَمُ  أَْيًضا اآلنَ  لِكنِّي أَِخي. يَُمتْ  لَمْ  ههُنَا ُكْنتَ  لَوْ  َسيُِّد،

 نَّهُأَ  أَْعلَمُ  أَنَا» :َمْرثَا لَهُ قَالَتْ  .«أَُخوكِ  َسيَقُومُ » :يَُسوعُ  لَهَا قَالَ  .«إِيَّاهُ  هللاُ  يُْعِطيكَ 

 َمنْ  يَاةُ َواْلحَ  اْلقِيَاَمةُ  هُوَ  أَنَا» :يَُسوعُ  لَهَا قَالَ  .«األَِخيرِ  اْليَْومِ  فِي اْلقِيَاَمِة، فِي َسيَقُومُ 

 ْؤِمنِينَ أَتُ  األَبَدِ  إِلَى يَُموتَ  فَلَنْ  بِي َوآَمنَ  َحيًّا َكانَ  َمنْ  َوُكلُّ  فََسيَْحيَا، َماتَ  َولَوْ  بِي آَمنَ 

 لَىإِ  اآلتِي هللاِ، اْبنُ  اْلَمِسيحُ  أَْنتَ  أَنَّكَ  آَمْنتُ  قَدْ  أَنَا َسيِّدُ  يَا نََعمْ » :لَهُ قَالَتْ  «بِهَذا؟

ا .«اْلَعالَمِ  ا، أُْختَهَا َمْريَمَ  َوَدَعتْ  َمَضتْ  هَذا قَالَتْ  َولَمَّ  َحَضَر، قَدْ  اْلُمَعلِّمُ » :قَائِلَةً  ِسّرً

ا .«يَْدُعوكِ  َوهُوَ  ا تِْلكَ  أَمَّ  دْ قَ  يَُسوعُ  يَُكنْ  َولَمْ  إِلَْيِه. َوَجاَءتْ  َسِريًعا قَاَمتْ  َسِمَعتْ  فَلَمَّ

 َكانُوا نَ الَِّذي اْليَهُودَ  إِنَّ  ثُمَّ  َمْرثَا. فِيهِ  الَقَْتهُ الَِّذي اْلَمَكانِ  فِي َكانَ  بَلْ  اْلقَْريَِة، إِلَى َجاءَ 

ونَهَا، اْلبَْيتِ  فِي َمَعهَا ا يَُعزُّ  :قَائِلِينَ  تَبُِعوهَا َوَخَرَجْت، َعاِجَلً  قَاَمتْ  َمْريَمَ  َرأَْوا لَمَّ

ا فََمْريَمُ  .«هُنَاكَ  لِتَْبِكيَ  اْلقَْبرِ  إِلَى تَْذهَبُ  إِنَّهَا»  َرأَْتهُ،وَ  يَُسوعُ  َكانَ  َحْيثُ  إِلَى أَتَتْ  لَمَّ

تْ  ا .«أَِخي يَُمتْ  لَمْ  ههُنَا ُكْنتَ  لَوْ  َسيُِّد، يَا» :لَهُ قَائِلَةً  ِرْجلَْيهِ  ِعْندَ  َخرَّ  ُسوعُ يَ  َرآهَا فَلَمَّ

وحِ  اْنَزَعجَ  يَْبُكوَن، َمَعهَا َجاُءوا الَِّذينَ  َواْليَهُودُ  تَْبِكي،  أَْينَ » :َوقَالَ  َواْضطََرَب، بِالرُّ

 اْنظُُروا» :اْليَهُودُ  فَقَالَ  يَُسوُع. بََكى .«َواْنظُرْ  تََعالَ  َسيُِّد، يَا» :لَهُ قَالُوا «َوَضْعتُُموهُ؟

 نْ أَ  األَْعَمى َعْينَيِ  فَتَحَ  الَِّذي هَذا يَْقِدرْ  أَلَمْ » :ِمْنهُمْ  بَْعضٌ  َوقَالَ  .«يُِحبُّهُ َكانَ  َكْيفَ 

 َوَكانَ  اْلقَْبِر، إِلَى َوَجاءَ  نَْفِسهِ  فِي أَْيًضا يَُسوعُ  فَاْنَزَعجَ  «يَُموُت؟ الَ  أَْيًضا هَذا يَْجَعلَ 

 أُْختُ  َمْرثَا، لَهُ قَالَتْ  «اْلَحَجرَ  اْرفَُعوا» :يَُسوعُ  قَالَ  َحَجٌر. َعلَْيهِ  ُوِضعَ  َوقَدْ  َمَغاَرةً 
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 آَمْنتِ  إِنْ : لَكِ  أَقُلْ  أَلَمْ » :يَُسوعُ  لَهَا قَالَ  .«أَيَّامٍ  أَْربََعةَ  لَهُ ألَنَّ  أَْنتَنَ  قَدْ  يَاَسيُِّد،» :اْلَمْيتِ 

 ْينَْيهِ عَ  يَُسوعُ  َوَرفَعَ  َمْوُضوًعا، اْلَمْيتُ  َكانَ  َحْيثُ  اْلَحَجرَ  فََرفَُعوا «هللاِ؟ َمْجدَ  تََرْينَ 

 ُكلِّ  فِي أَنَّكَ  َعلِْمتُ  َوأَنَا لِي، َسِمْعتَ  ألَنَّكَ  أَْشُكُركَ  اآلُب، أَيُّهَا» :َوقَالَ  فَْوُق، إِلَى

ا .«أَْرَسْلتَنِي أَنَّكَ  لِيُْؤِمنُوا قُْلُت، اْلَواقِفِ  اْلَجْمعِ  هَذا ألَْجلِ  َولِكنْ  لِي تَْسَمعُ  ِحينٍ   َولَمَّ

 َوِرْجَلَهُ  َويََداهُ  اْلَمْيتُ  فََخَرجَ  .«َخاِرًجا هَلُمَّ  لَِعاَزُر،» :َعِظيمٍ  بَِصْوتٍ  َصَرخَ  هَذا قَالَ 

 َوَدُعوهُ  ُحلُّوهُ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  بِِمْنِديل َمْلفُوفٌ  َوَوْجهُهُ بِأَْقِمطٍَة، َمْربُوطَاتٌ 

 َمنُواآ يَُسوُع، فََعلَ  َما َونَظَُروا َمْريََم، إِلَى َجاُءوا الَِّذينَ  اْليَهُودِ  ِمنَ  فََكثِيُرونَ  .«يَْذهَبْ 

ِ َدائِماً    بِِه.   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ةسالُمقدَ  َخمِسينيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع األول من ال
 

 

 العَشيه

 (90 - 12:  93) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13:  26 مز

بَّ  أَنَّ  اأْلَُممِ  فِي قُولُوا  اَل  فَِهيَ  اْلَمْسُكونَةُ  قَْومَ  َوأَْيًضا. َخَشبَةً  َعلِيُّ  َملَكَ  قَدْ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .تَتََزْعَزعُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وإلهنا وُمخلصنا ومَ  م الَرب، ربُناُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا لُ  َوهُوَ  اْليَْوِم، ذلِكَ  َعِشيَّةُ  َكانَتْ  َولَمَّ  انَ كَ  َحْيثُ  ُمَغلَّقَةً  األَْبَوابُ  َوَكانَتِ  األُْسبُوعِ، أَوَّ

 قَالَ وَ  اْلَوْسِط، فِي َوَوقَفَ  يَُسوعُ  َجاءَ  اْليَهُوِد، ِمنَ  اْلَخْوفِ  لَِسبَبِ  ُمْجتَِمِعينَ  التََّلَِميذُ 

ا .«لَُكمْ  َسَلَمٌ » :لَهُمْ  بَّ  َرأَْوا إِذْ  التََّلَِميذُ  فَفَِرحَ  َوَجْنبَهُ، يََدْيهِ  أََراهُمْ  هَذا قَالَ  َولَمَّ  .الرَّ

ا .«أَنَا أُْرِسلُُكمْ  اآلبُ  أَْرَسلَنِي َكَما لَُكمْ  َسَلَمٌ » :أَْيًضا يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ   َذاه قَالَ  َولَمَّ

وحَ  اْقبَلُوا» :لَهُمُ  َوقَالَ  نَفَخَ   تُمْ أَْمَسكْ  َوَمنْ  لَهُ، تُْغفَرُ  َخطَايَاهُ  َغفَْرتُمْ  َمنْ  اْلقُُدَس. الرُّ

ِ َدائِماً   .«أُْمِسَكتْ  َخطَايَاهُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (19 - 1 : 94) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  22 مز

بُّ   َحْولَهُ، َوَضبَابٍ  َسَحابٍ  اْلَكثِيَرِة، اْلَجَزائِرُ  َولِتَْفَرحَ  اأْلَْرُض، فَلَتَتَهَلَّلُ  َملَكَ  قَدْ  اَلرَّ

 .هَلِّلُويَا .َعْرِشهِ  قَِوامَ  َواْلقََضاءَ  اْلَعْدلَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمينإلي ، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ  فِي ثُمَّ  لَ  األُْسبُوعِ، أَوَّ  نَهُ،أَْعَددْ  الَِّذي اْلَحنُوطَ  َحاِمَلَتٍ  اْلقَْبرِ  إِلَى أَتَْينَ  اْلفَْجِر، أَوَّ

بِّ  َجَسدَ  يَِجْدنَ  َولَمْ  فََدَخْلنَ  اْلقَْبِر، َعنِ  ُمَدْحَرًجا اْلَحَجرَ  فََوَجْدنَ  أُنَاٌس. َوَمَعهُنَّ   الرَّ

اقٍَة. بِثِيَابٍ  بِِهنَّ  َوقَفَا َرُجَلَنِ  إَِذا ذلَِك، فِي ُمْحتَاَراتٌ  هُنَّ  َوفِيَما يَُسوَع.  نَّ كُ  َوإِذْ  بَرَّ

َساتٍ  َخائِفَاتٍ   بَْينَ  اْلَحيَّ  تَْطلُْبنَ  لَِماَذا» :لَهُنَّ  قَاالَ  األَْرِض، إِلَى ُوُجوهَهُنَّ  َوُمنَكِّ

: َلً قَائِ  اْلَجلِيِل. فِي بَْعدُ  َوهُوَ  َكلََّمُكنَّ  َكْيفَ  اُْذُكْرنَ  قَامَ  لِكنَّهُ ههُنَا، هُوَ  لَْيسَ  األَْمَواِت؟

 الثَّالِثِ  مِ اْليَوْ  َوفِي َويُْصلََب، ُخطَاٍة، أُنَاسٍ  أَْيِدي فِي اإِلْنَسانِ  اْبنُ  يَُسلَّمَ  أَنْ  يَْنبَِغي إِنَّهُ

ْرنَ  .«يَقُومُ   نَ اْلبَاقِي َوَجِميعَ  َعَشرَ  األََحدَ  َوأَْخبَْرنَ  اْلقَْبِر، ِمنَ  َوَرَجْعنَ  َكَلََمهُ، فَتََذكَّ

، َواْلبَاقِيَاتُ  يَْعقُوبَ  أُمُّ  َوَمْريَمُ  َويَُونَّا اْلَمْجَدلِيَّةُ  َمْريَمُ  َوَكانَتْ  ُكلِِّه. بِهَذا  َواتِياللَّ  َمَعهُنَّ

ُسِل. هَذا قُْلنَ  . َولَمْ  انِ َكاْلهََذيَ  لَهُمْ  َكَلَُمهُنَّ  فَتََراَءى لِلرُّ قُوهُنَّ  بُْطُرسُ  فَقَامَ  يَُصدِّ

بًا فََمَضى َوْحَدهَا، َمْوُضوَعةً  األَْكفَانَ  َونَظَرَ  فَإْنَحنَى اْلقَْبِر، إِلَى َوَرَكضَ   يفِ  ُمتََعجِّ

ا نَْفِسهِ  ِ َدائِماً  .َكانَ  ِممَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (11:  2 - 10:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ َرَكتُهُ بَ  تسالونيكي، أهل إلى األولى الرَّ

 المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

اقِِديَن، ِجهَةِ  ِمنْ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا تَْجهَلُوا أَنْ  أُِريدُ  الَ  ثُمَّ   لَِّذينَ ا َكاْلبَاقِينَ  تَْحَزنُوا الَ  لَِكيْ  الرَّ

اقُِدونَ  فََكذلِكَ  َوقَاَم، َماتَ  يَُسوعَ  أَنَّ  نُْؤِمنُ  ُكنَّا إِنْ  ألَنَّهُ لَهُْم. َرَجاءَ  الَ   بِيَُسوَع، الرَّ

بِّ  بَِكلَِمةِ  هَذا لَُكمْ  نَقُولُ  فَإِنَّنَا َمَعهُ. أَْيًضا هللاُ  َسيُْحِضُرهُمُ   اْلبَاقِينَ  األَْحيَاءَ  نَْحنُ  إِنَّنَا: الرَّ

، َمِجيءِ  إِلَى بِّ اقِِديَن. نَْسبِقُ  الَ  الرَّ بّ  ألَنَّ  الرَّ  َرئِيسِ  بَِصْوتِ  بِهُتَاٍف، نَْفَسهُ الرَّ

َماءِ  ِمنَ  يَْنِزلُ  َسْوفَ  هللاِ، َوبُوقِ  َمَلَئَِكةٍ   الً.أَوَّ  َسيَقُوُمونَ  اْلَمِسيحِ  فِي َواألَْمَواتُ  السَّ

بِّ  لُِمَلَقَاةِ  السُُّحبِ  فِي َمَعهُمْ  َجِميًعا َسنُْخطَفُ  اْلبَاقِينَ  األَْحيَاءَ  نَْحنُ  ثُمَّ   اْلهََواِء، فِي الرَّ

. َمعَ  ِحينٍ  ُكلَّ  نَُكونُ  َوهَكَذا بِّ وا لِذلِكَ  الرَّ ا اْلَكَلَِم. بِهَذا بَْعًضا بَْعُضُكمْ  َعزُّ  َوأَمَّ

 أَْنتُمْ  ألَنَُّكمْ  َعْنهَا، إِلَْيُكمْ  أَْكتُبَ  أَنْ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا لَُكمْ  َحاَجةَ  فََلَ  َواألَْوقَاتُ  األَْزِمنَةُ 

بِّ  يَْومَ  أَنَّ  بِالتَّْحقِيقِ  تَْعلَُمونَ   :قُولُونَ يَ  ِحينََما ألَنَّهُ يَِجيُء. هَكَذا اللَّْيلِ  فِي َكلِصٍّ  الرَّ

ا يَْنُجوَن. فََلَ  لِْلُحْبلَى، َكاْلَمَخاضِ  بَْغتَةً، هََلَكٌ  يُفَاِجئُهُمْ  ِحينَئِذٍ  ،«َوأََمانٌ  َسَلَمٌ »  َوأَمَّ

. اْليَْومُ  ذلِكَ  يُْدِرَكُكمْ  َحتَّى ظُْلَمةٍ  فِي فَلَْستُمْ  اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا أَْنتُمْ   نُورٍ  ْبنَاءُ أَ  َجِميُعُكمْ  َكلَصٍّ

 ألَنَّ  .َونَْصحُ  لِنَْسهَرْ  بَلْ  َكاْلبَاقِيَن، إًِذا نَنَمْ  فََلَ  ظُْلَمٍة. َوالَ  لَْيل ِمنْ  لَْسنَا نَهَارٍ  َوأَْبنَاءُ 

ا يَْسَكُروَن. فَبِاللَّْيلِ  يَْسَكُرونَ  َوالَِّذينَ  يَنَاُموَن، فَبِاللَّْيلِ  يَنَاُمونَ  الَِّذينَ   الَِّذينَ  نَْحنُ  َوأَمَّ

 ألَنَّ  اْلَخَلَِص. َرَجاءُ  ِهيَ  َوُخوَذةً  َواْلَمَحبَِّة، اإِليَمانِ  ِدْرعَ  الَبِِسينَ  فَْلنَْصحُ  نَهَاٍر، ِمنْ 

 ألَْجلِنَا، َماتَ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  بَِربِّنَا اْلَخَلَصِ  الْقتِنَاءِ  بَلْ  لِْلَغَضِب، نَايَْجَعلْ  لَمْ  هللاَ 

وا لِذلِكَ  َمَعهُ. َجِميًعا نَْحيَا نِْمنَا أَوْ  َسِهْرنَا إَِذا َحتَّى  ُدُكمُ أَحَ  َواْبنُوا بَْعًضا بَْعُضُكمْ  َعزُّ

  .أَْيًضا تَْفَعلُونَ  َكَما اآلَخَر،

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ   ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (92 - 11:  9) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

هََواتِ  َعنِ  تَْمتَنُِعوا أَنْ  َونَُزالََء، َكُغَربَاءَ  إِلَْيُكمْ  أَْطلُبُ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا  لَّتِيا اْلَجَسِديَّةِ  الشَّ

 ْفتَُرونَ يَ  َما فِي يَُكونُوا، لَِكيْ  َحَسنَةً، األَُممِ  بَْينَ  ِسيَرتُُكمْ  تَُكونَ  َوأَنْ  النَّْفَس، تَُحاِربُ 

ُدونَ  َشّر، َكفَاِعلِي َعلَْيُكمْ   الَّتِي اْلَحَسنَةِ  أَْعَمالُِكمُ  أَْجلِ  ِمنْ  االْفتِقَاِد، يَْومِ  فِي هللاَ  يَُمجِّ

بِّ  أَْجلِ  ِمنْ  بََشِريٍّ  تَْرتِيبٍ  لُِكلِّ  فَاْخَضُعوا يَُلَِحظُونَهَا.  هُوَ  فََكَمنْ  لِْلَملِكِ  َكانَ  إِنْ  الرَّ

، فَْوقَ  ، فَاِعلِي ِمنْ  لَِلْنتِقَامِ  ِمْنهُ فََكُمْرَسلِينَ  لِْلُوالَةِ  أَوْ  اْلُكلِّ رِّ  اِعلِيلِفَ  َولِْلَمْدحِ  الشَّ

تُوا اْلَخْيرَ  تَْفَعلُوا أَنْ : هللاِ  َمِشيئَةُ  ِهيَ  هَكَذا ألَنَّ  اْلَخْيِر.  ألَْغبِيَاِء.ا النَّاسِ  َجهَالَةَ  فَتَُسكِّ

يَّةُ  َكالَِّذينَ  َولَْيسَ  َكأَْحَراٍر، ، ُسْتَرةٌ  ِعْنَدهُمْ  اْلُحرِّ رِّ  ْلَجِميعَ ا أَْكِرُموا هللاِ. َكَعبِيدِ  بَلْ  لِلشَّ

اُم، أَيُّهَا اْلَملَِك. أَْكِرُموا هللاَ  َخافُوا اإِلْخَوةَ  أَِحبُّوا  هَْيبَةٍ  بُِكلِّ  َخاِضِعينَ  ُكونُوا اْلُخدَّ

اَدِة، الِِحينَ  لَْيسَ  لِلسَّ  َكانَ  إِنْ  ْضٌل،فَ  هَذا ألَنَّ  أَْيًضا. لِْلُعنَفَاءِ  بَلْ  فَقَْط، اْلُمتََرفِّقِينَ  لِلصَّ

 إِنْ  هُوَ  َمْجدٍ  أَيُّ  ألَنَّهُ بِالظُّْلِم. ُمتَأَلًِّما أَْحَزانًا يَْحتَِملُ  هللاِ، نَْحوَ  َضِميرٍ  أَْجلِ  ِمنْ  أََحدٌ 

 تَْصبُِروَن،فَ  اْلَخْيرَ  َعاِملِينَ  تَتَأَلَُّمونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  بَلْ  فَتَْصبُِروَن؟ ُمْخِطئِينَ  تُْلطَُمونَ  ُكْنتُمْ 

 ِمثَاالً  لَنَا ًكاتَارِ  ألَْجلِنَا، تَأَلَّمَ  أَْيًضا اْلَمِسيحَ  فَإِنَّ  ُدِعيتُمْ  لِهَذا ألَنَُّكمْ  هللاِ، ِعْندَ  فَْضلٌ  فَهَذا

 ُشتِمَ  ذْ إِ  الَِّذي ،«َمْكرٌ  فَِمهِ  فِي ُوِجدَ  َوالَ  َخِطيَّةً، يَْفَعلْ  لَمْ  الَِّذي» ُخطَُواتِِه. تَتَّبُِعوا لَِكيْ 

دُ  يَُكنْ  لَمْ  تَأَلَّمَ  َوإِذْ  ِعَوًضا، يَْشتِمُ  يَُكنْ  لَمْ   الَِّذي ل.بَِعدْ  يَْقِضي لَِمنْ  يَُسلِّمُ  َكانَ  بَلْ  يُهَدِّ

 لِْلبِرِّ  افَنَْحيَ  اْلَخطَايَا َعنِ  نَُموتَ  لَِكيْ  اْلَخَشبَِة، َعلَى َجَسِدهِ  فِي َخطَايَانَا نَْفُسهُ هُوَ  َحَملَ 

 اِعيرَ  إِلَى اآلنَ  َرَجْعتُمُ  لِكنَُّكمْ  َضالٍَّة، َكِخَرافٍ  ُكْنتُمْ  ألَنَُّكمْ  ُشفِيتُْم. بَِجْلَدتِهِ  الَِّذي

 .َوأُْسقُفِهَا نُفُوِسُكمْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،إنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ ف
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 (93 - 1:  0) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َلَةِ  َساَعةِ  فِي اْلهَْيَكلِ  إِلَى َمًعا َويُوَحنَّا بُْطُرسُ  َوَصِعدَ   َرُجلٌ  َوَكانَ  التَّاِسَعِة. الصَّ

هِ  بَْطنِ  ِمنْ  أَْعَرجُ   هُلَ  يُقَالُ  الَِّذي اْلهَْيَكلِ  بَابِ  ِعْندَ  يَْومٍ  ُكلَّ  يََضُعونَهُ َكانُوا يُْحَمُل، أُمِّ

ا فَهَذا اْلهَْيَكَل. يَْدُخلُونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َصَدقَةً  لِيَْسأَلَ  «اْلَجِميلُ »  نَّاَويُوحَ  بُْطُرسَ  َرأَى لَمَّ

سَ  َصَدقَةً. لِيَأُْخذَ  َسأَلَ  اْلهَْيَكَل، يَْدُخَلَ  أَنْ  ُمْزِمَعْينِ   :َوقَالَ  ا،يُوَحنَّ  َمعَ  بُْطُرسُ  فِيهِ  فَتَفَرَّ

 يلِ  لَْيسَ » :بُْطُرسُ  فَقَالَ  َشْيئًا. ِمْنهَُما يَأُْخذَ  أَنْ  ُمْنتَِظًرا فََلََحظَهَُما .«إِلَْينَا اْنظُرْ »

ةٌ   مْ قُ  النَّاِصِريِّ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِاْسمِ : أُْعِطيكَ  فَإِيَّاهُ  لِي الَِّذي َولِكنِ  َذهٌَب، َوالَ  فِضَّ

َدتْ  اْلَحالِ  فَفِي َوأَقَاَمهُ، اْليُْمنَى بِيَِدهِ  َوأَْمَسَكهُ .«َواْمشِ   بَ فََوثَ  َوَكْعبَاهُ، ِرْجَلَهُ  تََشدَّ

 .هللاَ  َويَُسبِّحُ  َويَْطفُرُ  يَْمِشي َوهُوَ  اْلهَْيَكلِ  إِلَى َمَعهَُما َوَدَخلَ  يَْمِشي، َوَصارَ  َوَوقَفَ 

ْعبِ  َجِميعُ  َوأَْبَصَرهُ   سُ يَْجلِ  َكانَ  الَِّذي هُوَ  أَنَّهُ َوَعَرفُوهُ  هللاَ. َويَُسبِّحُ  يَْمِشي َوهُوَ  الشَّ

َدقَةِ  ألَْجلِ  ا َوَحْيَرةً  َدْهَشةً  فَاْمتَألُوا اْلَجِميِل، اْلهَْيَكلِ  بَابِ  َعلَى الصَّ  لَهُ. َحَدثَ  ِممَّ

ُجلُ  َكانَ  َوبَْينََما ًكا ُشفِيَ  الَِّذي األَْعَرجُ  الرَّ  ْيِهمْ إِلَ  تََراَكضَ  َويُوَحنَّا، بِبُْطُرسَ  ُمتََمسِّ

ْعبِ  َجِميعُ  َواقِ  إِلَى الشَّ ا ُمْنَدِهُشوَن. َوهُمْ  «ُسلَْيَمانَ  ِرَواقُ » لَهُ يُقَالُ  الَِّذي الرِّ  فَلَمَّ

ْعبَ  أََجابَ  ذلِكَ  بُْطُرسُ  َرأَى َجالُ  أَيُّهَا» :الشَّ بُ بَالُُكمْ  َما اإِلْسَرائِيلِيُّوَن، الرِّ  ونَ تَتََعجَّ

تِنَا َكأَنَّنَا إِلَْينَا، تَْشَخُصونَ  َولَِماَذا هَذا؟ ِمنْ   إِلهَ  نَّ إِ  يَْمِشي؟ هَذا َجَعْلنَا قَدْ  تَْقَوانَا أَوْ  بِقُوَّ

دَ  آبَائِنَا، إِلهَ  َويَْعقُوَب، َوإِْسَحاقَ  إِْبَراِهيمَ   أَْنتُمْ  أَْسلَْمتُُموهُ  الَِّذي يَُسوَع، فَتَاهُ  َمجَّ

 اْلقُدُّوسَ  أَْنَكْرتُمُ  أَْنتُمْ  َولِكنْ  بِإِْطَلَقِِه. َحاِكمٌ  َوهُوَ  بِيَلَطَُس، َوْجهِ  أََمامَ  َوأَْنَكْرتُُموهُ 

،  ِمنَ  هللاُ  هُأَقَامَ  الَِّذي قَتَْلتُُموهُ، اْلَحيَاةِ  َوَرئِيسُ  قَاتٌِل. َرُجلٌ  لَُكمْ  يُوهَبَ  أَنْ  َوطَلَْبتُمْ  اْلبَارَّ

دَ  بِاْسِمِه، َوبِاإِليَمانِ  لِذلَِك. ُشهُودٌ  َونَْحنُ  األَْمَواِت،  تَْنظُُرونَهُ الَِّذي هَذا اْسُمهُ َشدَّ

ةَ  هِذهِ  أَْعطَاهُ  بَِواِسطَتِهِ  الَِّذي َواإِليَمانُ  َوتَْعِرفُونَهُ، حَّ  اأَيُّهَ  َواآلنَ » َجِميِعُكْم. أََمامَ  الصِّ



 يوم اإلثنين ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1322 

ا أَْيًضا. ُرَؤَساُؤُكمْ  َكَما َعِمْلتُْم، بَِجهَالَةٍ  أَنَُّكمْ  أَْعلَمُ  أَنَا اإِلْخَوةُ،  أَْنبَأَ وَ  َسبَقَ  فََما هللاُ  َوأَمَّ

َمهُ قَدْ  اْلَمِسيُح، يَتَأَلَّمَ  أَنْ  أَْنبِيَائِِه، َجِميعِ  بِأَْفَواهِ  بِهِ   تُْمَحىلِ  َواْرِجُعوا فَتُوبُوا هَكَذا. تَمَّ

. َوْجهِ  ِمنْ  اْلفََرجِ  أَْوقَاتُ  تَأْتِيَ  لَِكيْ  َخطَايَاُكْم، بِّ رَ اْلمُ  اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  َويُْرِسلَ  الرَّ  بَشَّ

 .قَْبلُ  لَُكمْ  بِهِ 

بِّ  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 10:  94) لُوقا
 

 البَشير،ا لُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 01 ، 94:  134 مز

، يَا أَْعَمالُكَ  َعظَُمتْ  َما َكِمْثلِ  بِّ  َمْجدُ  فَلَيَُكنَّ  َصنََعَت، بِِحْكَمةٍ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َربُّ  إِلَى الرَّ

بُّ  يَْفَرحُ  اأْلَبَِد،  .هَلِّلُويَا .أَْعَمالِهِ  بَِجِميعِ  الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 تِّينَ سِ  أُوُرَشلِيمَ  َعنْ  بَِعيَدةٍ  قَْريَةٍ  إِلَى اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي ُمْنطَلِقَْينِ  َكانَا ِمْنهُمْ  اْثنَانِ  َوإَِذا

 هِذهِ  َجِميعِ  َعنْ  بَْعضٍ  َمعَ  بَْعُضهَُما يَتََكلََّمانِ  َوَكانَا .«ِعْمَواسُ » إْسُمهَا َغْلَوةً،

 ْمِشييَ  َوَكانَ  نَْفُسهُ يَُسوعُ  إِلَْيِهَما اْقتََربَ  َويَتََحاَوَراِن، يَتََكلََّمانِ  هَُما َوفِيَما اْلَحَواِدِث.

 الَِّذي اْلَكَلَمُ  هَذا َما» :لَهَُما فَقَالَ  َمْعِرفَتِِه. َعنْ  َماأَْعيُنُهُ أُْمِسَكتْ  َولِكنْ  َمَعهَُما.
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 قَالَ وَ  َكْليُوبَاسُ  اْسُمهُ الَِّذي أََحُدهَُما، فَأََجابَ  «َعابَِسْيِن؟ َماِشيَانِ  َوأَْنتَُما بِهِ  تَتَطَاَرَحانِ 

بٌ  أَْنتَ  هَلْ » :لَهُ  يفِ  فِيهَا َحَدثَتْ  الَّتِي األُُمورَ  تَْعلَمِ  َولَمْ  أُوُرَشلِيمَ  فِي َوْحَدكَ  ُمتََغرِّ

ةُ » :فَقَاالَ  «ِهَي؟ َوَما» :لَهَُما فَقَالَ  «األَيَّاِم؟ هِذهِ  ، بِيَُسوعَ  اْلُمْختَصَّ  الَِّذي النَّاِصِريِّ

ْعِب. َوَجِميعِ  هللاِ  أََمامَ  َواْلقَْولِ  اْلفِْعلِ  فِي ُمْقتَِدًرا نَبِيًّا إِْنَسانًا َكانَ   ْسلََمهُأَ  َكْيفَ  الشَّ

اُمنَا اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءُ   اْلُمْزِمعُ  هُوَ  أَنَّهُ نَْرُجو ُكنَّا َونَْحنُ  َوَصلَبُوهُ. اْلَمْوتِ  لِقََضاءِ  َوُحكَّ

 ْعضُ بَ  بَلْ  ذلَِك. َحَدثَ  ُمْنذُ  أَيَّامٍ  ثََلَثَةُ  لَهُ اْليَْومَ  ُكلِِّه، هَذا َمعَ  َولِكْن، إِْسَرائِيلَ  يَْفِديَ  أَنْ 

ا اْلقَْبِر، ِعْندَ  بَاِكًرا ُكنَّ  إِذْ  َحيَّْرنَنَا ِمنَّا النَِّساءِ   إِنَّهُنَّ : قَائَِلَتٍ  أَتَْينَ  َجَسَدهُ  يَِجْدنَ  لَمْ  َولَمَّ

. إِنَّهُ قَالُوا َمَلَئَِكةٍ  َمْنظَرَ  َرأَْينَ   افََوَجُدو اْلقَْبِر، إِلَى َمَعنَا الَِّذينَ  ِمنَ  قَْومٌ  َوَمَضى َحيٌّ

ا النَِّساُء، أَْيًضا قَالَتْ  َكَما هَكَذا  ْلبَِطيئَاَوا اْلَغبِيَّانِ  أَيُّهَا» :لَهَُما فَقَالَ  .«يََرْوهُ  فَلَمْ  هُوَ  َوأَمَّ

 بِهَذا تَأَلَّمُ يَ  اْلَمِسيحَ  أَنَّ  يَْنبَِغي َكانَ  أََما األَْنبِيَاُء. بِهِ  تََكلَّمَ  َما بَِجِميعِ  اإِليَمانِ  فِي اْلقُلُوبِ 

رُ  األَْنبِيَاءِ  َجِميعِ  َوِمنْ  ُموَسى ِمنْ  اْبتََدأَ  ثُمَّ  «َمْجِدِه؟ إِلَى َويَْدُخلُ   األُُمورَ  لَهَُما يُفَسِّ

ةَ   َوهُوَ  إِلَْيهَا، نِ ُمْنطَلِقَيْ  َكانَا الَّتِي اْلقَْريَةِ  إِلَى اْقتََربُوا ثُمَّ  اْلُكتُِب. َجِميعِ  فِي بِهِ  اْلُمْختَصَّ

 َمَساءِ الْ  نَْحوُ  ألَنَّهُ َمَعنَا، اْمُكثْ » :قَائِلَْينِ  فَأَْلَزَماهُ  أَْبَعَد. َمَكانٍ  إِلَى ُمْنطَلِقٌ  َكأَنَّهُ تَظَاهَرَ 

ا َمَعهَُما. لِيَْمُكثَ  فََدَخلَ  «النَّهَارُ  َمالَ  َوقَدْ  رَ  َوبَاَركَ  ُخْبًزا أََخذَ  َمَعهَُما، اتََّكأَ  فَلَمَّ  َوَكسَّ

 أَلَمْ » :لِبَْعضٍ  بَْعُضهَُما فَقَالَ  َعْنهَُما، اْختَفَى ثُمَّ  َوَعَرفَاهُ  أَْعيُنُهَُما فَاْنفَتََحتْ  َونَاَولَهَُما،

 تِْلكَ  فِي فَقَاَما «اْلُكتَُب؟ لَنَا َويُوِضحُ  الطَِّريقِ  فِي يَُكلُِّمنَا َكانَ  إِذْ  فِينَا ُمْلتَِهبًا قَْلبُنَا يَُكنْ 

اَعةِ   َوهُمْ  َمَعهُْم. َوالَِّذينَ  هُمْ  ُمْجتَِمِعيَن، َعَشرَ  األََحدَ  َوَوَجَدا أُوُرَشلِيَم، إِلَى َرَجَعاوَ  السَّ

بَّ  إِنَّ » :يَقُولُونَ  ا .«لِِسْمَعانَ  َوظَهَرَ  بِاْلَحقِيقَةِ  قَامَ  الرَّ  َحَدثَ  بَِما يُْخبَِرانِ  فََكانَا هَُما َوأَمَّ

ِ َدائِماً   . اْلُخْبزِ  َكْسرِ  ِعْندَ  َعَرفَاهُ  َوَكْيفَ  الطَِّريِق، فِي   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة ثاُلثاءيوم ال
 

 العَشيه

 (99 - 12:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ هللا لِ َخافة قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 4:  29 مز

،يَ  أَْعَمالُكَ  َعظَُمتْ  َكَما. أَْبتَِهجُ  يََدْيكَ  َوبِأَْعَمالِ  بَِصنِيِعَك، َربُّ  يَا أَْفَرَحْتنِي أِلَنَّكَ   اَربُّ

قَتْ  َوأَْفَكاَركَ  ا َعمَّ  .هَلِّلُويَا .ِجّدً
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا  اْنَصَرفَ  َملًِكا، لِيَْجَعلُوهُ  َويَْختَِطفُوهُ  يَأْتُوا أَنْ  ُمْزِمُعونَ  أَنَّهُمْ  َعلِمَ  فَإِذْ  يَُسوعُ  َوأَمَّ

ا َوْحَدهُ. اْلَجبَلِ  إِلَى أَْيًضا  فِينَةَ السَّ  فََدَخلُوا اْلبَْحِر، إِلَى تََلَِميُذهُ  نََزلَ  اْلَمَساءُ  َكانَ  َولَمَّ

 نْ يَكُ  َولَمْ  أَْقبََل، قَدْ  الظََّلَمُ  َوَكانَ  َكْفِرنَاُحومَ  إِلَى اْلبَْحرِ  َعْبرِ  إِلَى يَْذهَبُونَ  َوَكانُوا

. َعِظيَمةٍ  ِريحٍ  ِمنْ  اْلبَْحرُ  َوهَاجَ  إِلَْيِهْم. أَتَى قَدْ  يَُسوعُ  ا تَهُبُّ فُوا قَدْ  َكانُوا فَلَمَّ  ْحوَ نَ  َجذَّ

 ِمنَ  ُمْقتَِربًا اْلبَْحرِ  َعلَى َماِشيًا يَُسوعَ  انَظَُرو َغْلَوةً، ثََلَثِينَ  أَوْ  َوِعْشِرينَ  َخْمسٍ 

فِينَِة، فِينَةِ  فِي يَْقبَلُوهُ  أَنْ  فََرُضوا .«تََخافُوا الَ  هَُو، أَنَا» :لَهُمْ  فَقَالَ  فََخافُوا. السَّ  السَّ

فِينَةُ  َصاَرتِ  َولِْلَوْقتِ  الَ  اْلَغدِ  َوفِي إِلَْيهَا. َذاِهبِينَ  َكانُوا الَّتِي األَْرضِ  إِلَى السَّ  َرأَى مَّ

 َوىسِ  أُْخَرى َسفِينَةٌ  هُنَاكَ  تَُكنْ  لَمْ  أَنَّهُ اْلبَْحرِ  َعْبرِ  فِي َواقِفِينَ  َكانُوا الَِّذينَ  اْلَجْمعُ 
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فِينَةَ  يَْدُخلِ  لَمْ  يَُسوعَ  َوأَنَّ  تََلَِميُذهُ، َدَخلَهَا الَّتِي تِْلكَ  َوِهيَ  َواِحَدٍة،  بَلْ  ِذهِ تََلَِمي َمعَ  السَّ

ِ َدائِماً   .َوْحَدهُمْ  تََلَِميُذهُ  َمَضى  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (93 - 16:  92) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،النبي، بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود 
 

  9 ، 1:  132 مز

بِّ  إِْعتََرفُوا ثُ  لَهُ، َوَرتَّلُوا َسبَُّحوهُ . بِأَْعَمالِهِ  اأْلَُممِ  فِي نَاَدْوا بِإْسِمِه، َوإْدُعوا لِلرَّ  واَحدَّ

 .هَلِّلُويَا .اْلقُدُّوسِ  بِإْسِمهِ  إْفتََخُروا َعَجائِبِِه، بَِجِميعِ 
 

اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا اوَ  يَُسوُع. أََمَرهُمْ  َحْيثُ  اْلَجبَِل، إِلَى اْلَجلِيلِ  إِلَى فَإْنطَلَقُوا تِْلِميًذا َعَشرَ  األََحدَ  َوأَمَّ  لَمَّ

وا. بَْعَضهُمْ  َولِكنَّ  لَهُ، َسَجُدوا َرأَْوهُ  مَ  َشكُّ  لُّ كُ  إِلَيَّ  ُدفِعَ » :قَائَِلً  َوَكلََّمهُمْ  يَُسوعُ  فَتَقَدَّ

َماءِ  فِي ُسْلطَانٍ  ُدوهُمْ  األَُممِ  َجِميعَ  َوتَْلِمُذوا فَاْذهَبُوا األَْرِض، َوَعلَى السَّ  بِاْسمِ  َوَعمِّ

وحِ  َواالْبنِ  اآلب  اأَنَ  َوهَا بِهِ  أَْوَصْيتُُكمْ  َما َجِميعَ  يَْحفَظُوا أَنْ  َوَعلُِّموهُمْ  اْلقُُدِس. َوالرُّ

ْهرِ  إْنقَِضاءِ  إِلَى األَيَّامِ  ُكلَّ  َمَعُكمْ   .آِمينَ  «الدَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (91 - 6:  2) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

اِر. ألَْجلِ  اْلُمَعيَّنِ  اْلَوْقتِ  فِي َماتَ  ُضَعفَاَء، بَْعدُ  ُكنَّا إِذْ  اْلَمِسيَح، ألَنَّ   بِاْلَجْهدِ  فَإِنَّهُ اْلفُجَّ

الِحِ  ألَْجلِ  ُربََّما بَارّ  ألَْجلِ  أََحدٌ  يَُموتُ   هللاَ  َولِكنَّ  يَُموَت. أَنْ  أَْيًضا أََحدٌ  يَْجُسرُ  الصَّ

 َونَْحنُ  اَكثِيرً  فَبِاألَْولَى ألَْجلِنَا. اْلَمِسيحُ  َماتَ  ُخطَاةٌ  بَْعدُ  َونَْحنُ  ألَنَّهُ لَنَا، َمَحبَّتَهُ بَيَّنَ 

ُرونَ   اُصولِْحنَ  قَدْ  أَْعَداءٌ  َونَْحنُ  ُكنَّا إِنْ  ألَنَّهُ اْلَغَضِب. ِمنَ  بِهِ  نَْخلُصُ  بَِدِمهِ  اآلنَ  ُمتَبَرِّ

 ذلِكَ  سَ َولَيْ  بَِحيَاتِِه. نَْخلُصُ  ُمَصالَُحونَ  َونَْحنُ  َكثِيًرا فَبِاألَْولَى اْبنِِه، بَِمْوتِ  هللاِ  َمعَ 

 ِمنْ  ْلُمَصالََحةَ.ا اآلنَ  بِهِ  نِْلنَا الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  بَِربِّنَا بِاّلِلِ، أَْيًضا نَْفتَِخرُ  بَلْ  فَقَْط،

 اَوهَكذَ  اْلَمْوُت، َوبِاْلَخِطيَّةِ  اْلَعالَِم، إِلَى اْلَخِطيَّةُ  َدَخلَتِ  َواِحدٍ  بِإِْنَسانٍ  َكأَنََّما ذلِكَ  أَْجلِ 

 يَّةُ اْلَخطِ  َكانَتِ  النَّاُموسِ  َحتَّى فَإِنَّهُ اْلَجِميُع. أَْخطَأَ  إِذْ  النَّاِس، َجِميعِ  إِلَى اْلَمْوتُ  اْجتَازَ 

 نْ مِ  اْلَمْوتُ  َملَكَ  قَدْ  لِكنْ  نَاُموٌس. يَُكنْ  لَمْ  إِنْ  تُْحَسبُ  الَ  اْلَخِطيَّةَ  أَنَّ  َعلَى اْلَعالَمِ  فِي

 ِمثَالُ  هُوَ  الَِّذي آَدَم، تََعدِّي ِشْبهِ  َعلَى يُْخِطئُوا لَمْ  الَِّذينَ  َعلَى َوذلِكَ  ُموَسى، إِلَى آَدمَ 

 َماتَ  َواِحدٍ  بَِخِطيَّةِ  َكانَ  إِنْ  ألَنَّهُ اْلِهبَةُ  أَْيًضا هَكَذا َكاْلَخِطيَّةِ  لَْيسَ  َولِكنْ  اآلتِي.

 يَُسوعَ  ْلَواِحدِ ا بِاإِلْنَسانِ  الَّتِي بِالنِّْعَمةِ  َواْلَعِطيَّةُ  هللاِ، نِْعَمةُ  َكثِيًرا فَبِاألَْولَى اْلَكثِيُروَن،

 ُحْكمَ الْ  ألَنَّ  اْلَعِطيَّةُ  هَكَذا أَْخطَأَ  قَدْ  بَِواِحدٍ  َكَما َولَْيسَ  لِْلَكثِيِريَن. اْزَداَدتْ  قَدِ  اْلَمِسيحِ،

ْينُونَِة، َواِحدٍ  ِمنْ  ا لِلدَّ ى فَِمنْ  اْلِهبَةُ  َوأَمَّ  بَِخِطيَّةِ  َكانَ  إِنْ  ألَنَّهُ لِلتَّْبِريِر. َكثِيَرةٍ  َخطَايَا َجرَّ

 َوَعِطيَّةَ  ةِ النِّْعمَ  فَْيضَ  يَنَالُونَ  ينَ الَّذِ  َكثِيًرا فَبِاألَْولَى بِاْلَواِحِد، اْلَمْوتُ  َملَكَ  قَدْ  اْلَواِحدِ 

،  ارَ صَ  َواِحَدةٍ  بَِخِطيَّةٍ  َكَما فَإًِذا اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ  بِاْلَواِحدِ  اْلَحيَاةِ  فِي َسيَْملُِكونَ  اْلبِرِّ

ْينُونَِة، النَّاسِ  َجِميعِ  إِلَى اْلُحْكمُ   اِس،النَّ  َجِميعِ  إِلَى اْلِهبَةُ  َصاَرتِ  َواِحدٍ  بِبِرّ  هَكَذا لِلدَّ

 أَْيًضا َذاهكَ  ُخطَاةً، اْلَكثِيُرونَ  ُجِعلَ  اْلَواِحدِ  اإِلْنَسانِ  بَِمْعِصيَةِ  َكَما ألَنَّهُ اْلَحيَاِة. لِتَْبِريرِ 



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1327 

ا أَْبَراًرا. اْلَكثِيُرونَ  َسيُْجَعلُ  اْلَواِحدِ  بِإِطَاَعةِ   ِطيَّةُ اْلخَ  تَْكثُرَ  لَِكيْ  فََدَخلَ  النَّاُموسُ  َوأَمَّ

ا. النِّْعَمةُ  اْزَداَدتِ  اْلَخِطيَّةُ  َكثَُرتِ  َحْيثُ  َولِكنْ   ْوِت،اْلمَ  فِي اْلَخِطيَّةُ  َملََكتِ  َكَما َحتَّى ِجّدً

، النِّْعَمةُ  تَْملِكُ  هَكَذا  .َربِّنَا اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  األَبَِديَِّة، لِْلَحيَاةِ  بِاْلبِرِّ

ِ اآلِب نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيفَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ هللاَّ

 

 

 

 (11 - 1:  4) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 فِي تَأَلَّمَ  نْ مَ  فَإِنَّ  النِّيَّةِ  بِهِذهِ  أَْيًضا أَْنتُمْ  تََسلَُّحوا بِاْلَجَسِد، ألَْجلِنَا اْلَمِسيحُ  تَأَلَّمَ  قَدْ  فَإِذْ 

َمانَ  أَْيًضا يَِعيشَ  الَ  لَِكيْ  اْلَخِطيَِّة، َعنِ  ُكفَّ  اْلَجَسِد،  هََواتِ لِشَ  اْلَجَسِد، فِي اْلبَاقِيَ  الزَّ

 َراَدةَ إِ  َعِمْلنَا قَدْ  لِنَُكونَ  يَْكفِينَا َمَضى الَِّذي اْلَحيَاةِ  َزَمانَ  ألَنَّ  هللاِ. إِلَراَدةِ  بَلْ  النَّاِس،

َعاَرةِ  فِي َسالِِكينَ  األَُمِم، هََواِت، الدَّ  َواْلُمنَاَدَماِت، َواْلبَطَِر، اْلَخْمِر، َوإِْدَمانِ  َوالشَّ

َمِة، األَْوثَانِ  َوِعبَاَدةِ   َعهُمْ مَ  تَْرُكُضونَ  لَْستُمْ  أَنَُّكمْ  يَْستَْغِربُونَ  فِيهِ  الَِّذي األَْمرُ  اْلُمَحرَّ

فِيَن. َعْينِهَا، اْلَخَلََعةِ  هِذهِ  فَْيضِ  إِلَى  لَىعَ  هُوَ  لِلَِّذي ِحَسابًا يُْعطُونَ  َسْوفَ  الَِّذينَ  ُمَجدِّ

رَ  هَذا ألَْجلِ  فَإِنَّهُ َواألَْمَواَت. األَْحيَاءَ  يَِدينَ  أَنْ  اْستِْعَدادٍ   انُوادَ يُ لَِكيْ  أَْيًضا، اْلَمْوتى بُشِّ

وحِ. هللاِ  َحَسبَ  لِيَْحيَْوا َولِكنْ  بِاْلَجَسِد، النَّاسِ  َحَسبَ   قَدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  نِهَايَةُ  َوإِنََّما بِالرُّ

لََواِت. َواْصُحوا فَتََعقَّلُوا اْقتََربَْت،  بَْعِضُكمْ  مْ َمَحبَّتُكُ  لِتَُكنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  َولِكنْ  لِلصَّ

 بَْعًضا ُكمْ بَْعضُ  ُمِضيفِينَ  ُكونُوا اْلَخطَايَا. ِمنَ  َكْثَرةً  تَْستُرُ  اْلَمَحبَّةَ  ألَنَّ  َشِديَدةً، لِبَْعضٍ 

 َلَءَ َكُوكَ  بَْعًضا، بَْعُضُكمْ  بِهَا يَْخِدمُ  َمْوِهبَةً، أََخذَ  َما بَِحَسبِ  َواِحدٍ  ُكلُّ  لِيَُكنْ  َدْمَدَمٍة. بَِلَ 

َعِة. هللاِ  نِْعَمةِ  َعلَى َصالِِحينَ   ْخِدمُ يَ  َكانَ  َوإِنْ  هللاِ  فََكأَْقَوالِ  أََحدٌ  يَتََكلَّمُ  َكانَ  إِنْ  اْلُمتَنَوِّ



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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ةٍ  ِمنْ  فََكأَنَّهُ أََحدٌ  دَ  لَِكيْ  هللاُ، يَْمنَُحهَا قُوَّ  الَِّذي حِ،اْلَمِسي بِيَُسوعَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي هللاُ  يَتََمجَّ

ْلطَانُ  اْلَمْجدُ  لَهُ  .آِمينَ  اآلبِِدينَ  أَبَدِ  إِلَى َوالسُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (40 - 04:  13) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ٍة، لِّ كُ  فِي بَلْ  اْلُوُجوهَ. يَْقبَلُ  الَ  هللاَ  أَنَّ  أَِجدُ  أَنَا بِاْلَحقِّ » :َوقَالَ  فَاهُ  بُْطُرسُ  فَفَتَحَ   أُمَّ

رُ  ئِيلَ إِْسَرا بَنِي إِلَى أَْرَسلَهَا الَّتِي اْلَكلَِمةُ  ِعْنَدهُ. َمْقبُولٌ  اْلبِرَّ  َويَْصنَعُ  يَتَّقِيهِ  الَِّذي  يُبَشِّ

َلَمِ  . َربُّ  هُوَ  هَذا اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  بِالسَّ  ُكلِّ  فِي َصارَ  الَِّذي األَْمرَ  تَْعلَُمونَ  أَْنتُمْ  اْلُكلِّ

 ِمنَ  لَِّذيا يَُسوعُ  يُوَحنَّا. بِهَا َكَرزَ  الَّتِي اْلَمْعُموِديَّةِ  بَْعدَ  َجلِيِل،الْ  ِمنَ  ُمْبتَِدئًا اْليَهُوِديَّةِ 

وحِ  هللاُ  َمَسَحهُ َكْيفَ  النَّاِصَرةِ  ِة، اْلقُُدسِ  بِالرُّ  فِيَويَشْ  َخْيًرا يَْصنَعُ  َجالَ  الَِّذي َواْلقُوَّ

 ُكوَرةِ  يفِ  فََعلَ  َما بُِكلِّ  ُشهُودٌ  َونَْحنُ  َمَعهُ. َكانَ  هللاَ  ألَنَّ  إِْبلِيُس، َعلَْيِهمْ  اْلُمتََسلِّطِ  َجِميعَ 

 فِي هللاُ  أَقَاَمهُ هَذا َخَشبٍَة. َعلَى إِيَّاهُ  ُمَعلِّقِينَ  قَتَلُوهُ  أَْيًضا الَِّذي أُوُرَشلِيمَ  َوفِي اْليَهُوِديَّةِ 

ْعِب، لَِجِميعِ  لَْيسَ  ظَاِهًرا، يَِصيرَ  أَنْ  َوأَْعطَى الثَّالِِث، اْليَْومِ   هللاُ  قَ َسبَ  لُِشهُودٍ  بَلْ  الشَّ

 أَنْ  اَوأَْوَصانَ  األَْمَواِت. ِمنَ  قِيَاَمتِهِ  بَْعدَ  َمَعهُ َوَشِرْبنَا أََكْلنَا الَِّذينَ  نَْحنُ  لَنَا فَاْنتََخبَهُمْ 

ْعِب، نَْكِرزَ   ْشهَدُ يَ  لَهُ َواألَْمَواِت. لِألَْحيَاءِ  َديَّانًا هللاِ  ِمنَ  اْلُمَعيَّنُ  هُوَ  هَذا بِأَنَّ  َونَْشهَدَ  لِلشَّ

 .«اْلَخطَايَا ُغْفَرانَ  ْسِمهِ إبِ  يَنَالُ  بِهِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلَّ  أَنَّ  األَْنبِيَاءِ  َجِميعُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (93 - 2:  16) َمرقُس
 

س َمرقُ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 - 0:  132 مز

، يَْلتَِمُسونَ  الَِّذينَ  قَْلبُ  َولِيَْفَرحَ  بَّ بَّ  إْبتََغْوا الرَّ وا الرَّ  ُكلِّ  يفِ  َوْجهُهُ اُْطلُبُوا. َوإْعتَزُّ

 .هَلِّلُويَا .فِيهِ  َوأَْحَكامَ  آيَاتُهُ َصنََعهَا، الَّتِي َعَجائِبِهِ  اُْذُكُروا ِحين،
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

لِ  فِي بَاِكًرا قَامَ  َوبَْعَدَما الً  ظَهَرَ  األُْسبُوعِ  أَوَّ  َرجَ أَخْ  قَدْ  َكانَ  الَّتِي اْلَمْجَدلِيَِّة، لَِمْريَمَ  أَوَّ

 َن.َويَْبُكو يَنُوُحونَ  َوهُمْ  َمَعهُ َكانُوا الَِّذينَ  َوأَْخبََرتِ  هِذهِ  فََذهَبَتْ  َشيَاِطيَن. َسْبَعةَ  ِمْنهَا

ا ، أَنَّهُ أُولئِكَ  َسِمعَ  فَلَمَّ قُوا. لَمْ  نَظََرْتهُ، َوقَدْ  َحيٌّ  ىأُْخرَ  بِهَْيئَةٍ  ظَهَرَ  ذلِكَ  َوبَْعدَ  يَُصدِّ

يَِّة. إِلَى ُمْنطَلِقَْينِ  يَْمِشيَانِ  َوهَُما ِمْنهُْم، الْثنَْينِ   فَلَمْ  اْلبَاقِيَن، َوأَْخبََرا هَذانِ  َوَذهَبَ  اْلبَرِّ

قُوا  إِيَمانِِهمْ  َعَدمَ  َوَوبَّخَ  ُمتَِّكئُوَن، َوهُمْ  َعَشرَ  لِألََحدَ  ظَهَرَ  أَِخيًرا هَذْيِن. َوالَ  يَُصدِّ

قُوا لَمْ  ألَنَّهُمْ  قُلُوبِِهْم، َوقََساَوةَ   إِلَى اْذهَبُوا» :لَهُمُ  َوقَالَ  .قَامَ  قَدْ  نَظَُروهُ  الَِّذينَ  يَُصدِّ

 ْؤِمنْ يُ لَمْ  َوَمنْ  َخلََص، َواْعتََمدَ  آَمنَ  َمنْ  ُكلِّهَا. لِْلَخلِيقَةِ  بِاإِلْنِجيلِ  َواْكِرُزوا أَْجَمعَ  اْلَعالَمِ 

يَاِطينَ  يُْخِرُجونَ : اْلُمْؤِمنِينَ  تَْتبَعُ  اآليَاتُ  َوهِذهِ  يَُدْن.  أَْلِسنَةٍ بِ  َويَتََكلَُّمونَ  بِاْسِمي، الشَّ

هُْم، الَ  ُمِميتًا َشْيئًا َشِربُوا َوإِنْ  َحيَّاٍت، يَْحِملُونَ  َجِديَدٍة.  لَىعَ  أَْيِديَهُمْ  َويََضُعونَ  يَُضرُّ

بَّ  إِنَّ  ثُمَّ  .«فَيَْبَرأُونَ  اْلَمْرَضى َماِء، إِلَى اْرتَفَعَ  َكلََّمهُمُ  بَْعَدَما الرَّ  يَِمينِ  َعنْ  َوَجلَسَ  السَّ
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ا هللاِ. بُّ  َمَكاٍن، ُكلِّ  فِي َوَكَرُزوا فََخَرُجوا هُمْ  َوأَمَّ  اْلَكَلَمَ  َويُثَبِّتُ  َمَعهُمْ  يَْعَملُ  َوالرَّ

ِ َدائِماً   . آِمينَ  التَّابَِعةِ  بِاآليَاتِ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 
 
  

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
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 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
 

 العَشيه

 (12 - 12:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  2 - 2:  03 مز

ُروِر، َوبِاْلَغَداةِ  اْلبَُكاءُ  يَُحلُّ  باَْلَعَشاءُ   لَىإِ  أَتََزْعَزعُ  اَل  إِنِّي نَِعيِمي فِي قُْلتُ  أَنَا السُّ

ْهرِ  ةً، َجَمالِيَّ  أَْعطَْيتُ  بَِمِشيئَتِكَ  َربُّ  يَا. الدَّ  .قًاقَلَ  فَِصْرتُ  َعنَى َوْجهُكَ  َصَرفَتْ  قُوَّ

 .هَلِّلُويَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وُمخلصنا ومَ م الَرب، ربُنا وإلهنا ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 لِكنْ وَ  َمَعهُْم؟ اْلَعِريسُ  َدامَ  َما يَنُوُحوا أَنْ  اْلُعْرسِ  بَنُو يَْستَِطيعُ  هَلْ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ 

 ِمنْ  ْقَعةً رُ  يَْجَعلُ  أََحدٌ  لَْيسَ  يَُصوُموَن. فَِحينَئِذٍ  َعْنهُْم، اْلَعِريسُ  يُْرفَعُ  ِحينَ  أَيَّامٌ  َستَأْتِي

 َدأَ.أَرْ  اْلَخْرقُ  فَيَِصيرُ  الثَّْوِب، ِمنَ  يَأُْخذُ  اْلِمْلءَ  ألَنَّ  َعتِيق، ثَْوب َعلَى َجِديَدةٍ  قِْطَعةٍ 

قَاُق، تَْنَشقَّ  لِئََلَّ  َعتِيقٍَة، ِزقَاق فِي َجِديَدةً  َخْمًرا يَْجَعلُونَ  َوالَ   َصبُّ تَنْ  فَاْلَخْمرُ  الزِّ

قَاقُ   .«َجِميًعا فَتُْحفَظُ  َجِديَدةٍ  ِزقَاق فِي َجِديَدةً  َخْمًرا يَْجَعلُونَ  بَلْ  تَْتلَفُ  َوالزِّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (14 - 2:  1) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 42 ، 40:  132 مز

 واَويَْلتَِمسُ  ُحقُوقِِه، يَْحفَظُوا لكيما. بِاْلفََرحِ  َوُمْختَاِريهِ  بِااِلْبتِهَاجِ، َشْعبُهُ أَْخَرجَ 

 .هَلِّلُويَا .نَاُموُسهُ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

نَ وَ  اْلَعالَِم، فِي َكانَ  اْلَعالَِم. إِلَى آتِيًا إِْنَسانٍ  ُكلَّ  يُنِيرُ  الَِّذي اْلَحقِيقِيُّ  النُّورُ  َكانَ   ُكوِّ

تِهِ  إِلَى اْلَعالَُم. يَْعِرْفهُ َولَمْ  بِِه، اْلَعالَمُ  تُهُ َجاَء، َخاصَّ ا تَْقبَْلهُ. لَمْ  َوَخاصَّ  لَِّذينَ ا ُكلُّ  َوأَمَّ

 ُدواُولِ  اَلَِّذينَ  بِإْسِمِه. اْلُمْؤِمنُونَ  أَيِ  هللاِ، أَْوالَدَ  يَِصيُروا أَنْ  ُسْلطَانًا فَأَْعطَاهُمْ  قَبِلُوهُ 

 ارَ صَ  َواْلَكلَِمةُ  هللاِ. ِمنَ  بَلْ  َرُجل، َمِشيئَةِ  ِمنْ  َوالَ  َجَسٍد، َمِشيئَةِ  ِمنْ  َوالَ  َدٍم، ِمنْ  لَْيسَ 

 .َوَحقًّا نِْعَمةً  َمْملُوًءا اآلِب، ِمنَ  لَِوِحيدٍ  َكَما َمْجًدا َمْجَدهُ، َوَرأَْينَا بَْينَنَا، َوَحلَّ  َجَسًدا

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (22 - 23:  12) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  كورونثوس، أهل إلى األولى الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 يَِرثُ  َوالَ  هللاِ، َملَُكوتَ  يَِرثَا أَنْ  يَْقِدَرانِ  الَ  َوَدًما لَْحًما إِنَّ : اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا هَذا فَأَقُولُ 

 لَْحظَةٍ  فِي نَتََغيَُّر، ُكلَّنَا َولِكنَّنَا ُكلُّنَا، نَْرقُدُ  الَ : لَُكمْ  أَقُولُهُ ِسرٌّ  هَُوَذا اْلفََساِد. َعَدمَ  اْلفََسادُ 

ُق، فَإِنَّهُ األَِخيرِ  اْلبُوقِ  ِعْندَ  َعْيٍن، طَْرفَةِ  فِي  َونَْحنُ  اٍد،فَسَ  َعِديِمي األَْمَواتُ  فَيُقَامُ  َسيُبَوَّ

 ٍت.َموْ  َعَدمَ  يَْلبَسُ  اْلَمائِتَ  َوهَذا فََساٍد، َعَدمَ  يَْلبَسَ  أَنْ  الَبُدَّ  اْلفَاِسدَ  هَذا ألَنَّ  نَتََغيَُّر.

 رُ تَِصي فَِحينَئِذٍ  َمْوٍت، َعَدمَ  اْلَمائِتُ  هَذا َولَبِسَ  فََساٍد، َعَدمَ  اْلفَاِسدُ  هَذا لَبِسَ  َوَمتَى

 يَا بَتُكِ َغلَ  أَْينَ  َمْوُت؟ يَا َشْوَكتُكَ  أَْينَ » .«َغلَبَةٍ  إِلَى اْلَمْوتُ  اْبتُلِعَ » :اْلَمْكتُوبَةُ  اْلَكلَِمةُ 

ا .«هَاِويَةُ؟ ةُ  اْلَخِطيَّةُ، فَِهيَ  اْلَمْوتِ  َشْوَكةُ  أَمَّ  ُشْكًرا َولِكنْ  النَّاُموُس. ِهيَ  اْلَخِطيَّةِ  َوقُوَّ

 َراِسِخيَن، واُكونُ  األَِحبَّاَء، إِْخَوتِي يَا إًِذا اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ  بَِربِّنَا اْلَغلَبَةَ  يُْعِطينَا الَِّذي ّلِلِ 

بِّ  َعَملِ  فِي ُمْكثِِرينَ  ُمتََزْعِزِعيَن، َغْيرَ   اِطَلً بَ  لَْيسَ  تََعبَُكمْ  أَنَّ  َعالِِمينَ  ِحيٍن، ُكلَّ  الرَّ

بِّ  فِي  .الرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (91 - 13:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 ُكْم،ألَْجلِ  الَّتِي النِّْعَمةِ  َعنِ  تَنَبَّأُوا الَِّذينَ  أَْنبِيَاُء، َعْنهُ َوبََحثَ  فَتَّشَ  الَِّذي اْلَخَلَصَ 

 َسبَقَ  إِذْ  فِيِهْم، الَِّذي اْلَمِسيحِ  ُروحُ  َعلَْيهِ  يَِدلُّ  َكانَ  الَِّذي اْلَوْقتُ  َما أَوْ  َوْقتٍ  أَيُّ  بَاِحثِينَ 

 لَْيسَ  أَنَّهُمْ  لَهُمْ  أُْعلِنَ  الَِّذينَ  بَْعَدهَا. الَّتِي َواألَْمَجادِ  لِْلَمِسيحِ، الَّتِي بِاآلالَمِ  فََشِهدَ 

 اِسطَةِ بِوَ  اآلَن، أَْنتُمُ  بِهَا أُْخبِْرتُمْ  الَّتِي األُُمورِ  بِهِذهِ  يَْخِدُمونَ  َكانُوا لَنَا بَلْ  ألَْنفُِسِهْم،

ُروُكمْ  الَِّذينَ  وحِ  فِي بَشَّ َماءِ  ِمنَ  اْلُمْرَسلِ  اْلقُُدسِ  الرُّ  تَطَّلِعَ  نْ أَ  اْلَمَلَئَِكةُ  تَْشتَِهي لَّتِيا السَّ

 الَّتِي ةِ النِّْعمَ  َعلَى بِالتََّمامِ  َرَجاَءُكمْ  فَأَْلقُوا َصاِحيَن، ِذْهنُِكمْ  أَْحقَاءَ  َمْنِطقُوا لِذلِكَ  َعلَْيهَا.

 هََواتُِكمُ شَ  تَُشاِكلُوا الَ  الطَّاَعِة، َكأَْوالَدِ  اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ  اْستِْعَلَنِ  ِعْندَ  إِلَْيُكمْ  بِهَا يُْؤتَى

ابِقَةَ  ي أَْيًضا أَْنتُمْ  ُكونُوا َدَعاُكْم، الَِّذي اْلقُدُّوسِ  نَِظيرَ  بَلْ  َجهَالَتُِكْم، فِي السَّ  فِي ِسينَ قِدِّ

يِسينَ  ُكونُوا» :َمْكتُوبٌ  ألَنَّهُ ِسيَرٍة. ُكلِّ   بًاأَ  تَْدُعونَ  ُكْنتُمْ  َوإِنْ  .«قُدُّوسٌ  أَنَا ألَنِّي قِدِّ

 بَِخْوٍف، ُغْربَتُِكمْ  َزَمانَ  فَِسيُروا َواِحٍد، ُكلِّ  َعَملِ  َحَسبَ  ُمَحابَاةٍ  بَِغْيرِ  يَْحُكمُ  الَِّذي

ةٍ  تَْفنَى، بِأَْشيَاءَ  الَ  اْفتُِديتُمْ  أَنَُّكمُ  َعالِِمينَ   الَّتِي ِطلَةِ اْلبَا ِسيَرتُِكمُ  ِمنْ  َذهٍَب، أَوْ  بِفِضَّ

 حِ،اْلَمِسي َدمِ  َدنٍَس، َوالَ  َعْيبٍ  بَِلَ  َحَمل ِمنْ  َكَما َكِريٍم، بَِدمٍ  بَلْ  اآلبَاِء، ِمنَ  تَقَلَّْدتُُموهَا

 ْجلُِكْم،أَ  ِمنْ  األَِخيَرةِ  األَْزِمنَةِ  فِي أُْظِهرَ  قَدْ  َولِكنْ  اْلَعالَِم، تَأِْسيسِ  قَْبلَ  َسابِقًا َمْعُروفًا

 مْ إِيَمانَكُ  إِنَّ  َحتَّى َمْجًدا، َوأَْعطَاهُ  األَْمَواتِ  ِمنَ  أَقَاَمهُ الَِّذي بِاّلِلِ  تُْؤِمنُونَ  بِهِ  الَِّذينَ  أَْنتُمُ 

 .هللاِ  فِي هَُما َوَرَجاَءُكمْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل 
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 (10 - 1:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ْعَب، يَُخاِطبَانِ  هَُما َوبَْينََما وقِ  اْلهَْيَكلِ  ُجْندِ  َوقَائِدُ  اْلَكهَنَةُ  َعلَْيِهَما أَْقبَلَ  الشَّ دُّ  يُّوَن،َوالصَّ

ِرينَ  ْعَب، تَْعلِيِمِهَما ِمنْ  ُمتََضجِّ  أَْلقَْوافَ  األَْمَواِت. ِمنَ  بِاْلقِيَاَمةِ  يَُسوعَ  فِي َونَِدائِِهَما الشَّ

 اْلَمَساُء. َصارَ  قَدْ  َكانَ  ألَنَّهُ اْلَغِد، إِلَى َحْبسٍ  فِي َوَوَضُعوهَُما األَيَاِديَ  َعلَْيِهَما

َجالِ  َعَددُ  َوَصارَ  آَمنُوا، اْلَكلَِمةَ  َسِمُعوا الَِّذينَ  ِمنَ  َوَكثِيُرونَ   آالٍَف. َخْمَسةِ  نَْحوَ  الرِّ

 انَ َحنَّ  َمعَ  أُوُرَشلِيَم. إِلَى اْجتََمُعوا َوَكتَبَتَهُمُ  َوُشيُوَخهُمْ  ُرَؤَساَءهُمْ  أَنَّ  اْلَغدِ  فِي َوَحَدثَ 

 َساءِ ُرؤَ  َعِشيَرةِ  ِمنْ  َكانُوا الَِّذينَ  َوَجِميعِ  َواإِلْسَكْنَدِر، َويُوَحنَّا َوقَيَافَا اْلَكهَنَةِ  َرئِيسِ 

ا اْلَكهَنَِة. ةٍ  بِأَيَّةِ » :يَْسأَلُونَهَُما َجَعلُوا اْلَوْسِط، فِي أَقَاُموهَُما َولَمَّ  ْعتَُمانَ صَ  اْسمٍ  َوبِأَيِّ  قُوَّ

وحِ  ِمنَ  بُْطُرسُ  اْمتَألَ  ِحينَئِذٍ  «هَذا؟ أَْنتَُما ْعبِ  ُرَؤَساءَ  يَا:»لَهُمْ  َوقَالَ  اْلقُُدسِ  الرُّ  الشَّ

 فِيَ شُ  بَِماَذا َسقِيٍم، إِْنَسانٍ  إِلَى إِْحَسانٍ  َعنْ  اْليَْومَ  نُْفَحصُ  ُكنَّا إِنْ  إِْسَرائِيَل، َوُشيُوخَ 

 ِسيحِ اْلمَ  يَُسوعَ  بِاْسمِ  أَنَّهُ إِْسَرائِيَل، َشْعبِ  َوَجِميعِ  َجِميِعُكمْ  ِعْندَ  َمْعلُوًما فَْليَُكنْ  هَذا،

،  َمُكمْ أََما هَذا َوقَفَ  بَِذاكَ  األَْمَواِت، ِمنَ  هللاُ  أَقَاَمهُ الَِّذي أَْنتُُم، َصلَْبتُُموهُ  الَِّذي النَّاِصِريِّ

اِويَةِ  َرْأسَ  َصارَ  الَِّذي اْلبَنَّاُؤوَن، أَيُّهَا اْحتَقَْرتُُموهُ  الَِّذي اْلَحَجرُ : هُوَ  هَذا َصِحيًحا.  .الزَّ

َماِء، تَْحتَ  آَخرُ  اْسمٌ  لَْيسَ  ألَنْ  اْلَخَلَصُ  َغْيِرهِ  بِأََحدٍ  َولَْيسَ   نَّاِس،ال بَْينَ  أُْعِطيَ  قَدْ  السَّ

ا .«نَْخلُصَ  أَنْ  يَْنبَِغي بِهِ   إِْنَسانَانِ  أَنَّهَُما َوَوَجُدوا َويُوَحنَّا، بُْطُرسَ  ُمَجاهََرةَ  َرأَْوا فَلَمَّ

يَّاِن، اْلِعْلمِ  َعِديَما بُوا َوَعامِّ  .يَُسوعَ  َمعَ  َكانَا أَنَّهَُما فََعَرفُوهَُما تََعجَّ

َسة، آ ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   ين.ملَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 - 19:  9) يُوَحنا
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 - 1:  136 مز

بِّ  إْعتََرفُوا رُ  َمنْ  َرْحَمتَهُ، اأْلَبَدِ  إِلَى َوإِنْ  َصالِحٌ  فَإِنَّهُ لِلرَّ . بِّ َجبَُروُت، الرَّ  يَِصفُ  يُقَدِّ

 .هَلِّلُويَا .َمْسُموَعةً  تََسابِيِحهِ  َجِميعَ  َويَْجَعلُ 
 

بُن إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

هُ هُوَ  َكْفِرنَاُحوَم، إِلَى ْنَحَدرَ إ هَذا َوبَْعدَ   أَيَّاًما هُنَاكَ  َوأَقَاُموا َوتََلَِميُذهُ، َوإِْخَوتُهُ َوأُمُّ

 فِي َجدَ َووَ  أُوُرَشلِيَم، إِلَى يَُسوعُ  فََصِعدَ  قَِريبًا، اْليَهُودِ  فِْصحُ  َوَكانَ  َكثِيَرةً. لَْيَستْ 

يَاِرفَ  َوَحَماًما، َوَغنًَما بَقًَرا يَبِيُعونَ  َكانُوا الَِّذينَ  اْلهَْيَكلِ   َسْوطًا فََصنَعَ  ُجلُوًسا. َوالصَّ

يَاِرفِ  َدَراِهمَ  َوَكبَّ  َواْلبَقََر، اَْلَغنَمَ  اْلهَْيَكِل، ِمنَ  اْلَجِميعَ  َوطََردَ  ِحبَال ِمنْ   َوقَلَّبَ  الصَّ

 بَْيتَ  أَبِي بَْيتَ  تَْجَعلُوا الَ  ههُنَا ِمنْ  هِذهِ  اْرفَُعوا» :اْلَحَمامِ  لِبَاَعةِ  َوقَالَ  َمَوائَِدهُْم.

رَ  .«تَِجاَرةٍ   َوقَالُوا دُ اْليَهُو فَأََجابَ  .«أََكلَْتنِي بَْيتِكَ  َغْيَرةُ » :َمْكتُوبٌ  أَنَّهُ تََلَِميُذهُ  فَتََذكَّ

 َكَل،اْلهَيْ  هَذا اْنقُُضوا» :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  «هَذا؟ تَْفَعلَ  َحتَّى تُِرينَا آيَةٍ  أَيَّةَ » :لَهُ

 َكُل،اْلهَيْ  هَذا بُنِيَ  َسنَةً  َوأَْربَِعينَ  ِستٍّ  فِي» :اْليَهُودُ  فَقَالَ  .«أُقِيُمهُ أَيَّامٍ  ثََلَثَةِ  َوفِي

ا «تُقِيُمهُ؟ أَيَّامٍ  ثََلَثَةِ  فِي أَفَأَْنتَ  ا َجَسِدِه. هَْيَكلِ  َعنْ  يَقُولُ  فََكانَ  هُوَ  َوأَمَّ  ِمنَ  قَامَ  فَلَمَّ

رَ  األَْمَواِت، ا يَُسوُع. قَالَهُ الَِّذي َواْلَكَلَمِ  بِاْلِكتَابِ  فَآَمنُوا هَذا، قَالَ  أَنَّهُ تََلَِميُذهُ  تََذكَّ  َولَمَّ

 َصنََع. الَّتِي اآليَاتِ  َرأَْوا إِذْ  بِاْسِمِه، َكثِيُرونَ  آَمنَ  اْلفِْصحِ، ِعيدِ  فِي أُوُرَشلِيمَ  فِي َكانَ 
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 ْحتَاًجامُ  يَُكنْ  لَمْ  َوألَنَّهُ اْلَجِميَع. يَْعِرفُ  َكانَ  ألَنَّهُ نَْفِسِه، َعلَى يَأْتَِمْنهُمْ  لَمْ  يَُسوعَ  لِكنَّ 

 . َسانِ اإِلنْ  فِي َكانَ  َما َعلِمَ  ألَنَّهُ اإِلْنَساِن، َعنِ  أََحدٌ  يَْشهَدَ  أَنْ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 
 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
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 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 العَشيه

 (10 - 0:  9) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
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 أِلَنَّكَ  .َربُّ  يَا أَْحَكاِمكَ  أَْجلِ  ِمنْ  اليَهُوديَة بَنَاتُ  َوتَهَلَلت فَفَِرَحْت، َصْهيُونَ  َسِمْعتُ 

بُّ  هُوَ  أَْنتَ  ا إْرتَفََعتْ  اأْلَْرِض، ُكلِّ  َعلَى اْلُعلَى الرَّ  .هَلِّلُويَا .اآْللِهَةِ  َجِميعِ  فَْوقَ  ِجّدً
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ِمينَ  إِلَْيهِ  َوَجاُءوا  أَْجلِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  يَْقتَِربُوا أَنْ  يَْقِدُروا لَمْ  َوإِذْ  أَْربََعةٌ. يَْحِملُهُ َمْفلُوًجا ُمقَدِّ

ْقفَ  َكَشفُوا اْلَجْمعِ، ِريرَ  َدلَُّوا نَقَبُوهُ  َما َوبَْعدَ  َكانَ  َحْيثُ  السَّ  لُوجُ اْلَمفْ  َكانَ  الَِّذي السَّ

ا َعلَْيِه. ُمْضطَِجًعا ، يَا: »لِْلَمْفلُوجِ  قَالَ  إِيَمانَهُْم، يَُسوعُ  َرأَى فَلَمَّ  كَ لَ  َمْغفُوَرةٌ  بُنَيَّ

ُرونَ  َجالِِسينَ  هُنَاكَ  اْلَكتَبَةِ  ِمنَ  قَْومٌ  َوَكانَ  .«َخطَايَاكَ   تََكلَّمُ يَ  لَِماَذا: »قُلُوبِِهمْ  فِي يُفَكِّ

 ُسوعُ يَ  َشَعرَ  فَلِْلَوْقتِ  «َوْحَدهُ؟ هللاُ  إِالَّ  َخطَايَا يَْغفِرَ  أَنْ  يَْقِدرُ  َمنْ  بِتََجاِديَف؟ هَكَذا هَذا

ُرونَ  أَنَّهُمْ  بُِروِحهِ  ُرونَ  لَِماَذا:»لَهُمْ  فَقَالَ  أَْنفُِسِهْم، فِي هَكَذا يُفَكِّ  لُوبُِكْم؟قُ  فِي بِهَذا تُفَكِّ

 َركَ َسِري َواْحِملْ  قُمْ : يُقَالَ  أَنْ  أَمْ  َخطَايَاَك، لَكَ  َمْغفُوَرةٌ : لِْلَمْفلُوجِ  يُقَالَ  أَنْ  أَْيَسُر، أَيَُّما

 «طَايَااْلخَ  يَْغفِرَ  أَنْ  األَْرضِ  َعلَى ُسْلطَانًا اإِلْنَسانِ  الْبنِ  أَنَّ  تَْعلَُموا لَِكيْ  َولِكنْ  َوإْمِش؟

 َحَملَ وَ  لِْلَوْقتِ  فَقَامَ  .«بَْيتِكَ  إِلَى َواْذهَبْ  َسِريَركَ  َواْحِملْ  قُمْ : أَقُولُ  لَكَ : »لِْلَمْفلُوجِ  قَالَ 



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
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ِريرَ  امَ  َوَخَرجَ  السَّ ، قُدَّ ُدوا اْلَجِميعُ  بُِهتَ  َحتَّى اْلُكلِّ  ْثلَ مِ  َرأَْينَا َما» :قَائِلِينَ  هللاَ  َوَمجَّ

 .فََعلََّمهُمْ  اْلَجْمعِ  ُكلُّ  إِلَْيهِ  َوأَتَى اْلبَْحرِ  إِلَى أَْيًضا َخَرجَ  ثُمَّ  .«قَطُّ  هَذا

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (06 - 92:  2) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 4:  136 مز

ةٍ  َربَّ  يَا اُْذُكْرنَا  َك،ُمْختَاِري َصََلحِ  فِي لِنَْنظُرَ  بَِخََلِصَك. َوتََعاهَْدنَا َشْعبََك، بَِمَسرَّ

تَِك، بِفََرحِ  َولِنَْفَرحَ   .هَلِّلُويَا .ِميَراثِكَ  َمعَ  َولِنَْفتَِخرَ  أُمَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، المجُد الدائمهللا الحي، الذي لهُ 
 

 بَلجَ  إِلَى َوَصِعدَ  َويَْعقُوبَ  َويُوَحنَّا بُْطُرسَ  أََخذَ  أَيَّاٍم، ثََمانِيَةِ  بِنَْحوِ  اْلَكَلَمِ  هَذا َوبَْعدَ 

ا َولِبَاُسهُ ُمتََغيَِّرةً، َوْجِههِ  هَْيئَةُ  َصاَرتْ  يَُصلِّي هُوَ  َوفِيَما لِيَُصلَِّي.  َوإَِذا ا.الَِمعً  ُمْبيَّضً

 ُخُروِجهِ  َعنْ  َوتََكلََّما بَِمْجٍد، ظَهََرا اَللََّذانِ  َوإِيلِيَّا، ُموَسى َوهَُما َمَعهُ، يَتََكلََّمانِ  َرُجَلَنِ 

لَهُ أَنْ  َعتِيًدا َكانَ  الَِّذي ا أُوُرَشلِيَم. فِي يَُكمِّ  واثَقَّلُ تَ  قَدْ  فََكانُوا َمَعهُ َواللََّذانِ  بُْطُرسُ  َوأَمَّ

ا بِالنَّْومِ  ُجلَْينِ  َمْجَدهُ، َرأَْوا اْستَْيقَظُوا فَلَمَّ  قَالَ  قَانِهِ يُفَارِ  هَُما َوفِيَما َمَعهُ. اْلَواقِفَْينِ  َوالرَّ

 َواِحَدةً، لَكَ : َمظَالَّ  ثََلَثَ  فَْلنَْصنَعْ  ههُنَا نَُكونَ  أَنْ  َجيِّدٌ  يَاُمَعلُِّم،: »لِيَُسوعَ  بُْطُرسُ 

 تْ َكانَ  ذلِكَ  يَقُولُ  هُوَ  َوفِيَما يَقُوُل. َما يَْعلَمُ  الَ  َوهُوَ  «َواِحَدةً  َوإِليلِيَّا َواِحَدةً، َولُِموَسى



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
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َحابَِة. فِي َدَخلُوا ِعْنَدَما فََخافُوا فَظَلَّلَْتهُمْ  َسَحابَةٌ  َحابَةِ  ِمنَ  َصْوتٌ  َوَصارَ  السَّ  :قَائَِلً  السَّ

ا .«اْسَمُعوا لَهُ اْلَحبِيبُ  اْبنِي هُوَ  هَذا» ْوتُ  َكانَ  َولَمَّ ا َوْحَدهُ، يَُسوعُ  ُوِجدَ  الصَّ  هُمْ  َوأَمَّ

ا بَِشْيءٍ  األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي أََحًدا يُْخبُِروا َولَمْ  فََسَكتُوا  .أَْبَصُروهُ  ِممَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (0:  9 - 12:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ سة بََرَكتُهُ المقد أفسس، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

بِّ  بِإِيَمانُِكمْ  َسِمْعتُ  قَدْ  إِذْ  أَْيًضا أَنَا لِذلِكَ  يِسيَن،الْ  َجِميعِ  نَْحوَ  َوَمَحبَّتُِكمْ  يَُسوَع، بِالرَّ  قِدِّ

 عَ يَُسو َربِّنَا إِلهُ يُْعِطيَُكمْ  َكيْ  َصلََواتِي، فِي إِيَّاُكمْ  َذاِكًرا ألَْجلُِكْم، َشاِكًرا أََزالُ  الَ 

 ُكْم،أَْذهَانِ  ُعيُونُ  ُمْستَنِيَرةً  َمْعِرفَتِِه، فِي َواإِلْعَلَنِ  اْلِحْكَمةِ  ُروحَ  اْلَمْجِد، أَبُو اْلَمِسيحِ،

يِسيَن، فِي ِميَراثِهِ  َمْجدِ  ِغنَى هُوَ  َوَما َدْعَوتِِه، َرَجاءُ  هُوَ  َما لِتَْعلَُموا  ِهيَ  َوَما اْلقِدِّ

ةِ  َعَملِ  َحَسبَ  اْلُمْؤِمنِيَن، نَْحنُ  نَْحَونَا اْلفَائِقَةُ  قُْدَرتِهِ  َعظََمةُ  تِِه. ِشدَّ  يفِ  َعِملَهُ الَِّذي قُوَّ

َماِويَّاِت، فِي يَِمينِهِ  َعنْ  َوأَْجلََسهُ األَْمَواِت، ِمنَ  أَقَاَمهُ إِذْ  اْلَمِسيحِ،  ةٍ ِريَاسَ  ُكلِّ  فَْوقَ  السَّ

ةٍ  َوُسْلطَانٍ  ْهرِ  هَذا فِي لَْيسَ  يَُسمَّى اْسمٍ  َوُكلِّ  َوِسيَاَدٍة، َوقُوَّ  تَْقبَلِ اْلُمسْ  فِي بَلْ  فَقَطْ  الدَّ

 ِة،لِْلَكنِيسَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فَْوقَ  َرْأًسا َجَعلَ  َوإِيَّاهُ  قََدَمْيِه، تَْحتَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوأَْخَضعَ  أَْيًضا،

. فِي اْلُكلَّ  يَْمألُ  الَِّذي ِمْلءُ  َجَسُدهُ، ِهيَ  تِيالَّ  نُوبِ  أَْمَواتًا ُكْنتُمْ  إِذْ  َوأَْنتُمْ  اْلُكلِّ  بِالذُّ

 ُسْلطَانِ  َرئِيسِ  َحَسبَ  اْلَعالَِم، هَذا َدْهرِ  َحَسبَ  قَْبَلً  فِيهَا َسلَْكتُمْ  الَّتِي َواْلَخطَايَا،

وحِ  اْلهََواِء،  َجِميًعا أَْيًضا نَْحنُ  الَِّذينَ  اْلَمْعِصيَِة، أَْبنَاءِ  فِي اآلنَ  يَْعَملُ  الَِّذي الرُّ
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ْفنَا  َوُكنَّا ،َواألَْفَكارِ  اْلَجَسدِ  َمِشيئَاتِ  َعاِملِينَ  َجَسِدنَا، َشهََواتِ  فِي بَْينَهُمْ  قَْبَلً  تََصرَّ

 .أَْيًضا َكاْلبَاقِينَ  اْلَغَضبِ  أَْبنَاءَ  بِالطَّبِيَعةِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيهللاَّ

 

 

 (12 - 2:  0) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْأيِ  ُمتَِّحِدي َجِميًعا ُكونُوا َوالنِّهَايَةُ،  ُمْشفِقِيَن، أََخِويٍَّة، َمَحبَّةٍ  َذِوي َواِحٍد، بِِحسٍّ  الرَّ

 ِرِكيَن،ُمبَا بِاْلَعْكسِ  بَلْ  بَِشتِيَمٍة، َشتِيَمةٍ  َعنْ  أَوْ  بَِشرّ  َشرّ  َعنْ  ُمَجاِزينَ  َغْيرَ  لُطَفَاَء،

 ىَويَرَ  اْلَحيَاةَ  يُِحبَّ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ » :ألَنَّ  بََرَكةً. تَِرثُوا لَِكيْ  ُدِعيتُمْ  لِهَذا أَنَُّكمْ  َعالِِمينَ 

رِّ  َعنِ  لَِسانَهُ فَْليَْكفُفْ  َصالَِحةً، أَيَّاًما  َعنِ  ِرضْ لِيُعْ  بِاْلَمْكِر، تَتََكلََّما أَنْ  َوَشفَتَْيهِ  الشَّ

رِّ  َلَمَ  لِيَْطلُبِ  اْلَخْيَر، َويَْصنَعِ  الشَّ بِّ  َعْينَيِ  ألَنَّ  أَثَِرِه. فِي َويَِجدَّ  السَّ  ألَْبَراِر،ا َعلَى الرَّ

بِّ  َوْجهَ  َولِكنَّ  طَلِبَتِِهْم، إِلَى َوأُْذنَْيهِ  رِّ  فَاِعلِي ِضدُّ  الرَّ  تُمْ ُكنْ  إِنْ  يُْؤِذيُكمْ  فََمنْ  .«الشَّ

، أَْجلِ  ِمنْ  تَأَلَّْمتُمْ  َوإِنْ  َولِكنْ  بِاْلَخْيِر؟ ُمتََمثِّلِينَ  ا فَطُوبَاُكمْ  اْلبِرِّ  تََخافُوهُ  فََلَ  َخْوفَهُمْ  َوأَمَّ

ُسوا بَلْ  تَْضطَِربُوا، َوالَ  بَّ  قَدِّ ينَ  قُلُوبُِكْم، فِي اإِللهَ  الرَّ  َمنْ  لِّ كُ  لُِمَجاَوبَةِ  َدائًِما ُمْستَِعدِّ

َجاءِ  َسبَبِ  َعنْ  يَْسأَلُُكمْ   .َوَخْوفٍ  بَِوَداَعةٍ  فِيُكْم، الَِّذي الرَّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في  الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (99 - 10:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا يَّاِن، اْلِعْلمِ  َعِديَما إِْنَسانَانِ  أَنَّهَُما َوَوَجُدوا َويُوَحنَّا، بُْطُرسَ  ُمَجاهََرةَ  َرأَْوا فَلَمَّ  َوَعامِّ

بُوا  اقِفًاوَ  ُشفِيَ  الَِّذي اإِلْنَسانَ  نَظَُروا إِذْ  َولِكنْ  يَُسوَع. َمعَ  َكانَا أَنَّهَُما فََعَرفُوهَُما تََعجَّ

 اْلَمْجَمعِ، َخاِرجِ  إِلَى يَْخُرَجا أَنْ  فَأََمُروهَُما بِِه. يُنَاقُِضونَ  َشْيءٌ  لَهُمْ  يَُكنْ  لَمْ  َمَعهَُما،

ُجلَْيِن؟ بِهَذْينِ  نَْفَعلُ  َماَذا: »قَائِلِينَ  بَْينَهُْم. فِيَما َوتَآَمُروا انِ  لَِجِميعِ  ظَاِهرٌ  ألَنَّهُ الرَّ  ُسكَّ

 يعَ تَشِ  لِئََلَّ  َولِكنْ  نُْنِكَر. أَنْ  نَْقِدرُ  َوالَ  بِأَْيِديِهَما، َجَرتْ  قَدْ  َمْعلُوَمةً  آيَةً  أَنَّ  أُوُرَشلِيمَ 

ْعِب، فِي أَْكثَرَ  ْدهَُما الشَّ  .«الْسمِ ا بِهَذا بَْعدُ  فِيَما النَّاسِ  ِمنَ  أََحًدا يَُكلَِّما الَ  أَنْ  تَْهِديًدا لِنُهَدِّ

 سُ بُْطرُ  فَأََجابَهُمْ  يَُسوَع. بِإْسمِ  يَُعلَِّما َوالَ  اْلبَتَّةَ، يَْنِطقَا الَ  أَنْ  َوأَْوَصْوهَُما فََدَعْوهَُما

 نَاألَنَّ  فَإْحُكُموا. هللاِ، ِمنَ  أَْكثَرَ  لَُكمْ  نَْسَمعَ  أَنْ  هللاِ  أََمامَ  َحقًّا َكانَ  إِنْ » :َوقَاالَ  َويُوَحنَّا

ُدوهَُما َوبَْعَدَما .«َوَسِمْعنَا َرأَْينَا بَِما نَتََكلَّمَ  الَ  أَنْ  يُْمِكنُنَا الَ  نَْحنُ   ا،أَْطلَقُوهُمَ  أَْيًضا هَدَّ

ْعِب، بَِسبَبِ  يَُعاقِبُونَهَُما َكْيفَ  اْلبَتَّةَ  يَِجُدوا لَمْ  إِذْ   هللاَ  ُدونَ يَُمجِّ  َكانُوا اْلَجِميعَ  ألَنَّ  الشَّ

فَاءِ  آيَةُ  فِيهِ  َصاَرتْ  الَِّذي اإِلْنَسانَ  نَّ ألَ  َجَرى، َما َعلَى  ِمنْ  أَْكثَرُ  لَهُ َكانَ  هِذِه، الشِّ

 .َسنَةً  أَْربَِعينَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 - 11:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 - 1:  136 مز

بِّ  ُمبَاَركُ  ْعبِ  ُكلَّ  َويَقُولُ . اأْلَبَدِ  َوإِلَى اأْلََزلِ  ُمْنذُ . إِْسَرائِيلَ  إِلَهِ  الرَّ  .ِكنَّ لِيُ لِيُِكنَّ  الشَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ِذهِ تََلَِمي ِمنْ  َكثِيُرونَ  َمَعهُ َوَذهَبَ  نَايِيَن، تُْدَعى َمِدينَةٍ  إِلَى َذهَبَ  التَّالِي اْليَْومِ  َوفِي

ا َكثِيٌر. َوَجْمعٌ  ِه، َوِحيدٌ  اْبنٌ  َمْحُموٌل، َمْيتٌ  إَِذا اْلَمِدينَِة، بَابِ  إِلَى اْقتََربَ  فَلَمَّ  ِهيَ وَ  ألُمِّ

افَلَ  اْلَمِدينَِة. ِمنَ  َكثِيرٌ  َجْمعٌ  َوَمَعهَا أَْرَملَةٌ  بُّ  َرآهَا مَّ  الَ » :لَهَا َوقَالَ  َعلَْيهَا، تََحنَّنَ  الرَّ

مَ  ثُمَّ  .«تَْبِكي ، أَيُّهَا: »فَقَالَ  اْلَحاِملُونَ  فََوقَفَ  النَّْعَش، َولََمسَ  تَقَدَّ ابُّ : ولُ أَقُ  لَكَ  الشَّ

ِه. إِلَى فََدفََعهُ يَتََكلَُّم، َواْبتََدأَ  اْلَمْيتُ  فََجلَسَ  .«قُمْ  دُ  َخْوٌف، اْلَجِميعَ  فَأََخذَ  أُمِّ  هللاَ  واَوَمجَّ

 ُكلِّ  فِي ْنهُعَ  اْلَخبَرُ  هَذا َوَخَرجَ  .«َشْعبَهُ هللاُ  َوإْفتَقَدَ  َعِظيٌم، نَبِيٌّ  فِينَا قَامَ  قَدْ » :قَائِلِينَ 

 . اْلُمِحيطَةِ  اْلُكوَرةِ  َجِميعِ  َوفِي اْليَهُوِديَّةِ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 
  

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةال يوم
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 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
 

 العَشيه

 (49 - 02:  4) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2:  19 مز

،الرَّ  يَقُولُ  أَْقَومَ  اَآْلنُ . اْلبَائِِسينَ  َوتَنَهُّدُ  اْلَمَساِكينِ  َشقَاءِ  أَْجلِ  ِمنْ  َربُّنَا، هُوَ  فََمنْ   بُّ

 .هَلِّلُويَا .َعََلنِيَةً  اْلَخََلصَ  أَْصنَعُ 
 

بُن يُسوع الَمسيح إلُكنا ُكلنا، م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا  َشِديَدةٌ  ُحمَّى أََخَذْتهَا قَدْ  ِسْمَعانَ  َحَماةُ  َوَكانَتْ  ِسْمَعانَ  بَْيتَ  َدَخلَ  اْلَمْجَمعِ  ِمنَ  قَامَ  َولَمَّ

 اَرتْ َوصَ  قَاَمتْ  اْلَحالِ  َوفِي فَتََرَكْتهَا اْلُحمَّى َواْنتَهَرَ  فَْوقَهَا فََوقَفَ  أَْجلِهَا. ِمنْ  فََسأَلُوهُ 

ْمِس، ُغُروبِ  َوِعْندَ  تَْخُدُمهُْم.  ُمْختَلِفَةٍ  بِأَْمَراضٍ  ُسقََماءُ  ِعْنَدهُمْ  َكانَ  الَِّذينَ  َجِميعُ  الشَّ

ُموهُمْ   أَْيًضا َشيَاِطينُ  َوَكانَتْ  َوَشفَاهُْم. ِمْنهُمْ  َواِحدٍ  ُكلِّ  َعلَى يََدْيهِ  فََوَضعَ  إِلَْيِه، قَدَّ

 لَمْ وَ  فَاْنتَهََرهُمْ  «هللاِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  أَْنتَ » :َوتَقُولُ  تَْصُرخُ  َوِهيَ  َكثِيِرينَ  ِمنْ  تَْخُرجُ 

ا اْلَمِسيُح. أَنَّهُ َعَرفُوهُ  ألَنَّهُمْ  يَتََكلَُّموَن، يََدْعهُمْ   إِلَى َوَذهَبَ  َخَرجَ  النَّهَارُ  َصارَ  َولَمَّ

 .ْنهُمْ عَ  يَْذهَبَ  لِئََلَّ  َوأَْمَسُكوهُ  إِلَْيهِ  فََجاُءوا َعلَْيهِ  يُفَتُِّشونَ  اْلُجُموعُ  َوَكانَ  َخَلٍَء، َمْوِضعٍ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (02 - 92:  93) لُوقا
 

البَشير،  الُوقيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 42:  136 مز

بُّ  أَيُّهَا َخلَْصنَا  ْفتَِخرُ َونَ  اْلقُدُّوِس، بِإْسِمكَ  لِنَْعتَِرفَ . اأْلَُممِ  بَْينِ  ِمنْ  َوإْجَمْعنَا إِلَهُنَا، الرَّ

 .هَلِّلُويَا .بِتَْسبِيِحكَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

وقِيِّيَن، ِمنَ  قَْومٌ  َوَحَضرَ  دُّ  :قَائِلِيِنَ  َوَسأَلُوهُ، اْلقِيَاَمِة، أَْمرَ  يُقَاِوُمونَ  الَِّذينَ  الصَّ

 يَأُْخذُ  َولٍَد، بَِغْيرِ  َوَماتَ  اْمَرأَةٌ، َولَهُ أَخٌ  ألََحدٍ  َماتَ  إِنْ : ُموَسى لَنَا َكتَبَ  يَاُمَعلُِّم،»

لُ  َوأََخذَ  إِْخَوةٍ  َسْبَعةُ  فََكانَ  ألَِخيِه. نَْسَلً  َويُقِيمُ  اْلَمْرأَةَ  أَُخوهُ   بَِغْيرِ  َوَماتَ  اْمَرأَةً  األَوَّ

ْبَعةُ  َوهَكَذا الثَّالُِث، أََخَذهَا ثُمَّ  َولٍَد، بَِغْيرِ  َوَماتَ  اْلَمْرأَةَ  الثَّانِي فَأََخذَ  َولٍَد،  مْ َولَ  السَّ

 ُكونُ تَ  ِمْنهُمْ  لَِمنْ  اْلقِيَاَمِة، فَفِي أَْيًضا. اْلَمْرأَةُ  َماتَتِ  اْلُكلِّ  َوآِخرَ  َوَماتُوا. َولًَدا يَْتُرُكوا

ْبَعةِ  َزْوَجةً  َكانَتْ  ألَنَّهَا َزْوَجةً؟ ْهرِ  هَذا أَْبنَاءُ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  َوقَالَ  فَأََجابَ  .«لِلسَّ  الدَّ

ُجونَ  ُجوَن، يَُزوِّ ْهرِ  ذلِكَ  َعلَى لِْلُحُصولِ  أَْهَلً  ُحِسبُوا الَِّذينَ  َولِكنَّ  َويَُزوَّ  ةِ َواْلقِيَامَ  الدَّ

ُجونَ  الَ  األَْمَواِت، ِمنَ  ُجوَن، َوالَ  يَُزوِّ  مْ ألَنَّهُ أَْيًضا، يَُموتُوا أَنْ  يَْستَِطيُعونَ  الَ  إِذْ  يَُزوَّ

ا اْلقِيَاَمِة. أَْبنَاءُ  هُمْ  إِذْ  هللاِ، أَْبنَاءُ  َوهُمْ  اْلَمَلَئَِكِة، ِمْثلُ   َدلَّ  دْ فَقَ  يَقُوُموَن، اْلَمْوتَى أَنَّ  َوأَمَّ

بُّ : يَقُولُ  َكَما اْلُعلَّْيقَةِ  أَْمرِ  فِي أَْيًضا ُموَسى َعلَْيهِ   إِلهُوَ  إِْسَحاقَ  َوإِلهُ إِْبَراِهيمَ  إِلهُ اَلرَّ
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 ْومٌ قَ  فَأَجابَ  .«أَْحيَاءٌ  ِعْنَدهُ  اْلَجِميعَ  ألَنَّ  أَْحيَاٍء، إِلهُ بَلْ  أَْمَواتٍ  إِلهَ  هُوَ  َولَْيسَ  يَْعقُوَب.

ِ َدائِماً   .«قُْلتَ  َحَسنًا ُمَعلُِّم، يَا» :َوقَالوا اْلَكتَبَةِ  ِمنَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (91 - 13:  10) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ مقدسة بََرَكتُهُ ال الِعبرانيين، إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 لَّتِيا اْلَحيََوانَاتِ  فَإِنَّ  ِمْنهُ. يَأُْكلُوا أَنْ  اْلَمْسَكنَ  يَْخِدُمونَ  لِلَِّذينَ  ُسْلطَانَ  الَ  «َمْذبَحٌ » لَنَا

 َخاِرجَ  أَْجَساُمهَا تُْحَرقُ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسِ  بِيَدِ  «األَْقَداسِ » إِلَى اْلَخِطيَّةِ  َعنِ  بَِدِمهَا يُْدَخلُ 

ْعبَ  يُقَدِّسَ  لَِكيْ  أَْيًضا، يَُسوعُ  لِذلِكَ  اْلَمَحلَِّة.  فَْلنَْخُرجْ  .اْلبَابِ  َخاِرجَ  تَأَلَّمَ  نَْفِسِه، بَِدمِ  الشَّ

 نَْطلُبُ  لِكنَّنَا بَاقِيَةٌ، َمِدينَةٌ  هُنَا لَنَا لَْيسَ  ألَنْ  َعاَرهُ. َحاِملِينَ  اْلَمَحلَّةِ  َخاِرجَ  إِلَْيهِ  إًِذا

مْ  اْلَعتِيَدةَ.  بِإْسِمِه. ِرفَةٍ ُمْعتَ  ِشفَاهٍ  ثََمرَ  أَيْ  التَّْسبِيحِ، َذبِيَحةَ  ّلِلِ  ِحينٍ  ُكلِّ  فِي بِهِ  فَْلنُقَدِّ

 يُعواأَطِ  هللاُ. يَُسرُّ  هِذهِ  ِمْثلِ  بَِذبَائِحَ  ألَنَّهُ َوالتَّْوِزيَع، اْلَخْيرِ  فِْعلَ  تَْنَسْوا الَ  َولِكنْ 

 ا،ِحَسابً يُْعطُونَ  َسْوفَ  َكأَنَّهُمْ  نُفُوِسُكمْ  ألَْجلِ  يَْسهَُرونَ  ألَنَّهُمْ  َواْخَضُعوا، ُمْرِشِديُكمْ 

 أَنَّ  نَثِقُ  نَّنَاألَ  ألَْجلِنَا، َصلُّوا لَُكْم. نَافِعٍ  َغْيرُ  هَذا ألَنَّ  آنِّيَن، الَ  بِفََرحٍ، ذلِكَ  يَْفَعلُوا لَِكيْ 

فَ  أَنْ  َراِغبِينَ  َصالًِحا، َضِميًرا لَنَا  ثَرَ أَكْ  أَْطلُبُ  َولِكنْ  َشْيٍء. ُكلِّ  فِي َحَسنًا نَتََصرَّ

َلَمِ  َوإِلهُ ُسْرَعٍة. بِأَْكثَرِ  إِلَْيُكمْ  أَُردَّ  لَِكيْ  هَذا تَْفَعلُوا أَنْ   األَْمَواتِ  ِمنَ  أَقَامَ  الَِّذي السَّ

، اْلَعْهدِ  بَِدمِ  يَُسوَع، َربَّنَا اْلَعِظيَم، اْلِخَرافِ  َراِعيَ  ْلُكمْ  األَبَِديِّ  َصالِحٍ  َعَمل ُكلِّ  فِي لِيَُكمِّ

 إِلَى ْلَمْجدُ ا لَهُ الَِّذي اْلَمِسيحِ، بِيَُسوعَ  أََماَمهُ يُْرِضي امَ  فِيُكمْ  َعاِمَلً  َمِشيئَتَهُ، لِتَْصنَُعوا

 .آِمينَ  اآلبِِدينَ  أَبَدِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ
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 (13:  9 - 92:  1) الَكاثولِيُكون
 

 ، بََرَكتُهُ المقدسةاألولى الرسول بُطُرس سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا بِّ  َكلَِمةُ  َوأَمَّ ْرتُمْ  الَّتِي اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  َوهِذهِ  األَبَِد، إِلَى فَتَْثبُتُ  الرَّ  ُكلَّ  وافَاْطَرحُ  بِهَا. بُشِّ

يَاءَ  َمْكرٍ  َوُكلَّ  ُخْبثٍ  ٍة، َوُكلَّ  َواْلَحَسدَ  َوالرِّ  بَنَ اللَّ  اْشتَهُوا اآلَن، َمْولُوِدينَ  َوَكأَْطفَال َمَذمَّ

بَّ  أَنَّ  ُذْقتُمْ  قَدْ  ُكْنتُمْ  إِنْ  بِِه، تَْنُموا لَِكيْ  اْلِغشِّ  اْلَعِديمَ  اْلَعْقلِيَّ   تَأْتُونَ  إِذْ  الَِّذي َصالٌِح. الرَّ

 ْيًضاأَ  أَْنتُمْ  ُكونُوا َكِريٌم، هللاِ  ِمنَ  ُمْختَارٌ  َولِكنْ  النَّاِس، ِمنَ  َمْرفُوًضا َحيًّا َحَجًرا إِلَْيِه،

ًسا، َكهَنُوتًا ُروِحيًّا، بَْيتًا َحيَّةٍ  َكِحَجاَرةٍ  َمْبنِيِّينَ   ِعْندَ  ْقبُولَةٍ مَ  ُروِحيَّةٍ  َذبَائِحَ  لِتَْقِديمِ  ُمقَدَّ

 َحَجرَ  ْهيَْونَ صِ  يفِ  أََضعُ  هنََذا» :اْلِكتَابِ  فِي أَْيًضا يُتََضمَّنُ  لِذلِكَ  اْلَمِسيحِ. بِيَُسوعَ  هللاِ 

 تُْؤِمنُونَ  الَِّذينَ  أَْنتُمُ  فَلَُكمْ  .«يُْخَزى لَنْ  بِهِ  يُْؤِمنُ  َوالَِّذي َكِريًما، ُمْختَاًرا َزاِويَةٍ 

ا اْلَكَراَمةُ،  َصارَ  قَدْ  هُوَ  اْلبَنَّاُؤوَن، َرفََضهُ الَِّذي فَاْلَحَجرُ » يُِطيُعوَن، الَ  لِلَِّذينَ  َوأَمَّ

اِويَةِ  َرْأسَ   طَائِِعينَ  َغْيرَ  يَْعثُُرونَ  الَِّذينَ  َعْثَرةٍ  َوَصْخَرةَ  َصْدَمةٍ  َوَحَجرَ » .«الزَّ

ا .«لَهُ ُجِعلُوا الَِّذي األَْمرُ  لِْلَكلَِمِة، ، َوَكهَنُوتٌ  ُمْختَاٌر، فَِجْنسٌ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ ةٌ  ُملُوِكيٌّ  أُمَّ

َسةٌ،  هِ نُورِ  إِلَى الظُّْلَمةِ  ِمنَ  َدَعاُكمْ  الَِّذي بِفََضائِلِ  تُْخبُِروا لَِكيْ  اْقتِنَاٍء، َشْعبُ  ُمقَدَّ

ا َشْعبًا، تَُكونُوا لَمْ  قَْبَلً  الَِّذينَ  اْلَعِجيِب.  َغْيرَ  ْنتُمْ كُ  الَِّذينَ  هللاِ  َشْعبُ  فَأَْنتُمْ  اآلنَ  َوأَمَّ

ا َمْرُحوِميَن،  .فََمْرُحوُمونَ  اآلنَ  َوأَمَّ

ا ال تُِحبُّوا  الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (49 - 04:  10) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر المشُموليَن اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 إِنِّي: قَالَ  فَهَكَذا فََساٍد، إِلَى أَْيًضا يَُعودَ  أَنْ  َعتِيدٍ  َغْيرَ  األَْمَواِت، ِمنَ  أَقَاَمهُ إِنَّهُ

اِدقَةَ. َداُودَ  َمَراِحمَ  َسأُْعِطيُكمْ   قُدُّوَسكَ  تََدعَ  لَنْ :آَخرَ  َمْزُمورٍ  فِي أَْيًضا قَالَ  َولِذلِكَ  الصَّ

 َرأَىوَ  آبَائِِه، إِلَى َواْنَضمَّ  َرقَدَ  هللاِ، بَِمُشوَرةِ  ِجيلَهُ َخَدمَ  َما بَْعدَ  َداُودَ  ألَنَّ  فََساًدا. يََرى

ا فََساًدا. َجالُ  أَيُّهَا ِعْنَدُكمْ  َمْعلُوًما فَْليَُكنْ  فََساًدا. يَرَ  فَلَمْ  هللاُ  أَقَاَمهُ الَِّذي َوأَمَّ  إِلْخَوةُ،ا الرِّ

رُ  َوبِهَذا اْلَخطَايَا، بُِغْفَرانِ  لَُكمْ  يُنَاَدى بِهَذا أَنَّهُ  تَْقِدُروا لَمْ  َما ُكلِّ  ِمنْ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  يَتَبَرَّ

ُروا أَنْ  : ْنبِيَاءِ األَ  فِي قِيلَ  َما َعلَْيُكمْ  يَأْتِيَ  لِئََلَّ  فَاْنظُُروا ُموَسى. بِنَاُموسِ  ِمْنهُ تَتَبَرَّ

بُوا اْلُمتَهَاِونُوَن، أَيُّهَا اُْنظُُروا  الَ  َعَمَلً  أَيَّاِمُكمْ  فِي أَْعَملُ  َعَمَلً  ألَنَّنِي َواْهلُِكوا َوتََعجَّ

قُونَ   نَ يَْطلُبُو األَُممُ  َجَعلَ  اْلَمْجَمعِ  ِمنَ  اْليَهُودُ  َخَرجَ  َوبَْعَدَما .«بِهِ  أََحدٌ  أَْخبََرُكمْ  إِنْ  تَُصدِّ

ْبتِ  فِي اْلَكَلَمِ  بِهَذا يَُكلَِّماهُمْ  أَنْ  إِلَْيِهَما  .اْلقَاِدمِ  السَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (2 - 9:  16) َمرقُس
 

 سَمرقُ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  132 مز

بِّ  إْعتََرفُوا ، لِ قِبَ  ِمنْ  نجو الَِّذينَ  فَلَيَقِلُّ . َرْحَمتَهُ اأْلَبَدِ  إِلَى َوإِنْ  َصالِحٌ  فَإِنَّهُ لِلرَّ بِّ  الرَّ

 .هَلِّلُويَا .أَْعَدائِِهمْ  أَْيِدي ِمنْ  أُْنقُِذهُمْ  اَلَِّذينَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمين إلي ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا َوبَاِكًرا لِ  فِي ِجّدً ْمُس. طَلََعتِ  إِذْ  اْلقَْبرِ  إِلَى أَتَْينَ  األُْسبُوعِ  أَوَّ  يَمافِ  يَقُْلنَ  َوُكنَّ  الشَّ

 دْ قَ  اْلَحَجرَ  أَنَّ  َوَرأَْينَ  فَتَطَلَّْعنَ  «اْلقَْبِر؟ بَابِ  َعنْ  اْلَحَجرَ  لَنَا يَُدْحِرجُ  َمنْ » :بَْينَهُنَّ 

ا. َعِظيًما َكانَ  ألَنَّهُ ُدْحِرجَ  ا ِجّدً  ًساالَبِ  اْليَِمينِ  َعنِ  َجالًِسا َشابًّا َرأَْينَ  اْلقَْبرَ  َدَخْلنَ  َولَمَّ

 ِريَّ النَّاصِ  يَُسوعَ  تَْطلُْبنَ  أَْنتُنَّ  تَْنَدِهْشنَ  الَ » :لَهُنَّ  فَقَالَ  فَإْنَدهَْشَن. بَْيَضاَء، ُحلَّةً 

 نَ َوقُلْ  اْذهَْبنَ  لِكنِ  فِيِه. َوَضُعوهُ  الَِّذي اْلَمْوِضعُ  هَُوَذا ههُنَا هُوَ  لَْيسَ  قَامَ  قَدْ  اْلَمْصلُوبَ 

 َرْجنَ فَخَ  .«لَُكمْ  قَالَ  َكَما تََرْونَهُ هُنَاكَ  اْلَجلِيلِ  إِلَى يَْسبِقُُكمْ  إِنَّهُ: َولِبُْطُرسَ  لِتََلَِميِذهِ 

ْعَدةَ  ألَنَّ  اْلقَْبِر، ِمنَ  َوهََرْبنَ  َسِريًعا  نَّهُنَّ ألَ  َشْيئًا ألََحدٍ  يَقُْلنَ  َولَمْ  أََخَذتَاهُنَّ  َواْلَحْيَرةَ  الرِّ

ِ َدائِماً   . َخائِفَاتٍ  ُكنَّ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
 

 العَشيه

 (22 - 24:  6) يُوَحنا
 

 نايُوحَ ار نا مَ ِمن بِشارة ُمعلمِ س، فَصُل يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11 ، 13:  112 مز

ِمن ُكَل قَلبَي طَلَبتَُك، فََل تُبِعدنِي َعن َوَصايَاَك. أخفَيُت أقَوالَُك في قَلبِي، لَِكي ال 

 .هَلِّلُويَاأَخطُُئ إليَك. 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .آمينإلي األبد ، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 نَّ ألَ  األَِخيِر، اْليَْومِ  فِي أُقِيُمهُ َوأَنَا أَبَِديَّةٌ، َحيَاةٌ  فَلَهُ َدِمي َويَْشَربُ  َجَسِدي يَأُْكلُ  َمنْ 

 فِيَّ  يَْثبُتْ  َدِمي َويَْشَربْ  َجَسِدي يَأُْكلْ  َمنْ  َحق. َمْشَربٌ  َوَدِمي َحق َمأَْكلٌ  َجَسِدي

، اآلبُ  أَْرَسلَنِي َكَما فِيِه. َوأَنَا  هَذا ي.بِ  يَْحيَا فَهُوَ  يَأُْكْلنِي فََمنْ  بِاآلِب، َحيٌّ  َوأَنَا اْلَحيُّ

َماءِ  ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي اْلُخْبزُ  هُوَ   هَذا يَأُْكلْ  َمنْ  َوَماتُوا اْلَمنَّ  آبَاُؤُكمُ  أََكلَ  َكَما لَْيسَ  السَّ

ِ َدائِماً َواْلَمْجُد   .األَبَدِ  إِلَى يَْحيَا فَإِنَّهُ اْلُخْبزَ   .ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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 بَاِكر

 (90 - 12:  93) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9:  22 مز

َ  إْلتََمَستْ  اَمهُ اللَّْيلِ  فِي بِيَِدي، هللاَّ ، فَلَمْ  قُدَّ ََ  .لِّلُويَاهَ  .تُْعَزى أَنْ  نَْفِسي تََشأْ  َولَمْ  أَْط
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا لُ  َوهُوَ  اْليَْوِم، ذلِكَ  َعِشيَّةُ  َكانَتْ  َولَمَّ  انَ كَ  َحْيثُ  ُمَغلَّقَةً  األَْبَوابُ  َوَكانَتِ  األُْسبُوعِ، أَوَّ

 قَالَ وَ  اْلَوْسِط، فِي َوَوقَفَ  يَُسوعُ  َجاءَ  اْليَهُوِد، ِمنَ  اْلَخْوفِ  لَِسبَبِ  ُمْجتَِمِعينَ  التََّلَِميذُ 

ا .«لَُكمْ  َسَلَمٌ » :لَهُمْ  بَّ  َرأَْوا إِذْ  التََّلَِميذُ  فَفَِرحَ  َوَجْنبَهُ، يََدْيهِ  أََراهُمْ  هَذا قَالَ  َولَمَّ  .الرَّ

ا .«أَنَا أُْرِسلُُكمْ  اآلبُ  أَْرَسلَنِي َكَما لَُكمْ  َسَلَمٌ » :أَْيًضا يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ   َذاه قَالَ  َولَمَّ

وحَ  اْقبَلُوا» :لَهُمُ  َوقَالَ  نَفَخَ   تُمْ أَْمَسكْ  َوَمنْ  لَهُ، تُْغفَرُ  َخطَايَاهُ  َغفَْرتُمْ  َمنْ  اْلقُُدَس. الرُّ

ِ َدائِماً   .«أُْمِسَكتْ  َخطَايَاهُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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 داسراءات القُ قِ 

 (90 - 19:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ قدسة بََرَكتُهُ الم كولوسي، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يِسينَ  ِميَراثِ  لَِشِرَكةِ  أَهَّلَنَا الَِّذي اآلبَ  َشاِكِرينَ   نْ مِ  أَْنقََذنَا الَِّذي النُّوِر، فِي اْلقِدِّ

 ْفَرانُ غُ  بَِدِمهِ  اْلفَِداُء، فِيهِ  لَنَا الَِّذي َمَحبَّتِِه، اْبنِ  َملَُكوتِ  إِلَى َونَقَلَنَا الظُّْلَمِة، ُسْلطَانِ 

: ْلُكلُّ ا ُخلِقَ  فِيهِ  فَإِنَّهُ َخلِيقٍَة. ُكلِّ  بِْكرُ  اْلَمْنظُوِر، َغْيرِ  هللاِ  ُصوَرةُ  هُوَ  الَِّذي اْلَخطَايَا.

َماَواتِ  في َما  أَمْ  ُعُروًشا َكانَ  َسَواءٌ  يَُرى، الَ  َوَما يَُرى َما األَْرِض، َعلَى َوَما السَّ

 فِيهِ وَ  َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  هُوَ  الَِّذي ُخلَِق. قَدْ  َولَهُ بِهِ  اْلُكلُّ  َسَلَِطينَ  أَمْ  ِريَاَساتٍ  أَمْ  ِسيَاَداتٍ 

. يَقُومُ   لَِكيْ  األَْمَواِت، ِمنَ  بِْكرٌ  اْلبََداَءةُ، هُوَ  الَِّذي اْلَكنِيَسةِ : اْلَجَسدِ  َرْأسُ  َوهُوَ  اْلُكلُّ

ًما هُوَ  يَُكونَ   هِ بِ  يَُصالِحَ  َوأَنْ  اْلِمْلِء، ُكلُّ  يَِحلَّ  أَنْ  ُسرَّ  فِيهِ  ألَنَّهُ َشْيٍء. ُكلِّ  فِي ُمتَقَدِّ

ْلحَ  َعاِمَلً  لِنَْفِسِه، اْلُكلَّ   أَمْ  ،األَْرضِ  َعلَى َما: َكانَ  َسَواءٌ  بَِواِسطَتِِه، َصلِيبِِه، بَِدمِ  الصُّ

َماَواِت. فِي َما  ألَْعَمالِ ا فِي اْلفِْكِر، فِي َوأَْعَداءً  ْجنَبِيِّينَ أَ  قَْبَلً  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ  َوأَْنتُمُ  السَّ

يَرِة، رِّ يِسي لِيُْحِضَرُكمْ  بِاْلَمْوِت، بََشِريَّتِهِ  ِجْسمِ  فِي اآلَن. َصالََحُكمُ  قَدْ  الشِّ  َوبَِلَ  نَ قِدِّ

ِسينَ  اإِليَماِن، َعلَى ثَبَتُّمْ  إِنْ  أََماَمهُ، َشْكَوى َوالَ  لَْومٍ   لِينَ ُمْنتَقِ  َوَغْيرَ  َوَراِسِخينَ  ُمتَأَسِّ

َماِء،ا تَْحتَ  الَّتِي اْلَخلِيقَةِ  ُكلِّ  فِي بِهِ  اْلَمْكُروزِ  َسِمْعتُُموهُ، الَِّذي اإِلْنِجيِل، َرَجاءِ  َعنْ   لسَّ

 .لَهُ َخاِدًما بُولُسَ  أَنَا ِصْرتُ  الَِّذي

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،وإْخَوتياِحنا يا آبائي عمةُ هللاَّ

  



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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 (2 - 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 هَُولََمَستْ  َشاهَْدنَاهُ، الَِّذي بُِعيُونِنَا، َرأَْينَاهُ  الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي اْلبَْدِء، ِمنَ  َكانَ  اَلَِّذي

 اْلَحيَاةِ بِ  َونُْخبُِرُكمْ  َونَْشهَدُ  َرأَْينَا َوقَدْ  أُْظِهَرْت، اْلَحيَاةَ  فَإِنَّ  اْلَحيَاِة. َكلَِمةِ  ِجهَةِ  ِمنْ  أَْيِدينَا،

 لَِكيْ  بِِه، نُْخبُِرُكمْ  َوَسِمْعنَاهُ  َرأَْينَاهُ  الَِّذي لَنَا. َوأُْظِهَرتْ  اآلبِ  ِعْندَ  َكانَتْ  الَّتِي األَبَِديَّةِ 

ا َمَعنَا َشِرَكةٌ  أَْيًضا لَُكمْ  يَُكونَ   يَُسوعَ  اْبنِهِ  َوَمعَ  اآلبِ  َمعَ  فَِهيَ  نَْحنُ  َشِرَكتُنَا َوأَمَّ

 نَاهُ َسِمعْ  الَِّذي اْلَخبَرُ  هُوَ  َوهَذا َكاِمَلً. فََرُحُكمْ  يَُكونَ  لَِكيْ  هَذا إِلَْيُكمْ  َونَْكتُبُ  اْلَمِسيحِ.

 َعهُمَ  َشِرَكةً  لَنَا إِنَّ : قُْلنَا إِنْ  اْلبَتَّةَ. ظُْلَمةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  نُورٌ  هللاَ  إِنَّ : بِهِ  َونُْخبُِرُكمْ  ِمْنهُ

. نَْعَملُ  َولَْسنَا نَْكِذبُ  الظُّْلَمِة، فِي َوَسلَْكنَا  فِي هُوَ  َماكَ  النُّورِ  فِي َسلَْكنَا إِنْ  َولِكنْ  اْلَحقَّ

 .َخِطيَّةٍ  لِّ كُ  ِمنْ  يُطَهُِّرنَا اْبنِهِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَدمُ  بَْعٍض، َمعَ  بَْعِضنَا َشِرَكةٌ  فَلَنَا النُّوِر،

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،ُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُ

 

 

 (01 - 12:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ،هللاِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  لَُكمْ  نَْسَمعَ  أَنْ  هللاِ  أََمامَ  َحقًّا َكانَ  إِنْ » :َوقَاالَ  َويُوَحنَّا بُْطُرسُ  فَأََجابَهُمْ 

ُدوهُ  َوبَْعَدَما .«َوَسِمْعنَا َرأَْينَا بَِما نَتََكلَّمَ  الَ  أَنْ  يُْمِكنُنَا الَ  نَْحنُ  ألَنَّنَا فَإْحُكُموا.  َماهَدَّ

ْعِب، بَِسبَبِ  يَُعاقِبُونَهَُما َكْيفَ  اْلبَتَّةَ  يَِجُدوا لَمْ  إِذْ  أَْطلَقُوهَُما، أَْيًضا  َجِميعَ الْ  ألَنَّ  الشَّ



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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ُدونَ  َكانُوا فَاءِ  آيَةُ  فِيهِ  َصاَرتْ  الَِّذي اإِلْنَسانَ  ألَنَّ  َجَرى، َما َعلَى هللاَ  يَُمجِّ  ِه،هذِ  الشِّ

ا َسنَةً. أَْربَِعينَ  ِمنْ  أَْكثَرُ  لَهُ َكانَ   قَالَهُ امَ  بُِكلِّ  َوأَْخبََراهُمْ  اُرفَقَائِِهمَ  إِلَى أَتَيَا أُْطلِقَا َولَمَّ

يُوُخ. اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءُ  لَهَُما ا َوالشُّ  هللاِ  إِلَى َصْوتًا َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  َرفَُعوا َسِمُعوا، فَلَمَّ

يُِّد، أَيُّهَا» :َوقَالُوا انِعُ  اإِللهُ هُوَ  أَْنتَ  السَّ َماءَ  الصَّ  هَا،فِي َما َوُكلَّ  َواْلبَْحرَ  َواألَْرضَ  السَّ

تِ  لَِماَذا: فَتَاكَ  َداُودَ  بِفَمِ  اْلقَائِلُ  رَ  األَُممُ  اْرتَجَّ ُعوبُ  َوتَفَكَّ  لُوكُ مُ  قَاَمتْ  بِاْلبَاِطِل؟ الشُّ

َؤَساءُ  َواْجتََمعَ  األَْرِض، بِّ  َعلَى َمًعا الرُّ  اْجتََمعَ  بِاْلَحقِيقَةِ  ألَنَّهُ َمِسيِحِه. َوَعلَى الرَّ

 أَُممٍ  َمعَ  اْلبُْنِطيُّ  َوبِيَلَطُسُ  ِهيُروُدسُ  َمَسْحتَهُ، الَِّذي يَُسوَع، اْلقُدُّوسِ  فَتَاكَ  َعلَى

 َواآلنَ  يَُكوَن. أَنْ  َوَمُشوَرتُكَ  يَُدكَ  فََعيَّنَتْ  َسبَقَتْ  َما ُكلَّ  لِيَْفَعلُوا إِْسَرائِيَل، َوُشُعوبِ 

،  َمدِّ بِ  ُمَجاهََرٍة، بُِكلِّ  بَِكَلَِمكَ  يَتََكلَُّموا أَنْ  يَدكَ َعبِ  َواْمنَحْ  تَْهِديَداتِِهْم، إِلَى اْنظُرْ  يَاَربُّ

فَاِء، يَِدكَ  ا .«يَُسوعَ  اْلقُدُّوسِ  فَتَاكَ  بِاْسمِ  َوَعَجائِبُ  آيَاتٌ  َوْلتُْجرَ  لِلشِّ  تََزْعَزعَ  اَصلَّوْ  َولَمَّ

وحِ  ِمنَ  اْلَجِميعُ  َواْمتَألَ  فِيِه، ُمْجتَِمِعينَ  َكانُوا الَِّذي اْلَمَكانُ   َوَكانُوا اْلقُُدِس، الرُّ

 .بُِمَجاهََرةٍ  هللاِ  بَِكَلَمِ  يَتََكلَُّمونَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 92:  2) لُوقا
 

 البَشير، الُوق مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 20:  112 مز

نِي َوَجبَلَتَانِي، َصنََعتَانِي يََداكَ   .هَلِّلُويَا .َوَصايَاكَ  فَأَتََعلَّمُ  فَهَمَّ
  



 ِمن اإلسبوع األول من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 بَلجَ  إِلَى َوَصِعدَ  َويَْعقُوبَ  َويُوَحنَّا بُْطُرسَ  أََخذَ  أَيَّاٍم، ثََمانِيَةِ  بِنَْحوِ  اْلَكَلَمِ  هَذا َوبَْعدَ 

ا َولِبَاُسهُ ُمتََغيَِّرةً، َوْجِههِ  هَْيئَةُ  َصاَرتْ  يَُصلِّي هُوَ  َوفِيَما لِيَُصلَِّي.  َوإَِذا ا.الَِمعً  ُمْبيَّضً

 ُخُروِجهِ  َعنْ  َوتََكلََّما بَِمْجٍد، ظَهََرا اَللََّذانِ  َوإِيلِيَّا، ُموَسى َوهَُما َمَعهُ، يَتََكلََّمانِ  َرُجَلَنِ 

لَهُ أَنْ  َعتِيًدا َكانَ  الَِّذي ا أُوُرَشلِيَم. فِي يَُكمِّ  ثَقَّلُواتَ  قَدْ  فََكانُوا َمَعهُ َواللََّذانِ  بُْطُرسُ  َوأَمَّ

ا بِالنَّْومِ  ُجلَْينِ  َمْجَدهُ، َرأَْوا اْستَْيقَظُوا فَلَمَّ  قَالَ  قَانِهِ يُفَارِ  هَُما َوفِيَما َمَعهُ. اْلَواقِفَْينِ  َوالرَّ

 َواِحَدةً، لَكَ : َمظَالَّ  ثََلَثَ  فَْلنَْصنَعْ  ههُنَا نَُكونَ  أَنْ  َجيِّدٌ  يَاُمَعلُِّم،: »لِيَُسوعَ  بُْطُرسُ 

 تْ َكانَ  ذلِكَ  يَقُولُ  هُوَ  َوفِيَما يَقُوُل. َما يَْعلَمُ  الَ  َوهُوَ  «َواِحَدةً  َوإِليلِيَّا َواِحَدةً، َولُِموَسى

َحابَِة. فِي َدَخلُوا َدَماِعنْ  فََخافُوا فَظَلَّلَْتهُمْ  َسَحابَةٌ  َحابَ  ِمنَ  َصْوتٌ  َوَصارَ  السَّ  :قَائَِلً  ةِ السَّ

ِ َدائِماً   . «ْسَمُعواإ لَهُ اْلَحبِيبُ  إْبنِي هُوَ  هَذا»   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الَرئيسىالفِهِرس  ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 من الَخمِسين الُمقَدسة ثانيِمن اإلسبوع ال ثنينم اإليو
 

 العَشيه

 (00 - 90:  14) َمتى
 

البَشير،  تىمَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 14 ، 10:  92 مز

بِّ  َخْيَراتُ  أَُعايُِن، إِنِّي أُْؤِمنُ  َوأَنَا بِّ  أَْصطَبِرُ . اأْلَْحيَاءِ  أَْرضِ  فِي الرَّ  تَْقَو، لِلرَّ

دَ  بُّ  َوإْنتَظَرَ  قَْلبِكَ  َولِيَتََشدَّ  .هَلِّلُويَا .الرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا لِيَُصلِّيَ  ُمْنفَِرًدا اْلَجبَلِ  إِلَى َصِعدَ  اْلُجُموعَ  َصَرفَ  َوبَْعَدَما  انَ كَ  اْلَمَساءُ  َصارَ  َولَمَّ

ا. َوْحَدهُ  هُنَاكَ  فِينَةُ  َوأَمَّ بَةً  اْلبَْحرِ  َوْسطِ  فِي َصاَرتْ  قَدْ  فََكانَتْ  السَّ  األَْمَواجِ  ِمنَ  ُمَعذَّ

يحَ  ألَنَّ  ةً  َكانَتْ  الرِّ ابعِ  ِزيعِ اْلهَ  َوفِي. ُمَضادَّ  ِشيًاَما يَُسوعُ  إِلَْيِهمْ  َمَضى اللَّْيلِ  ِمنَ  الرَّ

ا. اْلبَْحرِ  َعلَى  «َخيَالٌ  إِنَّهُ:»قَائِلِينَ  اْضطََربُوا اْلبَْحرِ  َعلَى َماِشيًا التََّلَِميذُ  أَْبَصَرهُ  فَلَمَّ

ُعوا: »قِائَِلً  يَُسوعُ  َكلََّمهُمْ  فَلِْلَوْقتِ . َصَرُخوا اْلَخْوفِ  َوِمنَ  . «تََخافُوا الَ  هُوَ  أَنَا تََشجَّ

. «َماءِ الْ  َعلَى إِلَْيكَ  آتِيَ  أَنْ  فَُمْرني هَُو، أَْنتَ  ُكْنتَ  إِنْ  َسيُِّد، يَا» :َوقَالَ  بُْطُرسُ  فَأََجابَهُ

فِينَةِ  ِمنَ  بُْطُرسُ  فَنََزلَ  «تََعالَ » :فَقَالَ   َولِكنْ . عَ يَُسو إِلَى لِيَأْتِيَ  اْلَماءِ  َعلَى َوَمَشى السَّ

ا يحَ  َرأَى لَمَّ ،:»قِائَِلً  َصَرخَ  يَْغَرُق، اْبتََدأَ  َوإِذِ  َخافَ  َشِديَدةً  الرِّ نِي يَاَربُّ  يفَفِ . «نَجِّ

اَولَ . «َشَكْكَت؟ لَِماَذا اإِليَماِن، قَلِيلَ  يَا» :لَهُ َوقَالَ  بِهِ  َوأَْمَسكَ  يََدهُ  يَُسوعُ  َمدَّ  اْلَحالِ   مَّ



 من الَخمِسين الُمقَدسة ثانييوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
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فِينَةَ  َدَخَلَ  يحُ  َسَكنَتِ  السَّ فِينَةِ  فِي َوالَِّذينَ . الرِّ  بِاْلَحقِيقَةِ » :نَ قَائِلِي لَهُ َوَسَجُدوا َجاُءوا السَّ

ِ َدائِماً  .«هللاِ  اْبنُ  أَْنتَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (92 - 90:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 6 ، 4:  119 مز

بِّ  َرُحومِ  لِْلُمْستَقِيِميَن، الظُّْلَمةِ  فِي أَْشَرقُ  نُورٌ  ِ  الرَّ  رَ َذكَ . َصِديقٌ  َوهُوَ  َوَرُءوفُ  هللاَّ

ِديقُ  َماعِ  ِمنْ  يَْخَشى َواَل  اأْلَبَِد، إِلَى يَُكونُ  الصَّ  .هَلِّلُويَا .اْلَخبِيثِ  السَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا فِينَةَ  َدَخلَ  َولَمَّ  تَّىحَ  اْلبَْحرِ  فِي َحَدثَ  قَدْ  َعِظيمٌ  اْضِطَرابٌ  َوإَِذا. تََلَِميُذهُ  تَبَِعهُ السَّ

فِينَةَ، األَْمَواجُ  َغطَّتِ  مَ . نَائًِما هُوَ  َوَكانَ  السَّ  َسيُِّد، ايَ » :قَائِلِينَ  َوأَْيقَظُوهُ  تََلَِميُذهُ  فَتَقَدَّ

نَا  َواْنتَهَرَ  امَ قَ  ثُمَّ  «اإِليَماِن؟ قَلِيلِي يَا َخائِفِينَ  بَالُُكمْ  َما» :لَهُمْ  فَقَالَ . «نَْهلِكُ  فَإِنَّنَا نَجِّ

يَاحَ  بَ . َعِظيمٌ  هُُدو فََصارَ  َواْلبَْحَر، الرِّ  إِنَّ فَ  هَذا؟ إِْنَسانٍ  أَيُّ » :قَائِلِينَ  النَّاسُ  فَتََعجَّ

يَاحَ  ِ َدائِماً   .«تُِطيُعهُ َجِميًعا َواْلبَْحرَ  الرِّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (4 - 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 فََوَعدَ  قَ َسبَ  الَِّذي هللاِ، إِلْنِجيلِ  اْلُمْفَرزُ  َرُسوالً، اْلَمْدُعوُّ  اْلَمِسيحِ، لِيَُسوعَ  َعْبدٌ  بُولُُس،

َسِة، اْلُكتُبِ  فِي بِأَْنبِيَائِهِ  بِهِ   ْلَجَسِد،ا ِجهَةِ  ِمنْ  َداُودَ  نَْسلِ  ِمنْ  َصارَ  الَِّذي اْبنِهِ  َعنِ  اْلُمقَدَّ

ةٍ  هللاِ  اْبنَ  َوتََعيَّنَ   يحِ اْلَمسِ  يَُسوعَ : األَْمَواتِ  ِمنَ  بِاْلقِيَاَمةِ  اْلقََداَسِة، ُروحِ  ِجهَةِ  ِمنْ  بِقُوَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ   .َربِّنَا   ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 (2 - 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 هَُولََمَستْ  َشاهَْدنَاهُ، الَِّذي بُِعيُونِنَا، َرأَْينَاهُ  الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي اْلبَْدِء، ِمنَ  َكانَ  اَلَِّذي

 اْلَحيَاةِ بِ  َونُْخبُِرُكمْ  َونَْشهَدُ  َرأَْينَا َوقَدْ  أُْظِهَرْت، اْلَحيَاةَ  فَإِنَّ  اْلَحيَاِة. َكلَِمةِ  ِجهَةِ  ِمنْ  أَْيِدينَا،

 لَِكيْ  بِِه، نُْخبُِرُكمْ  َوَسِمْعنَاهُ  َرأَْينَاهُ  الَِّذي لَنَا. َوأُْظِهَرتْ  اآلبِ  ِعْندَ  َكانَتْ  الَّتِي األَبَِديَّةِ 

ا َمَعنَا َشِرَكةٌ  أَْيًضا لَُكمْ  يَُكونَ   يَُسوعَ  اْبنِهِ  َوَمعَ  اآلبِ  َمعَ  فَِهيَ  نَْحنُ  َشِرَكتُنَا َوأَمَّ

 نَاهُ َسِمعْ  الَِّذي اْلَخبَرُ  هُوَ  َوهَذا َكاِمَلً. فََرُحُكمْ  يَُكونَ  لَِكيْ  هَذا إِلَْيُكمْ  َونَْكتُبُ  اْلَمِسيحِ.

 َعهُمَ  َشِرَكةً  لَنَا إِنَّ : قُْلنَا إِنْ  اْلبَتَّةَ. ظُْلَمةٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  نُورٌ  هللاَ  إِنَّ : بِهِ  َونُْخبُِرُكمْ  ِمْنهُ

. نَْعَملُ  َولَْسنَا نَْكِذبُ  الظُّْلَمِة، فِي َوَسلَْكنَا َولِكْن إِْن َسلَْكنَا فِي النُّوِر َكَما هَُو فِي  اْلَحقَّ

 .يَّةٍ ْبنِهِ يُطَهُِّرنَا ِمْن ُكلِّ َخطِ إالنُّوِر، فَلَنَا َشِرَكةٌ بَْعِضنَا َمَع بَْعٍض، َوَدُم يَُسوَع اْلَمِسيحِ 

ا  َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ،ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي  وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (4 - 1:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا،   آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ْعَب، يَُخاِطبَانِ  هَُما َوبَْينََما وقِ  اْلهَْيَكلِ  ُجْندِ  َوقَائِدُ  اْلَكهَنَةُ  َعلَْيِهَما أَْقبَلَ  الشَّ دُّ  يُّوَن،َوالصَّ

ِرينَ  ْعَب، تَْعلِيِمِهَما ِمنْ  ُمتََضجِّ  أَْلقَْوافَ . األَْمَواتِ  ِمنَ  بِاْلقِيَاَمةِ  يَُسوعَ  فِي َونَِدائِِهَما الشَّ

. اْلَمَساءُ  َصارَ  قَدْ  َكانَ  ألَنَّهُ اْلَغِد، إِلَى َحْبسٍ  فِي َوَوَضُعوهَُما األَيَاِديَ  َعلَْيِهَما

َجالِ  َعَددُ  َوَصارَ  آَمنُوا، اْلَكلَِمةَ  َسِمُعوا الَِّذينَ  ِمنَ  َوَكثِيُرونَ   .آالَفٍ  َخْمَسةِ  نَْحوَ  الرِّ

بِّ تَْنُمو  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (06 - 01:  0) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 2:  23 مز

، يَا َوُمْخلِِصي ُمَعيَّنِي أَْنتَ  ا. تُبَطِّئ فَََل  َربُّ  .ْعنَىأُ  اَللَّهُمَّ  َوفَقِير، فَِمْسِكينِ  أَنَا َوأَمَّ

 .هَلِّلُويَا
 

بُن يُسوع الَمسيح إ ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا،

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
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، هُوَ  األَْرضِ  ِمنَ  َوالَِّذي اْلَجِميعِ، فَْوقَ  هُوَ  فَْوقُ  ِمنْ  يَأْتِي اَلَِّذي  األَْرضِ  َوِمنَ  أَْرِضيٌّ

َماءِ  ِمنَ  يَأْتِي اَلَِّذي يَتََكلَّمُ   هَُوَشهَاَدتُ  يَْشهَُد، بِهِ  َوَسِمَعهُ َرآهُ  َوَما اْلَجِميعِ، فَْوقَ  هُوَ  السَّ

 هللاُ  أَْرَسلَهُ الَِّذي ألَنَّ  َصاِدٌق، هللاَ  أَنَّ  َختَمَ  فَقَدْ  َشهَاَدتَهُ قَبِلَ  َوَمنْ . يَْقبَلُهَا أََحدٌ  لَْيسَ 

وحَ  هللاُ  يُْعِطي بَِكْيل لَْيسَ  ألَنَّهُ هللاِ  بَِكَلَمِ  يَتََكلَّمُ   ُكلَّ  َدفَعَ  دْ َوقَ  االْبنَ  يُِحبُّ  اَآلبُ . الرُّ

 َرىيَ  لَنْ  بِاالْبنِ  يُْؤِمنُ  الَ  َوالَِّذي أَبَِديَّةٌ، َحيَاةٌ  لَهُ بِاالْبنِ  يُْؤِمنُ  الَِّذي. يَِدهِ  فِي َشْيءٍ 

ِ َدائِماً   . هللاِ  َغَضبُ  َعلَْيهِ  يَْمُكثُ  بَلْ  َحيَاةً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 من الَخمِسين الُمقَدسة ثانيِمن اإلسبوع ال ثاُلثاءيوم ال
 

 العَشيه

 (90 - 12:  12) َمتى
 

البَشير،  تىمَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 12:  2 مز

ْنَسان، يَْعتَزَّ  لِئََلَّ  َربُّ  يَا قُمْ   .هَلِّلُويَا .أََماَمكَ  اأْلَُممِ  َولِتََدنٍّ  اإْلِ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .آمينإلي األبد ، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

مَ  ثُمَّ   «ِرَجهُ؟نُخْ  أَنْ  نَْحنُ  نَْقِدرْ  لَمْ  لَِماَذا» :َوقَالُوا إْنفَِرادٍ  َعلَى يَُسوعَ  إِلَى التََّلَِميذُ  تَقَدَّ

 َخْرَدل ةِ َحبَّ  ِمْثلُ  إِيَمانٌ  لَُكمْ  َكانَ  لَوْ : لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  إِيَمانُِكمْ  لَِعَدمِ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ 

 َغْيرَ  ْيءٌ شَ  يَُكونُ  َوالَ  فَيَْنتَقُِل، هُنَاكَ  إِلَى هُنَا ِمنْ  اْنتَقِلْ : اْلَجبَلِ  لِهَذا تَقُولُونَ  لَُكْنتُمْ 

ا لََدْيُكْم. ُمْمِكنٍ  َلَةِ  إِالَّ  يَْخُرجُ  فََلَ  اْلِجْنسُ  هَذا َوأَمَّ ْومِ  بِالصَّ ُدونَ يَتَرَ  هُمْ  َوفِيَما .«َوالصَّ  دَّ

 تُلُونَهُ،فَيَقْ  النَّاسِ  أَْيِدي إِلَى يَُسلَّمُ  َسْوفَ  اإِلْنَسانِ  اْبنُ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  اْلَجلِيلِ  فِي

ا فََحِزنُوا «يَقُومُ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفِي ِ َدائِماً   .ِجّدً  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (01 - 92:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 6:  2 مز

، َحَسبِ  َعلَى َربَّ  يَا ِدنِي. أَْعَدائِي أَْقطَارِ  فِي َوإْرتَفَعَ  بِِرجزَك، َربُّ  يَا قُمْ   َعْدلِيِّ

 .هَلِّلُويَا .َعلَيَ  َشَرى َعَدمٍ  قَْدرِ  َوَعلَى
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 نَ ابْ  يَا ْرَحْمنَاإ» :َويَقُوالَنِ  يَْصَرَخانِ  أَْعَميَانِ  تَبَِعهُ هُنَاَك، ِمنْ  ُمْجتَازٌ  يَُسوعُ  َوفِيَما

ا .«َداُودَ  مَ  اْلبَْيتِ  إِلَى َجاءَ  َولَمَّ  نِّيأَ  أَتُْؤِمنَانِ » :يَُسوعُ  لَهَُما فَقَالَ  األَْعَميَاِن، إِلَْيهِ  تَقَدَّ

 َسببِحَ » :قَائَِلً  أَْعيُنَهَُما لََمسَ  ِحينَئِذٍ  .«َسيِّدُ  يَا نََعْم،» :لَهُ قَاالَ  «هَذا؟ أَْفَعلَ  أَنْ  أَْقِدرُ 

 يَْعلَمْ  الَ  ْنظَُرا،اُ : »قَائَِلً  يَُسوعُ  فَاْنتَهََرهَُما أَْعيُنُهَُما فَاْنفَتََحتْ  .«لَُكَما لِيَُكنْ  إِيَمانُِكَما

 .ُكلِّهَا األَْرضِ  تِْلكَ  فِي َوأََشاَعاهُ  َخَرَجا َولِكنَّهَُما .«أََحدٌ 

ِ َدائِماً  َواْلَمْجدُ   .ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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 داسراءات القُ قِ 

 (13 - 2:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ينَ  هللاِ، أَِحبَّاءَ  ُروِميَةَ، فِي اْلَمْوُجوِدينَ  َجِميعِ  إِلَى يِسينَ  َمْدُعوِّ  َلَمٌ َوسَ  لَُكمْ  نِْعَمةٌ : قِدِّ

بِّ  أَبِينَا هللاِ  ِمنَ  الً، اْلَمِسيحِ. يَُسوعَ  َوالرَّ  هَةِ جِ  ِمنْ  اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  إِلِهي أَْشُكرُ  أَوَّ

 يفِ  بُِروِحي، أَْعبُُدهُ  الَِّذي هللاَ  فَإِنَّ  اْلَعالَِم. ُكلِّ  فِي بِهِ  يُنَاَدى إِيَمانَُكمْ  أَنَّ  َجِميِعُكْم،

ًعا أَْذُكُرُكْم، إْنقِطَاعٍ  بَِلَ  َكْيفَ  لِي َشاِهدٌ  إْبنِِه، إِْنِجيلِ   َسىعَ  َصلََواتِي فِي َدائًِما ُمتََضرِّ

رَ  أَنْ  اآلنَ  ةً  لِي يَتَيَسَّ  .إِلَْيُكمْ  آتِيَ  أَنْ  هللاِ  بَِمِشيئَةِ  َمرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (13 - 6:  1) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

. نَْعَملُ  َولَْسنَا نَْكِذبُ  الظُّْلَمِة، فِي َوَسلَْكنَا َمَعهُ َشِرَكةً  لَنَا إِنَّ : قُْلنَا إِنْ   إِنْ  نْ َولكِ  اْلَحقَّ

 اْلَمِسيحِ  عَ يَُسو َوَدمُ  بَْعٍض، َمعَ  بَْعِضنَا َشِرَكةٌ  فَلَنَا النُّوِر، فِي هُوَ  َكَما النُّورِ  فِي َسلَْكنَا

 ْلَحقُّ ا َولَْيسَ  أَْنفَُسنَا نُِضلُّ  َخِطيَّةٌ  لَنَا لَْيسَ  إِنَّهُ: قُْلنَا إِنْ  َخِطيٍَّة. ُكلِّ  ِمنْ  يُطَهُِّرنَا اْبنِهِ 

 ِمنْ  َرنَاَويُطَهِّ َخطَايَانَا لَنَا يَْغفِرَ  َحتَّى َوَعاِدٌل، أَِمينٌ  فَهُوَ  بَِخطَايَانَا اْعتََرْفنَا إِنِ  نَا.فِي

 فِينَا. لَْيَستْ  َوَكلَِمتُهُ َكاِذبًا، نَْجَعْلهُ نُْخِطئْ  لَمْ  إِنَّنَا: قُْلنَا إِنْ  إِْثٍم. ُكلِّ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاءَ  التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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 (2 - 2:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 انَ َحنَّ  َمعَ  أُوُرَشلِيَم. إِلَى اْجتََمُعوا َوَكتَبَتَهُمُ  َوُشيُوَخهُمْ  ُرَؤَساَءهُمْ  أَنَّ  اْلَغدِ  فِي َوَحَدثَ 

 َساءِ ُرؤَ  َعِشيَرةِ  ِمنْ  َكانُوا الَِّذينَ  َوَجِميعِ  َواإِلْسَكْنَدِر، َويُوَحنَّا َوقَيَافَا اْلَكهَنَةِ  َرئِيسِ 

ا اْلَكهَنَِة. ةٍ  بِأَيَّةِ » :يَْسأَلُونَهَُما َجَعلُوا اْلَوْسِط، فِي أَقَاُموهَُما َولَمَّ  ْعتَُماَصنَ  اْسمٍ  َوبِأَيِّ  قُوَّ

 .«هَذا؟ أَْنتَُما

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آ لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.اْلُمقَدَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (94 - 99:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 6:  2 مز

عُ . أَْوَصتْ  الَِّذي بِاأْلَْمرِ . َوإِلَِهيٌّ  َربَّى يَا إْستَْيقَظَ  ُعوبِ  َوَمَجمَّ  ْجلِ َوأِلَ  بَِك، يُِحيطُ  الشُّ

بُّ  اْلُعََل، إِلَى أَْرَجعَ  هََذا ُعوبَ  يُِدينُ  اَلرَّ  .هَلِّلُويَا .الشُّ
 

وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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ْينُونَةِ  ُكلَّ  أَْعطَى قَدْ  بَلْ  أََحًدا، يَِدينُ  الَ  اآلبَ  ألَنَّ   الْبنَ ا اْلَجِميعُ  يُْكِرمَ  لَِكيْ  لَِلْبِن، الدَّ

 اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ » أَْرَسلَهُ. الَِّذي اآلبَ  يُْكِرمُ  الَ  االْبنَ  يُْكِرمُ  الَ  َمنْ  اآلبَ  يُْكِرُمونَ  َكَما

 إِلَى تِييَأْ  َوالَ  أَبَِديَّةٌ، َحيَاةٌ  فَلَهُ أَْرَسلَنِي بِالَِّذي َويُْؤِمنُ  َكَلَِمي يَْسَمعُ  َمنْ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ 

ِ َدائِماً   . اْلَحيَاةِ  إِلَى اْلَمْوتِ  ِمنَ  اْنتَقَلَ  قَدِ  بَلْ  َدْينُونٍَة،   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
 

 العَشيه

 (02 - 06:  2) َمتى
 

البَشير،  تىمَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9:  41 مز

بُّ   .هِ أَْعَدائِ  بِأَْيِدي يَُسلُِّمهُ َواَل  َمغبُوطاً، اأْلَْرضِ  فِي َويَْجَعلُهُ َويُْحيِيِه، يَْحفَظُهُ اَلرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ م الَرب، ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا  َراِعيَ  الَ  َكَغنَمٍ  َوُمْنطَِرِحينَ  ُمْنَزِعِجينَ  َكانُوا إِذْ  َعلَْيِهْم، تََحنَّنَ  اْلُجُموعَ  َرأَى َولَمَّ

 َربِّ  نْ مِ  فَاْطلُبُوا قَلِيلُوَن. اْلفََعلَةَ  َولِكنَّ  َكثِيرٌ  اْلَحَصادُ » :لِتََلَِميِذهِ  قَالَ  ِحينَئِذٍ  لَهَا.

ِ َدائِماً   .«َحَصاِدهِ  إِلَى فََعلَةً  يُْرِسلَ  أَنْ  اْلَحَصادِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءاأل يوم
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 بَاِكر

 (02 - 09:  2) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  60 مز

ُ  يَا  أِلََرى اْلقُْدِس، فِي لَكَ  ظَهََرتْ  هََكَذا. إِلَْيكَ  َعِطَشتْ  نَْفِسي أِلَنَّ  أَْبَكَر، إِلَْيكَ  إِلَِهيٌّ  هللاَّ

تَكَ   .هَلِّلُويَا .َوَمْجُدكَ  قُوَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ُموهُ  َمْجنُونٌ  أَْخَرسُ  إِْنَسانٌ  إَِذا َخاِرَجاِن، هَُما َوفِيَما ا إِلَْيِه. قَدَّ ْيطَانُ  أُْخِرجَ  فَلَمَّ  الشَّ

بَ  األَْخَرُس، تََكلَّمَ  ا .«إِْسَرائِيلَ  فِي هَذا ِمْثلُ  قَطُّ  يَْظهَرْ  لَمْ » :قَائِلِينَ  اْلُجُموعُ  فَتََعجَّ  أَمَّ

يِسيُّونَ  يَاِطينِ  بَِرئِيسِ » :فَقَالُوا اْلفَرِّ يَاِطينَ  يُْخِرجُ  الشَّ  يَطُوفُ  يَُسوعُ  َوَكانَ  .«الشَّ

 َمَرضٍ  ُكلَّ  َويَْشفِي اْلَملَُكوِت، بِبَِشاَرةِ  َويَْكِرزُ  َمَجاِمِعهَا، فِي يَُعلِّمُ  َواْلقَُرى ُكلَّهَا اْلُمُدنَ 

ْعبِ  فِي ُضْعفٍ  َوُكلَّ  ِ َدائِماً   .الشَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءاأل يوم
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 داسراءات القُ قِ 

 (10 - 11:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ى أَيْ  لِثَبَاتُِكْم، ُروِحيَّةً  ِهبَةً  أَْمنََحُكمْ  لَِكيْ  أََراُكْم، أَنْ  ُمْشتَاقٌ  ألَنِّي  بِاإِليَمانِ  مْ بَْينَكُ  لِنَتََعزَّ

 ِمَراًرا أَنَّنِي اإِلْخَوةُ  أَيُّهَا تَْجهَلُوا أَنْ  أُِريدُ  لَْستُ  ثُمَّ  َوإِيَمانِي. إِيَمانُِكمْ  َجِميًعا، فِينَا الَِّذي

 فِي َكَما اأَْيضً  فِيُكمْ  ثََمرٌ  لِي لِيَُكونَ  اآلَن، َحتَّى َوُمنِْعتُ  إِلَْيُكْم، آتِيَ  أَنْ  قََصْدتُ  َكثِيَرةً 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ نِ   .األَُممِ  َسائِرِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيهللاَّ

 

 

 (6 - 1:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 ِب،اآل ِعْندَ  َشفِيعٌ  فَلَنَا أََحدٌ  أَْخطَأَ  َوإِنْ  تُْخِطئُوا الَ  لَِكيْ  هَذا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  أَْوالَِدي، يَا

. اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ   اْلَعالَمِ  لِّ كُ  لَِخطَايَا بَلْ  فَقَْط، لَِخطَايَانَا لَْيسَ  لَِخطَايَانَا َكفَّاَرةٌ  َوهُوَ  اْلبَارُّ

 َوهُوَ  «َعَرْفتُهُ قَدْ : »قَالَ  َمنْ  َوَصايَاهُ. َحفِْظنَا إِنْ : َعَرْفنَاهُ  قَدْ  أَنَّنَا نَْعِرفُ  َوبِهَذا أَْيًضا.

ا فِيِه. اْلَحقُّ  َولَْيسَ  َكاِذبٌ  فَهُوَ  َوَصايَاهُ، يَْحفَظُ  الَ   هَذا يفِ  فََحقًّا َكلَِمتَهُ، َحفِظَ  َمنْ  َوأَمَّ

لَتْ  قَدْ   َسلَكَ  َكَما نَّهُأَ  يَْنبَِغي فِيهِ  ثَابِتٌ  إِنَّهُ: قَالَ  َمنْ :فِيهِ  أَنَّنَا نَْعِرفُ  بِهَذا هللاِ  َمَحبَّةُ  تََكمَّ

 أَْيًضا. هُوَ  يَْسلُكُ  هَكَذا َذاكَ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءاأل يوم
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 (19 - 2:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

وحِ  ِمنَ  بُْطُرسُ  إْمتَألَ  ِحينَئِذٍ  ْعبِ  ُرَؤَساءَ  يَا» :لَهُمْ  َوقَالَ  اْلقُُدسِ  الرُّ  َوُشيُوخَ  الشَّ

 فَْليَُكنْ  ،هَذا ُشفِيَ  بَِماَذا َسقِيٍم، إِْنَسانٍ  إِلَى إِْحَسانٍ  َعنْ  اْليَْومَ  نُْفَحصُ  ُكنَّا إِنْ  إِْسَرائِيَل،

،النَّاِصرِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  بِاْسمِ  أَنَّهُ إِْسَرائِيَل، َشْعبِ  َوَجِميعِ  َجِميِعُكمْ  ِعْندَ  َمْعلُوًما  يِّ

 َصِحيًحا. أََماَمُكمْ  هَذا َوقَفَ  بَِذاكَ  األَْمَواِت، ِمنَ  هللاُ  أَقَاَمهُ الَِّذي أَْنتُُم، َصلَْبتُُموهُ  الَِّذي

اِويَِة. َرْأسَ  َصارَ  الَِّذي اْلبَنَّاُؤوَن، أَيُّهَا اْحتَقَْرتُُموهُ  الَِّذي اْلَحَجرُ : هُوَ  هَذا  َولَْيسَ  الزَّ

َماِء، تَْحتَ  آَخرُ  اْسمٌ  لَْيسَ  ألَنْ  اْلَخَلَصُ  َغْيِرهِ  بِأََحدٍ   هِ بِ  النَّاِس، بَْينَ  أُْعِطيَ  قَدْ  السَّ

 .«نَْخلُصَ  أَنْ  يَْنبَِغي

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 01:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 6:  2 مز

، ُكلِّ  ِمنْ  َربَّ  يَا لَكَ  أَْعتَِرفُ   َرتِّلُ أُ  بَِك، َوأَتَهَلَّلُ  أَْفَرحُ  َعَجائِبَِك، بَِجِميعِ  َوأَْحَدثَ  قَْلبِيٍّ

  .هَلِّلُويَا .اْلَعلَي أَيُّهَا اِلْسِمكِ 



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءاأل يوم
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1371 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أَنَّ  أَْعلَمُ  َوأَنَا آَخُر، هُوَ  لِي يَْشهَدُ  الَِّذي َحقًّا. لَْيَستْ  فََشهَاَدتِي لِنَْفِسي أَْشهَدُ  ُكْنتُ  إِنْ 

. فََشِهدَ  يُوَحنَّا إِلَى أَْرَسْلتُمْ  أَْنتُمْ  َحق. ِهيَ  لِي يَْشهَُدهَا الَّتِي َشهَاَدتَهُ  أَْقبَلُ  الَ  َوأَنَا لِْلَحقِّ

َراجَ  هُوَ  َكانَ  أَْنتُْم. لِتَْخلُُصوا هَذا أَقُولُ  َولِكنِّي َساٍن،إِنْ  ِمنْ  َشهَاَدةً   َر،اْلُمنِي اْلُموقَدَ  السِّ

ا َساَعةً. بِنُوِرهِ  تَْبتَِهُجوا أَنْ  أََرْدتُمْ  َوأَْنتُمْ   ألَنَّ  يُوَحنَّا، ِمنْ  أَْعظَمُ  َشهَاَدةٌ  فَلِي أَنَا َوأَمَّ

لَهَا، اآلبُ  أَْعطَانِي الَّتِي األَْعَمالَ   دُ تَْشهَ  ِهيَ  أَْعَملُهَا أَنَا الَّتِي بَِعْينِهَا األَْعَمالُ  هِذهِ  ألَُكمِّ

 . لِي يَْشهَدُ  أَْرَسلَنِي الَِّذي نَْفُسهُ َواآلبُ  أَْرَسلَنِي. قَدْ  اآلبَ  أَنَّ  لِي

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى الُمقدسةن يفهرس الخمس



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1371 

 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 العَشيه

 (12 - 11:  11) َمتى
 

البَشير،  تىمَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 14:  23 مز

نَا قَدْ   .هَلِّلُويَا .أَيَّاِمنَا ُكلِّ  فِي َوفَِرْحنَا َوإْبتَهَْجنَا َرْحَمتَِك، ِمنْ  اْلَغَدَواتِ  َوْقتَ  إْمتَأَلْ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 لِكنَّ وَ  اْلَمْعَمَداِن، يُوَحنَّا ِمنْ  أَْعظَمُ  النَِّساءِ  ِمنَ  اْلَمْولُوِدينَ  بَْينَ  يَقُمْ  لَمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اَْلَحقَّ 

َماَواتِ  َملَُكوتِ  فِي األَْصَغرَ   اآلنَ  إِلَى اْلَمْعَمَدانِ  يُوَحنَّا أَيَّامِ  َوِمنْ  ِمْنهُ. أَْعظَمُ  السَّ

َماَواتِ  َملَُكوتُ   اُموسَ َوالنَّ  األَْنبِيَاءِ  َجِميعَ  ألَنَّ  يَْختَِطفُونَهُ. َواْلَغاِصبُونَ  يُْغَصُب، السَّ

 أُُذنَانِ  هُلَ  َمنْ  يَأْتَِي. أَنْ  اْلُمْزِمعُ  إِيلِيَّا هُوَ  فَهَذا تَْقبَلُوا، أَنْ  أََرْدتُمْ  َوإِنْ  تَنَبَّأُوا. يُوَحنَّا إِلَى

ْمعِ  ِ   .فَْليَْسَمعْ  لِلسَّ  .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 بَاِكر

 (6 - 9:  11) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 4 ، 0:  2 مز

ْثَم، تََشاءُ  اَل  إِلَهٌ أِلَنَّكَ . َوتََرانِي أََماَمكَ  أَقِفُ  بِاْلَغَداةِ  َصْوتِّي، إْستََمعَ  بِاْلَغَداةِ   اَل وَ  اإْلِ

رُّ  يَْصنَعَ  ِمنْ  يَُساِكنُكَ   .هَلِّلُويَا .الشَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، لهُ المجُد الدائمهللا الحي، الذي 
 

ا ا يُوَحنَّا أَمَّ  :لَهُ قَالَ وَ  تََلَِميِذِه، ِمنْ  اْثنَْينِ  أَْرَسلَ  اْلَمِسيحِ، بِأَْعَمالِ  السِّْجنِ  فِي َسِمعَ  فَلَمَّ

 يُوَحنَّا َوأَْخبَِرا اْذهَبَا» :لَهَُما َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ  «آَخَر؟ نَْنتَِظرُ  أَمْ  اآلتِي هُوَ  أَْنتَ »

 يُطَهَُّروَن، َواْلبُْرصُ  يَْمُشوَن، َواْلُعْرجُ  يُْبِصُروَن، اَْلُعْميُ : َوتَْنظَُرانِ  تَْسَمَعانِ  بَِما

مُّ  ُروَن. َواْلَمَساِكينُ  يَقُوُموَن، َواْلَمْوتَى يَْسَمُعوَن، َوالصُّ  ْعثُرُ يَ  الَ  لَِمنْ  َوطُوبَى يُبَشَّ

ِ َدائِماً  َواْلَمْجدُ   .«فِيَّ   .ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 16:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ةُ  ألَنَّهُ اْلَمِسيحِ، بِإِْنِجيلِ  أَْستَِحي لَْستُ  ألَنِّي  لِْليَهُوِديِّ  :يُْؤِمنُ  َمنْ  لُِكلِّ  لِْلَخَلَصِ  هللاِ  قُوَّ

الً  . ثُمَّ  أَوَّ ا» :َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما إِليَماٍن، بِإِيَماٍن، هللاِ  بِرُّ  ُمْعلَنٌ  فِيهِ  ألَنْ  لِْليُونَانِيِّ  اْلبَارُّ  أَمَّ

 .«يَْحيَا فَبِاإِليَمانِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (13 - 2:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 نَ مِ  ِعْنَدُكمْ  َكانَتْ  قَِديَمةً  َوِصيَّةً  بَلْ  َجِديَدةً، َوِصيَّةً  إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  لَْستُ  اإِلْخَوةُ، أَيُّهَا

 ِديَدةً جَ  َوِصيَّةً  أَْيًضا اْلبَْدِء. ِمنَ  َسِمْعتُُموهَا الَّتِي اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  اْلقَِديَمةُ  اْلَوِصيَّةُ  اْلبَْدءِ 

 نَ اآل اْلَحقِيقِيَّ  َوالنُّورَ  َمَضْت، قَدْ  الظُّْلَمةَ  أَنَّ : َوفِيُكمْ  فِيهِ  َحق هُوَ  َما إِلَْيُكْم، أَْكتُبُ 

 َمنْ  الظُّْلَمِة. فِي اآلنَ  إِلَى فَهُوَ  أََخاهُ، يُْبِغضُ  َوهُوَ  النُّورِ  فِي نَّهُإِ : قَالَ  َمنْ  يُِضيُء.

 َعْثَرةٌ. فِيهِ  َولَْيسَ  النُّورِ  فِي يَْثبُتُ  أََخاهُ  يُِحبُّ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 (12 - 10:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا يَّاِن، اْلِعْلمِ  َعِديَما إِْنَسانَانِ  أَنَّهَُما َوَوَجُدوا َويُوَحنَّا، بُْطُرسَ  ُمَجاهََرةَ  َرأَْوا فَلَمَّ  َوَعامِّ

بُوا  اقِفًاوَ  ُشفِيَ  الَِّذي اإِلْنَسانَ  نَظَُروا إِذْ  َولِكنْ  يَُسوَع. َمعَ  َكانَا أَنَّهَُما فََعَرفُوهَُما تََعجَّ

 اْلَمْجَمعِ، َخاِرجِ  إِلَى يَْخُرَجا أَنْ  فَأََمُروهَُما بِِه. يُنَاقُِضونَ  َشْيءٌ  لَهُمْ  يَُكنْ  لَمْ  َمَعهَُما،

ُجلَْيِن؟ بِهَذْينِ  نَْفَعلُ  َماَذا: »قَائِلِينَ  بَْينَهُْم. فِيَما َوتَآَمُروا انِ  لَِجِميعِ  ظَاِهرٌ  ألَنَّهُ الرَّ  ُسكَّ

 يعَ تَشِ  لِئََلَّ  َولِكنْ  نُْنِكَر. أَنْ  نَْقِدرُ  َوالَ  بِأَْيِديِهَما، َجَرتْ  قَدْ  َمْعلُوَمةً  آيَةً  أَنَّ  أُوُرَشلِيمَ 

ْعِب، فِي أَْكثَرَ  ْدهَُما الشَّ  .«الْسمِ ا بِهَذا بَْعدُ  فِيَما النَّاسِ  ِمنَ  أََحًدا يَُكلَِّما الَ  أَنْ  تَْهِديًدا لِنُهَدِّ

 يَُسوَع. بِإْسمِ  يَُعلَِّما َوالَ  اْلبَتَّةَ، يَْنِطقَا الَ  أَنْ  َوأَْوَصْوهَُما فََدَعْوهَُما

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (42 - 02:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2 ، 4:  2 مز

ْنَسانُ  هُوَ  َمنْ  ُرهُ، َحتَّى اإْلِ ْبنِ  أَوْ  تََذكُّ ْنَسانِ  ِِ َجْتهُتَ  َواْلَكَراَمةِ  بِاْلَمْجدِ  تَْفتَقَِدهُ، َحتَّى اإْلِ  .وَّ

  .هَلِّلُويَا
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 تُِريُدونَ  الَ وَ  لِي. تَْشهَدُ  الَّتِي َوِهيَ  أَبَِديَّةً  َحيَاةً  فِيهَا لَُكمْ  أَنَّ  تَظُنُّونَ  ألَنَُّكمْ  اْلُكتُبَ  فَتُِّشوا

 أَنْ  ُكمْ َعَرْفتُ  قَدْ  َولِكنِّي أَْقبَُل، لَْستُ  النَّاسِ  ِمنَ  َمْجًدا» َحيَاةٌ. لَُكمْ  لِتَُكونَ  إِلَيَّ  تَأْتُوا أَنْ 

 آَخرُ  أَتَى إِنْ  نِيتَْقبَلُونَ  َولَْستُمْ  أَبِي بِاْسمِ  أَتَْيتُ  قَدْ  أَنَا أَْنفُِسُكْم. فِي هللاِ  َمَحبَّةُ  لَُكمْ  لَْيَستْ 

 ِمنْ  بَْعُضُكمْ  َمْجًدا تَْقبَلُونَ  َوأَْنتُمْ  تُْؤِمنُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  َكْيفَ  تَْقبَلُونَهُ. فَذلِكَ  نَْفِسهِ  بِاْسمِ 

 لَىإِ  ُكوُكمْ أَشْ  أَنِّي تَظُنُّوا الَ » تَْطلُبُونَهُ؟ لَْستُمْ  اْلَواِحدِ  اإِللهِ  ِمنَ  الَِّذي َواْلَمْجدُ  بَْعٍض،

قُونَ تُصَ  ُكْنتُمْ  لَوْ  ألَنَُّكمْ  َرَجاُؤُكْم. َعلَْيهِ  الَِّذي ُموَسى، َوهُوَ  يَْشُكوُكمْ  الَِّذي يُوَجدُ  اآلبِ   دِّ

قُونَنِي، لَُكْنتُمْ  ُموَسى قُونَ  لَْستُمْ  ُكْنتُمْ  فَإِنْ  َعنِّي. َكتَبَ  هُوَ  ألَنَّهُ تَُصدِّ  َذاَك، تُبَ كُ  تَُصدِّ

قُونَ  فََكْيفَ  ِ َدائِماً   . «َكَلَِمي؟ تَُصدِّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
 

 العَشيه

 (12 - 14:  12) َمتى
 

البَشير،  تىمَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2:  16 مز

، فََرحٌ  هََذا أَْجلِ  ِمنْ   .يَاهَلِّلُو .َرَجاءٍ  َعلَى يَْسُكنُ  َجَسِديٌّ  َوأَْيًضا لَِسانِي، َوتَهَلَّلَ  قَْلبِيَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وُمخلصنا ومَ  م الَرب، ربُنا وإلهناُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا مَ  اْلَجْمعِ  إِلَى َجاُءوا َولَمَّ  إِنَّهُفَ  اْبني ْرَحمِ إ َسيُِّد، يَا» :َوقَائَِلً  لَهُ. َجاثِيًا َرُجلٌ  إِلَْيهِ  تَقَدَّ

 لَىإِ  َوأَْحَضْرتُهُ اْلَماِء. فِي َوَكثِيًرا النَّارِ  فِي َكثِيًرا َويَقَعُ  َشِديًدا، َويَتَأَلَّمُ  يُْصَرعُ 

 ْؤِمِن،اْلمُ  َغْيرُ  اْلِجيلُ  أَيُّهَا» :َوقَالَ  يَُسوعُ  فَأََجابَ  .«يَْشفُوهُ  أَنْ  يَْقِدُروا فَلَمْ  تََلَِميِذكَ 

ُموهُ  أَْحتَِملُُكْم؟ َمتَى إِلَى َمَعُكْم؟ أَُكونُ  َمتَى إِلَى اْلُمْلتَِوي،  فَإْنتَهََرهُ  .«ههُنَا إِلَيَّ  قَدِّ

ْيطَانُ  ِمْنهُ فََخَرجَ  يَُسوُع، اَعةِ  تِْلكَ  ِمنْ  اْلُغَلَمُ  فَُشفِيَ  الشَّ  .السَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 بَاِكر

 (90 - 91:  16) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 11 ، 13:  16 مز

 طُُرقَ  يَعَرفَْتنِ  قَدْ  فََساًدا، يََرى قدوسك تََدعُ  َواَل  اْلَجِحيِم، فِي نَْفِسيٌّ  تَْتُركُ  اَل  أِلَنَّكَ 

 .هَلِّلُويَا .َوْجِهكَ  ِمنْ  فََرًحا تَْمأَلُنِي اْلَحيَاِة،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َويَتَأَلَّمَ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى يَْذهَبَ  أَنْ  يَْنبَِغي أَنَّهُ لِتََلَِميِذهِ  يُْظِهرُ  يَُسوعُ  اْبتََدأَ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  ِمنْ 

يُوخِ  ِمنَ  َكثِيًرا  فَأََخَذهُ  قُوَم.يَ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفِي َويُْقتََل، َواْلَكتَبَِة، اْلَكهَنَةِ  َوُرَؤَساءِ  الشُّ

 قَالَ وَ  فَإْلتَفَتَ  .«هَذا لَكَ  يَُكونُ  الَ  يَاَربُّ  َحاَشاكَ » :قَائَِلً  يَْنتَِهُرهُ  َواْبتََدأَ  إِلَْيهِ  بُْطُرسُ 

 َمابِ  لِكنْ  ّلِلِ  بَِما تَْهتَمُّ  الَ  ألَنَّكَ  لِي، َمْعثََرةٌ  أَْنتَ  يَاَشْيطَانُ  َعنِّي اْذهَبْ » :لِبُْطُرسَ 

ِ َدائِماً   .«لِلنَّاسِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 داسراءات القُ قِ 

 (91 - 12:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ ة بََرَكتُهُ المقدس رومية، أهل إلى الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 تُرىَ  اْلَمْنظُوَرةِ  َغْيرَ  أُُموَرهُ  ألَنَّ  لَهُْم، أَْظهََرهَا هللاَ  ألَنَّ  فِيِهْم، ظَاِهَرةٌ  هللاِ  َمْعِرفَةُ  إِذْ 

ْرَمِديَّةَ  قُْدَرتَهُ بِاْلَمْصنُوَعاِت، ُمْدَرَكةً  اْلَعالَمِ  َخْلقِ  ُمْنذُ   بَِلَ  إِنَّهُمْ  َحتَّى َوالَهُوتَهُ، السَّ

ا ألَنَّهُمْ  ُعْذٍر. ُدوهُ  لَمْ  هللاَ  َعَرفُوا لَمَّ  .َكإِلهٍ  يَْشُكُروهُ  أَوْ  يَُمجِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،وإْخَوتياِحنا يا آبائي عمةُ هللاَّ

 

 

 (14 - 11:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ا  ي،يَْمضِ  أَْينَ  يَْعلَمُ  َوالَ  يَْسلُُك، الظُّْلَمةِ  َوفِي الظُّْلَمِة، فِي فَهُوَ  أََخاهُ  يُْبِغضُ  َمنْ  َوأَمَّ

 ِمنْ  ااْلَخطَايَ  لَُكمُ  ُغفَِرتْ  قَدْ  ألَنَّهُ األَْوالَُد، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  َعْينَْيِه. أَْعَمتْ  الظُّْلَمةَ  ألَنَّ 

 أَيُّهَا ُكمْ إِلَيْ  بُ أَْكتُ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  الَِّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  اآلبَاُء، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  إْسِمِه. أَْجلِ 

يرَ  َغلَْبتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  األَْحَداُث، رِّ  اآلَب. مُ َعَرْفتُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  األَْوالَُد، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  أَْكتُبُ  الشِّ

 األَْحَداُث، اأَيُّهَ  إِلَْيُكمْ  َكتَْبتُ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  الَِّذي َعَرْفتُمُ  قَدْ  ألَنَُّكمْ  اآلبَاُء، أَيُّهَا إِلَْيُكمْ  َكتَْبتُ 

يَر. َغلَْبتُمُ  َوقَدْ  فِيُكْم، ثَابِتَةٌ  هللاِ  َوَكلَِمةُ  أَْقِويَاُء، ألَنَُّكمْ  رِّ  الشِّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ، فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ 

  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 (91 - 12:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ،هللاِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  لَُكمْ  نَْسَمعَ  أَنْ  هللاِ  أََمامَ  َحقًّا َكانَ  إِنْ » :َوقَاالَ  َويُوَحنَّا بُْطُرسُ  فَأََجابَهُمْ 

ُدوهُ  َوبَْعَدَما .«َوَسِمْعنَا َرأَْينَا بَِما نَتََكلَّمَ  الَ  أَنْ  يُْمِكنُنَا الَ  نَْحنُ  ألَنَّنَا فَإْحُكُموا.  َماهَدَّ

ْعِب، بَِسبَبِ  يَُعاقِبُونَهَُما َكْيفَ  اْلبَتَّةَ  يَِجُدوا لَمْ  إِذْ  أَْطلَقُوهَُما، أَْيًضا  َجِميعَ الْ  ألَنَّ  الشَّ

ُدونَ  َكانُوا  َجَرى. َما َعلَى هللاَ  يَُمجِّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (22 - 24:  6) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11 ، 13:  2 مز

، يَا طَالِبَْيكَ  تَْتُركُ  فَََل  إْسِمَك، يَْعِرفُونَ  الَِّذينَ  َعلَْيكَ  َويَتَِّكلُ  بِّ لِل َرتَّلُوا َربُّ اِكنِ  رَّ  السَّ

 .هَلِّلُويَا .بِأَْعَمالِهِ  اأْلَُممِ  فِي َوأَْخبَُروا َصْهيُوَن، فِي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،المجُد الدائمهللا الحي، الذي لهُ 
  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 نَّ ألَ  األَِخيِر، اْليَْومِ  فِي أُقِيُمهُ َوأَنَا أَبَِديَّةٌ، َحيَاةٌ  فَلَهُ َدِمي َويَْشَربُ  َجَسِدي يَأُْكلُ  َمنْ 

 فِيَّ  يَْثبُتْ  َدِمي َويَْشَربْ  َجَسِدي يَأُْكلْ  َمنْ  َحق. َمْشَربٌ  َوَدِمي َحق َمأَْكلٌ  َجَسِدي

، اآلبُ  أَْرَسلَنِي َكَما فِيِه. َوأَنَا  هَذا ي.بِ  يَْحيَا فَهُوَ  يَأُْكْلنِي فََمنْ  بِاآلِب، َحيٌّ  َوأَنَا اْلَحيُّ

َماءِ  ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي اْلُخْبزُ  هُوَ   هَذا يَأُْكلْ  َمنْ  َوَماتُوا اْلَمنَّ  آبَاُؤُكمُ  أََكلَ  َكَما لَْيسَ  السَّ

ِ َدائِماً   . «األَبَدِ  إِلَى يَْحيَا فَإِنَّهُ اْلُخْبزَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
 

 العَشيه

 (40 - 02:  12) لُوقا
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُهالتلميُذ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11 ، 2:  49 مز

بَّ  يَأُْمرُ  بِالنَّهَارِ  لِي يُْظِهَرهَا، َوبِاللَّْيلِ  بَِرْحَمتِهِ  الرَّ ِ  َعلَى تََوكُّ  لَهُ، أَْعتَِرفُ  فَإِنِّي هللاَّ

 .هَلِّلُويَا .بِإِلَِهيٍّ  هُوَ  َوْجِهي َخََلصُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا ا يَْستَْعِطي. الطَِّريقِ  علَى َجالًِسا أَْعَمى َكانَ  أَِريَحا ِمنْ  إْقتََربَ  َولَمَّ  َجْمعَ الْ  َسِمعَ  فَلَمَّ

 ُمْجتَاٌز. النَّاِصِريَّ  يَُسوعَ  أَنَّ  فَأَْخبَُروهُ  «هَذا؟ يَُكونَ  أَنْ  َعَسى َما» :َسأَلَ  ُمْجتَاًزا

ُمونَ  فَاْنتَهََرهُ  .«اْرَحْمنِي َداُوَد، اْبنَ  يَايَُسوعُ : »قِائَِلً  فََصَرخَ  اأَ  لِيَْسُكَت، اْلُمتَقَدِّ  هُوَ  مَّ

مَ  أَنْ  َوأََمرَ  يَُسوعُ  فََوقَفَ  .«اْرَحْمنِي َداُوَد، اْبنَ  يَا: »َكثِيًرا أَْكثَرَ  فََصَرخَ   ْيهِ إِلَ  يُقَدَّ

ا  .«رَ أُْبصِ  أَنْ  يَاَسيُِّد،: »فَقَالَ  «بَِك؟ أَْفَعلَ  أَنْ  تُِريدُ  َماَذا» :قِائَِلً  َسأَلَهُ. اْقتََربَ  َولَمَّ

دُ يُ َوهُوَ  َوتَبَِعهُ أَْبَصَر، اْلَحالِ  َوفِي .«َشفَاكَ  قَدْ  إِيَمانُكَ  أَْبِصرْ : »يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ   َمجِّ

ْعبِ  َوَجِميعُ  هللاَ  ِ َدائِماً   .هللاَ  َسبَُّحوا َرأَْوا إِذْ  الشَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (42 - 02:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  111 مز

، ُكلِّ  ِمنْ  َربَّ  يَا لَكَ  أَْعتَِرفُ  ِعِهْم، اْلُمْستَقِيِمينَ  َمُشوَرةِ  فِي قَْلبِيٍّ  يَ هِ  َعِظيَمةٌ  َوُمَجمَّ

، أَْعَمالُ  بِّ  .هَلِّلُويَا .َمْفُحوَصةً  ُكلّهَا َوَمِشيئَتُهُ الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ْيئَتَهُ،هَ  أَْبَصْرتُمْ  َوالَ  قَطُّ، َصْوتَهُ تَْسَمُعوا لَمْ  لِي يَْشهَدُ  أَْرَسلَنِي الَِّذي نَْفُسهُ َواآلبُ 

 فَتُِّشوا ِه.بِ  تُْؤِمنُونَ  أَْنتُمْ  لَْستُمْ  هُوَ  أَْرَسلَهُ الَِّذي ألَنَّ  فِيُكْم، ثَابِتَةً  َكلَِمتُهُ لَُكمْ  َولَْيَستْ 

 أَنْ  ُدونَ تُِري َوالَ  لِي. تَْشهَدُ  الَّتِي َوِهيَ  أَبَِديَّةً  َحيَاةً  فِيهَا لَُكمْ  أَنَّ  تَظُنُّونَ  ألَنَُّكمْ  اْلُكتُبَ 

 أَنْ  َعَرْفتُُكمْ  قَدْ  َولِكنِّي أَْقبَُل، لَْستُ  النَّاسِ  ِمنَ  َمْجًدا» َحيَاةٌ. لَُكمْ  لِتَُكونَ  إِلَيَّ  تَأْتُوا

 آَخرُ  أَتَى إِنْ  نِيتَْقبَلُونَ  َولَْستُمْ  أَبِي بِاْسمِ  أَتَْيتُ  قَدْ  أَنَا أَْنفُِسُكْم. فِي هللاِ  َمَحبَّةُ  لَُكمْ  لَْيَستْ 

 ِمنْ  بَْعُضُكمْ  َمْجًدا تَْقبَلُونَ  َوأَْنتُمْ  تُْؤِمنُوا أَنْ  تَْقِدُرونَ  َكْيفَ  تَْقبَلُونَهُ. فَذلِكَ  نَْفِسهِ  بِاْسمِ 

 لَىإِ  أَْشُكوُكمْ  أَنِّي تَظُنُّوا الَ » تَْطلُبُونَهُ؟ لَْستُمْ  اْلَواِحدِ  اإِللهِ  ِمنَ  الَِّذي َواْلَمْجدُ  بَْعٍض،

قُونَ تُصَ  ُكْنتُمْ  لَوْ  ألَنَُّكمْ  َرَجاُؤُكْم. َعلَْيهِ  الَِّذي ُموَسى، َوهُوَ  يَْشُكوُكمْ  الَِّذي يُوَجدُ  اآلبِ   دِّ

قُونَنِي، لَُكْنتُمْ  ُموَسى قُونَ  لَْستُمْ  تُمْ ُكنْ  فَإِنْ  َعنِّي. َكتَبَ  هُوَ  ألَنَّهُ تَُصدِّ  َذاَك، تُبَ كُ  تَُصدِّ

قُونَ  فََكْيفَ  ِ َدائِماً   .«َكَلَِمي؟ تَُصدِّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 2:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ  س،تِلِميُذه تيُموثاو إلى الثانية الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

 يهِ فِ  الَِّذي إِْنِجيلِي، بَِحَسبِ  َداُودَ  نَْسلِ  ِمنْ  األَْمَواِت، ِمنَ  اْلُمقَامَ  اْلَمِسيحَ  يَُسوعَ  اُْذُكرْ 

 َعلَى بِرُ أَصْ  أَنَا ذلِكَ  ألَْجلِ  تُقَيَُّد. الَ  هللاِ  َكلَِمةَ  لِكنَّ  اْلقُيُوَدَكُمْذنِبٍ  َحتَّى اْلَمَشقَّاتِ  أَْحتَِملُ 

 َمِسيحِ الْ  فِي الَِّذي اْلَخَلَصِ  َعلَى أَْيًضا هُمْ  يَْحُصلُوا لَِكيْ  اْلُمْختَاِريَن، ألَْجلِ  َشْيءٍ  ُكلِّ 

. َمْجدٍ  َمعَ  يَُسوَع،  اأَْيضً  فََسنَْحيَا َمَعهُ ُمْتنَا قَدْ  ُكنَّا إِنْ  أَنَّهُ: اْلَكلَِمةُ  ِهيَ  َصاِدقَةٌ  أَبَِديٍّ

 ُكنَّا نْ إِ  َسيُْنِكُرنَا. أَْيًضا فَهُوَ  نُْنِكُرهُ  ُكنَّا إِنْ  َمَعهُ أَْيًضا فََسنَْملِكُ  نَْصبِرُ  ُكنَّا إِنْ  َمَعهُ.

رْ  نَْفَسهُ. يُْنِكرَ  أَنْ  يَْقِدرَ  لَنْ  أَِمينًا، يَْبقَى فَهُوَ  أَُمنَاءَ  َغْيرَ  امَ  ِشًداُمنَا األُُموِر، بِهِذهِ  فَكِّ  قُدَّ

بِّ  اِمِعيَن. لِهَْدمِ  لَِشْيٍء، النَّافِعِ  َغْيرُ  األَْمرُ  بِاْلَكَلَمِ  يَتََماَحُكوا الَ  أَنْ  الرَّ  أَنْ  ِهدْ اْجتَ  السَّ

َلً  يُْخَزى، الَ  َعاِمَلً  ُمَزُكى، ّلِلِ  نَْفَسكَ  تُقِيمَ   .بِاالْستِقَاَمةِ  اْلَحقِّ  َكلَِمةَ  ُمفَصِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيَعلَى أروَ عمةُ هللاَّ

 

 

 (92 - 91:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

، تَْعلَُمونَ  لَْستُمْ  ألَنَُّكمْ  إِلَْيُكمْ  أَْكتُبْ  لَمْ   ِمنَ  لَْيسَ  َكِذبٍ  ُكلَّ  َوأَنَّ  تَْعلَُمونَهُ، ألَنَُّكمْ  بَلْ  اْلَحقَّ

. اُب، هُوَ  َمنْ  اْلَحقِّ  اْلَمِسيحِ، ِضدُّ  هُوَ  هَذا اْلَمِسيُح؟ هُوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  يُْنِكرُ  الَِّذي إِالَّ  اْلَكذَّ

 يَْعتَِرفُ  َوَمنْ  ْيًضا،أَ  اآلبُ  لَهُ لَْيسَ  االْبنَ  يُْنِكرُ  َمنْ  ُكلُّ  َواالْبَن. اآلبَ  يُْنِكرُ  الَِّذي



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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ا أَْيًضا. اآلبُ  فَلَهُ بِاالْبنِ   فِيُكمْ  ثَبَتَ  إِنْ  فِيُكمْ  إًِذا فَْليَْثبُتْ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  فََما أَْنتُمْ  أَمَّ

 ْلَوْعدُ ا هُوَ  َوهَذا اآلِب. َوفِي االْبنِ  فِي تَْثبُتُونَ  أَْيًضا فَأَْنتُمْ  اْلبَْدِء، ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  َما

 األَبَِديَّةُ. اْلَحيَاةُ : بِهِ  هُوَ  َوَعَدنَا الَِّذي

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (02 - 01:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا اِمَرةِ  َواْلَجلِيلِ  اْليَهُوِديَّةِ  َجِميعِ  فِي اْلَكنَائِسُ  َوأَمَّ  ْبنَىتُ  َوَكانَتْ  َسَلٌَم، لَهَا فََكانَ  َوالسَّ

، َخْوفِ  فِي َوتَِسيرُ  بِّ وحِ  َوبِتَْعِزيَةِ  الرَّ  ْطُرسَ بُ أَنَّ  َوَحَدثَ  تَتََكاثَُر. َكانَتْ  اْلقُُدسِ  الرُّ

يِسينَ  إِلَى أَْيًضا نََزلَ  بِاْلَجِميعِ، يَْجتَازُ  َوهُوَ  اِكنِينَ  اْلقِدِّ ةَ، فِي السَّ  اإِْنَسانً  نَاكَ هُ  فََوَجدَ  لُدَّ

 هُلَ  فَقَالَ  َمْفلُوًجا. َوَكانَ  ِسنِيَن، ثََمانِي ُمْنذُ  َسِريرٍ  َعلَى ُمْضطَِجًعا إِينِيَاسُ  اْسُمهُ

 َوَرآهُ  ْلَوْقِت.لِ  فَقَامَ  «لِنَْفِسكَ  َواْفُرشْ  قُمْ  اْلَمِسيحُ  يَُسوعُ  يَْشفِيكَ  إِينِيَاُس، يَا» :بُْطُرسُ 

اِكنِينَ  َجِميعُ  ةَ  فِي السَّ . إِلَى َرَجُعوا الَِّذينَ  َوَساُروَن، لُدَّ بِّ  الرَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

  



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (14 - 1:  6) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 99 ، 93:  132 مز

 .هَلِّلُويَا .التَّْسبِيحِ  َذبِيَحةُ  لَهُ َولِيَْذبَُحوا فََساِدِهْم، ِمنْ  َوَخلََّصهُمْ  فََشفَاهُْم، َكلَِمتَهُ أَْرَسلَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ثِيرٌ كَ  َجْمعٌ  َوتَبَِعهُ طَبَِريَّةَ. بَْحرُ  َوهُوَ  اْلَجلِيِل، بَْحرِ  َعْبرِ  إِلَى يَُسوعُ  َمَضى هَذا بَْعدَ 

 َوَجلَسَ  بَلجَ  إِلَى يَُسوعُ  فََصِعدَ  اْلَمْرَضى. فِي يَْصنَُعهَا َكانَ  الَّتِي آيَاتِهِ  أَْبَصُروا ألَنَّهُمْ 

 أَنَّ  نَظَرَ وَ  هِ َعْينَيْ  يَُسوعُ  فََرفَعَ  قَِريبًا. اْليَهُوِد، ِعيدُ  اْلفِْصُح، َوَكانَ  تََلَِميِذِه. َمعَ  هُنَاكَ 

 َوإِنََّما «ِء؟هُؤالَ  لِيَأُْكلَ  ُخْبًزا نَْبتَاعُ  أَْينَ  ِمنْ » :لِفِيلُبُّسَ  فَقَالَ  إِلَْيِه، ُمْقبِلٌ  َكثِيًرا َجْمًعا

 مْ يَْكفِيهِ  الَ :»فِيلُبُّسُ  أََجابَهُ يَْفَعَل. أَنْ  ُمْزِمعٌ  هُوَ  َما َعلِمَ  هُوَ  ألَنَّهُ لِيَْمتَِحنَهُ، هَذا قَالَ 

 ِذِه،تََلَِمي ِمنْ  َواِحدٌ  لَهُ قَالَ  .«يَِسيًرا َشْيئًا ِمْنهُمْ  َواِحدٍ  ُكلُّ  لِيَأُْخذَ  ِدينَارٍ  بِِمئَتَيْ  ُخْبزٌ 

 َشِعيرٍ  أَْرِغفَةِ  َخْمَسةُ  َمَعهُ ُغَلَمٌ  هُنَا: »بُْطُرسَ  ِسْمَعانَ  أَُخو أَْنَدَراُوسُ  َوهُوَ 

 َوَكانَ  «يَتَِّكئُونَ  النَّاسَ  اْجَعلُوا» :يَُسوعُ  فَقَالَ  «هُؤالَِء؟ لِِمْثلِ  هَذا َما َولِكنْ  َوَسَمَكتَاِن،

َجالُ  فَاتََّكأَ  َكثِيٌر، ُعْشبٌ  اْلَمَكانِ  فِي  يَُسوعُ  َوأََخذَ  آالٍَف. َخْمَسةِ  نَْحوُ  َوَعَدُدهُمْ  الرِّ

عَ  َوَشَكَر، األَْرِغفَةَ   ِمنَ  َوَكذلِكَ  اْلُمتَِّكئِينَ  أَْعطَُوا َوالتََّلَِميذُ  التََّلَِميِذ، َعلَى َوَوزَّ

َمَكتَْينِ  ا َشاُءوا. َما بِقَْدرِ  السَّ  لَِكيْ  ِضلَةَ اْلفَا اْلِكَسرَ  اْجَمُعوا» :لِتََلَِميِذهِ  قَالَ  َشبُِعوا، فَلَمَّ

 فَةِ أَْرغِ  َخْمَسةِ  ِمنْ  اْلِكَسِر، ِمنَ  قُفَّةً  َعْشَرةَ  اْثنَتَيْ  َوَمألُوا فََجَمُعوا .«َشْيءٌ  يَِضيعَ  الَ 



 ِمن اإلسبوع الثاني من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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ِعيِر، ا اآلِكلِيَن. َعنِ  فََضلَتْ  الَّتِي الشَّ  :قَالُوا ُسوعُ يَ  َصنََعهَا الَّتِي اآليَةَ  النَّاسُ  َرأَى فَلَمَّ

 . «اْلَعالَمِ  إِلَى اآلتِي النَّبِيُّ  بِاْلَحقِيقَةِ  هُوَ  هَذا إِنَّ »

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

   

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 من الَخمِسين الُمقَدسة لِثِمن اإلسبوع الثا ثنينيوم اإل
 

 العَشيه

 (2 - 1:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6 ، 2:  26 مز

ا بُّ  أَمَّ َمَواِت، فََصنَعَ  الرَّ اَمهُ، َواْلبَهَاءُ  اَإِلْعتَِرافُ  السَّ  يفِ  اْلَعِظيمُ  َواْلَجََللُ  اَلطُّْهرُ  قُدَّ

َسهُ  .هَلِّلُويَا .قَدَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

اَعةِ  تِْلكَ  فِي مَ  السَّ  وتِ َملَكُ  فِي أَْعظَمُ  هُوَ  فََمنْ » :قَائِلِينَ  يَُسوعَ  إِلَى التََّلَِميذُ  تَقَدَّ

َماَواِت؟ : لَُكمْ  أَقُولُ  اَْلَحقَّ » :َوقَالَ  َوْسِطِهْم. فِي َوأَقَاَمهُ َولًَدا إِلَْيهِ  يَُسوعُ  فََدَعا «السَّ

َماَواِت. َملَُكوتَ  تَْدُخلُوا فَلَنْ  األَْوالَدِ  ِمْثلَ  َوتَِصيُروا تَْرِجُعوا لَمْ  إِنْ   عَ َوضَ  فََمنْ  السَّ

َماَواِت. َملَُكوتِ  فِي األَْعظَمُ  فَهُوَ  اْلَولَدِ  هَذا ِمْثلَ  نَْفَسهُ  لَ ِمثْ  َواِحًدا َولًَدا قَبِلَ  َوَمنْ  السَّ

ِ َدائِماً   .قَبِلَنِي فَقَدْ  بِإْسِمي هَذا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 من الَخمِسين الُمقَدسة لِثيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع الثا
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1388 

 بَاِكر

 (10 - 13:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، 
 

 9 ، 1:  12 مز

َمَواتُ  ِ، َمْجدَ  تُِذيعُ  اَلسَّ  َولَْيلٌ  َمةً،َكلِ  يُْبَدى يَْومٍ  إِلَى يَْومٌ . يََدْيهِ  بَِعَملِ  يُْخبِرُ  َواْلفَلَكُ  هللاَّ

 .هَلِّلُويَا .ِعْلًما يَْظِهرُ  لَْيلٍ  إِلَى
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

الً؟أَ  يَأْتِيَ  أَنْ  يَْنبَِغي إِيلِيَّا إِنَّ : اْلَكتَبَةُ  يَقُولُ  فَلَِماَذا» :قَائِلِينَ  تََلَِميُذهُ  َوَسأَلَهُ  فَأََجابَ  «وَّ

الً  يَأْتِي إِيلِيَّا إِنَّ » :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ   قَدْ  لِيَّاإِي إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنِّي َشْيٍء. ُكلَّ  َويَُردُّ  أَوَّ

 أَلَّمُ يَتَ  َسْوفَ  أَْيًضا اإِلْنَسانِ  اْبنُ  َكذلِكَ  أََراُدوا َما ُكلَّ  بِهِ  َعِملُوا بَلْ  يَْعِرفُوهُ، َولَمْ  َجاءَ 

 .اْلَمْعَمَدانِ  يُوَحنَّا َعنْ  لَهُمْ  قَالَ  أَنَّهُ التََّلَِميذُ  فَِهمَ  ِحينَئِذٍ  .«ِمْنهُمْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (2 - 4:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 اُدكَ يَْقتَ  إِنََّما هللاِ  لُْطفَ  أَنَّ  َعالِمٍ  َغْيرَ  أَنَاتِِه، َوطُولِ  َوإِْمهَالِهِ  لُْطفِهِ  بِِغنَى تَْستَِهينُ  أَمْ 

 فِي َضبًاغَ  لِنَْفِسكَ  تَْذَخرُ  التَّائِِب، َغْيرِ  َوقَْلبِكَ  قََساَوتِكَ  أَْجلِ  ِمنْ  َولِكنَّكَ  التَّْوبَِة؟ إِلَى

 َمالِِه.أَعْ  َحَسبَ  َواِحدٍ  ُكلَّ  َسيَُجاِزي الَِّذي اْلَعاِدلَِة، هللاِ  َدْينُونَةِ  َواْستِْعَلَنِ  اْلَغَضبِ  يَْومِ 

ا الِحِ  اْلَعَملِ  فِي بَِصْبرٍ  الَِّذينَ  أَمَّ  َحيَاةِ فَبِالْ  َواْلبَقَاَء، َواْلَكَراَمةَ  اْلَمْجدَ  يَْطلُبُونَ  الصَّ

 .األَبَِديَّةِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيأروَ عمةُ هللاَّ

 

 

 (12 - 12:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 ِد،اْلَجسَ  َشْهَوةَ : اْلَعالَمِ  فِي َما ُكلَّ  ألَنَّ  اآلِب. َمَحبَّةُ  فِيهِ  فَلَْيَستْ  اْلَعالَمَ  أََحدٌ  أََحبَّ  إِنْ 

 يَْمِضي َواْلَعالَمُ  اْلَعالَِم. ِمنَ  بَلْ  اآلبِ  ِمنَ  لَْيسَ  اْلَمِعيَشِة، َوتََعظُّمَ  اْلُعيُوِن، َوَشْهَوةَ 

ا َوَشْهَوتُهُ،  األَبَِد. إِلَى فَيَْثبُتُ  هللاِ  َمِشيئَةَ  يَْصنَعُ  الَِّذي َوأَمَّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال  األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1391 

 (92 - 90:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا يُ اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءُ  لَهَُما قَالَهُ َما بُِكلِّ  َوأَْخبََراهُمْ  ُرفَقَائِِهَما إِلَى أَتَيَا أُْطلِقَا َولَمَّ  وُخ.َوالشُّ

ا يُِّد، أَيُّهَا» :َوقَالُوا هللاِ  إِلَى َصْوتًا َواِحَدةٍ  بِنَْفسٍ  َرفَُعوا َسِمُعوا، فَلَمَّ  اإِللهُ وَ هُ  أَْنتَ  السَّ

انِعُ  َماءَ  الصَّ تِ ا لَِماَذا: فَتَاكَ  َداُودَ  بِفَمِ  اْلقَائِلُ  فِيهَا، َما َوُكلَّ  َواْلبَْحرَ  َواألَْرضَ  السَّ  ْرتَجَّ

رَ  األَُممُ  ُعوبُ  َوتَفَكَّ َؤَساءُ  َواْجتََمعَ  األَْرِض، ُملُوكُ  قَاَمتْ  بِاْلبَاِطِل؟ الشُّ  ىَعلَ  َمًعا الرُّ

بِّ   َسْحتَهُ،مَ  الَِّذي يَُسوَع، اْلقُدُّوسِ  فَتَاكَ  َعلَى اْجتََمعَ  بِاْلَحقِيقَةِ  ألَنَّهُ َمِسيِحِه. َوَعلَى الرَّ

 إِْسَرائِيَل. َوُشُعوبِ  أَُممٍ  َمعَ  اْلبُْنِطيُّ  َوبِيَلَطُسُ  ِهيُروُدسُ 

بِّ تَْنُمو  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (49 - 02:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُهِمن 
 

 12 ، 1:  2 مز

بُّ  أَيُّهَا لَتْ  َعلَْيكَ  إِلَِهّي، الرَّ بِّ  أَْعتَِرفُ . فََخلََّصنِي تََوكَّ  أَُرتِّلُ وَ  َعْدلِِه، َحَسبِ  َعلَى لِلرَّ

بِّ  إِلْسمِ   .هَلِّلُويَا .اْلُعلَى الرَّ
  



 من الَخمِسين الُمقَدسة لِثيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع الثا
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ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

وحِ  َعنِ  هَذا قَالَ  وحَ  ألَنَّ  يَْقبَلُوهُ، أَنْ  ُمْزِمِعينَ  بِهِ  اْلُمْؤِمنُونَ  َكانَ  الَِّذي الرُّ  اْلقُُدسَ  الرُّ

دَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  يَُسوعَ  ألَنَّ  بَْعُد، أُْعِطيَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  الَ  اْلَجْمعِ  ِمنَ  فََكثِيُرونَ  بَْعُد. ُمجِّ  مَّ

 هُوَ  هَذا» :قَالُوا آَخُرونَ  .«النَّبِيُّ  هُوَ  بِاْلَحقِيقَةِ  هَذا» :قَالُوا اْلَكَلَمَ  هَذا َسِمُعوا

 ِمنْ  نَّهُإِ  اْلِكتَابُ  يَقُلِ  أَلَمْ  يَأْتِي؟ اْلَجلِيلِ  ِمنَ  اْلَمِسيحَ  أَلََعلَّ » :قَالُوا َوآَخُرونَ  «اْلَمِسيحُ 

 . «اْلَمِسيُح؟ يَأْتِي فِيهَا، َداُودُ  َكانَ  الَّتِي ،اْلقَْريَةِ  لَْحمٍ  بَْيتِ  َوِمنْ  َداُوَد، نَْسلِ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ثالثاءيوم ال
 

 العَشيه

 (2 - 6:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6:  22 مز

امَ  َحفَُروا. نَْفِسيَّ  َوأَْحنَْوا فَِخاًخا، لَِرُجلَيْ  هيأوا  .فِيهَا َوَسقَطُوا ُحْفَرةً، َوْجِهي قُدَّ

 .هَلِّلُويَا
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

َغارِ  هُؤالَءِ  أََحدَ  أَْعثَرَ  َوَمنْ   َحَجرُ  ُعنُقِهِ  فِي يَُعلَّقَ  أَنْ  لَهُ فََخْيرٌ  بِي اْلُمْؤِمنِينَ  الصِّ

َحى ةِ  فِي َويُْغَرقَ  الرَّ  ثََراُت،اْلعَ  تَأْتِيَ  أَنْ  بُدَّ  فََلَ  اْلَعثََراتِ  ِمنَ  لِْلَعالَمِ  َوْيلٌ  اْلبَْحِر. لُجَّ

 .اْلَعْثَرةُ  تَأْتِي بِهِ  الَِّذي اإِلْنَسانِ  لِذلِكَ  َوْيلٌ  َولِكنْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ثَلثاءيوم ال
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 بَاِكر

 (90 - 93:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َجميعنا آمين َعلي ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 1:  22 مز

َماَواِت، ا َعلَى اللَّهُمَّ  إْرتَفِعِ  نَْفِسي، تََوَكلِت َعلَيِكَ  فإَنَّهُ ثَُم إْرَحْمنِي، هللَاُ  يَا إْرَحْمنِي لسَّ

 .هَلِّلُويَا .َمْجُدكَ  األَْرضِ  َوَعلى َسائَر
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َخْرَدل ةِ َحبَّ  ِمْثلُ  إِيَمانٌ  لَُكمْ  َكانَ  لَوْ : لَُكمْ  أَقُولُ  فَاْلَحقَّ  إِيَمانُِكمْ  لَِعَدمِ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ 

 َغْيرَ  ْيءٌ شَ  يَُكونُ  َوالَ  فَيَْنتَقُِل، هُنَاكَ  إِلَى هُنَا ِمنْ  اْنتَقِلْ : اْلَجبَلِ  لِهَذا تَقُولُونَ  لَُكْنتُمْ 

ا لََدْيُكْم. ُمْمِكنٍ  َلَةِ  إِالَّ  يَْخُرجُ  فََلَ  اْلِجْنسُ  هَذا َوأَمَّ ْومِ  بِالصَّ ُدونَ يَتَرَ  هُمْ  َوفِيَما .«َوالصَّ  دَّ

 ْقتُلُونَهُ،فَيَ  .النَّاسِ  أَْيِدي إِلَى يَُسلَّمُ  َسْوفَ  اإِلْنَسانِ  إْبنُ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  اْلَجلِيلِ  فِي

ا فََحِزنُوا. «يَقُومُ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفِي ِ َدائِماً   .ِجّدً  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ثَلثاءيوم ال
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 داسراءات القُ قِ 

 (10 - 2:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ا ِب، أَْهلِ  ِمنْ  هُمْ  الَِّذينَ  َوأَمَّ  فََسَخطٌ  لِإِلْثِم، يُطَاِوُعونَ  بَلْ  لِْلَحقِّ  يُطَاِوُعونَ  َوالَ  التََّحزُّ

ةٌ  َوَغَضٌب، رَّ  يَْفَعلُ  إِْنَسانٍ  نَْفسِ  ُكلِّ  َعلَى َوِضيٌق، ِشدَّ الً  اْليَهُوِديِّ : الشَّ .الْ  ثُمَّ  أَوَّ  يُونَانِيِّ

َلَحَ  يَْفَعلُ  َمنْ  لُِكلِّ  َوَسَلَمٌ  َوَكَراَمةٌ  َوَمْجدٌ  الً  اْليَهُوِديِّ : الصَّ . ثُمَّ  أَوَّ  ْيسَ لَ  ألَنْ  اْليُونَانِيِّ

 َمنْ  َوُكلُّ  يَْهلِكُ  النَّاُموسِ  فَبُِدونِ  النَّاُموسِ  بُِدونِ  أَْخطَأَ  َمنْ  ُكلَّ  ألَنَّ  ُمَحابَاةٌ. هللاِ  ِعْندَ 

 ارٌ أَْبرَ  هُمْ  النَّاُموسَ  يَْسَمُعونَ  الَِّذينَ  لَْيسَ  ألَنْ  يَُداُن. فَبِالنَّاُموسِ  النَّاُموسِ  فِي أَْخطَأَ 

ُرونَ  هُمْ  بِالنَّاُموسِ  يَْعَملُونَ  الَِّذينَ  بَلِ  هللاِ، ِعْندَ   .يُبَرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،وإْخَوتياِحنا يا آبائي عمةُ هللاَّ

 

 

 (90 - 12:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

اَعةُ  ِهيَ  األَْوالَدُ  أَيُّهَا  نَ اآل َصارَ  قَدْ  يَأْتِي، اْلَمِسيحِ  ِضدَّ  أَنَّ  َسِمْعتُمْ  َوَكَما األَِخيَرةُ  السَّ

اَعةُ  أَنَّهَا نَْعلَمُ  هُنَا ِمنْ  َكثِيُرونَ  لِْلَمِسيحِ  أَْضَدادٌ   مْ لَ  لِكنَّهُمْ  َخَرُجوا، ِمنَّا األَِخيَرةُ. السَّ

 ا.نَّ مِ  َجِميُعهُمْ  لَْيُسوا أَنَّهُمْ  لِيُْظهَُروا لِكنْ  َمَعنَا لَبَقُوا ِمنَّا َكانُوا لَوْ  ألَنَّهُمْ  ِمنَّا، يَُكونُوا

ا  ْستُمْ لَ  ألَنَُّكمْ  إِلَْيُكمْ  أَْكتُبْ  لَمْ  َشْيٍء. ُكلَّ  َوتَْعلَُمونَ  اْلقُدُّوسِ  ِمنَ  َمْسَحةٌ  فَلَُكمْ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

، تَْعلَُمونَ  . ِمنَ  لَْيسَ  َكِذبٍ  ُكلَّ  َوأَنَّ  تَْعلَُمونَهُ، ألَنَُّكمْ  بَلْ  اْلَحقَّ اُب، هُوَ  َمنْ  اْلَحقِّ  اْلَكذَّ



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ثَلثاءيوم ال
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 ْبَن.َواال اآلبَ  يُْنِكرُ  الَِّذي اْلَمِسيحِ، ِضدُّ  هُوَ  هَذا اْلَمِسيُح؟ هُوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  يُْنِكرُ  الَِّذي إِالَّ 

 ا.أَْيضً  اآلبُ  فَلَهُ بِاإلْبنِ  يَْعتَِرفُ  َوَمنْ  أَْيًضا، اآلبُ  لَهُ لَْيسَ  االْبنَ  يُْنِكرُ  َمنْ  ُكلُّ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء  التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (01 - 92:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 يَلَطُسُ َوبِ  ِهيُروُدسُ  َمَسْحتَهُ، الَِّذي يَُسوَع، اْلقُدُّوسِ  فَتَاكَ  َعلَى اْجتََمعَ  بِاْلَحقِيقَةِ  ألَنَّهُ

 أَنْ  وَرتُكَ َوَمشُ  يَُدكَ  فََعيَّنَتْ  َسبَقَتْ  َما ُكلَّ  لِيَْفَعلُوا إِْسَرائِيَل، َوُشُعوبِ  أَُممٍ  َمعَ  اْلبُْنِطيُّ 

، َواآلنَ  يَُكوَن.  ُكلِّ بِ  بَِكَلَِمكَ  يَتََكلَُّموا أَنْ  َعبِيَدكَ  َواْمنَحْ  تَْهِديَداتِِهْم، إِلَى اْنظُرْ  يَاَربُّ

فَاِء، يَِدكَ  بَِمدِّ  ُمَجاهََرٍة، ا .«يَُسوعَ  اْلقُدُّوسِ  فَتَاكَ  بِاْسمِ  َوَعَجائِبُ  آيَاتٌ  َوْلتُْجرَ  لِلشِّ  َولَمَّ

وحِ  ِمنَ  اْلَجِميعُ  َواْمتَألَ  فِيِه، ُمْجتَِمِعينَ  َكانُوا الَِّذي اْلَمَكانُ  تََزْعَزعَ  َصلَّْوا  ُدِس،اْلقُ  الرُّ

 بُِمَجاهََرٍة. هللاِ  بَِكَلَمِ  يَتََكلَُّمونَ  َوَكانُوا

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِي َسة، آميلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   ن.َعِة هللاَّ

  



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ثَلثاءيوم ال
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (16 - 19:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 11 ، 13:  2 مز

ِ، ِعْندِ  ِمنْ  َمُعونَتِي ِهيَ  َعاِدلَةٌ  َ  اْلقُلُوِب، ُمْستَقِيِمي اْلُمْنَجى هللاَّ  قَُوىوَ  َعاِدٌل، قَاضٍ  هللاَّ

وحِ  َوطَِويلُ   .هَلِّلُويَا .الرُّ
 

بُن إُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 الظُّْلَمةِ  يفِ  يَْمِشي فََلَ  يَْتبَْعنِي َمنْ  اْلَعالَمِ  نُورُ  هُوَ  أَنَا» :قَائَِلً  أَْيًضا يَُسوعُ  َكلََّمهُمْ  ثُمَّ 

يِسيُّونَ  لَهُ فَقَالَ  .«اْلَحيَاةِ  نُورُ  لَهُ يَُكونُ  بَلْ   لَْيَستْ  كَ َشهَاَدتُ  لِنَْفِسكَ  تَْشهَدُ  أَْنتَ : »اْلفَرِّ

 لَمُ أَعْ  ألَنِّي َحق، فََشهَاَدتِي لِنَْفِسي أَْشهَدُ  ُكْنتُ  َوإِنْ » :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  .«َحقًّا

ا أَْذهَبُ  أَْينَ  َوإِلَى أَتَْيتُ  أَْينَ  ِمنْ   ْذهَُب.أَ  أَْينَ  إِلَى َوالَ  آتِي أَْينَ  ِمنْ  تَْعلَُمونَ  فََلَ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

ا تَِدينُوَن، اْلَجَسدِ  َحَسبَ  أَْنتُمْ   نَتِيفََدْينُو أَِدينُ  أَنَا ُكْنتُ  َوإِنْ  أََحًدا. أَِدينُ  فَلَْستُ  أَنَا أَمَّ

 . «أَْرَسلَنِي الَِّذي َواآلبُ  أَنَا بَلْ  َوْحِدي، لَْستُ  ألَنِّي َحق،

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
 

 العَشيه

 (04 - 92:  93) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 96 ، 90:  44 مز

 َوأَْنقَْذنَا، نَّاأَعِ  َربُّ  يَا قُمْ . ااِلْنقَِضاءِ  إِلَى َعْنكَ  تُْقِصنَا َواَل  قُمْ  تَنَام، لَِماَذا َربُّ  يَا إْستَْيقَظَ 

 .هَلِّلُويَا .اْلقُدُّوسِ  إْسِمكَ  أَْجلِ  ِمنْ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وُمخلصنا ومَ م الَرب، ربُنا وإلهنا ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 الطَِّريقِ  َعلَى َجالَِسانِ  أَْعَميَانِ  َوإَِذا َكثِيٌر، َجْمعٌ  تَبَِعهُ أَِريَحا ِمنْ  َخاِرُجونَ  هُمْ  َوفِيَما

ا  .«َداُودَ  اْبنَ  يَا َسيُِّد، يَا اْرَحْمنَا: »قَائِلَْينِ  َصَرَخا ُمْجتَازٌ  يَُسوعَ  أَنَّ  َسِمَعا فَلَمَّ

 اْبنَ  يَا َسيُِّد، يَا اْرَحْمنَا: »قَائِلَْينِ  أَْكثَرَ  يَْصَرَخانِ  فََكانَا لِيَْسُكتَا، اْلَجْمعُ  فَإْنتَهََرهَُما

 يَا» :لَهُ قَاالَ  «بُِكَما؟ أَْفَعلَ  أَنْ  تُِريَدانِ  َماَذا» :َوقَالَ  َونَاَداهَُما يَُسوعُ  فََوقَفَ  .«َداُودَ 

 أَْعيُنُهَُما أَْبَصَرتْ  فَلِْلَوْقتِ  أَْعيُنَهَُما، َولََمسَ  يَُسوعُ  فَتََحنَّنَ  .«أَْعيُنُنَا تَْنفَتِحَ  أَنْ  َسيُِّد،

ِ َدائِماً   .فَتَبَِعاهُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (12 - 12:  93) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ لِ  مَخافة هللاقِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 13 ، 2:  22 مز

ُعوبِ  فِي لَكَ  أَْعتَِرفُ  بِاْلَغَدَواِت، َسأَقُومُ  ، يَا الشُّ  أِلَنَّ  اأْلَُمِم، فِي لَكَ  َوأَُرتِّلُ  َربُّ

 .هَلِّلُويَا .َعظَُمتْ  قَدْ  َرْحَمتَكَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 يفِ  إْنفَِرادٍ  َعلَى تِْلِميًذا َعَشرَ  االْثنَيْ  أََخذَ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى َصاِعًدا يَُسوعُ  َكانَ  َوفِيَما

 إِلَى يَُسلَّمُ  اإِلْنَسانِ  َواْبنُ  أُوُرَشلِيَم، إِلَى َصاِعُدونَ  نَْحنُ  هَا: »لَهُمْ  َوقَالَ  الطَِّريقِ 

 ْهَزأُوايَ  لَِكيْ  األَُممِ  إِلَى َويَُسلُِّمونَهُ بِاْلَمْوِت، َعلَْيهِ  فَيَْحُكُمونَ  َواْلَكتَبَِة، اْلَكهَنَةِ  ُرَؤَساءِ 

ِ َدائِماً   .«يَقُومُ  الثَّالِثِ  اْليَْومِ  َوفِي َويَْصلِبُوهُ، َويَْجلُِدوهُ  بِهِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (16 - 14:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 ِس،النَّاُمو فِي هُوَ  َما بِالطَّبِيَعةِ  فََعلُوا َمتَى النَّاُموُس، ِعْنَدهُمُ  لَْيسَ  الَِّذينَ  األَُممُ  ألَنَّهُ

 النَّاُموسِ  َعَملَ  يُْظِهُرونَ  الَِّذينَ  ألَْنفُِسِهِم، نَاُموسٌ  هُمْ  النَّاُموسُ  لَهُمُ  لَْيسَ  إِذْ  فَهُؤالَءِ 

ةً، وْ أَ  ُمْشتَِكيَةً  بَْينَهَا فِيَما َوأَْفَكاُرهُمْ  َضِميُرهُمْ  أَْيًضا َشاِهًدا قُلُوبِِهْم، فِي َمْكتُوبًا  ُمْحتَجَّ

 .حِ اْلَمِسي بِيَُسوعَ  إِْنِجيلِي َحَسبَ  النَّاسِ  َسَرائِرَ  هللاُ  يَِدينُ  فِيهِ  الَِّذي اْليَْومِ  فِي

ِ اآلِب نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيفَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ عمةُ هللاَّ

 

 

 (92 - 91:  9) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

، تَْعلَُمونَ  لَْستُمْ  ألَنَُّكمْ  إِلَْيُكمْ  أَْكتُبْ  لَمْ   ِمنَ  لَْيسَ  َكِذبٍ  ُكلَّ  َوأَنَّ  تَْعلَُمونَهُ، ألَنَُّكمْ  بَلْ  اْلَحقَّ

. اُب، هُوَ  َمنْ  اْلَحقِّ  اْلَمِسيحِ، ِضدُّ  هُوَ  هَذا اْلَمِسيُح؟ هُوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  يُْنِكرُ  الَِّذي إِالَّ  اْلَكذَّ

 يَْعتَِرفُ  َوَمنْ  أَْيًضا، اآلبُ  لَهُ لَْيسَ  االْبنَ  يُْنِكرُ  َمنْ  ُكلُّ  َواالْبَن. اآلبَ  يُْنِكرُ  الَِّذي

ا أَْيًضا. اآلبُ  فَلَهُ بِاالْبنِ   فِيُكمْ  ثَبَتَ  إِنْ  فِيُكمْ  إًِذا فَْليَْثبُتْ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  فََما أَْنتُمْ  أَمَّ

 ْلَوْعدُ ا هُوَ  َوهَذا اآلِب. يَوفِ  االْبنِ  فِي تَْثبُتُونَ  أَْيًضا فَأَْنتُمْ  اْلبَْدِء، ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  َما

 األَبَِديَّةُ. اْلَحيَاةُ : بِهِ  هُوَ  َوَعَدنَا الَِّذي

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 
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 (02 - 09:  4) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 َشْيئًا إِنَّ  يَقُولُ  أََحدٌ  يَُكنْ  َولَمْ  َواِحَدةٌ، َونَْفسٌ  َواِحدٌ  قَْلبٌ  آَمنُوا الَِّذينَ  لُِجْمهُورِ  َوَكانَ 

ةٍ  ُمْشتََرًكا. َشْيءٍ  ُكلُّ  ِعْنَدهُمْ  َكانَ  بَلْ  لَهُ، أَْمَوالِهِ  ِمنْ  ُسلُ  َكانَ  َعِظيَمةٍ  َوبِقُوَّ  يَُؤدُّونَ  الرُّ

هَاَدةَ  بِّ  بِقِيَاَمةِ  الشَّ  ِهمْ فِي يَُكنْ  لَمْ  إِذْ  َجِميِعِهْم، َعلَى َكانَتْ  َعِظيَمةٌ  َونِْعَمةٌ  يَُسوَع، الرَّ

 أْتُونَ َويَ  يَبِيُعونَهَا، َكانُوا بُيُوتٍ  أَوْ  ُحقُول أَْصَحابَ  َكانُوا الَِّذينَ  ُكلَّ  ألَنَّ  ُمْحتَاًجا، أََحدٌ 

ُسِل، أَْرُجلِ  ِعْندَ  َويََضُعونَهَا اْلَمبِيَعاِت، بِأَْثَمانِ  عُ  فََكانَ  الرُّ  َماكَ  أََحدٍ  ُكلِّ  َعلَى يُوزَّ

 اْحتِيَاٌج. لَهُ يَُكونُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (96 - 90:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 42 ، 46:  12 مز

بُّ  هُوَ  َحيٌّ  ، هُوَ  َوُمبَاَركُ  الرَّ  لَكَ  أَْعتَِرفُ  هََذا أَْجلِ  ِمنْ . َخََلِصي إِلَهُ َويَتََعالَى إِلَِهيٌّ

، يَا  .هَلِّلُويَا .إِلْسِمكَ  َوأَُرتِّلُ  اأْلَُممِ  فِي َربُّ
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا أَْسفَُل، ِمنْ  أَْنتُمْ » :لَهُمْ  فَقَالَ  ا اْلَعالَِم، هَذا ِمنْ  أَْنتُمْ  فَْوقُ  فَِمنْ  أَنَا أَمَّ  نْ مِ  فَلَْستُ  أَنَا أَمَّ

 هُوَ  نَاأَ  أَنِّي تُْؤِمنُوا لَمْ  إِنْ  ألَنَُّكمْ  َخطَايَاُكْم، فِي تَُموتُونَ  إِنَُّكمْ : لَُكمْ  فَقُْلتُ  اْلَعالَِم. هَذا

 َما ءِ اْلبَدْ  ِمنَ  أَنَا» :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  «أَْنَت؟ َمنْ : »لَهُ فَقَالُوا .«َخطَايَاُكمْ  فِي تَُموتُونَ 

 ْرَسلَنِيأَ  الَِّذي لِكنَّ  نَْحِوُكْم، ِمنْ  بِهَا َوأَْحُكمُ  أَتََكلَّمُ  َكثِيَرةً  أَْشيَاءَ  لِي إِنَّ  بِِه. أَْيًضا أَُكلُِّمُكمْ 

 . «لِْلَعالَمِ  أَقُولُهُ فَهَذا ِمْنهُ، َسِمْعتُهُ َما َوأَنَا َحق هُوَ 

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة خميسيوم ال
 

 العَشيه

 (22 - 20:  10) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي 
 

 4 ، 9 ، 1:  131 مز

، يَا أَُسبُِّحكَ  َوُحْكًما َرْحَمةً   َميَََلنِ  َوِعْندَ  َعْيٍب، بََِل  طَِريقٍ  فِي َوأَتَفَهَّمُ  أَتََرنَّمُ  َربُّ

يرِ  رِّ  .هَلِّلُويَا .أَْعلَمُ  أَُكنْ  لَمْ  َعنَى الشِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وُمخلصنا ومَ م الَرب، ربُنا وإلهنا ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا ا هُنَاَك. ِمنْ  اْنتَقَلَ  األَْمثَالَ  هِذهِ  يَُسوعُ  أَْكَملَ  َولَمَّ  فِي يَُعلُِّمهُمْ  َكانَ  َوطَنِهِ  إِلَى َجاءَ  َولَمَّ

اُت؟ اْلِحْكَمةُ  هِذهِ  لِهَذا أَْينَ  ِمنْ » :َوقَالُوا بُِهتُوا َحتَّى َمْجَمِعِهمْ   اْبنَ  هَذا أَلَْيسَ  َواْلقُوَّ

اِر؟ هُ أَلَْيَستْ  النَّجَّ  َويَهُوَذا؟ َوِسْمَعانَ  َويُوِسي يَْعقُوبَ  َوإِْخَوتُهُ َمْريََم، تُْدَعى أُمُّ

ا بِهِ  يَْعثُُرونَ  فََكانُوا «ُكلُّهَا؟ هِذهِ  لِهَذا أَْينَ  فَِمنْ  ِعْنَدنَا؟ َجِميُعهُنَّ  أََخَواتُهُ أََولَْيَستْ   َوأَمَّ

 هُنَاكَ  عْ يَْصنَ  َولَمْ  .«بَْيتِهِ  َوفِي َوطَنِهِ  فِي إِالَّ  َكَراَمةٍ  بَِلَ  نَبِيٌّ  لَْيسَ :»لَهُمْ  فَقَالَ  يَُسوعُ 

اتٍ  ِ َدائِماً   .إِيَمانِِهمْ  لَِعَدمِ  َكثِيَرةً  قُوَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
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 بَاِكر

 (43 - 04:  99) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2:  131 مز

، َمِدينَةِ  ِمنْ  أِلُبِيدَ  اأْلَْرِض، ُخطَاةِ  َجِميعَ  أَْقتُلُ  ُكْنتُ  اْلَغَدَواِت، أَْوقَاتِ  فِي بِّ  يعَ َجمِ  الرَّ

ْثمِ  َصانِِعي  .هَلِّلُويَا .اإْلِ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .األبد آمينإلي ، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا يِسيُّونَ  أَمَّ ا اْلفَرِّ وقِيِّينَ  أَْبَكمَ  أَنَّهُ َسِمُعوا فَلَمَّ دُّ  ْنهُْم،مِ  َواِحدٌ  َوَسأَلَهُ َمًعا، اْجتََمُعوا الصَّ

، َوهُوَ  بَهُ نَاُموِسيٌّ  «النَّاُموِس؟ فِي اْلُعْظَمى ِهيَ  َوِصيَّةٍ  أَيَّةُ  ُمَعلُِّم، يَا: »قِائَِلً  لِيَُجرِّ

بَّ  تُِحبُّ » :يَُسوعُ  لَهُ فَقَالَ   ِرَك.فِكْ  ُكلِّ  َوِمنْ  نَْفِسَك، ُكلِّ  َوِمنْ  قَْلبَِك، ُكلِّ  ِمنْ  إِلهَكَ  الرَّ

 هَاتَْينِ بِ  َكنَْفِسَك. قَِريبَكَ  تُِحبُّ : ِمْثلُهَا َوالثَّانِيَةُ  َواْلُعْظَمى. األُولَى اْلَوِصيَّةُ  ِهيَ  هِذهِ 

ِ َدائِماً   .«َواألَْنبِيَاءُ  ُكلُّهُ النَّاُموسُ  قُ يَتََعلَّ  اْلَوِصيَّتَْينِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
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 داسراءات القُ قِ 

 (93 - 12:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 يئَتَهُ،َمشِ  َوتَْعِرفُ  بِاّلِلِ، َوتَْفتَِخرُ  النَّاُموِس، َعلَى َوتَتَِّكلُ  يَهُوِديًّا، تَُسمَّى أَْنتَ  هَُوَذا

 لِلَِّذينَ  رٌ َونُو لِْلُعْميَاِن، قَائِدٌ  أَنَّكَ  َوتَثِقُ  النَّاُموِس. ِمنَ  ُمتََعلًِّما اْلُمتََخالِفَةَ، األُُمورَ  َوتَُميِّزُ 

بٌ  الظُّْلَمِة، فِي  فِي َواْلَحقِّ  اْلِعْلمِ  ُصوَرةُ  َولَكَ  لِألَْطفَاِل، َعلِّمٌ َومُ  لِألَْغبِيَاِء، َوُمهَذِّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ  .النَّاُموسِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (1:  0 - 96:  9) الَكاثولِيُكون
 

فلتُكن  بََرَكتُهُ المقدسة، األولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

ا يُِضلُّونَُكْم. الَِّذينَ  َعنِ  هَذا إِلَْيُكمْ  َكتَْبتُ   ثَابِتَةٌ  هُِمنْ  أََخْذتُُموهَا الَّتِي فَاْلَمْسَحةُ  أَْنتُمْ  َوأَمَّ

 نْ عَ  َعْينُهَا اْلَمْسَحةُ  هِذهِ  تَُعلُِّمُكمْ  َكَما بَلْ  أََحٌد، يَُعلَِّمُكمْ  أَنْ  إِلَى بُِكمْ  َحاَجةَ  َوالَ  فِيُكْم،

 ُد،األَْوالَ  أَيُّهَا َواآلنَ  فِيِه. تَْثبُتُونَ  َعلََّمْتُكمْ  َكَما َكِذبًا َولَْيَستْ  َحق َوِهيَ  َشْيٍء، ُكلِّ 

 أَنَّهُ تُمْ َعلِمْ  إِنْ  َمِجيئِِه. فِي ِمْنهُ نَْخَجلُ  َوالَ  ثِقَةٌ، لَنَا يَُكونُ  أُْظِهرَ  إَِذا َحتَّى فِيِه، اْثبُتُوا

 اآلبُ  أَْعطَانَا َمَحبَّةٍ  أَيَّةَ  اُْنظُُروا ِمْنهُ. َمْولُودٌ  اْلبِرَّ  يَْصنَعُ  َمنْ  ُكلَّ  أَنَّ  فَاْعلَُموا هَُو، بَارٌّ 

 يَْعِرفُهُ. الَ  ألَنَّهُ اْلَعالَُم، يَْعِرفُنَا الَ  هَذا أَْجلِ  ِمنْ  هللاِ  أَْوالَدَ  نُْدَعى َحتَّى

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

  



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
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 (6 - 1:  2) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر المشُموليَن اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 هَالَ  َواْمَرأَتُهُ الثََّمِن، ِمنَ  َواْختَلَسَ  ُمْلًكا. بَاعَ  َسفِّيَرةُ، َواْمَرأَتُهُ َحنَانِيَّا، اْسُمهُ َوَرُجلٌ 

ُسِل. أَْرُجلِ  ِعْندَ  َوَوَضَعهُ بُِجْزءٍ  َوأَتَى ذلَِك، َخبَرُ   َماَذالِ  يَاَحنَانِيَّا،: »بُْطُرسُ  فَقَالَ  الرُّ

ْيطَانُ  َمألَ  وحِ  َعلَى لِتَْكِذبَ  قَْلبَكَ  الشَّ  َوهُوَ  سَ أَلَيْ  اْلَحْقِل؟ ثََمنِ  ِمنْ  َوتَْختَلِسَ  اْلقُُدسِ  الرُّ

ا لََك؟ يَْبقَى َكانَ  بَاق  هَذا قَْلبِكَ  يفِ  َوَضْعتَ  بَالُكَ  فََما ُسْلطَانَِك؟ فِي يَُكنْ  أَلَمْ  بِيَع، َولَمَّ

ا .«هللاِ  َعلَى بَلْ  النَّاسِ  َعلَى تَْكِذبْ  لَمْ  أَْنتَ  األَْمَر؟  قَعَ وَ  اْلَكَلَمَ  هَذا َحنَانِيَّا َسِمعَ  فَلَمَّ

 َولَفُّوهُ  األَْحَداثُ  فَنَهَضَ  بِذلَِك. َسِمُعوا الَِّذينَ  َجِميعِ  َعلَى َعِظيمٌ  َخْوفٌ  َوَصارَ  َوَماتَ 

 َوَدفَنُوهُ. َخاِرًجا َوَحَملُوهُ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (03 - 92:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 91 ، 93:  00 مز

بَّ  تَْنتَِظرُ  أنَْفُسنَا  أِلَنَّنَا ْلبَنَا،قَ  يَْفَرحُ  َوبِهِ  َونَاَصْرنَا، ُمَعيَّنُنَا هُوَ  أِلَنَّهُ ِحين، ُكلِّ  فِي الرَّ

  .هَلِّلُويَا .إتََّكْلنَا اْلقُدُّوسِ  إْسِمهِ  َعلَى



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 لَْستُ وَ  هَُو، أَنَا أَنِّي تَْفهَُمونَ  فَِحينَئِذٍ  اإِلْنَساِن، اْبنَ  َرفَْعتُمُ  َمتَى» :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ 

 َولَمْ  ِعي،مَ  هُوَ  أَْرَسلَنِي َوالَِّذي أَبِي. َعلََّمنِي َكَما بِهَذا أَتََكلَّمُ  بَلْ  نَْفِسي، ِمنْ  َشْيئًا أَْفَعلُ 

 بِهَذا مُ يَتََكلَّ  هُوَ  َوبَْينََما .«هِ يُْرِضي َما أَْفَعلُ  ِحينٍ  ُكلِّ  فِي ألَنِّي َوْحِدي، اآلبُ  يَْتُرْكنِي

ِ َدائِماً   . َكثِيُرونَ  بِهِ  آَمنَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
 

 العَشيه

 (94 - 93:  11) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ بِشارة ُمعلمِ س، فَصُل ِمن يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2:  146 مز

بُّ  بُّ  اْلُمقَيَِّديَن، يَُحلُّ  اَلرَّ اقِِطيَن، يُقِيمُ  اَلرَّ بُّ  السَّ بُّ  اْلُعْميَاُن، يَْحُكمُ  اَلرَّ  ِحبُّ يُ اَلرَّ

ِديقَْينَ   .هَلِّلُويَا .الصَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

اتِهِ  أَْكثَرُ  فِيهَا ُصنَِعتْ  الَّتِي اْلُمُدنَ  يَُوبِّخُ  اْبتََدأَ  ِحينَئِذٍ   يَا لَكِ  َوْيلٌ : »تَتُبْ  لَمْ  ألَنَّهَا قُوَّ

اتُ  َوَصْيَداءَ  ُصورَ  فِي ُصنَِعتْ  لَوْ  ألَنَّهُ َصْيَدا بَْيتَ  يَا لَكِ  َوْيلٌ  ُكوَرِزينُ   اْلقُوَّ

َماِد. اْلُمُسوحِ  فِي قَِديًما لَتَابَتَا فِيُكَما، اْلَمْصنُوَعةُ   ورَ صُ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ  َوالرَّ

ينِ  يَْومَ  اْحتَِماالً  أَْكثَرُ  َحالَةٌ  لَهَُما تَُكونُ  َوَصْيَداءَ  ا الدِّ  َكْفَرنَاُحومَ  يَا َوأَْنتِ  لَُكَما. ِممَّ

َماءِ  إِلَى اْلُمْرتَفَِعةَ   اتُ اْلقُوَّ  َسُدومَ  فِي ُصنَِعتْ  لَوْ  ألَنَّهُ اْلهَاِويَةِ  إِلَى َستُْهبَِطينَ  السَّ

 َحالَةٌ  هَالَ  تَُكونُ  َسُدومَ  أَْرضَ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  َولِكنْ  اْليَْوِم. إِلَى لَبَقِيَتْ  فِيكِ  اْلَمْصنُوَعةُ 

ينِ  يَْومَ  إْحتَِماالً  أَْكثَرُ  ا الدِّ ِ َدائِماً   .«لَكِ  ِممَّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 بَاِكر

 (46 - 41:  99) َمتى
 

البَشير،  َمتىيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 9 ، 1:  146 مز

، نَْفِسيُّ  يَا َسبِِّحي بِّ بُّ  أَْسبَحُ  لِلرَّ  َعيَّنَهُ،مُ  يَْعقُوبَ  إِلَهُ لَِمنْ  طُوبَى َحيَاتِي، فِي الرَّ

بِّ  َعلَى َوإتَِّكالُهُ  .هَلِّلُويَا .إِلَهَهُ الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

يِسيُّونَ  َكانَ  َوفِيَما  َمِسيحِ؟الْ  فِي تَظُنُّونَ  َماَذا» :قَائَلً  يَُسوُع. َسأَلَهُمْ  ُمْجتَِمِعينَ  اْلفَرِّ

وحِ  َداُودُ  يَْدُعوهُ  فََكْيفَ : »لَهُمْ  قَالَ  .«َداُودَ  اْبنُ » :لَهُ قَالُوا «هَُو؟ َمنْ  اْبنُ   َربًّا؟ بِالرُّ

بُّ  قَالَ : قَائَِلً   إِنْ فَ  لِقََدَمْيَك. َمْوِطئًا أَْعَداَءكَ  أََضعَ  َحتَّى يَِميني َعنْ  إْجلِسْ : لَِربِّي الرَّ

 َوِمنْ  ةٍ بَِكلِمَ  يُِجيبَهُ أَنْ  أََحدٌ  يَْستَِطعْ  فَلَمْ  «ْبنَهُ؟إ يَُكونُ  فََكْيفَ  َربًّا، يَْدُعوهُ  َداُودُ  َكانَ 

ِ   بَتَّةً. يَْسأَلَهُ أَنْ  أََحدٌ  يَْجُسرْ  لَمْ  اْليَْومِ  ذلِكَ   .َدائِماً َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 داسراءات القُ قِ 

 (92 - 92:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

يًا ُكْنتَ  إِنْ  َولِكنْ  بِالنَّاُموسِ  َعِمْلتَ  إِنْ  يَْنفَعُ  اْلِختَانَ  فَإِنَّ   ارَ صَ  فَقَدْ  النَّاُموَس، ُمتََعدِّ

 انًا؟ِختَ  ُغْرلَتُهُ تُْحَسبُ  أَفََما النَّاُموِس، أَْحَكامَ  يَْحفَظُ  األَْغَرلُ  َكانَ  إِنْ  إًِذا ُغْرلَةً. ِختَانُكَ 

لُ  َوِهيَ  الطَّبِيَعِة، ِمنَ  الَّتِي اْلُغْرلَةُ  َوتَُكونُ   اْلِكتَابِ  فِي الَِّذي أَْنتَ  تَِدينُكَ  النَّاُموَس، تَُكمِّ

 انُ اْلِختَ  َوالَ  يَهُوِديًّا، هُوَ  لَْيسَ  الظَّاِهرِ  فِي اْليَهُوِديَّ  ألَنَّ  النَّاُموَس؟ تَتََعدَّى تَانِ َواْلخِ 

، هُوَ  اْلَخفَاءِ  فِي اْليَهُوِديُّ  بَلِ  ِختَانًا، اللَّْحمِ  فِي الظَّاِهرِ  فِي الَِّذي  َوِختَانُ  اْليَهُوِديُّ

وحِ  اْلقَْلبِ   .هللاِ  ِمنَ  بَلْ  النَّاسِ  ِمنَ  لَْيسَ  َمْدُحهُ الَِّذي اْلِختَاُن، هُوَ  بِاْلِكتَابِ  الَ  بِالرُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (0 - 9:  0) الَكاثولِيُكون
 

فلتُكن  بََرَكتُهُ المقدسة، األولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 َذاإِ  أَنَّهُ نَْعلَمُ  َولِكنْ  َسنَُكونُ  َماَذا بَْعدُ  يُْظهَرْ  َولَمْ  هللاِ، أَْوالَدُ  نَْحنُ  اآلنَ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا

َجاءُ  هَذا ِعْنَدهُ  َمنْ  َوُكلُّ  هَُو. َكَما َسنََراهُ  ألَنَّنَا ِمْثلَهُ، نَُكونُ  أُْظِهرَ   نَْفَسهُ يُطَهِّرُ  بِِه، الرَّ

 طَاِهٌر. هُوَ  َكَما

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

  



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 (11 - 2:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  الَِّذينَ  َجِميعِ  َعلَى َعِظيمٌ  َخْوفٌ  َوَصارَ  َوَماتَ  َوقَعَ  اْلَكَلَمَ  هَذا َحنَانِيَّا َسِمعَ  فَلَمَّ

ةِ  بَْعدَ  َحَدثَ  ثُمَّ  َوَدفَنُوهُ. َخاِرًجا َوَحَملُوهُ  َولَفُّوهُ  األَْحَداثُ  فَنَهَضَ  بِذلَِك. َسِمُعوا  ُمدَّ

 :بُْطُرسُ  فأََجابَهَا َجَرى. َما َخبَرُ  لَهَا َولَْيسَ  َدَخلَْت، اْمَرأَتَهُ أَنَّ  َساَعاٍت، ثََلَثِ  نَْحوِ 

 هَالَ  فَقَالَ  .«اْلِمْقَدارِ  بِهَذا نََعْم،:»فَقَالَتْ  «اْلَحْقَل؟ بِْعتَُما اْلِمْقَدارِ  أَبِهَذا: لِي قُولِي»

؟ ُروحِ  تَْجِربَةِ  َعلَى اتَّفَْقتَُما بَالُُكَما َما» :بُْطُرسُ  بِّ  ُجلَكِ رَ  َدفَنُوا الَِّذينَ  أَْرُجلُ  هَُوَذا الرَّ

 لَ فََدخَ  َوَماتَتْ  ِرْجلَْيهِ  ِعْندَ  ْلَحالِ ا فِي فََوقََعتْ  .«َخاِرًجا َوَسيَْحِملُونَكِ  اْلبَاِب، َعلَى

بَابُ   َخْوفٌ  فََصارَ  َرُجلِهَا. بَِجانِبِ  َوَدفَنُوهَا َخاِرًجا فََحَملُوهَا َمْيتَةً، َوَوَجُدوهَا الشَّ

 بِذلَِك. َسِمُعوا الَِّذينَ  َجِميعِ  َوَعلَى اْلَكنِيَسةِ  َجِميعِ  َعلَى َعِظيمٌ 

َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   الرَّ

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 01:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 13 ، 19:  26 مز

بُّ  أَيُّهَا لَكَ  أَْعتَِرفُ  ، ُكلِّ  ِمنْ  إِلَِهيُّ  الرَّ  يمُ َعظِ  أَْنتَ  أِلَنَّكَ  اأْلَبَِد، إِلَى اْسُمكَ  َوأَْمَجدُ  قَْلبِيٍّ

َدكَ  أَْنتَ  اْلَعَجائِِب، َوَصانِعُ  لَهُ َوحَّ   .هَلِّلُويَا .اْلَعِظيمُ  اإْلِ



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ُكونُونَ تَ  فَبِاْلَحقِيقَةِ  َكَلَِمي فِي ثَبَتُّمْ  إِنْ  إِنَُّكمْ » :بِهِ  آَمنُوا الَِّذينَ  لِْليَهُودِ  يَُسوعُ  فَقَالَ 

، َوتَْعِرفُونَ  تََلَِميِذي، ُرُكمْ  َواْلَحقُّ  اْلَحقَّ يَّةُ  إِنَّنَا» :أََجابُوهُ  .«يَُحرِّ  مْ َولَ  إِْبَراِهيَم، ُذرِّ

 اْلَحقَّ » :يَُسوعُ  أََجابَهُمْ  «أَْحَراًرا؟ تَِصيُرونَ  إِنَُّكمْ : أَْنتَ  تَقُولُ  َكْيفَ  قَطُّ  ألََحدٍ  نُْستَْعبَدْ 

 اْلبَْيتِ  يفِ  يَْبقَى الَ  َواْلَعْبدُ  لِْلَخِطيَِّة. َعْبدٌ  هُوَ  اْلَخِطيَّةَ  يَْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ  إِنَّ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ 

ا األَبَِد، إِلَى َرُكمْ  فَإِنْ  األَبَِد. إِلَى فَيَْبقَى االْبنُ  أَمَّ  أَْحَراًرا. ونَ نُ تَُكو فَبِاْلَحقِيقَةِ  االْبنُ  َحرَّ

يَّةُ  أَنَُّكمْ  َعالِمٌ  أَنَا  لَهُ َمْوِضعَ  الَ  َكَلَِمي ألَنَّ  تَْقتُلُونِي أَنْ  تَْطلُبُونَ  لِكنَُّكمْ  إِْبَراِهيمَ  ُذرِّ

 َوقَالُوا َجابُواأَ  .«أَبِيُكمْ  ِعْندَ  َرأَْيتُمْ  َما تَْعَملُونَ  َوأَْنتُمْ  أَبِي، ِعْندَ  َرأَْيتُ  بَِما أَتََكلَّمُ  أَنَا فِيُكْم.

 ونَ تَْعَملُ  لَُكْنتُمْ  إِْبَراِهيَم، أَْوالَدَ  ُكْنتُمْ  لَوْ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  «إِْبَراِهيمُ  هُوَ  أَبُونَا» :لَهُ

ِ َدائِماً   . «إِْبَراِهيمَ  أَْعَمالَ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
 

 العَشيه

 (01 - 92:  12) َمتى
 

البَشير،  َمتىار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2:  09 مز

 .هَلِّلُويَا .َعْينِيٌّ  َعلَْيكَ  َوأَْنَصبُ  فِيهَا، تَْسلُكُ  اَلَّتِي الطَِّريِق، َوأَْعلََمكَ  َسأَْفهَُمكَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 لَسَ َوجَ  اْلَجبَلِ  إِلَى َوَصِعدَ  اْلَجلِيِل، بَْحرِ  َجانِب إِلَى َوَجاءَ  هُنَاكَ  ِمنْ  يَُسوعُ  اْنتَقَلَ  ثُمَّ 

 َوآَخُرونَ  َوُشل َوُخْرسٌ  َوُعْميٌ  ُعْرجٌ  َمَعهُمْ  َكثِيَرةٌ، ُجُموعٌ  إِلَْيهِ  فََجاءَ  هُنَاَك.

بَ  َحتَّى فََشفَاهُْم. يَُسوعَ  قََدَميْ  ِعْندَ  َوطََرُحوهُمْ  َكثِيُروَن،  َرأَْوا إِذْ  ُموعُ اْلجُ  تََعجَّ

لَّ  يَتََكلَُّموَن، اْلُخْرسَ  وَن، َوالشُّ ُدو يُْبِصُرونَ  َواْلُعْميَ  يَْمُشوَن، َواْلُعْرجَ  يَِصحُّ  اَوَمجَّ

ِ َدائِماً   .إِْسَرائِيلَ  إِلهَ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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 بَاِكر

 (10 - 13:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 9 ، 1:  132 مز

بِّ  إْعتََرفُوا بِّ  بَلِ قِ  ِمنْ  نجوا الَِّذينَ  فَلَيَقِلُّ  َرْحَمتَهُ، اأْلَبَدِ  إِلَى َوإِنْ  َصالٌِح، فَإِنَّهُ لِلرَّ  .الرَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا  هَُكأَنَّ  بَلْ  ظَاِهًرا الَ  اْلِعيِد، إِلَى أَْيًضا هُوَ  َصِعدَ  ِحينَئِذٍ  َصِعُدوا، قَدْ  إِْخَوتُهُ َكانَ  َولَمَّ

 يفِ  َوَكانَ  «َذاَك؟ أَْينَ » :َويَقُولُونَ  اْلِعيِد، فِي يَْطلُبُونَهُ اْليَهُودُ  فََكانَ  اْلَخفَاِء. فِي

 :يَقُولُونَ  َوآَخُرونَ  «َصالِحٌ  إِنَّهُ» :يَقُولُونَ  بَْعُضهُمْ  نَْحِوهِ  ِمنْ  َكثِيَرةٌ  ُمنَاَجاةٌ  اْلُجُموعِ 

ْعبَ  يُِضلُّ  بَلْ  الَ،»  نَ مِ  اْلَخْوفِ  لَِسبَبِ  ِجهَاًرا َعْنهُ يَتََكلَّمُ  أََحدٌ  يَُكنْ  لَمْ  َولِكنْ  .«الشَّ

ِ َدائِماً   اْليَهُوِد.  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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 داسراءات القُ قِ 

 (11 - 2:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ بََرَكتُهُ المقدسة  غَلطية، أهل الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

وَح، يَْمنَُحُكمُ  فَالَِّذي اتٍ  َويَْعَملُ  الرُّ  َكَما اإِليَماِن؟ بَِخبَرِ  أَمْ  النَّاُموسِ  أَبِأَْعَمالِ  فِيُكْم، قُوَّ

ا لَهُ فَُحِسبَ  بِاّلِلِ  إِْبَراِهيمُ  آَمنَ »  مْ هُ  أُولئِكَ  اإِليَمانِ  ِمنَ  هُمْ  الَِّذينَ  أَنَّ  إًِذا إْعلَُموا .«بِّرً

رُ  بِاإِليَمانِ  هللاَ  أَنَّ  فََرأَى َسبَقَ  إِذْ  َواْلِكتَابُ  إِْبَراِهيَم. بَنُو رَ فَ  َسبَقَ  األَُمَم، يُبَرِّ  إِْبَراِهيمَ  بَشَّ

 إِْبَراِهيمَ  َمعَ  يَتَبَاَرُكونَ  اإِليَمانِ  ِمنَ  هُمْ  الَِّذينَ  إًِذا .«األَُممِ  َجِميعُ  تَتَبَاَركُ  فِيكَ » أَنْ 

: َمْكتُوبٌ  ألَنَّهُ لَْعنٍَة، تَْحتَ  هُمْ  النَّاُموسِ  أَْعَمالِ  ِمنْ  هُمْ  الَِّذينَ  َجِميعَ  ألَنَّ  اْلُمْؤِمِن.

 .«هِ بِ  لِيَْعَملَ  النَّاُموسِ  ِكتَابِ  فِي َمْكتُوبٌ  هُوَ  َما َجِميعِ  فِي يَْثبُتُ  الَ  َمنْ  ُكلُّ  َمْلُعونٌ »

رُ  أََحدٌ  لَْيسَ  أَنْ  َولِكنْ   .«ْحيَايَ  بِاإِليَمانِ  اْلبَارَّ » ألَنَّ  فَظَاِهٌر، هللاِ  ِعْندَ  بِالنَّاُموسِ  يَتَبَرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (11 - 9:  0) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا ُمعلِّمناسالة صٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 َذاإِ  أَنَّهُ نَْعلَمُ  َولِكنْ  َسنَُكونُ  َماَذا بَْعدُ  يُْظهَرْ  َولَمْ  هللاِ، أَْوالَدُ  نَْحنُ  اآلنَ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا

َجاءُ  هَذا ِعْنَدهُ  َمنْ  َوُكلُّ  هَُو. َكَما َسنََراهُ  ألَنَّنَا ِمْثلَهُ، نَُكونُ  أُْظِهرَ   نَْفَسهُ يُطَهِّرُ  بِِه، الرَّ

 التََّعدِّي. ِهيَ  َواْلَخِطيَّةُ  أَْيًضا التََّعدِّيَ  يَْفَعلُ  اْلَخِطيَّةَ  يَْفَعلُ  َمنْ  ُكلُّ  طَاِهٌر. هُوَ  َكَما

 الَ  يهِ فِ  يَْثبُتُ  َمنْ  ُكلُّ  َخِطيَّةٌ. فِيهِ  َولَْيسَ  َخطَايَانَا، يَْرفَعَ  لَِكيْ  أُْظِهرَ  َذاكَ  أَنَّ  َوتَْعلَُمونَ 



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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 ْفَعلُ يَ  َمنْ : أََحدٌ  يُِضلَُّكمْ  الَ  األَْوالَُد، أَيُّهَا َعَرفَهُ. َوالَ  يُْبِصْرهُ  لَمْ  يُْخِطئُ  َمنْ  ُكلُّ  يُْخِطئُ 

، فَهُوَ  اْلبِرَّ  . َذاكَ  أَنَّ  َكَما بَارٌّ  ِمنَ  إِْبلِيسَ  ألَنَّ  إِْبلِيَس، ِمنْ  فَهُوَ  اْلَخِطيَّةَ  يَْفَعلُ  َمنْ  بَارٌّ

 ودٌ َمْولُ  هُوَ  َمنْ  ُكلُّ  إِْبلِيَس. أَْعَمالَ  يَْنقُضَ  لَِكيْ  هللاِ  إْبنُ  أُْظِهرَ  هَذا ألَْجلِ  يُْخِطئُ  اْلبَْدءِ 

 َمْولُودٌ  ألَنَّهُ يُْخِطئَ  أَنْ  يَْستَِطيعُ  َوالَ  فِيِه، يَْثبُتُ  َزْرَعهُ ألَنَّ  َخِطيَّةً، يَْفَعلُ  الَ  هللاِ  ِمنَ 

 هللاِ، نَ مِ  فَلَْيسَ  اْلبِرَّ  يَْفَعلُ  الَ  َمنْ  ُكلُّ : إِْبلِيسَ  َوأَْوالَدُ  ظَاِهُرونَ  هللاِ  أَْوالَدُ  بِهَذا هللاِ. ِمنَ 

 يُِحبَّ  أَنْ : اْلبَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  الَِّذي اْلَخبَرُ  هُوَ  هَذا ألَنَّ  أََخاهُ. يُِحبُّ  الَ  َمنْ  َوَكَذا

 بَْعًضا. بَْعُضنَا

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (93 - 19:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ُسلِ  أَْيِدي َعلَى َوَجَرتْ  ْعبِ  فِي َكثِيَرةٌ  َوَعَجائِبُ  آيَاتٌ  الرُّ  سٍ بِنَفْ  اْلَجِميعُ  َوَكانَ  الشَّ

ا ُسلَْيَماَن. ِرَواقِ  فِي َواِحَدةٍ   ِهْم،بِ  يَْلتَِصقَ  أَنْ  يَْجُسرُ  ِمْنهُمْ  أََحدٌ  يَُكنْ  فَلَمْ  اآلَخُرونَ  َوأَمَّ

ْعبُ  َكانَ  لِكنْ  بِّ  يَْنَضمُّونَ  ُمْؤِمنُونَ  َوَكانَ  يَُعظُِّمهُْم. الشَّ  ِرَجال ِمنْ  َجَماِهيرُ  أَْكثََر، لِلرَّ

َواِرعِ  فِي َخاِرًجا اْلَمْرَضى يَْحِملُونَ  َكانُوا إِنَّهُمْ  َحتَّى َونَِساٍء،  ىَعلَ  َويََضُعونَهُمْ  الشَّ

ٍة، فُُرشٍ   ُجْمهُورُ  َواْجتََمعَ  ِمْنهُْم. أََحدٍ  َعلَى ِظلُّهُ َولَوْ  يَُخيِّمُ  بُْطُرسُ  َجاءَ  إَِذا َحتَّى َوأَِسرَّ

بِينَ  َمْرَضى َحاِملِينَ  أُوُرَشلِيمَ  إِلَى اْلُمِحيطَةِ  اْلُمُدنِ   َوَكانُوا نَِجَسٍة، أَْرَواحٍ  ِمنْ  َوُمَعذَّ

دُّ  ِشيَعةُ  هُمْ  الَِّذينَ  َمَعهُ، الَِّذينَ  َوَجِميعُ  اْلَكهَنَةِ  َرئِيسُ  فَقَامَ  َجِميُعهُْم. يُْبَرأُونَ   وقِيِّيَن،الصَّ

ُسلِ  َعلَى أَْيِديَهُمْ  فَأَْلقَْوا َغْيَرةً. َواْمتَألُوا ِة. َحْبسِ  فِي َوَوَضُعوهُمْ  الرُّ  َلَكَ مَ  َولِكنَّ  اْلَعامَّ



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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بِّ   ْعبَ الشَّ  َوَكلُِّموا قِفُوا اْذهَبُوا: »َوقَالَ  َوأَْخَرَجهُمْ  السِّْجنِ  أَْبَوابَ  فَتَحَ  اللَّْيلِ  فِي الرَّ

 .«اْلَحيَاةِ  هِذهِ  َكَلَمِ  بَِجِميعِ  اْلهَْيَكلِ  فِي

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة  َسة، آميلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   ن.هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (26 - 42:  6) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .آمينَعلي َجميعنا  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 6 ، 2:  93 مز

بُّ  يَُكلِّلُ  بَّ  أَنَّ  َعلَِمتُ  اَآْلنُ  سؤاالتك، َجِميعُ  الرَّ  هُلَ  يَْستَِجيبُ  َمِسيُحهُ، َخلَصَ  قَدْ  الرَّ

َسِه، َسَماءٍ  ِمنْ   .هَلِّلُويَا .يَِمينِهِ  َخََلصِ  بِإْقتَِدارِ  قَدَّ
 

ُن ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 أََكلُوا آبَاُؤُكمْ  اْلَحيَاِة. ُخْبزُ  هُوَ  أَنَا أَبَِديَّةٌ. َحيَاةٌ  فَلَهُ بِي يُْؤِمنُ  َمنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ 

يَّةِ  فِي اْلَمنَّ  َماِء، ِمنَ  النَّاِزلُ  اْلُخْبزُ  هُوَ  هَذا َوَماتُوا. اْلبَرِّ  نُ اإِلْنَسا ِمْنهُ يَأُْكلَ  لَِكيْ  السَّ

َماءِ  ِمنَ  نََزلَ  الَِّذي اْلَحيُّ  اْلُخْبزُ  هُوَ  أَنَا يَُموَت. َوالَ   اْلُخْبزِ  هَذا ِمنْ  أََحدٌ  أََكلَ  إِنْ  السَّ

 .«مِ اْلَعالَ  َحيَاةِ  أَْجلِ  ِمنْ  أَْبِذلُهُ الَِّذي َجَسِدي هُوَ  أُْعِطي أَنَا الَِّذي َواْلُخْبزُ  األَبَدِ  إِلَى يَْحيَا

 «نَأُْكَل؟لِ  َجَسَدهُ  يُْعِطيَنَا أَنْ  هَذا يَْقِدرُ  َكْيفَ » :قَائِلِينَ  بَْعًضا بَْعُضهُمْ  اْليَهُودُ  فََخاَصمَ 

 َربُواَوتَشْ  اإِلْنَسانِ  اْبنِ  َجَسدَ  تَأُْكلُوا لَمْ  إِنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ 



 ِمن اإلسبوع الثالِث من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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 أَنَاوَ  أَبَِديَّةٌ، َحيَاةٌ  فَلَهُ َدِمي َويَْشَربُ  َجَسِدي يَأُْكلُ  َمنْ  فِيُكْم. َحيَاةٌ  لَُكمْ  فَلَْيسَ  َدَمهُ،

 َجَسِدي يَأُْكلْ  َمنْ  َحق. َمْشَربٌ  َوَدِمي َحق َمأَْكلٌ  َجَسِدي ألَنَّ  األَِخيِر، اْليَْومِ  فِي أُقِيُمهُ

ِ َدائِماً   . فِيهِ  َوأَنَا فِيَّ  يَْثبُتْ  َدِمي َويَْشَربْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس



 من الَخمِسين الُمقَدسة َرابعيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
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 من الَخمِسين الُمقَدسة َرابِعيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
 

 العَشيه

 (93 - 12:  16) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ ِمن بِشارة ُمعلمِ س، فَصُل يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2:  40 مز

لِي. تُْزِعِجينَنِي َولَِماَذا نَْفِسّي، يَا َحِزينَةٌ  أَْنتِ  لَِماَذا ِ، َعلَى تََوكُّ  لَهُ، ِرفُ أَْعتَ  فَإِنِّي هللاَّ

 .هَلِّلُويَا .إِلَِهيٌّ  هُوَ  َوْجِهي َخََلصُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

يَاِطينَ  يُْخِرُجونَ : اْلُمْؤِمنِينَ  تَْتبَعُ  اآليَاتُ  َوهِذهِ   َجِديَدٍة. نَةٍ بِأَْلسِ  َويَتََكلَُّمونَ  بِاْسِمي، الشَّ

هُْم، الَ  ُمِميتًا َشْيئًا َشِربُوا َوإِنْ  َحيَّاٍت، يَْحِملُونَ   َعلَى أَْيِديَهُمْ  َويََضُعونَ  يَُضرُّ

بَّ  إِنَّ  ثُمَّ  .«فَيَْبَرأُونَ  اْلَمْرَضى َماِء،ال إِلَى اْرتَفَعَ  َكلََّمهُمُ  بَْعَدَما الرَّ  يَِمينِ  َعنْ  َوَجلَسَ  سَّ

ا هللاِ. بُّ  َمَكاٍن، ُكلِّ  فِي َوَكَرُزوا فََخَرُجوا هُمْ  َوأَمَّ  اْلَكَلَمَ  َويُثَبِّتُ  َمَعهُمْ  يَْعَملُ  َوالرَّ

ِ َدائِماً   .آِمينَ  التَّابَِعةِ  بِاآليَاتِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

  



 من الَخمِسين الُمقَدسة َرابعيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 بَاِكر

 (04 - 03:  4) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ هللا لِ مَخافة قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 0:  40 مز

َدانِنِي، يَْهِديَانِنِي فَإِنَّهَُما َوَحقَُّك، نُوُركَ  أَْرَسلَ  ِس، َجْبلِكَ  إِلَى َويَُصعِّ  َوإِلَى اْلُمقَدَّ

 .هَلِّلُويَا .َمْسَكنِكَ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 َعتْ ُزرِ  َمتَى َخْرَدل، َحبَّةِ  ِمْثلُ  نَُمثِّلُهُ؟ َمثَل بِأَيِّ  أَوْ  هللاِ؟ َملَُكوتَ  نَُشبِّهُ بَِماَذا» :َوقَالَ 

 ُزِرَعتْ  َمتَى َولِكنْ  األَْرِض. َعلَى الَّتِي اْلبُُزورِ  َجِميعِ  أَْصَغرُ  فَِهيَ  األَْرضِ  فِي

 طُيُورُ  يعَ تَْستَطِ  تَّىحَ  َكبِيَرةً، أَْغَصانًا َوتَْصنَعُ  اْلبُقُوِل، َجِميعِ  أَْكبَرَ  َوتَِصيرُ  تَْطلُعُ 

َماءِ   انُواكَ  َحْسبََما يَُكلُِّمهُمْ  َكانَ  هِذهِ  ِمْثلِ  َكثِيَرةٍ  َوبِأَْمثَال .«ِظلِّهَا تَْحتَ  تَتَآَوى أَنْ  السَّ

ا يَُكلُِّمهُمْ  يَُكنْ  لَمْ  َمثَل َوبُِدونِ  يَْسَمُعوا، أَنْ  يَْستَِطيُعونَ  رُ يُ فََكانَ  اْنفَِرادٍ  َعلَى َوأَمَّ  فَسِّ

ِ َدائِماً   َشْيٍء. ُكلَّ  لِتََلَِميِذهِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 من الَخمِسين الُمقَدسة َرابعيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 داسراءات القُ قِ 

 (2 - 4:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ا اوَ  َدْيٍن. َسبِيلِ  َعلَى بَلْ  نِْعَمٍة، َسبِيلِ  َعلَى األُْجَرةُ  لَهُ تُْحَسبُ  فََلَ  يَْعَملُ  الَِّذي أَمَّ  أَمَّ

رُ  بِالَِّذي يُْؤِمنُ  َولِكنْ  يَْعَمُل، الَ  الَِّذي ا. لَهُ يُْحَسبُ  فَإِيَمانُهُ اْلفَاِجَر، يُبَرِّ  يَقُولُ  اَكمَ  بِّرً

ا هللاُ  لَهُ يَْحِسبُ  الَِّذي اإِلْنَسانِ  تَْطِويبِ  فِي أَْيًضا َداُودُ   لِلَِّذينَ  طُوبَى: »أَْعَمال بُِدونِ  بِّرً

ُجلِ  طُوبَى .َخطَايَاهُمْ  َوُستَِرتْ  آثَاُمهُمْ  ُغفَِرتْ  بُّ  لَهُ يَْحِسبُ  الَ  الَِّذي لِلرَّ  .«َخِطيَّةً  الرَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (19 - 2 : 0) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 ْبنُ ا أُْظِهرَ  هَذا ألَْجلِ  يُْخِطئُ  اْلبَْدءِ  ِمنَ  إِْبلِيسَ  ألَنَّ  إِْبلِيَس، ِمنْ  فَهُوَ  اْلَخِطيَّةَ  يَْفَعلُ  َمنْ 

 ْرَعهُزَ  ألَنَّ  َخِطيَّةً، يَْفَعلُ  الَ  هللاِ  ِمنَ  َمْولُودٌ  هُوَ  َمنْ  ُكلُّ  إِْبلِيَس. أَْعَمالَ  يَْنقُضَ  لَِكيْ  هللاِ 

 نَ ظَاِهُرو هللاِ  أَْوالَدُ  بِهَذا هللاِ. ِمنَ  َمْولُودٌ  ألَنَّهُ يُْخِطئَ  أَنْ  يَْستَِطيعُ  َوالَ  فِيِه، يَْثبُتُ 

 هَذا نَّ ألَ  أََخاهُ. يُِحبُّ  الَ  َمنْ  َوَكَذا هللاِ، ِمنَ  فَلَْيسَ  اْلبِرَّ  يَْفَعلُ  الَ  َمنْ  ُكلُّ : إِْبلِيسَ  َوأَْوالَدُ 

 يِينُ قَا َكانَ  َكَما لَْيسَ  بَْعًضا. بَْعُضنَا يُِحبَّ  أَنْ : اْلبَْدءِ  ِمنَ  َسِمْعتُُموهُ  الَِّذي اْلَخبَرُ  هُوَ 

يرِ  ِمنَ  رِّ يَرةً، َكانَتْ  أَْعَمالَهُ نَّ ألَ  َذبََحهُ؟ َولَِماَذا أََخاهُ  َوَذبَحَ  الشِّ ةٌ. أَِخيهِ  َوأَْعَمالَ  ِشرِّ  بَارَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 



 من الَخمِسين الُمقَدسة َرابعيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 (92 - 91:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا ْبحِ  نَْحوَ  اْلهَْيَكلَ  َدَخلُوا َسِمُعوا فَلَمَّ  َوالَِّذينَ  ةِ اْلَكهَنَ  َرئِيسُ  َجاءَ  ثُمَّ  يَُعلُِّمونَ  َوَجَعلُوا الصُّ

 ِهْم.بِ  لِيُْؤتَى اْلَحْبسِ  إِلَى فَأَْرَسلُوا إِْسَرائِيَل، بَنِي َمْشيََخةِ  َوُكلَّ  اْلَمْجَمعَ  َوَدَعُوا َمَعهُ،

امَ  َولِكنَّ  ا اْلُخدَّ ْجِن، فِي يَِجُدوهُمْ  لَمْ  َجاُءوا لَمَّ  نَاإِنَّ » :قَائِلِينَ  َوأَْخبَُروا. فََرَجُعوا السِّ

اسَ  ِحْرٍص، بُِكلِّ  ُمْغلَقًا اْلَحْبسَ  َوَجْدنَا  َولِكنْ  األَْبَواِب، أََمامَ  َخاِرًجا َواقِفِينَ  َواْلُحرَّ

ا اِخلِ  فِي نَِجدْ  لَمْ  فَتَْحنَا لَمَّ ا .«أََحًدا الدَّ  َساءُ َوُرؤَ  اْلهَْيَكلِ  ُجْندِ  َوقَائِدُ  اْلَكاِهنُ  َسِمعَ  فَلَمَّ

 َواِحدٌ  َجاءَ  ثُمَّ  هَذا؟ يَِصيرَ  أَنْ  َعَسى َما: ِجهَتِِهمْ  ِمنْ  اْرتَابُوا األَْقَواَل، هِذهِ  اْلَكهَنَةِ 

َجالُ  هَُوَذا» :قَائَِلً  َوأَْخبََرهُمْ   فِينَ َواقِ  اْلهَْيَكلِ  فِي هُمْ  السِّْجنِ  فِي َوَضْعتُُموهُمْ  الَِّذينَ  الرِّ

ْعبَ  يَُعلُِّمونَ   .«الشَّ

َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   الرَّ

  



 من الَخمِسين الُمقَدسة َرابعيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (49 - 02:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 102 ، 132:  112 مز

مني َعْبِدَك، َوَعلِ  َعلَى َوْجهُكَ  فَلَيُِضيءُ . لَِسبِيلِي َونُورَ  نَاموُسَك، هُوَ  لَِرُجلَيْ  ِمْصبَاحُ 

 .هَلِّلُويَا ُحقوقََك.
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 إِْبَراِهيَم، أَْوالَدَ  ُكْنتُمْ  لَوْ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  «إِْبَراِهيمُ  هُوَ  أَبُونَا» :لَهُ َوقَالُوا أََجابُوا

 قَدْ  انٌ إِْنسَ  َوأَنَا تَْقتُلُونِي، أَنْ  تَْطلُبُونَ  اآلنَ  َولِكنَُّكمُ  إِْبَراِهيَم. أَْعَمالَ  تَْعَملُونَ  لَُكْنتُمْ 

 «يُكمْ أَبِ  أَْعَمالَ  تَْعَملُونَ  أَْنتُمْ  إِْبَراِهيُم. يَْعَمْلهُ لَمْ  هَذا هللاِ  ِمنَ  َسِمَعهُ الَِّذي بِاْلَحقِّ  َكلََّمُكمْ 

 َكانَ  لَوْ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  .«هللاُ  َوهُوَ  َواِحدٌ  أَبٌ  لَنَا ِزنًا ِمنْ  نُولَدْ  لَمْ  إِنَّنَا» :لَهُ فَقَالُوا

 نَْفِسي، نْ مِ  آتِ  لَمْ  ألَنِّي َوأَتَْيتُ  هللاِ  قِبَلِ  ِمنْ  َخَرْجتُ  ألَنِّي تُِحبُّونَنِي، لَُكْنتُمْ  أَبَاُكمْ  هللاُ 

ِ َدائِماً   . «أَْرَسلَنِي َذاكَ  بَلْ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 ِمن اإلسبوع الَرابِع من الَخمِسين الُمقَدسة ثاُلثاءيوم ال
 

 العَشيه

 (41 - 02:  4) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي 
 

 9 ، 1:  62 مز

ِ  ليتراءف  اأْلَْرضِ  فِي لِيُْعِرفَ  َويَْرَحَمنَا، َعلَْينَا َوْجهُهُ َولِيَْظهَرَ  َويُبَاِرُكنَا، َعلَْينَا هللاَّ

 .هَلِّلُويَا .َخََلَصكَ  اأْلَُممِ  َجِميعَ  َوفَى طَِريقَِك،
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وُمخلصنا ومَ  م الَرب، ربُنا وإلهناُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي لَهُمْ  َوقَالَ   ْمعَ اْلجَ  فََصَرفُوا .«اْلَعْبرِ  إِلَى لِنَْجتَزْ : »اْلَمَساءُ  َكانَ  لَمَّ

فِينَةِ  فِي َكانَ  َكَما َوأََخُذوهُ   ْوءُ نَ  فََحَدثَ  َصِغيَرةٌ. أُْخَرى ُسفُنٌ  أَْيًضا َمَعهُ َوَكانَتْ  السَّ

فِينَةِ  إِلَى تَْضِربُ  األَْمَواجُ  فََكانَتِ  َعِظيٌم، ِريحٍ   هُوَ  انَ َوكَ  تَْمتَلُِئ. َصاَرتْ  َحتَّى السَّ

رِ  فِي كَ  أََما ُمَعلُِّم، يَا» :لَهُ َوقَالُوا فَأَْيقَظُوهُ  نَائًِما ِوَساَدةٍ  َعلَى اْلُمَؤخَّ  «؟نَْهلِكُ  أَنَّنَا يَهُمُّ

يَح، َوإْنتَهَرَ  فَقَامَ  يحُ  فََسَكنَتِ  «اِْبَكمْ  اْسُكتْ » :لِْلبَْحرِ  َوقَالَ  الرِّ  َعِظيٌم. ءٌ هُُدو َوَصارَ  الرِّ

 َعِظيًما، َخْوفًا فََخافُوا «لَُكْم؟ إِيَمانَ  الَ  َكْيفَ  هَكَذا؟ َخائِفِينَ  بَالُُكمْ  َما» :لَهُمْ  َوقَالَ 

يحَ  فَإِنَّ  هَذا؟ هُوَ  َمنْ :»لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  َوقَالُوا  .«يُِطيَعانِهِ  َواْلبَْحرَ  أَْيًضا الرِّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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 بَاِكر

 (44 - 43:  1) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2، 6 ، 2:  62 مز

ُعوبَ  لَكَ  فَلَتَْعتَِرفُ  ُ، يَا الشُّ ُعوبُ  لَكَ  فَلَتَْعتَِرفُ  هللاَّ ُ  لِيُبَاِرَكنَا َجِميًعا، الشُّ  إِلَهُنَا، هللاَّ

ُ  لِيُبَاِرَكنَا  .هَلِّلُويَا .هللاَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 فَتََحنَّنَ  .«تُطَهَِّرنِي أَنْ  تَْقِدرْ  أََرْدتَ  إِنْ : »لَهُ َوقَائَِلً  َجاثِيًا إِلَْيهِ  يَْطلُبُ  أَْبَرصُ  إِلَْيهِ  فَأَتَى

 َعْنهُ َذهَبَ  يَتََكلَّمُ  َوهُوَ  فَلِْلَوْقتِ  .«فَاْطهُرْ  أُِريُد،» :لَهُ َوقَالَ  َولََمَسهُ يََدهُ  َوَمدَّ  يَُسوعُ 

 بَلِ  َشْيئًا، ألََحدٍ  تَقُلْ  الَ  اْنظُْر،» :لَهُ َوقَالَ  لِْلَوْقِت، َوأَْرَسلَهُ فَاْنتَهََرهُ  َوطَهََر. اْلبََرصُ 

مْ  لِْلَكاِهنِ  نَْفَسكَ  أَرِ  اْذهَبْ   .«لَهُمْ  َشهَاَدةً  ُموَسى، بِهِ  أََمرَ  َما تَْطِهيِركَ  َعنْ  َوقَدِّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 داسراءات القُ قِ 

 (91 - 12:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 ْستَدَّ يَ  لَِكيْ  النَّاُموِس، فِي الَِّذينَ  بِهِ  يَُكلِّمُ  فَهُوَ  النَّاُموسُ  يَقُولُهُ َما ُكلَّ  أَنَّ  نَْعلَمُ  َونَْحنُ 

 يذِ  ُكلُّ  النَّاُموسِ  بِأَْعَمالِ  ألَنَّهُ هللاِ. ِمنَ  قَِصاصٍ  تَْحتَ  اْلَعالَمِ  ُكلُّ  َويَِصيرَ  فٍَم، ُكلُّ 

رُ  الَ  َجَسدٍ  ا اْلَخِطيَِّة. َمْعِرفَةَ  بِالنَّاُموسِ  ألَنَّ  أََماَمهُ يَتَبَرَّ  هللاِ  بِرُّ  ظَهَرَ  فَقَدْ  اآلنَ  َوأَمَّ

 .َواألَْنبِيَاءِ  النَّاُموسِ  ِمنَ  لَهُ َمْشهُوًدا النَّاُموِس، بُِدونِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 - 10:  0) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

بُوا الَ   اْلَمْوتِ  نَ مِ  اْنتَقَْلنَا قَدِ  أَنَّنَا نَْعلَمُ  نَْحنُ  يُْبِغُضُكْم. اْلَعالَمُ  َكانَ  إِنْ  إِْخَوتِي يَا تَتََعجَّ

 يُْبِغضُ  َمنْ  ُكلُّ  اْلَمْوِت. فِي يَْبقَ  أََخاهُ  يُِحبَّ  الَ  َمنْ  اإِلْخَوةَ  نُِحبُّ  ألَنَّنَا اْلَحيَاِة، إِلَى

 فِيِه. ابِتَةٌ ثَ  أَبَِديَّةٌ  َحيَاةٌ  لَهُ لَْيسَ  نَْفسٍ  قَاتِلِ  ُكلَّ  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  َوأَْنتُمْ  نَْفٍس، قَاتِلُ  فَهُوَ  أََخاهُ 

 نُفُوَسنَا عَ نَضَ  أَنْ  لَنَا يَْنبَِغي فَنَْحنُ  ألَْجلِنَا، نَْفَسهُ َوَضعَ  َذاكَ  أَنَّ : اْلَمَحبَّةَ  َعَرْفنَا قَدْ  بِهَذا

ا اإِلْخَوِة. ألَْجلِ   أَْحَشاَءهُ  لَقَ َوأَغْ  ُمْحتَاًجا، أََخاهُ  َونَظَرَ  اْلَعالَِم، َمِعيَشةُ  لَهُ َكانَ  َمنْ  َوأَمَّ

 فِيِه؟ هللاِ  َمَحبَّةُ  تَْثبُتُ  فََكْيفَ  َعْنهُ،

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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 (92 - 92:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا  نَاُكمْ أَْوَصيْ  أََما» :قِائَِلً  اْلَكهَنَِة. َرئِيسُ  فََسأَلَهُمْ  اْلَمْجَمعِ  فِي أَْوقَفُوهُمْ  أَْحَضُروهُمْ  فَلَمَّ

 يُدونَ َوتُرِ  بِتَْعلِيِمُكْم، أُوُرَشلِيمَ  َمأْلتُمْ  قَدْ  أَْنتُمْ  َوهَا االْسِم؟ بِهَذا تَُعلُِّموا الَ  أَنْ  َوِصيَّةً 

ُسلُ  بُْطُرسُ  فَأََجابَ  .«اإِلْنَسانِ  هَذا َدمَ  َعلَْينَا تَْجلِبُوا أَنْ   نْ أَ  يَْنبَِغي» :َوقَالُوا َوالرُّ

 .«النَّاسِ  ِمنَ  أَْكثَرَ  هللاُ  يُطَاعَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (22 - 21:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  24 مز

ُ  يَا إْستََمعَ . لِي أَْحُكمَ  َوبِقُوتِكَ  َخلِّْصنِي، بِإْسِمكَ  اَللَّهُمَّ   َكََلمِ  لَىإِ  َوأَْنَصتَ  َصََلتِي، هللاَّ

 .هَلِّلُويَا .فَِمي
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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 قَالَ فَ  .«األَبَدِ  إِلَى اْلَمْوتَ  يََرى فَلَنْ  َكَلَِمي يَْحفَظُ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ 

 َكانَ  نْ إِ :تَقُولُ  َوأَْنتَ  َواألَْنبِيَاُء، إِْبَراِهيمُ  َماتَ  قَدْ  َشْيطَانًا بِكَ  أَنَّ  َعلِْمنَا اآلنَ :اْليَهُودُ  لَهُ

 لَِّذيا إِْبَراِهيمَ  أَبِينَا ِمنْ  أَْعظَمُ  أَلََعلَّكَ  األَبَِد. إِلَى اْلَمْوتَ  يَُذوقَ  فَلَنْ  َكَلَِمي يَْحفَظُ  أََحدٌ 

دُ  ُكْنتُ  إِنْ » :يَُسوعُ  أََجابَ  «نَْفَسَك؟ تَْجَعلُ  َمنْ  َماتُوا َواألَْنبِيَاءُ  َماَت؟  نَْفِسي أَُمجِّ

ُدنِي، الَِّذي هُوَ  أَبِي َشْيئًا َمْجِدي فَلَْيسَ   تُمْ َولَسْ  إِلهُُكْم، إِنَّهُ أَْنتُمْ  تَقُولُونَ  الَِّذي يَُمجِّ

ا تَْعِرفُونَهُ  أَْعِرفُهُ يلِكنِّ  َكاِذبًا، ِمْثلَُكمْ  أَُكونُ  أَْعِرفُهُ لَْستُ  إِنِّي قُْلتُ  َوإِنْ  فَأَْعِرفُهُ أَنَا َوأَمَّ

ِ َدائِماً   . قَْولَهُ َوأَْحفَظُ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الَرئيسىالفِهِرس  ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 ِمن اإلسبوع الَرابِع من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
 

 العَشيه

 (29 - 42:  6) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ هللا لِ  َخافةقِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 23 ، 42:  112 مز

انِي الَِّذي هََذا. أَتَِّكلُ  َعلَْيهِ  َجَعلَْتنِي اَلَِّذي لَِعْبِدَك، َكََلِمكَ  أَْذُكرُ   نَّ أِلَ  َمَذلَّتِي، فِي َعزَّ

 .هَلِّلُويَا .أَْحيِنِي هُوَ  قَْولَكَ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا فِينَةُ  َكانَتِ  اْلَمَساءُ  َصارَ  َولَمَّ  َوَرآهُمْ  َوْحَدهُ. اْلبَرِّ  َعلَى َوهُوَ  اْلبَْحِر، َوْسطِ  فِي السَّ

بِينَ  يحَ  ألَنَّ  اْلَجْذِف، فِي ُمَعذَّ هُمْ  َكانَتْ  الرِّ ابِعِ  اْلهَِزيعِ  َونَْحوَ  ِضدَّ  تَاهُمْ أَ  اللَّْيلِ  ِمنَ  الرَّ

ا يَتََجاَوَزهُْم. أَنْ  َوأََرادَ  اْلبَْحِر، َعلَى َماِشيًا  الً،َخيَا ظَنُّوهُ  اْلبَْحرِ  َعلَى َماِشيًا َرأَْوهُ  فَلَمَّ

 الَ  وَ هُ  أَنَا ثِقُوا» :لَهُمْ  َوقَالَ  َكلََّمهُمْ  فَلِْلَوْقتِ  َواْضطََربُوا َرأَْوهُ  اْلَجِميعَ  ألَنَّ  فََصَرُخوا.

فِينَةِ  إِلَى إِلَْيِهمْ  فََصِعدَ  .«تََخافُوا يُح، فََسَكنَتِ  السَّ بُوا فَبُِهتُوا الرِّ ا أَْنفُِسِهمْ  يفِ  َوتََعجَّ  ِجّدً

 .َغلِيظَةً  قُلُوبُهُمْ  َكانَتْ  إِذْ  بِاألَْرِغفَةِ  يَْفهَُموا لَمْ  ألَنَّهُمْ  اْلَغايَِة، إِلَى

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 بَاِكر

 (02 - 01:  0) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار اإلنجِ نسمَع مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 04 ، 00:  112 مز

نِي ِحين، ُكلِّ  فِي فَأَْطلُبُهُ. ُحقُوقِكَ  طَِريقِ  فِي نَاُموًسا، يَاَربُ  لِي َضعْ   ْفَحصُ فَأَ  فَهَمَّ

 .هَلِّلُويَا .قَْلبِيٍّ  بُِكلٍّ  َوأَْحفَظُهِ  نَاُموِسَك،
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

هُ إِْخَوتُهُ ِحينَئِذٍ  فََجاَءتْ   اْلَجْمعُ  َوَكانَ  يَْدُعونَهُ. إِلَْيهِ  َوأَْرَسلُوا َخاِرًجا َوَوقَفُوا َوأُمُّ

كَ  هَُوَذا» :لَهُ فَقَالُوا َحْولَهُ، َجالًِسا  :قِائَِلً  فَأََجابَهُمْ  .«يَْطلُبُونَكَ  َخاِرًجا َوإِْخَوتُكَ  أُمُّ

 ألَنَّ  َوإِْخَوتِي، أُمِّي هَا» :َوقَالَ  اْلَجالِِسينَ  إِلَى َحْولَهُ نَظَرَ  ثُمَّ « َوإِْخَوتِي؟ أُمِّي َمنْ »

 .«َوأُمِّي َوأُْختِي أَِخي هُوَ  هللاِ  َمِشيئَةَ  يَْصنَعُ  َمنْ 

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 داسراءات القُ قِ 

 (12 - 10:  9) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ لتُكن بََرَكتُهُ المقدسة ف أفسس، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 بَِدمِ  ِريبِينَ قَ  ِصْرتُمْ  بَِعيِديَن، قَْبَلً  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ  أَْنتُمُ  يَُسوَع، اْلَمِسيحِ  فِي اآلنَ  َولِكنِ 

يَاجِ  َحائِطَ  َونَقَضَ  َواِحًدا، االْثنَْينِ  َجَعلَ  الَِّذي َسَلَُمنَا، هُوَ  ألَنَّهُ اْلَمِسيحِ.  السِّ

 قَ يَْخلُ  لَِكيْ  فََرائَِض، فِي اْلَوَصايَا نَاُموسَ  بَِجَسِدهِ  ُمْبِطَلً  اْلَعَداَوةَ  أَيِ  اْلُمتََوسِّطَ.

 َجَسدٍ  يفِ  االْثنَْينِ  َويَُصالِحَ  َسَلًَما، َصانًِعا َجِديًدا، َواِحًدا إِْنَسانًا نَْفِسهِ  فِي االْثنَْينِ 

لِيِب، هللاِ  َمعَ  َواِحدٍ  َرُكمْ  فََجاءَ  بِِه. اْلَعَداَوةَ  قَاتَِلً  بِالصَّ  ِعيِدينَ اْلبَ  أَْنتُمُ  بَِسَلٍَم، َوبَشَّ

 .اآلبِ  إِلَى َواِحدٍ  ُروحٍ  فِي قُُدوًما ِكلَْينَا لَنَا بِهِ  ألَنَّ  َواْلقَِريبِيَن.

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (10 - 2:  4) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 َكْثَرةً  ْستُرُ تَ  اْلَمَحبَّةَ  ألَنَّ  َشِديَدةً، لِبَْعضٍ  بَْعِضُكمْ  َمَحبَّتُُكمْ  لِتَُكنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  قَْبلَ  َولِكنْ 

 َما بِ بَِحسَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  لِيَُكنْ  َدْمَدَمٍة. بَِلَ  بَْعًضا بَْعُضُكمْ  ُمِضيفِينَ  ُكونُوا اْلَخطَايَا. ِمنَ 

َعِة.اْلُمتَنَ  هللاِ  نِْعَمةِ  َعلَى َصالِِحينَ  َكُوَكَلَءَ  بَْعًضا، بَْعُضُكمْ  بِهَا يَْخِدمُ  َمْوِهبَةً، أََخذَ   وِّ

ةٍ  ِمنْ  فََكأَنَّهُ أََحدٌ  يَْخِدمُ  َكانَ  َوإِنْ  هللاِ  فََكأَْقَوالِ  أََحدٌ  يَتََكلَّمُ  َكانَ  إِنْ   َكيْ لِ  هللاُ، يَْمنَُحهَا قُوَّ

دَ  ْلطَانُ  اْلَمْجدُ  لَهُ الَِّذي اْلَمِسيحِ، بِيَُسوعَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  فِي هللاُ  يَتََمجَّ  اآلبِِدينَ  أَبَدِ  إِلَى َوالسُّ



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 لِ ألَجْ  َحاِدثَةٌ، بَْينَُكمْ  الَّتِي اْلُمْحِرقَةَ  اْلبَْلَوى تَْستَْغِربُوا الَ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا آِميَن.

 ُحواإْفرَ  اْلَمِسيحِ، آالَمِ  فِي اْشتََرْكتُمْ  َكَما بَلْ  َغِريٌب، أَْمرٌ  أََصابَُكمْ  َكأَنَّهُ اْمتَِحانُِكْم،

 ُمْبتَِهِجيَن. أَْيًضا َمْجِدهِ  اْستِْعَلَنِ  فِي تَْفَرُحوا لَِكيْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (6 - 1:  93) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر اإلبَركسِ  وحِ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َغُب، اْنتَهَى َوبَْعَدَما َعهُْم، التََّلَِميذَ  بُولُسُ  َدَعا الشَّ  .َمِكُدونِيَّةَ  إِلَى لِيَْذهَبَ  َوَخَرجَ  َوَودَّ

ا  هََلََّس، إِلَى َجاءَ  َكثِيٍر، بَِكَلَمٍ  َوَوَعظَهُمْ  النََّواِحي تِْلكَ  فِي اْجتَازَ  قَدِ  َكانَ  َولَمَّ

 يَْصَعدَ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  َوهُوَ  َعلَْيِه، اْليَهُودِ  ِمنَ  َمِكيَدةٌ  َحَصلَتْ  إِذْ  ثُمَّ  أَْشهُرٍ  ثََلَثَةَ  فََصَرفَ 

 اتَُرسُ ُسوبَ  أَِسيَّا إِلَى فََرافَقَهُ َمِكُدونِيَّةَ. طَِريقِ  َعلَى يَْرجعَ  أَنْ  َرْأيٌ  َصارَ  ُسوِريَّةَ، إِلَى

، ْربِيُّ  َوَغايُوسُ  َوَسُكوْنُدسُ  أََرْستَْرُخسُ : تََسالُونِيِكي أَْهلِ  َوِمنْ  اْلبِيِريُّ  الدَّ

 يفِ  َواْنتَظَُرونَا َسبَقُوا هُؤالَءِ  َوتُُروفِيُمُس. تِيِخيُكسُ : أَِسيَّا أَْهلِ  َوِمنْ  َوتِيُموثَاُوسُ 

اَوأَ  تَُرَواَس.  فِي نَاهُمْ َوَوافَيْ  فِيلِبِّي، ِمنْ  اْلفَِطيرِ  أَيَّامِ  بَْعدَ  اْلبَْحرِ  فِي فََسافَْرنَا نَْحنُ  مَّ

 أَيَّاٍم. َسْبَعةَ  َصَرْفنَا َحْيثُ  تَُرَواَس، إِلَى أَيَّامٍ  َخْمَسةِ 

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة  َسة، آميلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   ن.هللاَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 - 14:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .آمينَعلي َجميعنا  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
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ا ُ  أَمَّ هُوِر، قِبَلُ  َمْلُكنَا فَهُوَ  هللاَّ َدتْ  أَْنتَ  اأْلَْرِض. َوْسطِ  فِي َخََلًصا َصنَعَ  الدُّ  بَْحرَ الْ  َشدَّ

تَِك، ُ  يَا قُمْ  اْلِميَاِه، َعلَى التَّنَانِينِ  ُرُؤوسُ  َسَحقَتْ  أَْنتَ  بِقُوَّ ،لِقََضائِ  فإقضِ  هللاَّ  َواَل  يِّ

ِعينَ  َصْوتَ  تَنسَ   .هَلِّلُويَا .إِلَْيكَ  اْلُمتََضرِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ا بَ  يَُعلُِّم. َوَكانَ  اْلهَْيَكِل، إِلَى يَُسوعُ  َصِعدَ  ْنتََصَف،إ قَدِ  اْلِعيدُ  َكانَ  َولَمَّ  ْليَهُودُ ا فَتََعجَّ

 لِيِميتَعْ » :َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَهُمْ  «يَتََعلَّْم؟ لَمْ  َوهُوَ  اْلُكتَُب، يَْعِرفُ  هَذا َكْيفَ : »قَائِلِينَ 

 هُوَ  لْ هَ  التَّْعلِيَم، يَْعِرفُ  َمِشيئَتَهُ يَْعَملَ  أَنْ  أََحدٌ  َشاءَ  إِنْ  أَْرَسلَنِي. لِلَِّذي بَلْ  لِي لَْيسَ 

ا نَْفِسِه، َمْجدَ  يَْطلُبُ  نَْفِسهِ  ِمنْ  يَتََكلَّمُ  َمنْ  نَْفِسي. ِمنْ  أَنَا أَتََكلَّمُ  أَمْ  هللاِ، ِمنَ   نْ مَ  َوأَمَّ

 مُ أَْعطَاكُ  قَدْ  ُموَسى أَلَْيسَ  ظُْلٌم. فِيهِ  َولَْيسَ  َصاِدقٌ  فَهُوَ  أَْرَسلَهُ الَِّذي َمْجدَ  يَْطلُبُ 

 ْلَجْمعُ ا أََجابَ  «تَْقتُلُونِي؟ أَنْ  تَْطلُبُونَ  لَِماَذا النَّاُموسَ  يَْعَملُ  ِمْنُكمْ  أََحدٌ  َولَْيسَ  النَّاُموَس؟

 اَواِحدً  َعَمَلً : »لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  «يَْقتُلََك؟ أَنْ  يَْطلُبُ  َمنْ  َشْيطَانٌ  بِكَ :»َوقَالُوا

بُونَ  َعِمْلتُ   ِمنَ  لْ بَ  ُموَسى، ِمنْ  أَنَّهُ لَْيسَ  اْلِختَاَن، ُموَسى أَْعطَاُكمْ  لِهَذا َجِميًعا. فَتَتََعجَّ

ْبتِ  فَفِي اآلبَاءِ  ْبِت، فِي اْلِختَانَ  يَْقبَلُ  اإِلْنَسانُ  َكانَ  فَإِنْ  اإِلْنَساَن. تَْختِنُونَ  السَّ  لِئََلَّ  السَّ

بْ  فِي ُكلَّهُ إِْنَسانًا َشفَْيتُ  ألَنِّي َعلَيَّ  أَفَتَْسَخطُونَ  ُموَسى، نَاُموسُ  يُْنقَضَ   الَ  ِت؟السَّ



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 :أُوُرَشلِيمَ  أَْهلِ  ِمنْ  قَْومٌ  فَقَالَ  .«َعاِدالً  ُحْكًما اْحُكُموا بَلِ  الظَّاِهرِ  َحَسبَ  تَْحُكُموا

 ْيئًاشَ  لَهُ يَقُولُونَ  َوالَ  ِجهَاًرا يَتََكلَّمُ  هُوَ  َوهَا يَْقتُلُوهُ؟ أَنْ  يَْطلُبُونَ  الَِّذي هُوَ  هَذا أَلَْيسَ »

َؤَساءَ  أَلََعلَّ   هَُو، أَْينَ  ِمنْ  نَْعلَمُ  هَذا َولِكنَّ  َحقًّا؟ اْلَمِسيحُ  هُوَ  هَذا أَنَّ  يَقِينًا َعَرفُوا الرُّ

ا  فِي يَُعلِّمُ  َوهُوَ  يَُسوعُ  فَنَاَدى «هُوَ  أَْينَ  ِمنْ  أََحدٌ  يَْعِرفُ  الَ  َجاءَ  فََمتَى اْلَمِسيحُ  َوأَمَّ

 ِذيالَّ  بَلِ  آِت، لَمْ  نَْفِسي َوِمنْ  أَنَا، أَْينَ  ِمنْ  َوتَْعِرفُونَ  تَْعِرفُونَنِي: »قِائَِلً  اْلهَْيَكلِ 

 . «أَْرَسلَنِي َوهُوَ  ِمْنهُ، ألَنِّي أَْعِرفُهُ أَنَا تَْعِرفُونَهُ. لَْستُمْ  أَْنتُمْ  الَِّذي َحق، هُوَ  أَْرَسلَنِي

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِمن اإلسبوع الَرابِع من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 العَشيه

 (4 - 1:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي 
 

 0 ، 9:  192 مز

بِّ  ِميَراثَ  هوذا نَْوًما، أَِحبَّائِهِ  أَْعطَى َما إَِذا  .هَلِّلُويَا .اْلبَنُونَ  الرَّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .األبد آمين إلي، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

يِسيُّونَ  إِلَْيهِ  َوإْجتََمعَ  ا أُوُرَشلِيَم. ِمنْ  قَاِدِمينَ  اْلَكتَبَةِ  ِمنَ  َوقَْومٌ  اْلفَرِّ  ِمنْ  ْعًضابَ  َرأَْوا َولَمَّ

يِسيِّينَ  ألَنَّ  الَُموا. َمْغُسولٍَة، َغْيرِ  أَيْ  َدنَِسٍة، بِأَْيدٍ  ُخْبًزا يَأُْكلُونَ  تََلَِميِذهِ   ُكلَّ وَ  اْلفَرِّ

ِكينَ  يَأُْكلُوَن، الَ  بِاْعتِنَاٍء، أَْيِديَهُمْ  يَْغِسلُوا لَمْ  إِنْ  اْليَهُودِ  يُ بِتَْقلِيدِ  ُمتََمسِّ  َوِمنَ  وخِ.الشُّ

كِ  تََسلَُّموهَا َكثِيَرةٌ  أُْخَرى َوأَْشيَاءُ  يَأُْكلُونَ  الَ  يَْغتَِسلُوا لَمْ  إِنْ  السُّوقِ   ِمنْ  هَا،بِ  لِلتََّمسُّ

ةٍ  نَُحاسٍ  َوآنِيَةِ  َوأَبَاِريقَ  ُكُؤوسٍ  َغْسلِ   .َوأَِسرَّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 بَاِكر

 (92 - 91:  4) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُهِمن 
 

 2 ، 2:  22 مز

ِ  اُْسُجُدوا  وِديَِّة،اْليَهُ بَنَاتُ  َوتَهَلَّلَتْ . فَفَِرْحتَ  َصْهيُونَ  َسِمْعت َمََلئَِكتِِه، َجِميعِ  يَا ّلِِلَّ

 .هَلِّلُويَا .َربُّ  يَا أَْحَكاِمكَ  أَْجلِ  ِمنْ 
 

الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

ِريِر؟ تَْحتَ  أَوْ  اْلِمْكيَالِ  تَْحتَ  لِيُوَضعَ  بِِسَراجٍ  يُْؤتَى هَلْ » :لَهُمْ  قَالَ  ثُمَّ   سَ أَلَيْ  السَّ

 ْعلََن.لِيُ إِالَّ  َمْكتُوًما َصارَ  َوالَ  يُْظهَُر، الَ  َخفِيٌّ  َشْيءٌ  لَْيسَ  ألَنَّهُ اْلَمنَاَرِة؟ َعلَى لِيُوَضعَ 

ْمعِ، أُُذنَانِ  ألََحدٍ  َكانَ  إِنْ   لَِّذيا بِاْلَكْيلِ  تَْسَمُعونَ  َما اْنظُُروا» :لَهُمُ  َوقَالَ  .«فَْليَْسَمعْ  لِلسَّ

اِمُعوَن. أَيُّهَا لَُكمْ  َويَُزادُ  لَُكمْ  يَُكالُ  تَِكيلُونَ  بِهِ  ا َسيُْعطَى، لَهُ َمنْ  ألَنَّ  السَّ  ْيسَ لَ  َمنْ  َوأَمَّ

ِ َدائِماً   .«ِمْنهُ َسيُْؤَخذُ  ِعْنَدهُ  فَالَِّذي لَهُ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 داسراءات القُ قِ 

 (96 - 99:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 فَْرَق. الَ  ألَنَّهُ يُْؤِمنُونَ  الَِّذينَ  ُكلِّ  َوَعلَى ُكلِّ  إِلَى اْلَمِسيحِ، بِيَُسوعَ  بِاإِليَمانِ  هللاِ  إَن بِرُّ 

ِرينَ  هللاِ، َمْجدُ  َوأَْعَوَزهُمْ  أَْخطَأُوا اْلَجِميعُ  إِذِ  انًا ُمتَبَرِّ  ُسوعَ بِيَ  الَِّذي بِاْلفَِداءِ  بِنِْعَمتِهِ  َمجَّ

َمهُ الَِّذي اْلَمِسيحِ، ِه، إِلْظهَارِ  بَِدِمِه، بِاإِليَمانِ  َكفَّاَرةً  هللاُ  قَدَّ ْفحِ  أَْجلِ  ِمنْ  بِرِّ  نِ عَ  الصَّ

الِفَةِ  اْلَخطَايَا هِ  إِلْظهَارِ  هللاِ. بِإِْمهَالِ  السَّ َمانِ  فِي بِرِّ ا لِيَُكونَ  اْلَحاِضِر، الزَّ رَ وَ  بَاّرً  يُبَرِّ

 .بِيَُسوَع الَمسيح اإِليَمانِ  ِمنَ  هُوَ  َمنْ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 

 

 (94 - 12:  0) الَكاثولِيُكون
 

 لتُكن، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

. بِاْلَعَملِ  بَلْ  بِاللَِّساِن، َوالَ  بِاْلَكَلَمِ  نُِحبَّ  الَ  أَْوالَِدي، يَا  ِمنَ  نَاأَنَّ  نَْعِرفُ  َوبِهَذا َواْلَحقِّ

اَمهُ. قُلُوبَنَا َونَُسكِّنُ  اْلَحقِّ   ُكلَّ  يَْعلَمُ وَ  قُلُوبِنَا، ِمنْ  أَْعظَمُ  فَاّلِلُ  قُلُوبُنَا الََمْتنَا إِنْ  ألَنَّهُ قُدَّ

 ِمْنهُ، نَالُ نَ  َسأَْلنَا َوَمْهَما هللاِ. نَْحوِ  ِمنْ  ثِقَةٌ  فَلَنَا قُلُوبُنَا، تَلُْمنَا لَمْ  إِنْ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا َشْيٍء.

 نُْؤِمنَ  أَنْ : َوِصيَّتُهُ ِهيَ  َوهِذهِ  أََماَمهُ. اْلَمْرِضيَّةَ  األَْعَمالَ  َونَْعَملُ  َوَصايَاهُ، نَْحفَظُ  ألَنَّنَا



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 فَظْ يَحْ  َوَمنْ  َوِصيَّةً. أَْعطَانَا َكَما بَْعًضا بَْعُضنَا َونُِحبَّ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  اْبنِهِ  بِاْسمِ 

 فِينَا. يَْثبُتُ  أَنَّهُ نَْعِرفُ  َوبِهَذا فِيهِ  َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتْ  َوَصايَاهُ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في  الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (00 - 03:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 بِيَِمينِهِ  هللاُ  َرفََّعهُ هَذا َخَشبٍَة. َعلَى إِيَّاهُ  ُمَعلِّقِينَ  قَتَْلتُُموهُ  أَْنتُمْ  الَِّذي يَُسوعَ  أَقَامَ  آبَائِنَا إِلهُ

 بِهِذهِ  لَهُ ُشهُودٌ  َونَْحنُ  اْلَخطَايَا. َوُغْفَرانَ  التَّْوبَةَ  إِْسَرائِيلَ  لِيُْعِطيَ  َوُمَخلًِّصا، َرئِيًسا

وحُ  األُُموِر، ا يُِطيُعونَهُ. لِلَِّذينَ  هللاُ  أَْعطَاهُ  الَِّذي أَْيًضا، اْلقُُدسُ  َوالرُّ  نِقُوا،حَ  َسِمُعوا فَلَمَّ

 يَْقتُلُوهُْم. أَنْ  يَتََشاَوُرونَ  َوَجَعلُوا

بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر  َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (22 - 24:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،َداُود النبي بركاتُهِمن َمزاميرأبينا 
 

 2 ، 1:  62 مز

ِ  ليتراءف ُ  لِيُبَاِرَكنَا. َويَْرَحُمنَا َعلَْينَا َوْجهُهُ َولِيُْظهَرَ  َويُبَاِرُكنَا، َعلَْينَا هللاَّ  إِلَهُنَا، هللاَّ

ُ  لِيُبَاِرَكنَا  .هَلِّلُويَا .هللاَّ
 

وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

دُ  ُكْنتُ  إِنْ » :يَُسوعُ  أََجابَ  ُدنِي، الَِّذي هُوَ  أَبِي َشْيئًا َمْجِدي فَلَْيسَ  نَْفِسي أَُمجِّ  يَُمجِّ

ا تَْعِرفُونَهُ َولَْستُمْ  إِلهُُكْم، إِنَّهُ أَْنتُمْ  تَقُولُونَ  الَِّذي  لَْستُ  إِنِّي قُْلتُ  َوإِنْ  فَأَْعِرفُهُ أَنَا َوأَمَّ

 يََرى أَنْ بِ  تَهَلَّلَ  إِْبَراِهيمُ  أَبُوُكمْ  قَْولَهُ. َوأَْحفَظُ  أَْعِرفُهُ لِكنِّي َكاِذبًا، ِمْثلَُكمْ  أَُكونُ  أَْعِرفُهُ

 أَفََرأَْيتَ  بَْعُد، َسنَةً  َخْمُسونَ  لَكَ  لَْيسَ » :اْليَهُودُ  لَهُ فَقَالَ  .«َوفَِرحَ  فََرأَى يَْوِمي

 .«ائِنٌ كَ  أَنَا إِْبَراِهيمُ  يَُكونَ  أَنْ  قَْبلَ : لَُكمْ  أَقُولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ » :يَُسوعُ  لَهُمْ  قَالَ  «إِْبَراِهيَم؟

ا لِيَْرُجُموهُ  ِحَجاَرةً  فََرفَُعوا  ِطِهمْ َوسْ  فِي ُمْجتَاًزا اْلهَْيَكلِ  ِمنَ  َوَخَرجَ  فَإْختَفَى يَُسوعُ  أَمَّ

ِ َدائِماً   . هَكَذا َوَمَضى   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 ِمن اإلسبوع الَرابِع من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
 

 العَشيه

 (12 - 13:  2) َمرقُس
 

 سَمرقُ ار نا مَ بِشارة ُمعلمِ  س، فَصُل ِمنيل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  23 مز

 لَِّذينَ اَ  َويَْخِزي، َخلَفٍ  إِلَى َولِيَْرتَدَّ . َوأُْعنَى أَْسَرعُ  َربُّ  يَا َمُعونَتِي، إِلَى إْلتَفَتَ  أللَّهُمَّ 

ا لِي يَْصنَُعوا أَنْ  يُِريُدونَ   .هَلِّلُويَا .َشّرً
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

فِينَةَ  َدَخلَ  َولِْلَوْقتِ  يسِ  فََخَرجَ  َدْلَمانُوثَةَ. نََواِحي إِلَى َوَجاءَ  تََلَِميِذهِ  َمعَ  السَّ  يُّونَ اْلفَرِّ

َماِء، ِمنَ  آيَةً  ِمْنهُ طَالِبِينَ  يَُحاِوُرونَهُ َواْبتََدأُوا بُوهُ. لَِكيْ  السَّ  :قَالَ وَ  بُِروِحهِ  فَتَنَهَّدَ  يَُجرِّ

 َكهُمْ تَرَ  ثُمَّ  .«آيَةً  اْلِجيلُ  هَذا يُْعطَى لَنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  اَْلَحقَّ  آيَةً؟ اْلِجيلُ  هَذا يَْطلُبُ  لَِماَذا»

فِينَةَ  أَْيًضا َوَدَخلَ   َعهُمْ مَ  يَُكنْ  َولَمْ  ُخْبًزا، يَأُْخُذوا أَنْ  َونَُسوا اْلَعْبِر. إِلَى َوَمَضى السَّ

فِينَةِ  فِي ُزوا ْنظُُرواإ: »قَائَِلً  َوأَْوَصاهُمْ  َواِحٌد. َرِغيفٌ  إِالَّ  السَّ  َخِميرِ  ِمنْ  َوتََحرَّ

يِسيِّينَ  ِ َدائِماً   .«ِهيُروُدسَ  َوَخِميرِ  اْلفَرِّ  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (92 - 96:  4) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َجِميِعنا.َعلي  ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 2 ، 1:  23 مز

ا. َوأُْعنَى أَْسَرعُ  َربُّ  يَا َمُعونَتِي، إِلَى إْلتَفَتَ  اَللَّهُمَّ   للَّهُمَّ ا َوفَقِيُر، فَِمْسِكينِ  أَنَا َوأَمَّ

 .هَلِّلُويَا .أَْعنِي
 

ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ْيَلً لَ  َويَقُومُ  َويَنَامُ  األَْرِض، َعلَى اْلبَِذارَ  يُْلقِي إِْنَسانًا َكأَنَّ : هللاِ  َملَُكوتُ  هَكَذا» :َوقَالَ 

 ثََمرٍ بِ  تَأْتِي َذاتِهَا ِمنْ  األَْرضَ  ألَنَّ  َكْيَف، يَْعلَمُ  الَ  َوهُوَ  َويَْنُمو، يَْطلُعُ  َواْلبَِذارُ  َونَهَاًرا،

الً  ْنبُِل. فِي َمآلنَ  قَْمًحا ثُمَّ  ُسْنبَُلً، ثُمَّ  نَبَاتًا، أَوَّ ا السُّ  ْلَوْقتِ فَلِ  الثََّمُر، أَْدَركَ  َمتَى َوأَمَّ

ِ َدائِماً   .«َحَضرَ  قَدْ  اْلَحَصادَ  ألَنَّ  اْلِمْنَجلَ  يُْرِسلُ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 داسراءات القُ قِ 

 (01 - 92:  0) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

َلَّ  األَْعَماِل؟ أَبِنَاُموسِ  نَاُموٍس؟ بِأَيِّ  إْنتَفَى قَدِ  االْفتَِخاُر؟ فَأَْينَ   إِليَماِن.ا بِنَاُموسِ  بَلْ  كَّ

رُ  اإِلْنَسانَ  أَنَّ  نَْحِسبُ  إًِذا  قَْط؟فَ  لِْليَهُودِ  هللاُ  أَمِ  النَّاُموِس. أَْعَمالِ  بُِدونِ  بِاإِليَمانِ  يَتَبَرَّ

رُ  الَِّذي هُوَ  َواِحٌد، هللاَ  ألَنَّ  أَْيًضا. لِألَُممِ  بَلَى، أَْيًضا؟ لِألَُممِ  أَلَْيسَ   اْلِختَانَ  َسيُبَرِّ

 .نَّاُموسَ ال نُثَبِّتُ  بَلْ  َحاَشا بِاإِليَماِن؟ النَّاُموسَ  أَفَنُْبِطلُ  بِاإِليَماِن. َواْلُغْرلَةَ  بِاإِليَمانِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 

 

 (6 - 1:  4) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

قُوا الَ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا  ألَنَّ  هللاِ؟ ِمنَ  ِهيَ  هَلْ : األَْرَواحَ  اْمتَِحنُوا بَلِ  ُروحٍ، ُكلَّ  تَُصدِّ

 يَْعتَِرفُ  حٍ ُرو ُكلُّ : هللاِ  ُروحَ  تَْعِرفُونَ  بِهَذا اْلَعالَِم. إِلَى َخَرُجوا قَدْ  َكثِيِرينَ  َكَذبَةً  أَْنبِيَاءَ 

 ُسوعَ بِيَ  يَْعتَِرفُ  الَ  ُروحٍ  َوُكلُّ  هللاِ، ِمنَ  فَهُوَ  اْلَجَسدِ  فِي َجاءَ  قَدْ  أَنَّهُ اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ 

 الَِّذي اْلَمِسيحِ  ِضدِّ  ُروحُ  هُوَ  َوهَذا هللاِ  ِمنَ  فَلَْيسَ  اْلَجَسِد، فِي َجاءَ  قَدْ  أَنَّهُ اْلَمِسيحِ 

 ألَنَّ  َغلَْبتُُموهُمْ  َوقَدْ  األَْوالَُد، أَيُّهَا هللاِ  ِمنَ  أَْنتُمْ  اْلَعالَِم. فِي هُوَ  َواآلنَ  يَأْتِي، أَنَّهُ َسِمْعتُمْ 



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 ِمنَ  يَتََكلَُّمونَ  ذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ  اْلَعالَمِ  ِمنَ  هُمْ  اْلَعالَِم. فِي الَِّذي ِمنَ  أَْعظَمُ  فِيُكمْ  الَِّذي

 لَنَا. يَْسَمعُ  هللاَ  يَْعِرفُ  فََمنْ  هللاِ  ِمنَ  نَْحنُ  لَهُْم. يَْسَمعُ  َواْلَعالَمُ  اْلَعالَِم،

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ َمْن يَعمُل 

 

 

 (06 - 04:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

يِسيٌّ  َرُجلٌ  اْلَمْجَمعِ  فِي فَقَامَ  مٌ  لِلنَّاُموِس، ُمَعلِّمٌ  َغَماالَئِيُل، اْسُمهُ فَرِّ  عِ َجِمي ِعْندَ  ُمَكرَّ

ْعِب، ُسلُ  يُْخَرجَ  أَنْ  َوأََمرَ  الشَّ َجالُ  أَيُّهَا»  :لَهُمْ  قَالَ  ثُمَّ  قَلِيَلً. الرُّ  اإِلْسَرائِيلِيُّوَن، الرِّ

 ْبلَ قَ  ألَنَّهُ تَْفَعلُوا. أَنْ  ُمْزِمُعونَ  أَْنتُمْ  َما فِي النَّاسِ  هُؤالَءِ  ِجهَةِ  ِمنْ  ألَْنفُِسُكمْ  إْحتَِرُزوا

َجالِ  ِمنَ  َعَددٌ  بِهِ  اْلتََصقَ  الَِّذي َشْيٌء، إِنَّهُ نَْفِسهِ  َعنْ  قَائَِلً  ثُوَداسُ  قَامَ  األَيَّامِ  هِذهِ   الرِّ

ُدوا إِلَْيهِ  اْنقَاُدوا الَِّذينَ  َوَجِميعُ  قُتَِل، الَِّذي أَْربَِعِمئٍَة، نَْحوُ   َشْيَء. الَ  َوَصاُروا تَبَدَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 04:  13) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 4 ، 1:  94 مز

بِّ  اِكنِينَ  َوَجِميعِ  اَْلَمْسُكونَةُ  َوَكَمالِهَا، اأْلَْرضُ  لِلرَّ  قِيُّ اَلنَّ  بِيََدْيِه، اَلطَّاِهرُ . فِيهَا السَّ

 .هَلِّلُويَا .بِقَْلبِهِ 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ولئِكَ ألُ  آلِهَةٌ  قَالَ  إِنْ  آلِهَةٌ؟ إِنَُّكمْ  قُْلتُ  أَنَا: نَاُموِسُكمْ  فِي َمْكتُوبًا أَلَْيسَ : »يَُسوعُ  أََجابَهُمْ 

َسهُ فَالَِّذي اْلَمْكتُوُب، يُْنقَضَ  أَنْ  يُْمِكنُ  َوالَ  هللاِ، َكلَِمةُ  إِلَْيِهمْ  َصاَرتْ  الَِّذينَ   آلبُ ا قَدَّ

ُف، إِنَّكَ : لَهُ أَتَقُولُونَ  اْلَعالَِم، إِلَى َوأَْرَسلَهُ  لَْستُ  تُ ُكنْ  إِنْ  هللاِ؟ اْبنُ  إِنِّي: قُْلتُ  ألَنِّي تَُجدِّ

 وافَآِمنُ  بِي تُْؤِمنُوا لَمْ  فَإِنْ  أَْعَمُل، ُكْنتُ  إِنْ  َولِكنْ  بِي. تُْؤِمنُوا فََلَ  أَبِي أَْعَمالَ  أَْعَملُ 

 . «فِيهِ  َوأَنَا فِيَّ  اآلبَ  أَنَّ  َوتُْؤِمنُوا تَْعِرفُوا لَِكيْ  بِاألَْعَماِل،

ِ َدائِماً    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 ِمن اإلسبوع الَرابِع من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
 

 العَشيه

 (90 - 12:  11)لُوقا 
 

البَشير،  الُوقار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،الطاهر بركاتُه التلميذُ 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 9 ، 1:  192 مز

 ُمْنذُ  قَاتَلُونِي َكثِيَرةً، ِمَراًرا إِْسَرائِيلُ  فَلَيَقِلُّ  ِصبَاَي، ُمْنذُ  َحاَربُونِي َكثِيَرةٌ  ِمَراًرا

، ُروا لَمْ  َوإِنَّهُمْ  َشبَابِيٍّ  .هَلِّلُويَا .َعلَى يُقَدِّ
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

 ُمْنقَِسمٍ  َوبَْيتٍ  تَْخَرُب، َذاتِهَا َعلَى ُمْنقَِسَمةٍ  َمْملََكةٍ  ُكلُّ » :لَهُمْ  َوقَالَ  أَْفَكاَرهُْم، فََعلِمَ 

ْيطَانُ  َكانَ  فَإِنْ  يَْسقُطُ. بَْيتٍ  َعلَى  َمْملََكتُهُ؟ تُ تَْثبُ فََكْيفَ  َذاتِِه، َعلَى يَْنقَِسمُ  أَْيًضا الشَّ

يَاِطيَن. أُْخِرجُ  بِبَْعلََزبُولَ  إِنِّي: تَقُولُونَ  ألَنَُّكمْ   ْخِرجُ أُ  بِبَْعلََزبُولَ  أَنَا ُكْنتُ  فَإِنْ  الشَّ

يَاِطيَن،  ْنتُ كُ  إِنْ  َولِكنْ  قَُضاتَُكْم. يَُكونُونَ  هُمْ  لِذلِكَ  يُْخِرُجوَن؟ بَِمنْ  فَأَْبنَاُؤُكمْ  الشَّ

يَاِطيَن، أُْخِرجُ  هللاِ  بِأَْصبعِ   َداَرهُ  اْلقَِويُّ  يَْحفَظُ  ِحينََما هللاِ. َملَُكوتُ  َعلَْيُكمْ  أَْقبَلَ  فَقَدْ  الشَّ

 يَْنِزعُ وَ  يَْغلِبُهُ، فَإِنَّهُ ِمْنهُ أَْقَوى هُوَ  َمنْ  َجاءَ  َمتَى َولِكنْ  أََماٍن. فِي أَْمَوالُهُ نُ ُمتََسلًِّحا،تَُكو

عُ  َعلَْيِه، اتََّكلَ  الَِّذي اْلَكاِملَ  ِسَلََحهُ ، فَهُوَ  َمِعي لَْيسَ  َمنْ  َغنَائَِمهُ. َويَُوزِّ  الَ  َوَمنْ  َعلَيَّ

قُ  فَهُوَ  َمِعي يَْجَمعُ  ِ َدائِماً    .«يُفَرِّ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (06 - 01:  2) يُوَحنا
 

 نايُوحَ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 13:  146 مز

بُّ  يَْملِكُ  ْهِر، إِلَى الرَّ  .هَلِّلُويَا .ِجيلٍ  إِلَى ِجيلٍ  ُمْنذُ  َصْهيُونُ  يَا َوإِلَهُكَ  الدَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 ِمنْ  رَ أَْكثَ  آيَاتٍ  يَْعَملُ  َجاءَ  َمتَى اْلَمِسيحَ  أَلََعلَّ » :َوقَالُوا اْلَجْمعِ، ِمنَ  َكثِيُرونَ  بِهِ  فَآَمنَ 

يِسيُّونَ  َسِمعَ  «هَذا؟ َعِملَهَا الَّتِي هِذهِ   فَأَْرَسلَ  نَْحِوِه، ِمنْ  بِهَذا يَتَنَاَجْونَ  اْلَجْمعَ  اْلفَرِّ

يِسيُّونَ  اًما هَنَةِ اْلكَ  َوُرَؤَساءُ  اْلفَرِّ  اَزَمانً  َمَعُكمْ  أَنَا» :يَُسوعُ  لَهُمْ  فَقَالَ  لِيُْمِسُكوهُ. ُخدَّ

 أَُكونُ  ْيثُ َوحَ  تَِجُدونَنِي، َوالَ  َستَْطلُبُونَنِي أَْرَسلَنِي. الَِّذي إِلَى أَْمِضي ثُمَّ  بَْعُد، يَِسيًرا

 يَْذهَبَ  نْ أَ  ُمْزِمعٌ  هَذا أَْينَ  إِلَى:»بَْينَهُمْ  فِيَما اْليَهُودُ  فَقَالَ  .«تَأْتُوا أَنْ  أَْنتُمْ  تَْقِدُرونَ  الَ  أَنَا

 انِيِّيَن؟اْليُونَ  َويَُعلِّمَ  اْليُونَانِيِّينَ  َشتَاتِ  إِلَى يَْذهَبَ  أَنْ  ُمْزِمعٌ  أَلََعلَّهُ نَْحُن؟ نَِجَدهُ  الَ  َحتَّى

 أَْنتُمْ  تَْقِدُرونَ  الَ  أَنَا أَُكونُ  َوَحْيثُ  تَِجُدونَنِي، َوالَ  َستَْطلُبُونَنِي: قَالَ  الَِّذي اْلقَْولُ  هَذا َما

ِ َدائِماً   . «تَأْتُوا؟ أَنْ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (14 - 1:  1) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ لتُكن بََرَكتُهُ المقدسة ف أفسس، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

يِسينَ  إِلَى هللاِ، بَِمِشيئَةِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َرُسولُ  بُولُُس،  َس،أَفَسُ  فِي الَِّذينَ  اْلقِدِّ

بِّ  أَبِينَا هللاِ  ِمنَ  َوَسَلَمٌ  لَُكمْ  نِْعَمةٌ : يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  فِي َواْلُمْؤِمنِينَ   ْلَمِسيحِ.ا يَُسوعَ  َوالرَّ

َماِويَّاتِ ال فِي ُروِحيَّةٍ  بََرَكةٍ  بُِكلِّ  بَاَرَكنَا الَِّذي اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  َربِّنَا أَبُو هللاُ  ُمبَاَركٌ   سَّ

يِسينَ  لِنَُكونَ  اْلَعالَِم، تَأِْسيسِ  قَْبلَ  فِيهِ  اْختَاَرنَا َكَما اْلَمِسيحِ، فِي اَمهُ ْومٍ لَ  َوبَِلَ  قِدِّ  فِي قُدَّ

ةِ  َحَسبَ  لِنَْفِسِه، اْلَمِسيحِ  بِيَُسوعَ  لِلتَّبَنِّي فََعيَّنَنَا َسبَقَ  إِذْ  اْلَمَحبَِّة،  لَِمْدحِ  ِشيئَتِِه،مَ  َمَسرَّ

 ْفَرانُ غُ  بَِدِمِه، اْلفَِداءُ  لَنَا فِيهِ  الَِّذي اْلَمْحبُوِب، فِي َعلَْينَا بِهَا أَْنَعمَ  الَّتِي نِْعَمتِهِ  َمْجدِ 

فَنَا إِذْ  َوفِْطنٍَة، ِحْكَمةٍ  بُِكلِّ  لَنَا أَْجَزلَهَا الَّتِي نِْعَمتِِه، ِغنَى َحَسبَ  اْلَخطَايَا،  ِسرِّ بِ  َعرَّ

تِهِ  َحَسبَ  َمِشيئَتِِه،  ُكلَّ  َمعَ لِيَجْ  األَْزِمنَِة، ِمْلءِ  لِتَْدبِيرِ  نَْفِسِه، فِي قََصَدهَا الَّتِي َمَسرَّ

َماَواتِ  فِي َما اْلَمِسيحِ، فِي َشْيءٍ   اأَْيضً  فِيهِ  الَِّذي َذاَك. فِي األَْرِض، َعلَى َوَما السَّ

 ِشيئَتِِه،مَ  َرْأيِ  َحَسبَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  يَْعَملُ  الَِّذي قَْصدِ  َحَسبَ  َسابِقًا ُمَعيَّنِينَ  نَِصيبًا، نِْلنَا

 ْنتُْم،أَ  أَْيًضا فِيهِ  الَِّذي اْلَمِسيحِ. فِي َرَجاُؤنَا َسبَقَ  قَدْ  الَِّذينَ  نَْحنُ  َمْجِدِه، لَِمْدحِ  لِنَُكونَ 

، َكلَِمةَ  َسِمْعتُمْ  إِذْ   حِ بُِرو ُختِْمتُمْ  آَمْنتُمْ  إِذْ  أَْيًضا فِيهِ  الَِّذي َخَلَِصُكُم، إِْنِجيلَ  اْلَحقِّ

 .َمْجِدهِ  لَِمْدحِ  اْلُمْقتَنَى، لِفَِداءِ  ِميَراثِنَا، ُعْربُونُ  هُوَ  الَِّذي اْلقُدُّوِس، اْلَمْوِعدِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،آبائي وإْخَوتياِحنا يا عمةُ هللاَّ
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 (1:  2 - 12:  4) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 َرْفنَاعَ  قَدْ  َونَْحنُ  هللاِ. فِي َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتُ  فَاّلِلُ  هللاِ، اْبنُ  هُوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  إْعتََرفَ  َمنِ 

ْقنَا  َوهللاُ  هللاِ  يفِ  يَْثبُتْ  اْلَمَحبَِّة، فِي يَْثبُتْ  َوَمنْ  َمَحبَّةٌ، هللَاُ  فِينَا ّلِلِ  الَّتِي اْلَمَحبَّةَ  َوَصدَّ

لَتِ  بِهَذا فِيِه. يِن، يَْومِ  فِي ثِقَةٌ  لَنَا يَُكونَ  أَنْ : فِينَا اْلَمَحبَّةُ  تََكمَّ  هَذا فِي وَ هُ  َكَما ألَنَّهُ الدِّ

 اْلَخْوفَ  تَْطَرحُ  اْلَكاِملَةُ  اْلَمَحبَّةُ  بَلِ  اْلَمَحبَِّة، فِي َخْوفَ  الَ  أَْيًضا. نَْحنُ  هَكَذا اْلَعالَِم،

ا َعَذابٌ  لَهُ اْلَخْوفَ  ألَنَّ  َخاِرجٍ  إِلَى لْ  فَلَمْ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ  نُِحبُّهُ نَْحنُ  اْلَمَحبَِّة. فِي يَتََكمَّ

الً. أََحبَّنَا هُوَ  ألَنَّهُ  ألَنَّ  َكاِذبٌ  فَهُوَ  أََخاهُ، َوأَْبَغضَ  «هللاَ  أُِحبُّ  إِنِّي» :أََحدٌ  قَالَ  إِنْ  أَوَّ

 هِذهِ  اَولَنَ  يُْبِصْرهُ؟ لَمْ  الَِّذي هللاَ  يُِحبَّ  أَنْ  يَْقِدرُ  َكْيفَ  أَْبَصَرهُ، الَِّذي أََخاهُ  يُِحبُّ  الَ  َمنْ 

 حُ اْلَمِسي هُوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  أَْيًضا. أََخاهُ  يُِحبُّ  هللاَ  يُِحبُّ  َمنْ  أَنَّ : ِمْنهُ اْلَوِصيَّةُ 

 أَْيًضا. ِمْنهُ اْلَمْولُودَ  يُِحبُّ  اْلَوالِدَ  يُِحبُّ  َمنْ  َوُكلُّ  هللاِ  ِمنَ  ُولِدَ  فَقَدْ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَمِ  ، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (40 - 06:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم   الُمقدَّ
 

 ْعَماالً أَ  ُمْمتَلِئَةً  َكانَتْ  هِذهِ  َغَزالَةُ  تَْرَجَمتُهُ الَِّذي طَابِيثَا، اْسُمهَا تِْلِميَذةٌ  يَافَا فِي َوَكانَ 

 َوَماتَْت، َمِرَضتْ  أَنَّهَا األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي َوَحَدثَ  تَْعَملُهَا. َكانَتْ  َوإِْحَسانَاتٍ  َصالَِحةً 



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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لُوهَا ةُ  َكانَتْ  َوإِذْ  ِعلِّيٍَّة. فِي َوَوَضُعوهَا فََغسَّ  نَّ أَ  التََّلَِميذُ  َوَسِمعَ  يَافَا، ِمنْ  قَِريبَةً  لُدَّ

 فَقَامَ  .إِلَْيِهمْ  يَْجتَازَ  أَنْ  َعنْ  يَتََوانَى الَ  أَنْ  إِلَْيهِ  يَْطلُبَانِ  َرُجلَْينِ  أَْرَسلُوا فِيهَا، بُْطُرسَ 

ا َمَعهَُما َوَجاءَ  بُْطُرسُ   َراِملِ األَ  َجِميعُ  لََدْيهِ  فََوقَفَتْ  اْلِعلِّيَِّة، إِلَى بِهِ  َصِعُدوا َوَصلَ  فَلَمَّ

ا َوثِيَابًا أَْقِمَصةً  َويُِرينَ  يَْبِكينَ  . َوِهيَ  َغَزالَةُ  تَْعَملُ  َكانَتْ  ِممَّ  بُْطُرسُ  فَأَْخَرجَ  َمَعهُنَّ

 طَابِيثَا، ايَ : »َوقَالَ  اْلَجَسدِ  إِلَى اْلتَفَتَ  ثُمَّ  َوَصلَّى، ُرْكبَتَْيهِ  َعلَى ثَاَوجَ  َخاِرًجا، اْلَجِميعَ 

ا َعْينَْيهَا فَفَتََحتْ  «قُوِمي  نَاَدى مَّ ثُ  َوأَقَاَمهَا يََدهُ  فَنَاَولَهَا َجلََسْت، بُْطُرسَ  أَْبَصَرتْ  َولَمَّ

يِسينَ   فَآَمنَ  ُكلِّهَا، يَافَا فِي َمْعلُوًما ذلِكَ  فََصارَ  َحيَّةً. َوأَْحَضَرهَا َواألََراِملَ  اْلقِدِّ

. َكثِيُرونَ  بِّ  َدبَّاغٍ. َرُجل ِسْمَعانَ  ِعْندَ  يَافَا، فِي َكثِيَرةً  أَيَّاًما َوَمَكثَ  بِالرَّ

 ِ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.اْلُمقَدَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (94 - 14:  2) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  2، 2:  11 مز

رِّ  فَاِعلُ  دُ  أََماَمهُ، َمْرُذولٌ  الشَّ بَّ  يَتَّقُونَ  الَِّذينَ  َويَُمجِّ  .هَلِّلُويَا .الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
  



 ِمن اإلسبوع الَرابع من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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ا بَ  يَُعلُِّم. َوَكانَ  اْلهَْيَكِل، إِلَى يَُسوعُ  َصِعدَ  اْنتََصَف، قَدِ  اْلِعيدُ  َكانَ  َولَمَّ  ْليَهُودُ ا فَتََعجَّ

 لِيِميتَعْ » :َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَهُمْ  «يَتََعلَّْم؟ لَمْ  َوهُوَ  اْلُكتَُب، يَْعِرفُ  هَذا َكْيفَ : »قَائِلِينَ 

 هُوَ  لْ هَ  التَّْعلِيَم، يَْعِرفُ  َمِشيئَتَهُ يَْعَملَ  أَنْ  أََحدٌ  َشاءَ  إِنْ  أَْرَسلَنِي. لِلَِّذي بَلْ  لِي لَْيسَ 

ا نَْفِسِه، َمْجدَ  يَْطلُبُ  نَْفِسهِ  ِمنْ  يَتََكلَّمُ  َمنْ  نَْفِسي. ِمنْ  أَنَا أَتََكلَّمُ  أَمْ  هللاِ، ِمنَ   نْ مَ  َوأَمَّ

 أَْعطَاُكمُ  قَدْ  ُموَسى أَلَْيسَ  ظُْلٌم. فِيهِ  َولَْيسَ  َصاِدقٌ  فَهُوَ  أَْرَسلَهُ الَِّذي َمْجدَ  يَْطلُبُ 

 ْلَجْمعُ ا أََجابَ  «تَْقتُلُونِي؟ أَنْ  تَْطلُبُونَ  لَِماَذا النَّاُموسَ  يَْعَملُ  ِمْنُكمْ  أََحدٌ  َولَْيسَ  النَّاُموَس؟

 ًداَواحِ  َعَمَلً » :لَهُمْ  َوقَالَ  يَُسوعُ  أََجابَ  «يَْقتُلََك؟ أَنْ  يَْطلُبُ  َمنْ  َشْيطَانٌ  بِكَ » :َوقَالُوا

بُونَ  َعِمْلتُ   ِمنَ  لْ بَ  ُموَسى، ِمنْ  أَنَّهُ لَْيسَ  اْلِختَاَن، ُموَسى أَْعطَاُكمْ  لِهَذا َجِميًعا. فَتَتََعجَّ

ْبتِ  فَفِي اآلبَاءِ  ْبِت، فِي اْلِختَانَ  يَْقبَلُ  اإِلْنَسانُ  َكانَ  فَإِنْ  اإِلْنَساَن. تَْختِنُونَ  السَّ  لِئََلَّ  السَّ

بْ  فِي ُكلَّهُ إِْنَسانًا َشفَْيتُ  ألَنِّي َعلَيَّ  أَفَتَْسَخطُونَ  ُموَسى، نَاُموسُ  يُْنقَضَ   الَ  ِت؟السَّ

ِ َدائِماً   . «َعاِدالً  ُحْكًما اْحُكُموا بَلِ  الظَّاِهرِ  َحَسبَ  تَْحُكُموا   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من الَخمِسين الُمقَدسة َخاِمسيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
 

 العَشيه

 (40 - 91:  2)ُمرقُس 
 

 سُمرقُ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2:  40 مز

، يَا َحِزينَةٌ  أَْنتِ  لَِماَذا لِي تُْزِعِجينَنِي، َولَِماَذا نَْفِسيُّ ِ، َعلَى تََوكُّ  لَهُ، ِرفُ أَْعتَ  فَإِنِّي هللاَّ

 .هَلِّلُويَا .إِلَِهيٌّ  هُوَ  َوْجِهي َخََلصُ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن م الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا ومَ ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

ا فِينَةِ  فِي يَُسوعُ  إْجتَازَ  َولَمَّ  ِعْندَ  َكانَ وَ  َكثِيٌر، َجْمعٌ  إِلَْيهِ  اْجتََمعَ  اْلَعْبِر، إِلَى أَْيًضا السَّ

ا َجاءَ  يَايُِرسُ  اْسُمهُ اْلَمْجَمعِ  ُرَؤَساءِ  ِمنْ  َواِحدٌ  َوإَِذا اْلبَْحِر.  قََدَمْيِه، ِعْندَ  َخرَّ  َرآهُ  َولَمَّ

ِغيَرةُ  اْبنَتِي» :قَائَِلً  َكثِيًرا إِلَْيهِ  َوطَلَبَ   يََدكَ  تََضعُ وَ  تَأْتِي لَْيتَكَ  نََسَمةٍ  آِخرِ  َعلَى الصَّ

 اْمَرأَةٌ وَ  يَْزَحُمونَهُ. َوَكانُوا َكثِيرٌ  َجْمعٌ  َوتَبَِعهُ َمَعهُ فََمَضى .«فَتَْحيَا لِتُْشفَى َعلَْيهَا

 ُكلَّ  فَقَتْ َوأَنْ  َكثِيِريَن، أَِطبَّاءَ  ِمنْ  َكثِيًرا تَأَلََّمتْ  َوقَدْ  َسنَةً، َعْشَرةَ  اْثنَتَيْ  ُمْنذُ  َدمٍ  بِنَْزفِ 

ا أَْرَدأَ. َحال إِلَى َصاَرتْ  بَلْ  َشْيئًا، تَْنتَفِعْ  َولَمْ  ِعْنَدهَا َما  تْ َجاءَ  بِيَُسوَع، َسِمَعتْ  لَمَّ

تْ  َوَراٍء، ِمنْ  اْلَجْمعِ  فِي  .«ُشفِيتُ  ثِيَابَهُ َولَوْ  َمَسْستُ  إِنْ » :قَالَتْ  ألَنَّهَا ثَْوبَهُ، َوَمسَّ

اِء. ِمنَ  بَِرئَتْ  قَدْ  أَنَّهَا ِجْسِمهَا فِي َوَعلَِمتْ  َدِمهَا، يَْنبُوعُ  َجفَّ  فَلِْلَوْقتِ   فَلِْلَوْقتِ  الدَّ

ةِ  نَْفِسهِ  فِي َشاِعًرا اْلَجْمعِ  بَْينَ  يَُسوعُ  اْلتَفَتَ   َمنْ » :َوقَالَ  ِمْنهُ، َخَرَجتْ  الَّتِي بِاْلقُوَّ



 من الَخمِسين الُمقَدسة َخاِمسيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
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 «نِي؟لََمسَ  َمنْ : َوتَقُولُ  يَْزَحُمَك، اْلَجْمعَ  تَْنظُرُ  أَْنتَ » :تََلَِميُذهُ  لَهُ فَقَالَ  «ثِيَابِي؟ لََمسَ 

ا هَذا. فََعلَتْ  الَّتِي لِيََرى َحْولَهُ يَْنظُرُ  َوَكانَ   ةٌ،َوُمْرتَِعدَ  َخائِفَةٌ  َوِهيَ  فََجاَءتْ  اْلَمْرأَةُ  َوأَمَّ

تْ  لَهَا، َحَصلَ  بَِما َعالَِمةً   دْ قَ  إِيَمانُكِ  اْبنَةُ، يَا: »لَهَا فَقَالَ  ُكلَّهُ. اْلَحقَّ  لَهُ َوقَالَتْ  فََخرَّ

 ارِ دَ  ِمنْ  َجاُءوا يَتََكلَّمُ  هُوَ  َوبَْينََما .«َدائِكِ  ِمنْ  َصِحيَحةً  َوُكونِي بَِسَلَمٍ  اْذهَبِي َشفَاِك،

 لَِوْقتِهِ  وعُ يَسُ  فََسِمعَ  «بَْعُد؟ اْلُمَعلِّمَ  تُْتِعبُ  لَِماَذا َماتَتْ  اْبنَتُكَ » :قَائِلِينَ  اْلَمْجَمعِ  َرئِيسِ 

 يَْتبَُعهُ ًداأَحَ  يََدعْ  َولَمْ  .«فَقَطْ  آِمنْ  تََخفْ  الَ » :اْلَمْجَمعِ  لَِرئِيسِ  فَقَالَ  قِيلَْت، الَّتِي اْلَكلَِمةَ 

 َوَرأَى اْلَمْجَمعِ  َرئِيسِ  بَْيتِ  إِلَى فََجاءَ  يَْعقُوَب. أََخا َويُوَحنَّا َويَْعقُوَب، بُْطُرسَ  إِالَّ 

ونَ  لَِماَذا» :لَهُمْ  َوقَالَ  فََدَخلَ  َكثِيًرا. َويَُوْلِولُونَ  يَْبُكونَ  َضِجيًجا  لَمْ  َوتَْبُكوَن؟ تَِضجُّ

بِيَّةُ  تَُمتِ  ا َعلَْيهِ  فََضِحُكوا .«نَائَِمةٌ  لِكنَّهَا الصَّ بِيَّةِ ا أَبَا َوأََخذَ  اْلَجِميَع، فَأَْخَرجَ  هُوَ  أَمَّ  لصَّ

هَا بِيَّةُ  َكانَتِ  َحْيثُ  َوَدَخلَ  َمَعهُ َوالَِّذينَ  َوأُمَّ بِيَّةِ  بِيَدِ  َوأَْمَسكَ  ُمْضطَِجَعةً، الصَّ  قَالَ وَ  الصَّ

 َمتِ قَا َولِْلَوْقتِ  قُوِمي.: أَقُولُ  لَكِ  َصبِيَّةُ، يَا: تَْفِسيُرهُ  يالَّذِ  «قُوِمي طَلِيثَا،:»لَهَا

بِيَّةُ   أَْوَصاهُمْ فَ  َعِظيًما. بَهَتًا فَبُِهتُوا َسنَةً  َعْشَرةَ  اْثنَتَيْ  اْبنَةَ  َكانَتِ  ألَنَّهَا َوَمَشْت، الصَّ

ِ َدائِماً   .لِتَأُْكلَ  تُْعطَى أَنْ  َوقَالَ  بِذلِكَ  أََحدٌ  يَْعلَمَ  الَ  أَنْ  َكثِيًرا  .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (04 - 03:  4) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َجميعنا آمينَعلي  ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

 12 ، 12:  112 مز

بِّ  يَِمين ةً، َصنََعتْ  الرَّ بِّ  بِأَْعَمالِ  َوأُْحَدثُ  أَْحيَا، بَلْ  بَْعدَ  أَُموتَ  فَلَنْ  قُوَّ   .اهَلِّلُويَ  .الرَّ



 من الَخمِسين الُمقَدسة َخاِمسيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1452 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، المجُد الدائمهللا الحي، الذي لهُ 
 

 َعتْ ُزرِ  َمتَى َخْرَدل، َحبَّةِ  ِمْثلُ  نَُمثِّلُهُ؟ َمثَل بِأَيِّ  أَوْ  هللاِ؟ َملَُكوتَ  نَُشبِّهُ بَِماَذا» :َوقَالَ 

 ُزِرَعتْ  َمتَى َولِكنْ  األَْرِض. َعلَى الَّتِي اْلبُُزورِ  َجِميعِ  أَْصَغرُ  فَِهيَ  األَْرضِ  فِي

 طُيُورُ  يعَ تَْستَطِ  َحتَّى َكبِيَرةً، أَْغَصانًا َوتَْصنَعُ  اْلبُقُوِل، َجِميعِ  أَْكبَرَ  َوتَِصيرُ  تَْطلُعُ 

َماءِ   انُواكَ  َحْسبََما يَُكلُِّمهُمْ  َكانَ  هِذهِ  ِمْثلِ  َكثِيَرةٍ  َوبِأَْمثَال .«ِظلِّهَا تَْحتَ  تَتَآَوى أَنْ  السَّ

ا يَُكلُِّمهُمْ  يَُكنْ  لَمْ  َمثَل َوبُِدونِ  يَْسَمُعوا، أَنْ  يَْستَِطيُعونَ  رُ يُ فََكانَ  إْنفَِرادٍ  َعلَى َوأَمَّ  فَسِّ

ِ َدائِماً   َشْيٍء. ُكلَّ  لِتََلَِميِذهِ   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 داسراءات القُ قِ 

 (2 - 4:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ا اوَ  َدْيٍن. َسبِيلِ  َعلَى بَلْ  نِْعَمٍة، َسبِيلِ  َعلَى األُْجَرةُ  لَهُ تُْحَسبُ  فََلَ  يَْعَملُ  الَِّذي أَمَّ  أَمَّ

رُ  بِالَِّذي يُْؤِمنُ  َولِكنْ  يَْعَمُل، الَ  الَِّذي ا. لَهُ يُْحَسبُ  فَإِيَمانُهُ اْلفَاِجَر، يُبَرِّ  يَقُولُ  اَكمَ  بِّرً

ا هللاُ  لَهُ يَْحِسبُ  الَِّذي اإِلْنَسانِ  تَْطِويبِ  فِي أَْيًضا َداُودُ   لِلَِّذينَ  طُوبَى: »أَْعَمال بُِدونِ  بِّرً

ُجلِ  طُوبَى َخطَايَاهُْم. َوُستَِرتْ  آثَاُمهُمْ  ُغفَِرتْ  بُّ  لَهُ يَْحِسبُ  الَ  الَِّذي لِلرَّ  .«َخِطيَّةً  الرَّ

 ِسبَ حُ  إِنَّهُ: نَقُولُ  ألَنَّنَا أَْيًضا؟ اْلُغْرلَةِ  َعلَى أَمْ  فَقَطْ  اْلِختَانِ  َعلَى هُوَ  التَّْطِويبُ  أَفَهَذا

ا اإِليَمانُ  إِلْبَراِهيمَ   .بِّرً

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ



 من الَخمِسين الُمقَدسة َخاِمسيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
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 (94 - 91:  0) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 ألَنَّنَا ْنهُ،مِ  نَنَالُ  َسأَْلنَا َوَمْهَما هللاِ. نَْحوِ  ِمنْ  ثِقَةٌ  فَلَنَا قُلُوبُنَا، تَلُْمنَا لَمْ  إِنْ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا

 بِاْسمِ  نُْؤِمنَ  أَنْ : َوِصيَّتُهُ ِهيَ  َوهِذهِ  أََماَمهُ. اْلَمْرِضيَّةَ  األَْعَمالَ  َونَْعَملُ  َوَصايَاهُ، نَْحفَظُ 

 َصايَاهُ وَ  يَْحفَظْ  َوَمنْ  َوِصيَّةً. أَْعطَانَا َكَما بَْعًضا بَْعُضنَا َونُِحبَّ  اْلَمِسيحِ، يَُسوعَ  اْبنِهِ 

وحِ  ِمنَ : فِينَا يَْثبُتُ  أَنَّهُ نَْعِرفُ  َوبِهَذا فِيهِ  َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتْ   أَْعطَانَا. الَِّذي الرُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (41 - 02:  2) اإلبَركِسيس
 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

بُّ  لَُكمُ  َسيُقِيمُ  ِمْثلِي نَبِيًّا: إِْسَرائِيلَ  لِبَنِي قَالَ  الَِّذي ُموَسى هُوَ  هَذا  إِْخَوتُِكمْ  نْ مِ  إِلهُُكمْ  الرَّ

يَِّة، فِي اْلَكنِيَسةِ  فِي َكانَ  الَِّذي هُوَ  هَذا تَْسَمُعوَن. لَهُ  َكلُِّمهُيُ َكانَ  الَِّذي اْلَمَلَكِ  َمعَ  اْلبَرِّ

 بَاُؤنَاآ َشأْ يَ  لَمْ  الَِّذي إِيَّاهَا. لِيُْعِطيَنَا َحيَّةً  أَْقَواالً  قَبِلَ  الَِّذي آبَائِنَا َوَمعَ  ِسينَاَء، َجبَلِ  فِي

: نَ لِهَاُرو قَائِلِينَ  ِمْصَر. إِلَى بِقُلُوبِِهمْ  َوَرَجُعوا َدفَُعوهُ  بَلْ  لَهُ، طَائِِعينَ  يَُكونُوا أَنْ 

مُ  آلِهَةً  لَنَا اْعَملْ   نَْعلَمُ  الَ  ِمْصرَ  أَْرضِ  ِمنْ  أَْخَرَجنَا الَِّذي ُموَسى هَذا ألَنَّ  أََماَمنَا، تَتَقَدَّ

نَِم، َذبِيَحةً  َوأَْصَعُدوا األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي ِعْجَلً  فََعِملُوا أََصابَهُ. َماَذا  أَْعَمالِ بِ  َوفَِرُحوا لِلصَّ

 أَْيِديِهْم.

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (03 - 92:  0) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

 2:  23 مز

ا  .طِّئتُبَ  فَََل  َربُّ  يَا َوُمْخلِِصي، ُمَعيَّنِي أُْعنَى أَْنتَ  أللَّهُمَّ  َوفَقِيٌر، فَِمْسِكينٌ  أَنَا َوأَمَّ

 .هَلِّلُويَا
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم
 

 يُوَحنَّا إِلَى فََجاُءوا التَّْطِهيِر. ِجهَةِ  ِمنْ  يَهُودٍ  َمعَ  يُوَحنَّا تََلَِميذِ  ِمنْ  ُمبَاَحثَةٌ  َوَحَدثَتْ 

، َعْبرِ  فِي َمَعكَ  َكانَ  الَِّذي هَُوَذا ُمَعلُِّم، يَا» :لَهُ َوقَالُوا  َشِهْدتَ  قَدْ  أَْنتَ  الَِّذي األُْرُدنِّ

ُد، هُوَ  لَهُ،  ذَ يَأْخُ  أَنْ  إِْنَسانٌ  يَْقِدرُ  الَ » :َوقَالَ  يُوَحنَّا أَجابَ  .«إِلَْيهِ  يَأْتُونَ  َواْلَجِميعُ  يَُعمِّ

َماِء. ِمنَ  أُْعِطيَ  قَدْ  يَُكنْ  لَمْ  إِنْ  َشْيئًا  أَنَا ْستُ لَ : قُْلتُ  أَنِّي لِي تَْشهَُدونَ  أَْنفُُسُكمْ  أَْنتُمْ  السَّ

ا اْلَعِريُس، فَهُوَ  اْلَعُروسُ  لَهُ َمنْ  أََماَمهُ. ُمْرَسلٌ  إِنِّي بَلْ  اْلَمِسيحَ   اْلَعِريسِ  َصِديقُ  َوأَمَّ

 َل.َكمَ  قَدْ  هَذا فََرِحي إًِذا اْلَعِريسِ  َصْوتِ  أَْجلِ  ِمنْ  فََرًحا فَيَْفَرحُ  َويَْسَمُعهُ يَقِفُ  الَِّذي

ِ َدائِماً   . «أَْنقُصُ  أَنَا َوأَنِّي يَِزيدُ  ذلِكَ  أَنَّ  يَْنبَِغي   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِمن اإلسبوع الَخاِمس من الَخمِسين الُمقَدسة ثاُلثاءيوم ال
 

 العَشيه

 (06 - 01:  0)يُوَحنا 
 

 نايُوحَ ار نا مَ س، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمِ يل الُمقدَ َع اإلنجِ نسمَ َخافة هللا لِ قِفوا بمَ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُهالبَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،بركاتُهِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي 
 

 9 ، 1:  112 مز

بِّ  إْعتََرفُوا  َصالٌِح، نَّهُإِ  إِْسَرائِيُل: بَْيت فَلَيَقِلُّ . َرْحَمتَهُ اأْلَبَدِ  إِلَى َوإِنْ  َصالٌِح، فَإِنَّهُ لِلرَّ

 .هَلِّلُويَا .َرْحَمتَهُ اأْلَبَدِ  إِلَى َوإِنْ 
 

لُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن وإلهنا وُمخلصنا ومَ م الَرب، ربُنا ُمبارُك اآلتي بإسِ 

 .إلي األبد آمين، ي، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحَ 
 

، هُوَ  األَْرضِ  ِمنَ  َوالَِّذي اْلَجِميعِ، فَْوقَ  هُوَ  فَْوقُ  ِمنْ  يَأْتِي اَلَِّذي  األَْرضِ  َوِمنَ  أَْرِضيٌّ

َماءِ  ِمنَ  يَأْتِي اَلَِّذي يَتََكلَّمُ   هَُوَشهَاَدتُ  يَْشهَُد، بِهِ  َوَسِمَعهُ َرآهُ  َوَما اْلَجِميعِ، فَْوقَ  هُوَ  السَّ

 هللاُ  أَْرَسلَهُ الَِّذي ألَنَّ  َصاِدٌق، هللاَ  أَنَّ  َختَمَ  فَقَدْ  َشهَاَدتَهُ قَبِلَ  َوَمنْ  يَْقبَلُهَا. أََحدٌ  لَْيسَ 

وَح. هللاُ  يُْعِطي بَِكْيل لَْيسَ  ألَنَّهُ هللاِ  بَِكَلَمِ  يَتََكلَّمُ   ُكلَّ  َدفَعَ  دْ َوقَ  االْبنَ  يُِحبُّ  اَآلبُ  الرُّ

 َرىيَ  لَنْ  بِاالْبنِ  يُْؤِمنُ  الَ  َوالَِّذي أَبَِديَّةٌ، َحيَاةٌ  لَهُ بِاالْبنِ  يُْؤِمنُ  الَِّذي يَِدِه. فِي َشْيءٍ 

ِ   .هللاِ  َغَضبُ  َعلَْيهِ  يَْمُكثُ  بَلْ  َحيَاةً   .َدائِماً  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الَخاِمس من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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 بَاِكر

 (41 - 02:  4) َمرقُس
 

 سَمرقُ يل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار نسمَع اإلنجِ مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،ر بركاتُهالتلميُذ الطاهِ البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه
 

  12 ، 12:  112 مز

بَنِي أََدبًا ، أَدَّ بُّ  فِيهَا ُخلَ أَدْ  لَِكيْ  اْلَعْدِل، أَْبَوابِ  لِي إْفتَُحوا. يَُسلِّْمنِي لَمْ  اْلَمْوتِ  َوإِلَى الرَّ

بِّ  َوأَْعتَِرفُ   .هَلِّلُويَا .لِلرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين، الذي لهُ المجُد الدائمهللا الحي، 
 

ا اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي لَهُمْ  َوقَالَ   ْمعَ اْلجَ  فََصَرفُوا .«اْلَعْبرِ  إِلَى لِنَْجتَزْ : »اْلَمَساءُ  َكانَ  لَمَّ

فِينَةِ  فِي َكانَ  َكَما َوأََخُذوهُ   ْوءُ نَ  فََحَدثَ  َصِغيَرةٌ. أُْخَرى ُسفُنٌ  أَْيًضا َمَعهُ َوَكانَتْ  السَّ

فِينَةِ  إِلَى تَْضِربُ  األَْمَواجُ  فََكانَتِ  َعِظيٌم، ِريحٍ   هُوَ  انَ َوكَ  تَْمتَلُِئ. َصاَرتْ  َحتَّى السَّ

رِ  فِي كَ  أََما ُمَعلُِّم، يَا» :لَهُ َوقَالُوا فَأَْيقَظُوهُ  نَائًِما ِوَساَدةٍ  َعلَى اْلُمَؤخَّ  «؟نَْهلِكُ  أَنَّنَا يَهُمُّ

يَح، َواْنتَهَرَ  فَقَامَ  يحُ  فََسَكنَتِ  «اِْبَكمْ  اْسُكتْ :»لِْلبَْحرِ  َوقَالَ  الرِّ  َعِظيٌم. ءٌ هُُدو َوَصارَ  الرِّ

 َعِظيًما، َخْوفًا فََخافُوا «لَُكْم؟ إِيَمانَ  الَ  َكْيفَ  هَكَذا؟ َخائِفِينَ  بَالُُكمْ  َما» :لَهُمْ  َوقَالَ 

يحَ  فَإِنَّ  هَذا؟ هُوَ  َمنْ » :لِبَْعضٍ  بَْعُضهُمْ  َوقَالُوا  .«يُِطيَعانِهِ  َواْلبَْحرَ  أَْيًضا الرِّ

ِ َدائِماً   .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 داسراءات القُ قِ 

 (19 - 2:  4) البُولس
 

سول بُولس ُمعلِّمنا ِرسالة من فصلٌ ولس: البُ تُكن بََرَكتُهُ المقدسة فل رومية، أهل الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ا. اإِليَمانُ  إِلْبَراِهيمَ  ُحِسبَ  إِنَّهُ: نَقُولُ  إنَّنَا  فِي مْ أَ  اْلِختَانِ  فِي أََوهُوَ  ُحِسَب؟ فََكْيفَ  بِّرً

 َمانِ اإِلي لِبِرِّ  َخْتًما اْلِختَانِ  َعَلََمةَ  َوأََخذَ  اْلُغْرلَِة. فِي بَلْ  اْلِختَاِن، فِي لَْيسَ  اْلُغْرلَِة؟

 ْحَسبَ يُ َكيْ  اْلُغْرلَِة، فِي َوهُمْ  يُْؤِمنُونَ  لَِّذينَ ا لَِجِميعِ  أَبًا لِيَُكونَ  اْلُغْرلَِة، فِي َكانَ  الَِّذي

. أَْيًضا لَهُمْ   فِي لُُكونَ يَسْ  أَْيًضا بَلْ  فَقَْط، اْلِختَانِ  ِمنَ  لَْيُسوا لِلَِّذينَ  لِْلِختَانِ  َوأَبًا اْلبِرُّ

 .اْلُغْرلَةِ  فِي َوهُوَ  َكانَ  الَِّذي إِْبَراِهيمَ  أَبِينَا إِيَمانِ  ُخطَُواتِ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أروَ نِ    ن.آمي ،اِحنا يا آبائي وإْخَوتيعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 - 11:  4) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن ، بََرَكتُهُ المقدسة فاألولى الرسول يُوَحنا سالة ُمعلِّمناصٌل من رِ ون: فَ يكُ اثولِ الكَ 

 َمعنا، آمين.
 

 ْعًضا.بَ  بَْعُضنَا يُِحبَّ  أَنْ  أَْيًضا لَنَا يَْنبَِغي هَكَذا، أََحبَّنَا قَدْ  هللاُ  َكانَ  إِنْ  األَِحبَّاُء، أَيُّهَا

لَتْ  دْ قَ  َوَمَحبَّتُهُ فِينَا، يَْثبُتُ  فَاّلِلُ  بَْعًضا، بَْعُضنَا أََحبَّ  إِنْ  قَطُّ  أََحدٌ  يَْنظُْرهُ  لَمْ  هللَاُ   تََكمَّ

 نَظَْرنَا دْ قَ  َونَْحنُ  ُروِحِه. ِمنْ  أَْعطَانَا قَدْ  أَنَّهُ: فِينَا َوهُوَ  فِيهِ  نَْثبُتُ  أَنَّنَا نَْعِرفُ  بِهَذا فِينَا.

 ،هللاِ  اْبنُ  هُوَ  يَُسوعَ  أَنَّ  اْعتََرفَ  َمنِ  لِْلَعالَِم. ُمَخلًِّصا االْبنَ  أَْرَسلَ  قَدْ  اآلبَ  أَنَّ  َونَْشهَدُ 

ْقنَا َعَرْفنَا قَدْ  َونَْحنُ  هللاِ. فِي َوهُوَ  فِيهِ  يَْثبُتُ  فَاّلِلُ   َمَحبَّةٌ، هللَاُ  فِينَا ّلِلِ  الَّتِي اْلَمَحبَّةَ  َوَصدَّ
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لَتِ  بِهَذا فِيِه. َوهللاُ  هللاِ  فِي يَْثبُتْ  اْلَمَحبَِّة، فِي يَْثبُتْ  َوَمنْ   يَُكونَ  أَنْ : ينَافِ  اْلَمَحبَّةُ  تََكمَّ

يِن. يَْومِ  فِي ثِقَةٌ  لَنَا  الدِّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاءَ  التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  آمين. ،َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبدِ 

 

 

 (40 - 43:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركسِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ يس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس.   بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

 ِعْجَلً  فََعِملُوا أََصابَهُ. َماَذا نَْعلَمُ  الَ  ِمْصرَ  أَْرضِ  ِمنْ  أَْخَرَجنَا الَِّذي ُموَسى هَذا ألَنَّ 

نَِم، َذبِيَحةً  َوأَْصَعُدوا األَيَّامِ  تِْلكَ  فِي  َوأَْسلََمهُمْ  هللاُ  فََرَجعَ  أَْيِديِهْم. بِأَْعَمالِ  َوفَِرُحوا لِلصَّ

َماِء، ُجْندَ  لِيَْعبُُدوا ْبتُمْ  هَلْ : األَْنبِيَاءِ  ِكتَابِ  فِي َمْكتُوبٌ  هُوَ  َكَما السَّ  حَ َذبَائِ  لِي قَرَّ

يَّةِ  فِي َسنَةً  أَْربَِعينَ  َوقََرابِينَ   َونَْجمَ  وَك،ُمولُ  َخْيَمةَ  َحَمْلتُمْ  بَلْ  إِْسَرائِيَل؟ بَْيتَ  يَا اْلبَرِّ

 .بَابِلَ  َوَراءَ  َما إِلَى فَأَْنقُلُُكمْ . لَهَا لِتَْسُجُدوا َصنَْعتُُموهَا الَّتِي التََّماثِيلَ  َرْمفَاَن، إِلِهُكمْ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 الُمقَدساإلنجيل 

 (42 - 44:  19) ناوحَ يُ 
 

 نايُوحَ  مار ُمعلمنانسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة مَخافة هللا لِ قِفوا بِ 

 َعلي َجِميِعنا. ،التلميُذ الطاهر بركاتُه البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمين ،ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه
 

  2 ، 2:  04 مز

ُموا ، أَْطيَبُ  َما َواُْنظُُروا ُذوقُوا. تَْخِزي اَل  َوُوُجوِهُكمْ  وإستَنيُروا، إِلَْيهِ  تَقَدَّ بِّ  الرَّ

ْنَسانِ  طُوبَى  .هَلِّلُويَا .َعلَْيهِ  اْلُمتَِّكلِ  لِإْلِ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 .إلي األبد آمين ،المجُد الدائمهللا الحي، الذي لهُ 
 

 لَِّذيَوا أَْرَسلَنِي. بِالَِّذي بَلْ  بِي يُْؤِمنُ  لَْيسَ  بِي، يُْؤِمنُ  الَِّذي» :َوقَالَ  يَُسوعُ  فَنَاَدى

 الَ  يبِ  يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  َحتَّى اْلَعالَِم، إِلَى نُوًرا ِجْئتُ  قَدْ  أَنَا أَْرَسلَنِي. الَِّذي يََرى يََرانِي

 ِدينَ ألَ  آتِ  لَمْ  ألَنِّي أَِدينُهُ، الَ  فَأَنَا يُْؤِمنْ  َولَمْ  َكَلَِمي أََحدٌ  َسِمعَ  َوإِنْ  الظُّْلَمِة. فِي يَْمُكثُ 

 لَِّذيا اَْلَكَلَمُ  يَِدينُهُ َمنْ  فَلَهُ َكَلَِمي يَْقبَلْ  َولَمْ  َرَذلَنِي َمنْ  اْلَعالََم. ألَُخلِّصَ  بَلْ  اْلَعالَمَ 

ِ َدائِماً   . األَِخيرِ  اْليَْومِ  فِي يَِدينُهُ هُوَ  بِهِ  تََكلَّْمتُ    .َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
 

  

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 ِمن اإلسبوع الَخاِمس من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
 

 العَشيه

 (43 - 02:  19)َمرقُس 
 

س َمرقُ قِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 4،  9:  12 مز

يَْوٌم إِلَى يَْوٍم يُْبَدى َكلَِمةً، َولَْيٌل إِلَى لَْيٍل يُْظهَُر ِعْلًما. فِي ُكلِّ اأْلَْرِض َخَرَج َمْنِطقُهُْم، 

 هَلِّلُويَا.َوإِلَى أَْقطَاِر اْلَمْسُكونَِة بَلََغْت أَْقَوالُهُْم. 
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

َكْيَف يَقُوُل اْلَكتَبَةُ إِنَّ اْلَمِسيَح اْبُن »ثُمَّ أََجاَب يَُسوُع َوقَاَل َوهَُو يَُعلُِّم فِي اْلهَْيَكِل: 

بُّ لَِربِّي: اْجلِْس َعْن يَِمينِي، َحتَّى  وحِ اْلقُُدِس: قَاَل الرَّ َداُوَد؟ ألَنَّ َداُوَد نَْفَسهُ قَاَل بِالرُّ

 َوَكانَ « أََضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئًا لِقََدَمْيَك. فََداُوُد نَْفُسهُ يَْدُعوهُ َربًّا فَِمْن أَْيَن هَُو اْبنُهُ؟

ُزوا ِمَن اْلَكتَبَِة، الَِّذي»َمُعهُ بُِسُروٍر. َوقَاَل لَهُْم فِي تَْعلِيِمِه: اْلَجْمُع اْلَكثِيُر يَسْ  َن تََحرَّ

يَْرَغبُوَن اْلَمْشَي بِالطَّيَالَِسِة، َوالتَِّحيَّاِت فِي األَْسَواِق، َواْلَمَجالَِس األُولَى فِي 

يَن يَأُْكلُوَن بُيُوَت األََراِمِل، َولِِعلٍَّة اْلَمَجاِمعِ، َواْلُمتََّكآِت األُولَى فِي اْلَوالَئِِم. الَّذِ 

لََواِت هُؤالَِء يَأُْخُذوَن َدْينُونَةً أَْعظَمَ  ِ َدائِماً.  «.يُِطيلُوَن الصَّ  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (04 - 92:  19) َمرقُس
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار َمرقُس 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، البَشير، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

 94،  90:  112مز 

، فَلَنَْبتَِهُج َونَْفَرُح. بِِه يَا َربُّ َخلِْصنَا، يَا َربُّ َسهِّْل  بُّ هََذا هَُو اْليَْوُم الَِّذي َصنََعهُ الرَّ

 هَلِّلُويَا.طُُرقِنَا. 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.ائم، هللا الحي، الذي لهُ المجُد الد
 

ا َرأَى أَنَّهُ أََجابَهُْم َحَسنًا، َسأَلَهُ:  أَيَّةُ »فََجاَء َواِحٌد ِمَن اْلَكتَبَِة َوَسِمَعهُْم يَتََحاَوُروَن، فَلَمَّ

؟ ُل اْلُكلِّ َل ُكلِّ اْلَوَصايَا ِهَي: اْسَمْع يَا »فَأََجابَهُ يَُسوُع: « َوِصيَّةٍ ِهَي أَوَّ يُل إِْسَرائِ إِنَّ أَوَّ

بَّ إِلهََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك، َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك، َوِمْن ُكلِّ  بُّ إِلهُنَا َربٌّ َواِحٌد. َوتُِحبُّ الرَّ الرَّ

فِْكِرَك، َوِمْن ُكلِّ قُْدَرتَِك هِذِه ِهَي اْلَوِصيَّةُ األُولَى. َوثَانِيَةٌ ِمْثلُهَا ِهَي: تُِحبُّ قَِريبََك 

َجيًِّدا يَا ُمَعلُِّم »فَقَاَل لَهُ اْلَكاتُِب: «. ْيَس َوِصيَّةٌ أُْخَرى أَْعظََم ِمْن هَاتَْينِ َكنَْفِسَك لَ 

بِاْلَحقِّ قُْلَت، ألَنَّهُ هللاُ َواِحٌد َولَْيَس آَخُر ِسَواهُ. َوَمَحبَّتُهُ ِمْن ُكلِّ اْلقَْلِب، َوِمْن ُكلِّ 

ُكلِّ اْلقُْدَرِة، َوَمَحبَّةُ اْلقَِريِب َكالنَّْفِس، ِهَي أَْفَضُل ِمْن اْلفَْهِم، َوِمْن ُكلِّ النَّْفِس، َوِمْن 

بَائِحِ  ا َرآهُ يَُسوُع أَنَّهُ أََجاَب بَِعْقل، قَاَل لَهُ: «. َجِميعِ اْلُمْحَرقَاِت َوالذَّ ِعيًدا لَْسَت بَ »فَلَمَّ

ِ َدائِماً.  ْسأَلَهُ.َولَْم يَْجُسْر أََحٌد بَْعَد ذلَِك أَْن يَ « َعْن َملَُكوِت هللاِ   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 قِراءات القُداس

 (4:  6 - 93:  2) البُولس
 

سول أهل رومية، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن  البُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

ا النَّاُموُس فََدَخَل لَِكْي تَْكثَُر اْلَخِطيَّةُ َولِكْن  َحْيُث َكثَُرِت اْلَخِطيَّةُ اْزَداَدِت النِّْعَمةُ َوأَمَّ

، لِْلَحيَاِة األَبَِديَِّة،  ا. َحتَّى َكَما َملََكِت اْلَخِطيَّةُ فِي اْلَمْوِت، هَكَذا تَْملُِك النِّْعَمةُ بِاْلبِرِّ ِجّدً

ا نَْحُن ْي تَْكثَُر النِّْعَمةُ؟ َحاشَ بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ َربِّنَا. فََماَذا نَقُوُل؟ أَنَْبقَى فِي اْلَخِطيَِّة لِكَ 

الَِّذيَن ُمْتنَا َعِن اْلَخِطيَِّة، َكْيَف نَِعيُش بَْعُد فِيهَا؟ أَْم تَْجهَلُوَن أَنَّنَا ُكلَّ َمِن اْعتََمَد لِيَُسوَع 

َن َكَما أُقِيَم اْلَمِسيُح مِ  اْلَمِسيحِ اْعتََمْدنَا لَِمْوتِِه، فَُدفِنَّا َمَعهُ بِاْلَمْعُموِديَِّة لِْلَمْوِت، َحتَّى

ِة اْلَحيَاِة؟  األَْمَواِت، بَِمْجِد اآلِب، هَكَذا نَْسلُُك نَْحُن أَْيًضا فِي ِجدَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين.   نِعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 - 12:  4) الَكاثولِيُكون
 

ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول األولى، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن الَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة 

 َمعنا، آمين.
 

َمِن إْعتََرَف أَنَّ يَُسوَع هَُو اْبُن هللاِ، فَاّلِلُ يَْثبُُت فِيِه َوهَُو فِي هللاِ. َونَْحُن قَْد َعَرْفنَا 

ْقنَا اْلَمَحبَّةَ الَّتِي ّلِلِ فِينَا هللَاُ َمَحبَّةٌ، َوَمْن   َوهللاُ يَْثبُْت فِي اْلَمَحبَِّة، يَْثبُْت فِي هللاِ َوَصدَّ

يِن، ألَنَّهُ َكَما هَُو فِي هَذا  لَِت اْلَمَحبَّةُ فِينَا: أَْن يَُكوَن لَنَا ثِقَةٌ فِي يَْوِم الدِّ فِيِه. بِهَذا تََكمَّ

ةُ اْلَكاِملَةُ تَْطَرُح اْلَخْوَف اْلَعالَِم، هَكَذا نَْحُن أَْيًضا. الَ َخْوَف فِي اْلَمَحبَِّة، بَِل اْلَمَحبَّ 
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ْل فِي اْلَمَحبَِّة. نَْحُن نُِحبُّهُ  ا َمْن َخاَف فَلَْم يَتََكمَّ إِلَى َخاِرجٍ ألَنَّ اْلَخْوَف لَهُ َعَذاٌب َوأَمَّ

الً.  ألَنَّهُ هَُو أََحبَّنَا أَوَّ

ا لََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعا

  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.

 

 

 (23 - 44:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ   فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

يَِّة، َكَما أََمَر الَِّذي َكلََّم ُموَسى أَْن يَْعَملَهَ  هَاَدةِ فََكانَْت َمَع آبَائِنَا فِي اْلبَرِّ ا َخْيَمةُ الشَّ ا َوأَمَّ

وَع ْيهَا َمَع يَشُ َعلَى اْلِمثَاِل الَِّذي َكاَن قَْد َرآهُ، الَّتِي أَْدَخلَهَا أَْيًضا آبَاُؤنَا إِْذ تََخلَّفُوا َعلَ 

فِي ُمْلِك األَُمِم الَِّذيَن طََرَدهُُم هللاُ ِمْن َوْجِه آبَائِنَا، إِلَى أَيَّاِم َداُوَد. الَِّذي َوَجَد نِْعَمةً 

يَّ لِ أََماَم هللاِ، َواْلتََمَس أَْن يَِجَد َمْسَكنًا إِللِه يَْعقُوَب. َولِكنَّ ُسلَْيَماَن بَنَى لَهُ بَْيتًا. لِكنَّ اْلعَ 

َماُء ُكْرِسيٌّ لِي،  : السَّ الَ يَْسُكُن فِي هَيَاِكَل َمْصنُوَعاِت األَيَاِدي، َكَما يَقُوُل النَّبِيُّ

، َوأَيٌّ هَُو َمَكاُن َراَحتِي؟  بُّ َواألَْرُض َمْوِطٌئ لِقََدَميَّ أَيَّ بَْيٍت تَْبنُوَن لِي؟ يَقُوُل الرَّ

 ْشيَاَء ُكلَّهَا؟أَلَْيَسْت يَِدي َصنََعْت هِذِه األَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (93 - 16:  10)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 2،  2:  112مز 

َجاُء  ، أَْفَضُل ِمْن التََّوُكِل َعلَى اْلبََشِر. َصالٌِح هَُو الرَّ بِّ ُل َعلَى الرَّ َصالٌِح هَُو التََّوكُّ

، أَْفَضُل  بِّ َؤَساِء.بِالرَّ َجاِء بِالرُّ  هَلِّلُويَا. ِمْن الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّهُ لَْيَس َعْبٌد أَْعظََم ِمْن َسيِِّدِه، َوالَ َرُسوٌل أَْعظََم ِمْن ُمْرِسلِِه. 

لَْسُت أَقُوُل َعْن َجِميِعُكْم أَنَا أَْعلَُم الَِّذيَن »إِْن َعلِْمتُْم هَذا فَطُوبَاُكْم إِْن َعِمْلتُُموهُ. 

يَتِمَّ اْلِكتَاُب: اَلَِّذي يَأُْكُل َمِعي اْلُخْبَز َرفََع َعلَيَّ َعقِبَهُ. أَقُوُل لَُكُم اآلَن إْختَْرتُهُْم لِكْن لِ 

قَْبَل أَْن يَُكوَن، َحتَّى َمتَى َكاَن تُْؤِمنُوَن أَنِّي أَنَا هَُو. اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكُم: الَِّذي يَْقبَُل 

ِ َدائِماً.  «. ِذي يَْقبَلُنِي يَْقبَُل الَِّذي أَْرَسلَنِيَمْن أُْرِسلُهُ يَْقبَلُنِي، َوالَّ    َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِمن اإلسبوع الَخاِمس من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
 

 العَشيه

 (1:  2 - 23:  6)يُوَحنا 
 

نا يُوحَ قِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 42 - 46:  12 مز

ُ اْلُمْعطَى ااِلْنتِقَاَم لِي،  بُّ َوُمبَاَرُك هَُو إِلَِهّي، َويَتََعالَى إِلَهُ َخََلِصي. هللَاَّ َحيٌّ هَُو الرَّ

 . ُعوُب تَْحتِيَّ  هَلِّلُويَا.أَْخَضُع الشُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.الذي لهُ المجُد الدائم،  هللا الَحي،
 

قَاَل  «.أَلَْيَس أَنِّي أَنَا اْختَْرتُُكْم، االْثنَْي َعَشَر؟ َوَواِحٌد ِمْنُكْم َشْيطَانٌ »أََجابَهُْم يَُسوُع: 

، ألَنَّ هَذا َكاَن ُمْزِمًعا أَْن يَُسلَِّمهُ، َوهَُو َوا ِحٌد ِمَن َعْن يَهُوَذا ِسْمَعاَن اإِلْسَخْريُوِطيِّ

َد فِي  ُد بَْعَد هَذا فِي اْلَجلِيِل، ألَنَّهُ لَْم يُِرْد أَْن يَتََردَّ االْثنَْي َعَشَر. َوَكاَن يَُسوُع يَتََردَّ

 اْليَهُوِديَِّة ألَنَّ اْليَهُوَد َكانُوا يَْطلُبُوَن أَْن يَْقتُلُوهُ.

ِ َدائِماً.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (2 - 2:  2) َمرقُس
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار َمرقُس 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، البَشير، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

 92، 96:  112مز 

بَّ أََضاَء َعلَْينَا.  ُ الرَّ ، هللَاَّ بِّ ، بَاَرْكنَاُكْم ِمن بَْيِت الرَّ بِّ  لِّلُويَا.هَ ُمبَاَرُك اآْلتِي بِإْسِم الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

يِسيُّوَن َواْلَكتَبَةُ:  يُوخِ، بَْل »ثُمَّ َسأَلَهُ اْلفَرِّ لَِماَذا الَ يَْسلُُك تََلَِميُذَك َحَسَب تَْقلِيِد الشُّ

تُُم َحَسنًا تَنَبَّأَ إَِشْعيَاُء َعْنُكْم أَنْ »فَأََجاَب َوقَاَل لَهُْم: « يَأُْكلُوَن ُخْبًزا بِأَْيٍد َغْيِر َمْغُسولٍَة؟

ا قَْلبُهُ فَُمْبتَِعٌد َعنِّي  اْلُمَرائِينَ  ْعُب يُْكِرُمنِي بَِشفَتَْيِه، َوأَمَّ َكَما هَُو َمْكتُوٌب: هَذا الشَّ

بَِعيًدا، َوبَاِطَلً يَْعبُُدونَنِي َوهُْم يَُعلُِّموَن تََعالِيَم ِهَي َوَصايَا النَّاِس. ألَنَُّكْم تََرْكتُْم َوِصيَّةَ 

ُكوَن بِتَْقلِ  ِ َدائِماً.  «.يِد النَّاسِ هللاِ َوتَتََمسَّ  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 قِراءات القُداس

 (11 - 2:  6) البُولس
 

سول أهل رومية، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن  البُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

َمْوتِِه، نَِصيُر أَْيًضا بِقِيَاَمتِِه. َعالِِميَن هَذا: ألَنَّهُ إِْن ُكنَّا قَْد ِصْرنَا ُمتَِّحِديَن َمَعهُ بِِشْبِه 

أَنَّ إِْنَسانَنَا اْلَعتِيَق قَْد ُصلَِب َمَعهُ لِيُْبطََل َجَسُد اْلَخِطيَِّة، َكْي الَ نَُعوَد نُْستَْعبَُد أَْيًضا 

أَ ِمَن اْلَخِطيَِّة. فَإِْن كُ  نَّا قَْد ُمْتنَا َمَع اْلَمِسيحِ، نُْؤِمُن أَنَّنَا لِْلَخِطيَِّة. ألَنَّ الَِّذي َماَت قَْد تَبَرَّ

َسنَْحيَا أَْيًضا َمَعهُ. َعالِِميَن أَنَّ اْلَمِسيَح بَْعَدَما أُقِيَم ِمَن األَْمَواِت الَ يَُموُت أَْيًضا الَ 

ةً َواِحَدةً، َواْلَحيَاةُ يَُسوُد َعلَْيِه اْلَمْوُت بَْعُد. ألَنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َماتَهُ قَْد َماتَهُ لِْلَخِطيَّ  ِة َمرَّ

الَّتِي يَْحيَاهَا فَيَْحيَاهَا ّلِلِ. َكذلَِك أَْنتُْم أَْيًضا اْحِسبُوا أَْنفَُسُكْم أَْمَواتًا َعِن اْلَخِطيَِّة، َولِكْن 

 أَْحيَاًء ّلِلِ بِاْلَمِسيحِ يَُسوَع َربِّنَا.

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا    يا آبائي وإْخَوتي، آمين.نِعمةُ هللاَّ

 

 

 (1:  2 - 12:  4) الَكاثولِيُكون
 

الَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول األولى، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن 

 َمعنا، آمين.
 

َخاِرجٍ ألَنَّ اْلَخْوَف لَهُ الَ َخْوَف فِي اْلَمَحبَِّة، بَِل اْلَمَحبَّةُ اْلَكاِملَةُ تَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى 

الً. إِْن قَا ْل فِي اْلَمَحبَِّة. نَْحُن نُِحبُّهُ ألَنَّهُ هَُو أََحبَّنَا أَوَّ ا َمْن َخاَف فَلَْم يَتََكمَّ  لَ َعَذاٌب َوأَمَّ

الَِّذي أَْبَصَرهُ، َوأَْبَغَض أََخاهُ، فَهَُو َكاِذٌب ألَنَّ َمْن الَ يُِحبُّ أََخاهُ « إِنِّي أُِحبُّ هللاَ »أََحٌد: 

َكْيَف يَْقِدُر أَْن يُِحبَّ هللاَ الَِّذي لَْم يُْبِصْرهُ؟ َولَنَا هِذِه اْلَوِصيَّةُ ِمْنهُ: أَنَّ َمْن يُِحبُّ هللاَ 
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يُِحبُّ أََخاهُ أَْيًضا. ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن أَنَّ يَُسوَع هَُو اْلَمِسيُح فَقَْد ُولَِد ِمَن هللاِ َوُكلُّ َمْن 

 بُّ اْلَوالَِد يُِحبُّ اْلَمْولُوَد ِمْنهُ أَْيًضا.يُحِ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.

 

 

 (24 - 21:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

قَاِب، َوَغْيَر اْلَمْختُونِيَن بِاْلقُلُوِب َواآلَذاِن أَْنتُْم َدائًِما تُقَاِوُموَن » وَح اليَا قَُساةَ الرِّ رُّ

 اْلقُُدَس َكَما َكاَن آبَاُؤُكْم َكذلَِك أَْنتُْم. أَيُّ األَْنبِيَاِء لَْم يَْضطَِهْدهُ آبَاُؤُكْم؟ َوقَْد قَتَلُوا الَِّذينَ 

، الَِّذي أَْنتُُم اآلَن ِصْرتُْم ُمَسلِِّميِه َوقَاتِلِيِه، الَِّذيَن أََخْذتُ   مُ َسبَقُوا فَأَْنبَأُوا بَِمِجيِء اْلبَارِّ

وا «. النَّاُموَس بِتَْرتِيِب َمَلَئَِكٍة َولَْم تَْحفَظُوهُ  ا َسِمُعوا هَذا َحنِقُوا بِقُلُوبِِهْم َوَصرُّ فَلَمَّ

 بِأَْسنَانِِهْم َعلَْيِه.

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 إلنجيل الُمقَدسا

 (91 - 12:  12)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 19:  02مز 

ِعي، َوأَْنَصَت إِلَى ُدُموِعي َواَل تَْسُكُت َعنَى. أِلَنِّي أَنَا َغِريٌب إْستََمَع  َصََلتِي َوتََضرُّ

 هَلِّلُويَا. َعلَى اأْلَْرِض، َوُمْجتَاٌز ِمْثٍل َجِميعِ آبَائِي.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.ذي لهُ المجُد الدائم، هللا الحي، ال
 

ُس أَنَا َذاتِي، لِيَُكونُوا  َكَما أَْرَسْلتَنِي إِلَى اْلَعالَِم أَْرَسْلتُهُْم أَنَا إِلَى اْلَعالَِم، َوألَْجلِِهْم أُقَدِّ

 . ِسيَن فِي اْلَحقِّ َولَْسُت أَْسأَُل ِمْن أَْجِل هُؤالَِء فَقَْط، بَْل أَْيًضا ِمْن أَْجِل »هُْم أَْيًضا ُمقَدَّ

وَن بِي بَِكَلَِمِهْم، لِيَُكوَن اْلَجِميُع َواِحًدا، َكَما أَنََّك أَْنَت أَيُّهَا اآلُب فِيَّ َوأَنَا الَِّذيَن يُْؤِمنُ 

 فِيَك، لِيَُكونُوا هُْم أَْيًضا َواِحًدا فِينَا، لِيُْؤِمَن اْلَعالَُم أَنََّك أَْرَسْلتَنِي. 

ِ َدائِماً.   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 ِمن اإلسبوع الَخاِمس من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
 

 العَشيه

 (11 - 2:  14)لُوقا 
 

البَشير، ا لُوققِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، 

 .َجميعنا آمينَعلي ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 2،  2:  112 مز

َجاُء  ُل َعلَى اْلبََشِر. َصالٌِح هَُو الرَّ ، أَْفَضُل ِمْن التََّوكُّ بِّ ُل َعلَى الرَّ َصالٌِح هَُو التََّوكُّ

َؤَساِء.  َجاِء بِالرُّ ، أَْفَضُل ِمْن الرَّ بِّ  هَلِّلُويَا.بِالرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

يَن َمثََلً، َوهَُو يَُلَِحظُ َكْيَف إْختَاُروا اْلُمتََّكآِت األُولَى قِائَِلً لَهُْم:  َمتَى »َوقَاَل لِْلَمْدُعوِّ

ِل، لََعلَّ أَْكَرَم ِمْنَك يَُكوُن قَْد ُدعِ  يَت ِمْن أََحٍد إِلَى ُعْرٍس فََلَ تَتَِّكْئ فِي اْلُمتََّكإِ األَوَّ

ُدِعَي ِمْنهُ. فَيَأْتَِي الَِّذي َدَعاَك َوإِيَّاهُ َويَقُوَل لََك: أَْعِط َمَكانًا لِهَذا فَِحينَئٍِذ تَْبتَِدُئ بَِخَجل 

ألَِخيَر. بَْل َمتَى ُدِعيَت فَاْذهَْب َواتَِّكْئ فِي اْلَمْوِضعِ األَِخيِر، َحتَّى تَأُْخُذ اْلَمْوِضَع ا

إَِذا َجاَء الَِّذي َدَعاَك يَقُوُل لََك: يَا َصِديُق، اْرتَفِْع إِلَى فَْوُق ِحينَئٍِذ يَُكوُن لََك َمْجٌد أََماَم 

 .«هُ يَتَِّضُع َوَمْن يََضُع نَْفَسهُ يَْرتَفِعُ اْلُمتَِّكئِيَن َمَعَك. ألَنَّ ُكلَّ َمْن يَْرفَُع نَْفسَ 

ِ َدائِماً.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (12 - 19:  14) لُوقا
 

لبَشير، اقِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لُوقا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

  91،  92:  112مز 

، أِلَنََّك اْستََجْبُت  أَْنَت هَُو إِلَِهيٌّ فَأَْشُكرَك، إِلَِهي أَْنَت فَأَْرفَعَك. أَْعتَِرُف لََك يَا َربُّ

 هَلِّلُويَا.لِي، َوِصْرَت لِي ُمَخلًِّصا. 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

إَِذا َصنَْعَت َغَداًء أَْو َعَشاًء فََلَ تَْدُع أَْصِدقَاَءَك َوالَ إِْخَوتََك »َوقَاَل أَْيًضا لِلَِّذي َدَعاهُ: 

أَْقِربَاَءَك َوالَ اْلِجيَراَن األَْغنِيَاَء، لِئََلَّ يَْدُعوَك هُْم أَْيًضا، فَتَُكوَن لََك ُمَكافَاةٌ. بَْل َوالَ 

إَِذا َصنَْعَت ِضيَافَةً فَاْدُع: اْلَمَساِكيَن، اْلُجْدَع، اْلُعْرَج، اْلُعْمَي، فَيَُكوَن لََك الطُّوبَى إِْذ 

ا َسِمَع ذلَِك َواِحٌد مِ «. ألَنََّك تَُكافَى فِي قِيَاَمِة األَْبَرارِ  لَْيَس لَهُْم َحتَّى يَُكافُوَك، َن فَلَمَّ

 «.طُوبَى لَِمْن يَأُْكُل ُخْبًزا فِي َملَُكوِت هللاِ »اْلُمتَِّكئِيَن قَاَل لَهُ: 

ِ َدائِماً.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 قِراءات القُداس

 (99 - 12:  6) البُولس
 

سول أهل رومية، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن البُولس: فصٌل من  ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

 يفَُشْكراً ّلِلِ، أَنَُّكْم ُكْنتُْم َعبِيًدا لِْلَخِطيَِّة، َولِكنَُّكْم أَطَْعتُْم ِمَن اْلقَْلِب ُصوَرةَ التَّْعلِيِم الَّتِ 

. أَتََكلَُّم إِْنَسانِيًّا ِمْن أَْجِل َضْعِف تََسلَّْمتُُموهَا. َوإِْذ أُْعتِْقتُْم ِمَن  اْلَخِطيَِّة ِصْرتُْم َعبِيًدا لِْلبِرِّ

ُموا  ْمتُْم أَْعَضاَءُكْم َعبِيًدا لِلنََّجاَسِة َواإِلْثِم لِإِلْثِم، هَكَذا اآلَن قَدِّ َجَسِدُكْم ألَنَّهُ َكَما قَدَّ

. أَْعَضاَءُكْم َعبِيًدا لِْلبِرِّ لِْلقََداَسِة. ألَ  ا ُكْنتُْم َعبِيَد اْلَخِطيَِّة، ُكْنتُْم أَْحَراًرا ِمَن اْلبِرِّ نَُّكْم لَمَّ

فَأَيُّ ثََمٍر َكاَن لَُكْم ِحينَئٍِذ ِمَن األُُموِر الَّتِي تَْستَُحوَن بِهَا اآلَن؟ ألَنَّ نِهَايَةَ تِْلَك األُُموِر 

ا اآلَن إِْذ أُْعتِْقتُْم ِمنَ  اْلَخِطيَِّة، َوِصْرتُْم َعبِيًدا ّلِلِ، فَلَُكْم ثََمُرُكْم  ِهَي اْلَمْوُت. َوأَمَّ

 لِْلقََداَسِة، َوالنِّهَايَةُ َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ.

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين.   نِعمةُ هللاَّ

 

 

 (6 - 1:  2) الَكاثولِيُكون
 

ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول األولى، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن الَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة 

 َمعنا، آمين.
 

ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن أَنَّ يَُسوَع هَُو اْلَمِسيُح فَقَْد ُولَِد ِمَن هللاِ َوُكلُّ َمْن يُِحبُّ اْلَوالَِد يُِحبُّ 

َد هللاِ: إَِذا أَْحبَْبنَا هللاَ َوَحفِْظنَا َوَصايَاهُ. اْلَمْولُوَد ِمْنهُ أَْيًضا. بِهَذا نَْعِرُف أَنَّنَا نُِحبُّ أَْوالَ 

فَإِنَّ هِذِه ِهَي َمَحبَّةُ هللاِ: أَْن نَْحفَظَ َوَصايَاهُ َوَوَصايَاهُ لَْيَسْت ثَقِيلَةً، ألَنَّ ُكلَّ َمْن ُولَِد 

 الََم: إِيَمانُنَا. َمْن هَُو الَِّذي يَْغلِبُ ِمَن هللاِ يَْغلُِب اْلَعالََم َوهِذِه ِهَي اْلَغلَبَةُ الَّتِي تَْغلُِب اْلعَ 



 ِمن اإلسبوع الَخاِمس من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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اْلَعالََم، إِالَّ الَِّذي يُْؤِمُن أَنَّ يَُسوَع هَُو اْبُن هللاِ؟ هَذا هَُو الَِّذي أَتَى بَِماٍء َوَدٍم، يَُسوُع 

وُح هَُو الَِّذي يَْشهَُد، ِم َوالرُّ وَح هَُو  اْلَمِسيُح الَ بِاْلَماِء فَقَْط، بَْل بِاْلَماِء َوالدَّ ألَنَّ الرُّ

.  اْلَحقُّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.

 

 

 (4 - 1:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َوَحَدَث فِي ذلَِك اْليَْوِم اْضِطهَاٌد َعِظيٌم َعلَى اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي أُوُرَشلِيَم، فَتََشتََّت 

ُسَل. َوَحَمَل ِرَجاٌل أَْتقِيَاُء اْستِفَانُوَس اْلَجِميُع فِي ُكَوِر  اِمَرِة، َما َعَدا الرُّ اْليَهُوِديَّةِ َوالسَّ

ا َشاُوُل فََكاَن يَْسطُو َعلَى اْلَكنِيَسِة، َوهَُو يَْدُخُل  َوَعِملُوا َعلَْيِه َمنَاَحةً َعِظيَمةً. َوأَمَّ

ِريَن اْلبُيُوَت َويَُجرُّ ِرَجاالً َونَِساًء َويَُسلِّمُ  ْجِن. فَالَِّذيَن تََشتَّتُوا َجالُوا ُمبَشِّ هُْم إِلَى السِّ

 بِاْلَكلَِمِة.

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَخاِمس من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (96 - 99:  12)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 146،  142:  112مز 

، فَإْستَِجْب لِي . أَْطلُُب ُحقُوقَُك، َصَرْخُت إِلَْيَك  َصَرَخُت ِمْن ُكلِّ قَْلبِيٍّ يَا َربُّ

 هَلِّلُويَا. فََخلََّصنِي، أِلَْحفَظَ َشهَاَداتَِك.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

 َوأَنَا قَْد أَْعطَْيتُهُُم اْلَمْجَد الَِّذي أَْعطَْيتَنِي، لِيَُكونُوا َواِحًدا َكَما أَنَّنَا نَْحُن َواِحٌد. أَنَا فِيِهمْ 

لِيَن إِلَى َواِحٍد، َولِيَْعلََم اْلَعالَُم أَنََّك أَْرَسْلتَنِي، َوأَْحبَْبتَهُْم َكَما  َوأَْنَت فِيَّ لِيَُكونُوا ُمَكمَّ

بَْبتَنِي. أَيُّهَا اآلُب أُِريُد أَنَّ هُؤالَِء الَِّذيَن أَْعطَْيتَنِي يَُكونُوَن َمِعي َحْيُث أَُكوُن أَنَا، أَحْ 

 ، لِيَْنظُُروا َمْجِدي الَِّذي أَْعطَْيتَنِي، ألَنََّك أَْحبَْبتَنِي قَْبَل إِْنَشاِء اْلَعالَِم. أَيُّهَا اآلُب اْلبَارُّ

ْفتُهُُم إِنَّ اْلَعالََم لَْم  ا أَنَا فََعَرْفتَُك، َوهُؤالَِء َعَرفُوا أَنََّك أَْنَت أَْرَسْلتَنِي. َوَعرَّ يَْعِرْفَك، أَمَّ

فُهُْم، لِيَُكوَن فِيِهُم اْلُحبُّ الَِّذي أَْحبَْبتَنِي بِِه، َوأَُكوَن أَنَا فِيِهمْ   «. اْسَمَك َوَسأَُعرِّ

ِ َدائِماً.   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

  

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 ِمن اإلسبوع الَخاِمس من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
 

 العَشيه

 (6 - 1:  14)لُوقا 
 

البَشير، ا لُوققِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، 

 .َجميعنا آمينَعلي ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 93،  12:  102 مز

، يَا بَْيُت الوى بَاَرُكوا  بَّ ، يَا بَْيُت هَاُروَن بَاَرُكوا الرَّ بَّ يَا بَْيُت إِْسَرائِيَل بَاَرُكوا الرَّ

 . بَّ بِّ بَاَرُكوا الرَّ ، يَا َخائِفِي الرَّ بَّ  هَلِّلُويَا.الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ْبِت لِيَأُْكَل ُخْبًزا، َكانُوا يَُراقِبُونَهُ.  يِسيِّيَن فِي السَّ َوإِْذ َجاَء إِلَى بَْيِت أََحِد ُرَؤَساِء اْلفَرِّ

يِسيِّيَن قِائَِلً:  اَمهُ. فَأََجاَب يَُسوُع َوَكلََّم النَّاُموِسيِّيَن َواْلفَرِّ َوإَِذا إِْنَساٌن ُمْستَْسق َكاَن قُدَّ

ْبِت؟» فََسَكتُوا فَأَْمَسَكهُ َوأَْبَرأَهُ َوأَْطلَقَهُ. ثُمَّ أَجابَهم َوقَاَل: « هَْل يَِحلُّ اإِلْبَراُء فِي السَّ

ْبِت؟َمْن ِمْنُكْم يَ » فَلَْم  «ْسقُطُ ِحَماُرهُ أَْو ثَْوُرهُ فِي بِْئٍر َوالَ يَْنُشلُهُ َحاالً فِي يَْوِم السَّ

ِ َدائِماً.  يَْقِدُروا أَْن يُِجيبُوهُ َعْن ذلَِك.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الَخاِمس من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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 بَاِكر

 (46 - 02:  2) يُوَحنا
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، البَشير، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

 2،  4:  06مز 

 .ِ َحاِب، َعْدلَُك ِمثَُّل ِجبَاَل هللاَّ َماِء َرْحَمتَِك، َوبٌِرَك إِلَى السَّ  هَلِّلُويَا.يَا َربَّ فِي السَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

إِْن َعِطَش أََحٌد »اْليَْوِم األَِخيِر اْلَعِظيِم ِمَن اْلِعيِد َوقََف يَُسوُع َونَاَدى قِائَِلً: َوفِي 

فَْليُْقبِْل إِلَيَّ َويَْشَرْب. َمْن آَمَن بِي، َكَما قَاَل اْلِكتَاُب، تَْجِري ِمْن بَْطنِِه أَْنهَاُر َماٍء 

وحِ الَِّذي َكانَ «. َحيٍّ  وَح  قَاَل هَذا َعِن الرُّ اْلُمْؤِمنُوَن بِِه ُمْزِمِعيَن أَْن يَْقبَلُوهُ، ألَنَّ الرُّ

َد بَْعُد. فََكثِيُروَن ِمَن اْلَجْمعِ  اْلقُُدَس لَْم يَُكْن قَْد أُْعِطَي بَْعُد، ألَنَّ يَُسوَع لَْم يَُكْن قَْد ُمجِّ

ا َسِمُعوا هَذا اْلَكَلََم قَالُوا:  هَذا هَُو »آَخُروَن قَالُوا: «. نَّبِيُّ هَذا بِاْلَحقِيقَِة هَُو ال»لَمَّ

أَلََعلَّ اْلَمِسيَح ِمَن اْلَجلِيِل يَأْتِي؟ أَلَْم يَقُِل اْلِكتَاُب إِنَّهُ ِمْن »َوآَخُروَن قَالُوا: « اْلَمِسيحُ 

َث فََحدَ « نَْسِل َداُوَد، َوِمْن بَْيِت لَْحٍم ،اْلقَْريَِة الَّتِي َكاَن َداُوُد فِيهَا، يَأْتِي اْلَمِسيُح؟

اْنِشقَاٌق فِي اْلَجْمعِ لَِسبَبِِه. َوَكاَن قَْوٌم ِمْنهُْم يُِريُدوَن أَْن يُْمِسُكوهُ، َولِكْن لَْم يُْلِق أََحٌد 

يِسيِّيَن فَقَاَل هُؤالَِء لَهُْم:  اُم إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َواْلفَرِّ لَِماَذا »َعلَْيِه األَيَاِدَي. فََجاَء اْلُخدَّ

اُم: « تَأْتُوا بِِه؟ لَمْ   «.لَْم يَتََكلَّْم قَطُّ إِْنَساٌن هَكَذا ِمْثَل هَذا اإِلْنَسانِ »أََجاَب اْلُخدَّ

ِ َدائِماً.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 قِراءات القُداس

 (10 - 1:  13) البُولس
 

سول أهل الِعبرانيين، بََرَكتُهُ  لمقدسة االبُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ألَنَّ النَّاُموَس، إِْذ لَهُ ِظلُّ اْلَخْيَراِت اْلَعتِيَدِة الَ نَْفُس ُصوَرِة األَْشيَاِء، الَ يَْقِدُر أَبًَدا 

َل الَِّذيَن  َواِم، أَْن يَُكمِّ ُمونَهَا َعلَى الدَّ بَائِحِ ُكلَّ َسنٍَة، الَّتِي يُقَدِّ ُموبِنَْفِس الذَّ َن. َوإِالَّ، يَتَقَدَّ

ةً، الَ يَُكوُن لَهُْم أَْيًضا  ُم؟ ِمْن أَْجِل أَنَّ اْلَخاِدِميَن، َوهُْم ُمطَهَُّروَن َمرَّ أَفََما َزالَْت تُقَدَّ

َضِميُر َخطَايَا. لِكْن فِيهَا ُكلَّ َسنٍَة ِذْكُر َخطَايَا. ألَنَّهُ الَ يُْمِكُن أَنَّ َدَم ثِيَراٍن َوتُيُوٍس 

َذبِيَحةً َوقُْربَانًا لَْم تُِرْد، َولِكْن »ْرفَُع َخطَايَا. لِذلَِك ِعْنَد ُدُخولِِه إِلَى اْلَعالَِم يَقُوُل: يَ 

. ثُمَّ قُْلُت: هنََذا أَِجيُء فِي َدْرجِ  هَيَّأَْت لِي َجَسًدا. بُِمْحَرقَاٍت َوَذبَائَِح لِْلَخِطيَِّة لَْم تَُسرَّ

قُْربَانًا إِنََّك َذبِيَحةً وَ »إِْذ يَقُوُل آنِفًا: «. ي، ألَْفَعَل َمِشيئَتََك يَا أّلَِلُ اْلِكتَاِب َمْكتُوٌب َعنِّ 

ُم َحَسَب النَّاُموِس. ثُمَّ « َوُمْحَرقَاٍت َوَذبَائَِح لِْلَخِطيَِّة لَْم تُِرْد َوالَ ُسِرْرَت بِهَا الَّتِي تُقَدَّ

َل لَِكْي يُثَبَِّت الثَّانَِي. فَبِهِذِه « ا أّلَِلُ هنََذا أَِجيُء ألَْفَعَل َمِشيئَتََك يَ »قَاَل:  يَْنِزُع األَوَّ

ةً َواِحَدةً. َوُكلُّ َكاِهٍن يَقُوُم ُكلَّ  ُسوَن بِتَْقِديِم َجَسِد يَُسوَع اْلَمِسيحِ َمرَّ اْلَمِشيئَِة نَْحُن ُمقَدَّ

بَائَِح  ُم ِمَراًرا َكثِيَرةً تِْلَك الذَّ َع َعْينَهَا، الَّتِي الَ تَْستَِطيُع اْلبَتَّةَ أَْن تَْنزِ يَْوٍم يَْخِدُم َويُقَدِّ

َم َعِن اْلَخطَايَا َذبِيَحةً َواِحَدةً، َجلََس إِلَى األَبَِد َعْن يَِميِن  ا هَذا فَبَْعَدَما قَدَّ اْلَخِطيَّةَ. َوأَمَّ

 َمْيِه.هللاِ، ُمْنتَِظًرا بَْعَد ذلَِك َحتَّى تُوَضَع أَْعَداُؤهُ َمْوِطئًا لِقَدَ 

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين.   نِعمةُ هللاَّ
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 (91 - 11:  2) الَكاثولِيُكون
 

الَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول األولى، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن 

 َمعنا، آمين.
 

هَاَدةُ: أَنَّ  هللاَ أَْعطَانَا َحيَاةً أَبَِديَّةً، َوهِذِه اْلَحيَاةُ ِهَي فِي إْبنِِه. َمْن لَهُ َوهِذِه ِهَي الشَّ

االْبُن فَلَهُ اْلَحيَاةُ، َوَمْن لَْيَس لَهُ اْبُن هللاِ فَلَْيَسْت لَهُ اْلَحيَاةُ. َكتَْبُت هَذا إِلَْيُكْم، أَْنتُُم 

. وا أَنَّ لَُكْم َحيَاةً أَبَِديَّةً، َولَِكْي تُْؤِمنُوا بِاْسِم اْبِن هللاِ اْلُمْؤِمنِيَن بِإْسِم اْبِن هللاِ، لَِكْي تَْعلَمُ 

 اَوهِذِه ِهَي الثِّقَةُ الَّتِي لَنَا ِعْنَدهُ: أَنَّهُ إِْن طَلَْبنَا َشْيئًا َحَسَب َمِشيئَتِِه يَْسَمُع لَنَا. َوإِْن ُكنَّ 

نَْعلَُم أَنَّ لَنَا الطِّلِبَاِت الَّتِي طَلَْبنَاهَا ِمْنهُ. إِْن َرأَى أََحٌد  نَْعلَُم أَنَّهُ َمْهَما طَلَْبنَا يَْسَمُع لَنَا،

أََخاهُ يُْخِطُئ َخِطيَّةً لَْيَسْت لِْلَمْوِت، يَْطلُُب، فَيُْعِطيِه َحيَاةً لِلَِّذيَن يُْخِطئُوَن لَْيَس لِْلَمْوِت 

ُل أَْن يُْطلََب. ُكلُّ إِْثٍم هَُو َخِطيَّةٌ، َوتُوَجُد تُوَجُد َخِطيَّةٌ لِْلَمْوِت لَْيَس ألَْجِل هِذِه أَقُو

َخِطيَّةٌ لَْيَسْت لِْلَمْوِت. نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ َمْن ُولَِد ِمَن هللاِ الَ يُْخِطُئ، بَِل اْلَمْولُوُد ِمَن هللاِ 

هُ. نَْعلَُم أَنَّنَا نَْحُن ِمَن هللاِ  يُر الَ يََمسُّ رِّ ي ، َواْلَعالََم ُكلَّهُ قَْد ُوِضَع فِ يَْحفَظُ نَْفَسهُ، َوالشِّ

يِر. َونَْعلَُم أَنَّ اْبَن هللاِ قَْد َجاَء َوأَْعطَانَا بَِصيَرةً لِنَْعِرَف اْلَحقَّ َونَْحُن فِي اْلَحقِّ  رِّ الشِّ

ْوالَُد إْحفَظُوا فِي اْبنِِه يَُسوَع اْلَمِسيحِ هَذا هَُو اإِللهُ اْلَحقُّ َواْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ. أَيُّهَا األَ 

 أَْنفَُسُكْم ِمَن األَْصنَاِم.

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.
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 (11 - 6:  90) اإلبَركِسيس

 

وحِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

يِسيٍّ َعلَى َرَجاِء قِيَاَمِة األَْمَواِت أَنَا» يِسيٌّ اْبُن فَرِّ َجاُل اإِلْخَوةُ، أَنَا فَرِّ  أَيُّهَا الرِّ

وقِيِّيَن، َواْنَشقَِّت «. أَُحاَكمُ  دُّ يِسيِّيَن َوالصَّ ا قَاَل هَذا َحَدثَْت ُمنَاَزَعةٌ بَْيَن اْلفَرِّ َولَمَّ

ا  وقِيِّيَن يَقُولُوَن إِنَّهُ لَْيَس قِيَاَمةٌ َوالَ َمَلٌَك َوالَ ُروٌح، َوأَمَّ دُّ اْلَجَماَعةُ، ألَنَّ الصَّ

وَن بِ  يِسيُّوَن فَيُقِرُّ يِسيِّيَن اْلفَرِّ ُكلِّ ذلَِك. فََحَدَث ِصيَاٌح َعِظيٌم، َونَهََض َكتَبَةُ قِْسِم اْلفَرِّ

لَْسنَا نَِجُد َشْيئًا َرِديًّا فِي هَذا اإِلْنَساِن َوإِْن َكاَن ُروٌح »َوطَفِقُوا يَُخاِصُموَن قَائِلِيَن: 

ا «. أَْو َمَلٌَك قَْد َكلََّمهُ فََلَ نَُحاِربَنَّ هللاَ  َحَدثَْت ُمنَاَزَعةٌ َكثِيَرةٌ اْختََشى األَِميُر أَْن َولَمَّ

يَْفَسُخوا بُولَُس، فَأََمَر اْلَعْسَكَر أَْن يَْنِزلُوا َويَْختَِطفُوهُ ِمْن َوْسِطِهْم َويَأْتُوا بِِه إِلَى 

بُّ َوقَاَل:  ِهْدَت ُس ألَنََّك َكَما شَ ثِْق يَا بُولُ »اْلُمَعْسَكِر. َوفِي اللَّْيلَِة التَّالِيَِة َوقََف بِِه الرَّ

 «.بَِما لِي فِي أُوُرَشلِيَم، هَكَذا يَْنبَِغي أَْن تَْشهََد فِي ُروِميَةَ أَْيًضا

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (11 - 1:  14)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 2،  0:  102مز 

بَّ  بَّ فَإِنَّ الرَّ بَّ َسبَُحوا الرَّ َصالٌِح، َرتَّلُوا اِلْسِمهِ فَإِنَّهُ ُحْلٌو. أِلَنِّي أَنَا قَْد َعلَِمْت أَنَّ الرَّ

  هَلِّلُويَا. َعِظيٌم هَُو، َوَربَّنَا أَْفَضُل ِمْن َجِميعِ اآْللِهَِة.



 ِمن اإلسبوع الَخاِمس من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

الَ تَْضطَِرْب قُلُوبُُكْم أَْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلِلِ فَآِمنُوا بِي. فِي بَْيِت أَبِي َمنَاِزُل َكثِيَرةٌ، َوإِالَّ »

نِّي ُكْنُت قَْد قُْلُت لَُكْم أَنَا أَْمِضي ألُِعدَّ لَُكْم َمَكانًا، َوإِْن َمَضْيُت َوأَْعَدْدُت لَُكْم َمَكانًا فَإِ 

، َحتَّى َحْيُث أَُكوُن أَنَا تَُكونُوَن أَْنتُْم أَْيًضا، َوتَْعلَُموَن َحْيُث أَنَا  آتِي أَْيًضا َوآُخُذُكْم إِلَيَّ

يَا َسيُِّد، لَْسنَا نَْعلَُم أَْيَن تَْذهَُب، فََكْيَف »قَاَل لَهُ تُوَما: «. الطَِّريقَ  أَْذهَُب َوتَْعلَُمونَ 

أَنَا هَُو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحيَاةُ لَْيَس »قَاَل لَهُ يَُسوُع: « نَْقِدُر أَْن نَْعِرَف الطَِّريَق؟

ْد َعَرْفتُُمونِي لََعَرْفتُْم أَبِي أَْيًضا َوِمَن اآلَن أََحٌد يَأْتِي إِلَى اآلِب إِالَّ بِي. لَْو ُكْنتُْم قَ 

 لَهُ يَُسوُع: قَالَ «. يَا َسيُِّد، أَِرنَا اآلَب َوَكفَانَا»قَاَل لَهُ فِيلُبُُّس: «. تَْعِرفُونَهُ َوقَْد َرأَْيتُُموهُ 

تُهُ َولَْم تَْعِرْفنِي يَا فِيلُبُُّس اَ »  لَِّذي َرآنِي فَقَْد َرأَى اآلَب، فََكْيفَ أَنَا َمَعُكْم َزَمانًا هِذِه ُمدَّ

؟ اْلَكَلَُم الَِّذي أَُكلُِّمُكْم  تَقُوُل أَْنَت: أَِرنَا اآلَب؟ أَلَْسَت تُْؤِمُن أَنِّي أَنَا فِي اآلبِ َواآلَب فِيَّ

قُونِي أَ بِِه لَْسُت أَتََكلَُّم بِِه ِمْن نَْفِسي، لِكنَّ اآلَب اْلَحالَّ فِيَّ هَُو يَْعَمُل األَْعمَ  نِّي اَل َصدِّ

قُونِي لَِسبَِب األَْعَماِل نَْفِسهَا ، َوإِالَّ فََصدِّ  «.فِي اآلِب َواآلَب فِيَّ

ِ َدائِماً.   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 من الَخمِسين الُمقَدسة َساِدسيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
 

 العَشيه

 (04 - 03:  6)َمرقُس 
 

س َمرقُ قِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 1:  42 مز

ِ، بَِصْوِت اإِلْبتِهَاجِ.   هَلِّلُويَا.يَا َجِميعِ اأْلَُمِم َصفَّقُوا بِأَْيِديُكْم، هَلَّلُوا ّلِِلَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ُسُل إِلَى يَُسوَع َوأَْخبَُروهُ بُِكلِّ َشْيٍء، ُكلِّ َما فََعلُوا َوُكلِّ َما َعلَُّموا. فَقَاَل َوإْجتََمَع  الرُّ

 ألَنَّ اْلقَاِدِمينَ « تََعالَْوا أَْنتُْم ُمْنفَِرِديَن إِلَى َمْوِضعٍ َخَلٍَء َواْستَِريُحوا قَلِيَلً »لَهُْم: 

اِهبِيَن َكانُوا َكثِيِريَن، َولَ  فِينَِة إِلَى َوالذَّ ْر لَهُْم فُْرَصةٌ لِألَْكِل. فََمَضْوا فِي السَّ ْم تَتَيَسَّ

َمْوِضعٍ َخَلٍَء ُمْنفَِرِديَن. فََرآهُُم اْلُجُموُع ُمْنطَلِقِيَن، َوَعَرفَهُ َكثِيُروَن فَتََراَكُضوا إِلَى 

ا َخَرَج يَُسوُع َرأَى َجْمًعا هُنَاَك ِمْن َجِميعِ اْلُمُدِن ُمَشاةً، َوَسبَقُوهُْم َواْجتََمُعوا إِلَ  ْيِه. فَلَمَّ

 َكثِيًرا، فَتََحنََّن َعلَْيِهْم إِْذ َكانُوا َكِخَراٍف الَ َراِعَي لَهَا، فَاْبتََدأَ يَُعلُِّمهُْم َكثِيًرا.

ِ َدائِماً.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 من الَخمِسين الُمقَدسة َسادِسيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1482 

 بَاِكر

 (96 - 99:  2) َمرقُس
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار َمرقُس 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، البَشير، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

  2،  6:  42مز 

لَِهنَا، َرتَّلُوا لِِمْلِكنَا بَّ َملَِك اأْلَْرِض َعلى َجِميع  َرتَّلُوا إِلِ َرتَّلُوا، َرتَّلُوا بفهٍم، أِلَنَّ الرَّ

 هَلِّلُويَا.األَُمم. 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ُموا إِلَْيِه أَْعَمى َوطَلَبُوا إِلَْيِه أَْن يَْلِمَسهُ، فَأََخَذ بِيَِد األَْعَمى َوَجاَء إِلَى بَْيِت َصيْ  َدا، فَقَدَّ

َوأَْخَرَجهُ إِلَى َخاِرجِ اْلقَْريَِة، َوتَفََل فِي َعْينَْيِه، َوَوَضَع يََدْيِه َعلَْيِه َوَسأَلَهُ: هَْل أَْبَصَر 

 ثُمَّ َوَضَع يََدْيِه أَْيًضا َعلَى«. لنَّاَس َكأَْشَجاٍر يَْمُشونَ أُْبِصُر ا»َشْيئًا؟ فَتَطَلََّع َوقَاَل: 

 :َعْينَْيِه، َوَجَعلَهُ يَتَطَلَُّع فََعاَد َصِحيًحا َوأَْبَصَر ُكلَّ إِْنَساٍن َجلِيًّا. فَأَْرَسلَهُ إِلَى بَْيتِِه قَائَِلً 

ِ َدائِماً.  «.ةِ الَ تَْدُخِل اْلقَْريَةَ، َوالَ تَقُْل ألََحٍد فِي اْلقَْريَ »  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 قِراءات القُداس

 (2 - 9:  2) البُولس
 

سول أهل ُزومية، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن  البُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

نَاُموِس اْلَخِطيَّةِ َواْلَمْوِت. ألَنَّ نَاُموَس ُروحِ اْلَحيَاِة فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع قَْد أَْعتَقَنِي ِمْن 

ألَنَّهُ َما َكاَن النَّاُموُس َعاِجًزا َعْنهُ، فِي َما َكاَن َضِعيفًا بِاْلَجَسِد، فَاّلِلُ إِْذ أَْرَسَل اْبنَهُ 

ُم كْ فِي ِشْبِه َجَسِد اْلَخِطيَِّة، َوألَْجِل اْلَخِطيَِّة، َداَن اْلَخِطيَّةَ فِي اْلَجَسِد، لَِكْي يَتِمَّ حُ 

وحِ. فَإِنَّ الَِّذيَن هُْم  الِِكيَن لَْيَس َحَسَب اْلَجَسِد بَْل َحَسَب الرُّ النَّاُموِس فِينَا، نَْحُن السَّ

وَن. وحِ يَْهتَمُّ وحِ فَبَِما لِلرُّ  َحَسَب اْلَجَسِد فَبَِما لِْلَجَسِد يَْهتَمُّوَن، َولِكنَّ الَِّذيَن َحَسَب الرُّ

ِ اآلِب فَلْ    تَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين.نِعمةُ هللاَّ

 

 

 (10 - 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

الَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول األولى، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن 

 َمعنا، آمين.
 

ألَنَّ هِذِه ِهَي َشهَاَدةُ هللاِ الَّتِي قَْد َشِهَد إِْن ُكنَّا نَْقبَُل َشهَاَدةَ النَّاِس، فََشهَاَدةُ هللاِ أَْعظَُم، 

ُق هللاَ، فَقَْد  هَاَدةُ فِي نَْفِسِه َمْن الَ يَُصدِّ بِهَا َعِن إْبنِِه. َمْن يُْؤِمُن بِاْبِن هللاِ فَِعْنَدهُ الشَّ

هَاَدةِ الَّتِي قَْد َشِهَد بِهَا هللاُ  هَاَدةُ:َجَعلَهُ َكاِذبًا، ألَنَّهُ لَْم يُْؤِمْن بِالشَّ   َعِن إْبنِِه. َوهِذهِ ِهَي الشَّ

أَنَّ هللاَ أَْعطَانَا َحيَاةً أَبَِديَّةً، َوهِذِه اْلَحيَاةُ ِهَي فِي إْبنِِه. َمْن لَهُ االْبُن فَلَهُ اْلَحيَاةُ، َوَمْن 

ِن هللاِ، لَِكْي اْلُمْؤِمنِيَن بِإْسِم إبْ  لَْيَس لَهُ اْبُن هللاِ فَلَْيَسْت لَهُ اْلَحيَاةُ. َكتَْبُت هَذا إِلَْيُكْم، أَْنتُمُ 

 تَْعلَُموا أَنَّ لَُكْم َحيَاةً أَبَِديَّةً، َولَِكْي تُْؤِمنُوا بِإْسِم إْبِن هللاِ.

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   ئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.َمْن يَعمُل َمِشي
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 (01 - 90:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ْت أَيَّاٌم َكثِيَرةٌ  ا تَمَّ تََشاَوَر اْليَهُوُد لِيَْقتُلُوهُ، فََعلَِم َشاُوُل بَِمِكيَدتِِهْم َوَكانُوا يَُراقِبُوَن َولَمَّ

وِر ُمَدلِّينَ   األَْبَواَب أَْيًضا نَهَاًرا َولَْيَلً لِيَْقتُلُوهُ. فَأََخَذهُ التََّلَِميُذ لَْيَلً َوأَْنَزلُوهُ ِمَن السُّ

ا َجاَء َشاوُ  ُل إِلَى أُوُرَشلِيَم َحاَوَل أَْن يَْلتَِصَق بِالتََّلَِميِذ، َوَكاَن إِيَّاهُ فِي َسّل. َولَمَّ

ُسِل،  قِيَن أَنَّهُ تِْلِميٌذ. فَأََخَذهُ بَْرنَابَا َوأَْحَضَرهُ إِلَى الرُّ اْلَجِميُع يََخافُونَهُ َغْيَر ُمَصدِّ

بَّ فِي الطَِّريِق َوأَنَّهُ َكلَّ  ثَهُْم َكْيَف أَْبَصَر الرَّ َمهُ، َوَكْيَف َجاهََر فِي ِدَمْشَق بِاْسِم َوَحدَّ

بِّ يَُسوَع. َوَكاَن  يَُسوَع. فََكاَن َمَعهُْم يَْدُخُل َويَْخُرُج فِي أُوُرَشلِيَم َويَُجاِهُر بِاْسِم الرَّ

ا َعلَِم اإِلْخَوةُ أَْحدَ  لَى ُروهُ إِ يَُخاِطُب َويُبَاِحُث اْليُونَانِيِّيَن، فََحاَولُوا أَْن يَْقتُلُوهُ. فَلَمَّ

ا اْلَكنَائُِس فِي َجِميعِ اْليَهُوِديَِّة َواْلَجلِيِل  قَْيَصِريَّةَ َوأَْرَسلُوهُ إِلَى طَْرُسوَس. َوأَمَّ

وحِ  ، َوبِتَْعِزيَِة الرُّ بِّ اِمَرِة فََكاَن لَهَا َسَلٌَم، َوَكانَْت تُْبنَى َوتَِسيُر فِي َخْوِف الرَّ َوالسَّ

 اثَُر.اْلقُُدِس َكانَْت تَتَكَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (90 - 12:  16)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 2،  2:  92مز 

بُّ ِعٌز لَِشْعبِِه.  َخلِص َشْعبَِك، َوبَاِرْك ِميَراثََك. إرعهم َوإْرفَْعهُْم إِلَى اأْلَبَِد، اَلرَّ

 هَلِّلُويَا.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ا لِي َويُْخبُِرُكْم. بَْعَد قَلِيل الَ تُْبِصُرونَنِي،  ُكلُّ َما لِآلِب هَُو لِي لِهَذا قُْلُت إِنَّهُ يَأُْخُذ ِممَّ

بَْعَد قَلِيل أَْيًضا تََرْونَنِي، ألَنِّي َذاِهٌب إِلَى اآلِب. فَقَاَل قَْوٌم ِمْن تََلَِميِذِه، بَْعُضهُْم  ثُمَّ 

َما هَُو هَذا الَِّذي يَقُولُهُ لَنَا: بَْعَد قَلِيل الَ تُْبِصُرونَنِي، ثُمَّ بَْعَد قَلِيل أَْيًضا »لِبَْعٍض: 

َما هَُو هَذا اْلقَلِيُل الَِّذي يَقُوُل َعْنهُ؟ »فَقَالُوا: « لَى اآلِب؟تََرْونَنِي، َوألَنِّي َذاِهٌب إِ 

أََعْن »فََعلَِم يَُسوُع أَنَّهُْم َكانُوا يُِريُدوَن أَْن يَْسأَلُوهُ، فَقَاَل لَهُْم: «. لَْسنَا نَْعلَُم بَِماَذا يَتََكلَّمُ 

ْيًضا بَْعَد قَلِيل الَ تُْبِصُرونَنِي، ثُمَّ بَْعَد قَلِيل أَ هَذا تَتََساَءلُوَن فِيَما بَْينَُكْم، ألَنِّي قُْلُت: 

تََرْونَنِي. اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّكْم َستَْبُكوَن َوتَنُوُحوَن َواْلَعالَُم يَْفَرُح أَْنتُْم 

ُل إِلَى فََرحٍ. اَْلَمْرأَةُ َوِهيَ  تَلُِد تَْحَزُن ألَنَّ َساَعتَهَا قَْد  َستَْحَزنُوَن، َولِكنَّ ُحْزنَُكْم يَتََحوَّ

ةَ لَِسبَِب اْلفََرحِ، ألَنَّهُ قَْد ُولَِد  دَّ َجاَءْت، َولِكْن َمتَى َولََدِت الطِّْفَل الَ تَُعوُد تَْذُكُر الشِّ

َرُح تَفْ إِْنَساٌن فِي اْلَعالَِم. فَأَْنتُْم َكذلَِك، ِعْنَدُكُم اآلَن ُحْزٌن َولِكنِّي َسأََراُكْم أَْيًضا فَ 
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قُلُوبُُكْم، َوالَ يَْنِزُع أََحٌد فََرَحُكْم ِمْنُكْم. َوفِي ذلَِك اْليَْوِم الَ تَْسأَلُونَنِي َشْيئًا اَْلَحقَّ اْلَحقَّ 

 «. أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َما طَلَْبتُْم ِمَن اآلِب بِإْسِمي يُْعِطيُكمْ 

ِ َدائِماً.   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 ِمن اإلسبوع الَساِدس من الَخمِسين الُمقَدسة ثاُلثاءيوم ال
 

 العَشيه

 (92 - 14:  2)َمرقُس 
 

س َمرقُ قِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 2،  4:  42 مز

بُّ بَِصْوِت  َ بِتَْهلِيٍل، َوالرَّ إْختَاَرنَا ِميَراثًا لَهُ، َجَماُل يَْعقُوَب الَِّذي أُِحبُّهُ. َصِعَد هللاَّ

 هَلِّلُويَا.اْلبُوِق. 
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ا َجاَء إِلَى التََّلَِميِذ َرأَى َجْمًعا َكثِيًرا َحْولَهُْم َوَكتَبَةً يَُحاِوُرونَهُْم. َولِْلَوْقِت ُكلُّ  َولَمَّ

ا َرأَْوهُ تََحيَُّروا، َوَرَكُضوا َوَسلَُّموا َعلَْيِه. فََسأََل اْلَكتَبَةَ:  بَِماَذا »اْلَجْمعِ لَمَّ

ْمُت إِلَْيَك اْبنِي بِِه »فَأََجاَب َواِحٌد ِمَن اْلَجْمعِ َوقَاَل: « تَُحاِوُرونَهُْم؟ يَا ُمَعلُِّم، قَْد قَدَّ

ْقهُ فَيُْزبُِد َويَِصرُّ بِأَْسنَانِِه َويَْيبَُس فَقُْلُت لِتََلَِميِذَك ُروٌح أَْخَرُس، َوَحْيثَُما أَْدَرَكهُ  يَُمزِّ

أَيُّهَا اْلِجيُل َغْيُر اْلُمْؤِمِن، إِلَى َمتَى »فَأََجاَب َوقَاَل لَهُْم: «. أَْن يُْخِرُجوهُ فَلَْم يَْقِدُروا

ُموهُ إِلَ  ا َرآهُ لِْلَوْقِت َصَرَعهُ «. يَّ أَُكوُن َمَعُكْم؟ إِلَى َمتَى أَْحتَِملُُكْم؟ قَدِّ ُموهُ إِلَْيِه فَلَمَّ فَقَدَّ

ُغ َويُْزبُِد. فََسأََل أَبَاهُ:  وُح، فََوقََع َعلَى األَْرِض يَتََمرَّ َماِن ُمْنُذ أََصابَهُ »الرُّ َكْم ِمَن الزَّ

 اْلَماِء لِيُْهلَِكهُ لِكْن إِْن ُكْنتَ ُمْنُذ ِصبَاهُ. َوَكثِيًرا َما أَْلقَاهُ فِي النَّاِر َوفِي »فَقَاَل: « هَذا؟

 تُْؤِمَن ُكلُّ إِْن ُكْنَت تَْستَِطيُع أَنْ »فَقَاَل لَهُ يَُسوُع: «. تَْستَِطيُع َشْيئًا فَتََحنَّْن َعلَْينَا َوأَِعنَّا



 ِمن اإلسبوع الَسادِس من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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ُن يَا َسيُِّد، أُومِ »فَلِْلَوْقِت َصَرَخ أَبُو اْلَولَِد بُِدُموعٍ َوقَاَل:«. َشْيٍء ُمْستَطَاٌع لِْلُمْؤِمنِ 

وَح النَِّجَس «. فَأَِعْن َعَدَم إِيَمانِي ا َرأَى يَُسوُع أَنَّ اْلَجْمَع يَتََراَكُضوَن، اْنتَهََر الرُّ فَلَمَّ

، أَنَا آُمُرَك: اْخُرْج ِمْنهُ َوالَ تَْدُخْلهُ أَْيًضا»قَائَِلً لَهُ:  وُح األَْخَرُس األََصمُّ «. أَيُّهَا الرُّ

«. إِنَّهُ َماتَ »َعهُ َشِديًدا َوَخَرَج فََصاَر َكَمْيٍت، َحتَّى قَاَل َكثِيُروَن: فََصَرَخ َوَصرَ 

ا َدَخَل بَْيتًا َسأَلَهُ تََلَِميُذهُ َعلَى اْنفَِراٍد:  لَِماَذا »فَأَْمَسَكهُ يَُسوُع بِيَِدِه َوأَقَاَمهُ، فَقَاَم. َولَمَّ

هَذا اْلِجْنُس الَ يُْمِكُن أَْن يَْخُرَج بَِشْيٍء إِالَّ »لَهُْم: فَقَاَل « لَْم نَْقِدْر نَْحُن أَْن نُْخِرَجهُ؟

ْومِ  َلَِة َوالصَّ ِ َدائِماً.  «.بِالصَّ  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (09 - 03:  2) َمرقُس
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار َمرقُس 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، البَشير، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

  4،  0:  42مز 

ُعوُب لَنَا َواأْلَُمِم تَْحَت أَْقَداِمنَا، إْختَاَرنَا ِميَراثًا لَهُ، َجَماُل يَْعقُوَب الَِّذي  أَْخَضُع الشُّ

 هَلِّلُويَا.أُِحبُّهُ. 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
  



 ِمن اإلسبوع الَسادِس من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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 َوَخَرُجوا ِمْن هُنَاَك َواْجتَاُزوا اْلَجلِيَل، َولَْم يُِرْد أَْن يَْعلََم أََحٌد، ألَنَّهُ َكاَن يَُعلُِّم تََلَِميَذهُ 

إِنَّ اْبَن اإِلْنَساِن يَُسلَُّم إِلَى أَْيِدي النَّاِس فَيَْقتُلُونَهُ َوبَْعَد أَْن يُْقتََل يَقُوُم فِي »َويَقُوُل لَهُْم: 

ا هُْم فَلَْم يَْفهَُموا اْلقَْوَل، َوَخافُوا أَْن يَْسأَلُوهُ.«. اْليَْوِم الثَّالِثِ  ِ َدائِماً.  َوأَمَّ  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

 

 قِراءات القُداس

 (11 - 2:  2) البُولس
 

سول أهل ُزومية، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن  البُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

وحِ، إِْن َكاَن ُروُح هللاِ َساِكنًا فِيُكْم َولِكْن إِْن  ا أَْنتُْم فَلَْستُْم فِي اْلَجَسِد بَْل فِي الرُّ َوأَمَّ

َكاَن أََحٌد لَْيَس لَهُ ُروُح اْلَمِسيحِ، فَذلَِك لَْيَس لَهُ. َوإِْن َكاَن اْلَمِسيُح فِيُكْم، فَاْلَجَسُد َميٌِّت 

. َوإِْن َكاَن ُروُح الَِّذي أَقَاَم يَُسوَع ِمَن  وُح فََحيَاةٌ بَِسبَِب اْلبِرِّ ا الرُّ بَِسبَِب اْلَخِطيَِّة، َوأَمَّ

فِيُكْم، فَالَِّذي أَقَاَم اْلَمِسيَح ِمَن األَْمَواِت َسيُْحيِي أَْجَساَدُكُم اْلَمائِتَةَ األَْمَواِت َساِكنًا 

اِكِن فِيُكْم.  أَْيًضا بُِروِحِه السَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين.   نِعمةُ هللاَّ

 

 

 

 (19 - 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

فَصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول األولى، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن الَكاثولِيُكون: 

 َمعنا، آمين.
 

إِْن ُكنَّا نَْقبَُل َشهَاَدةَ النَّاِس، فََشهَاَدةُ هللاِ أَْعظَُم، ألَنَّ هِذِه ِهَي َشهَاَدةُ هللاِ الَّتِي قَْد َشِهَد 

ُق هللاَ، فَقَْد بِهَا َعِن إْبنِِه. َمْن يُْؤِمُن بِاْبِن  هَاَدةُ فِي نَْفِسِه َمْن الَ يَُصدِّ هللاِ فَِعْنَدهُ الشَّ



 ِمن اإلسبوع الَسادِس من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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هَادَ  هَاَدةِ الَّتِي قَْد َشِهَد بِهَا هللاُ َعِن إْبنِِه. َوهِذهِ ِهَي الشَّ ةُ: َجَعلَهُ َكاِذبًا، ألَنَّهُ لَْم يُْؤِمْن بِالشَّ

اْلَحيَاةُ ِهَي فِي إْبنِِه. َمْن لَهُ االْبُن فَلَهُ اْلَحيَاةُ، َوَمْن  أَنَّ هللاَ أَْعطَانَا َحيَاةً أَبَِديَّةً، َوهِذهِ 

ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ  لَْيَس لَهُ إْبُن هللاِ فَلَْيَسْت لَهُ اْلَحيَاةُ.

ا َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ    هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين. الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

 

 (92 - 92:  2) اإلبَركِسيس

 

وحِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا أَْحَضُروهُْم أَْوقَفُوهُْم فِي  اُكْم أََما أَْوَصْينَ »اْلَمْجَمعِ فََسأَلَهُْم َرئِيُس اْلَكهَنَِة. قِائَِلً: فَلَمَّ

َوِصيَّةً أَْن الَ تَُعلُِّموا بِهَذا االْسِم؟ َوهَا أَْنتُْم قَْد َمأْلتُْم أُوُرَشلِيَم بِتَْعلِيِمُكْم، َوتُِريُدوَن 

ُسُل َوقَالُوا: فَأََجا«. أَْن تَْجلِبُوا َعلَْينَا َدَم هَذا اإِلْنَسانِ  يَْنبَِغي أَْن »َب بُْطُرُس َوالرُّ

 «.يُطَاَع هللاُ أَْكثََر ِمَن النَّاسِ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (00 - 90:  16)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 9،  1:  116مز 

بُّ َصْوُت  ِعي، أِلَنَّهُ أََماَل بَِسْمِعهِ إِلَى، فََدْعَوتُهُ فِي أَيَّاِمي.أَْحبَْبُت أَْن يَْسَمَع الرَّ  تََضرُّ

  هَلِّلُويَا.



 ِمن اإلسبوع الَسادِس من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َما طَلَْبتُْم ِمَن اآلِب بِاْسِمي يُْعِطيُكْم. إِلَى اآلَن لَْم اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل 

أَْمثَال، قَْد َكلَّْمتُُكْم بِهَذا بِ »تَْطلُبُوا َشْيئًا بِاْسِمي اُْطلُبُوا تَأُْخُذوا، لِيَُكوَن فََرُحُكْم َكاِمَلً. 

ْيًضا بِأَْمثَال، بَْل أُْخبُِرُكْم َعِن اآلِب َعَلَنِيَةً. فِي َولِكْن تَأْتِي َساَعةٌ ِحيَن الَ أَُكلُِّمُكْم أَ 

ذلَِك اْليَْوِم تَْطلُبُوَن بِاْسِمي َولَْسُت أَقُوُل لَُكْم إِنِّي أَنَا أَْسأَُل اآلَب ِمْن أَْجلُِكْم، ألَنَّ اآلَب 

ي ِمْن ِعْنِد هللاِ َخَرْجُت. َخَرْجُت ِمْن نَْفَسهُ يُِحبُُّكْم، ألَنَُّكْم قَْد أَْحبَْبتُُمونِي، َوآَمْنتُْم أَنِّ 

قَاَل لَهُ «. ِعْنِد اآلِب، َوقَْد أَتَْيُت إِلَى اْلَعالَِم، َوأَْيًضا أَْتُرُك اْلَعالََم َوأَْذهَُب إِلَى اآلبِ 

ٌم لَُم أَنََّك َعالِ هَُوَذا اآلَن تَتََكلَُّم َعَلَنِيَةً َولَْسَت تَقُوُل َمثََلً َواِحًدا. اَآلَن نَعْ »تََلَِميُذهُ: 

ْم أََجابَهُ«. بُِكلِّ َشْيٍء، َولَْسَت تَْحتَاُج أَْن يَْسأَلََك أََحٌد لِهَذا نُْؤِمُن أَنََّك ِمَن هللاِ َخَرْجتَ 

قُوَن فِيهَا ُكلُّ َواِحٍد :»يَُسوُع  أَآلَن تُْؤِمنُوَن؟ هَُوَذا تَأْتِي َساَعةٌ، َوقَْد أَتَِت اآلَن، تَتَفَرَّ

تِِه، َوتَْتُرُكونَنِي َوْحِدي َوأَنَا لَْسُت َوْحِدي ألَنَّ اآلَب َمِعي. قَْد َكلَّْمتُُكْم بِهَذا إِلَى  َخاصَّ

 .«لِيَُكوَن لَُكْم فِيَّ َسَلٌَم فِي اْلَعالَِم َسيَُكوُن لَُكْم ِضيٌق، َولِكْن ثِقُوا: أَنَا قَْد َغلَْبُت اْلَعالَمَ 

ِ َدائِماً.   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 ِمن اإلسبوع الَساِدس من الَخمِسين الُمقَدسة ربعاءيوم األ
 

 (02 - 00:  2)َمرقُس 
 

س َمرقُ قِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 2:  90 مز

، َوَكأْسَك  ْيِت َرْأِسيَّ هَيَّأَْت قَُداَمى َمائَِدِة ُمقَابِِل الَِّذيَن يُْحِزنُونَنِي، َدهَنَْت بِالزَّ

ْرِف.   هَلِّلُويَا.أَْسَكَرْتنِي ِمْثَل الصَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

 مْ بَِماَذا ُكْنتُْم تَتََكالَُموَن فِيَما بَْينَكُ »َوَجاَء إِلَى َكْفِرنَاُحوَم َوإِْذ َكاَن فِي اْلبَْيِت َسأَلَهُْم: 

وا فِي الطَِّريِق بَْعُضهُْم َمَع بَْعٍض فِي َمْن هَُو « فِي الطَِّريِق؟ فََسَكتُوا، ألَنَّهُْم تََحاجُّ

الً فَيَُكوُن »أَْعظَُم. فََجلََس َونَاَدى االْثنَْي َعَشَر َوقَاَل لَهُْم:  إَِذا أََراَد أََحٌد أَْن يَُكوَن أَوَّ

فَأََخَذ َولًَدا َوأَقَاَمهُ فِي َوْسِطِهْم ثُمَّ اْحتََضنَهُ َوقَاَل لَهُْم:  «.آِخَر اْلُكلِّ َوَخاِدًما لِْلُكلِّ 

َمْن قَبَِل َواِحًدا ِمْن أَْوالٍَد ِمْثَل هَذا بِاْسِمي يَْقبَلُنِي، َوَمْن قَبِلَنِي فَلَْيَس يَْقبَلُنِي أَنَا بَِل »

ِ َدائِماً.  «.الَِّذي أَْرَسلَنِي  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (49 - 02:  2) َمرقُس
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار َمرقُس 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، البَشير، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

 9،  1:  90مز 

بُّ يَْرَعانِي، فَََل يَُعوُزنِي َشْيٌء، فِي َمَكاٍن َخِضَرٍة أَْسَكنَنِي، َردَّ نَْفِسّي.   لُويَا.هَلِّ اَلرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

يَا ُمَعلُِّم، َرأَْينَا َواِحًدا يُْخِرُج َشيَاِطيَن بِاْسِمَك َوهَُو لَْيَس يَْتبَُعنَا، »يُوَحنَّا قِائَِلً:  فَأََجابَهُ

ةً »فَقَاَل يَُسوُع: «. فََمنَْعنَاهُ ألَنَّهُ لَْيَس يَْتبَُعنَا الَ تَْمنَُعوهُ، ألَنَّهُ لَْيَس أََحٌد يَْصنَُع قُوَّ

ا. ألَنَّ َمْن لَْيَس َعلَْينَا فَهَُو َمَعنَا. ألَنَّ َمْن بِاْسِمي َويَْستَِطيُع سَ  ِريًعا أَْن يَقُوَل َعلَيَّ َشّرً

َسقَاُكْم َكأَْس َماٍء بِاْسِمي ألَنَُّكْم لِْلَمِسيحِ، فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّهُ الَ يُِضيُع أَْجَرهُ. َوَمْن 

َغاِر اْلُمْؤِمنِيَن  َق ُعنُقُهُ بَِحَجِر َرًحى َوطُِرَح فِي أَْعثََر أََحَد الصِّ بِي، فََخْيٌر لَهُ لَْو طُوِّ

ِ َدائِماً.  «.اْلبَْحرِ   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 قِراءات القُداس

 (2 - 1:  2) البُولس
 

سول أهل ُزومية، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن  البُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 َمعنا، آمين.
 

تَْجهَلُوَن أَيُّهَا اإِلْخَوةُ ألَنِّي أَُكلُِّم اْلَعاِرفِيَن بِالنَّاُموِس أَنَّ النَّاُموَس يَُسوُد َعلَى  أَمْ 

ُجِل  اإِلْنَساِن َما َداَم َحيًّا؟ فَإِنَّ اْلَمْرأَةَ الَّتِي تَْحَت َرُجل ِهَي ُمْرتَبِطَةٌ بِالنَّاُموِس بِالرَّ

ُجُل اْلَحيِّ َولِكْن إِْن َماَت ال ُجِل. فَإًِذا َما َداَم الرَّ َرْت ِمْن نَاُموِس الرَّ ُجُل فَقَْد تََحرَّ رَّ

ةٌ ِمَن  ُجُل فَِهَي ُحرَّ َحيًّا تُْدَعى َزانِيَةً إِْن َصاَرْت لَِرُجل آَخَر َولِكْن إِْن َماَت الرَّ

إًِذا يَا إِْخَوتِي أَْنتُْم أَْيًضا  النَّاُموِس، َحتَّى إِنَّهَا لَْيَسْت َزانِيَةً إِْن َصاَرْت لَِرُجل آَخَر.

قَْد ُمتُّْم لِلنَّاُموِس بَِجَسِد اْلَمِسيحِ، لَِكْي تَِصيُروا آلَخَر، لِلَِّذي قَْد أُقِيَم ِمَن األَْمَواِت 

ا ُكنَّا فِي اْلَجَسِد َكانَْت أَْهَواُء اْلَخطَايَا الَّتِي بِالنَّاُموِس تَ  ُل فِي ْعمَ لِنُْثِمَر ّلِلِ. ألَنَّهُ لَمَّ

ْرنَا ِمَن النَّاُموِس، إِْذ َماَت الَِّذي ُكنَّا  ا اآلَن فَقَْد تََحرَّ أَْعَضائِنَا، لَِكْي نُْثِمَر لِْلَمْوِت. َوأَمَّ

وحِ الَ بِِعْتِق اْلَحْرِف. فََماَذا نَقُوُل؟ هَِل النَّاُموُس  ِة الرُّ ُمْمَسِكيَن فِيِه، َحتَّى نَْعبَُد بِِجدَّ

ْهَوةَ لَْو لَْم يَقُِل  َخِطيَّةٌ؟ َحاَشا بَْل لَْم أَْعِرِف اْلَخِطيَّةَ إِالَّ بِالنَّاُموِس فَإِنَّنِي لَْم أَْعِرِف الشَّ

َولِكنَّ اْلَخِطيَّةَ َوِهَي ُمتَِّخَذةٌ فُْرَصةً بِاْلَوِصيَِّة أَْنَشأَْت فِيَّ ُكلَّ «. الَ تَْشتَهِ »النَّاُموُس: 

 َشْهَوٍة.

 ِ   اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين. نِعمةُ هللاَّ
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 (12 - 10:  2) الَكاثولِيُكون
 

الَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول األولى، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن 

 َمعنا، آمين.
 

ْي إْبِن هللاِ، لَِكْي تَْعلَُموا أَنَّ لَُكْم َحيَاةً أَبَِديَّةً، َولِكَ َكتَْبُت هَذا إِلَْيُكْم، أَْنتُُم اْلُمْؤِمنِيَن بِإْسِم 

ِه تُْؤِمنُوا بِإْسِم إْبِن هللاِ. َوهِذِه ِهَي الثِّقَةُ الَّتِي لَنَا ِعْنَدهُ: أَنَّهُ إِْن طَلَْبنَا َشْيئًا َحَسَب َمِشيئَتِ 

ا طَلَْبنَا يَْسَمُع لَنَا، نَْعلَُم أَنَّ لَنَا الطِّلِبَاِت الَّتِي طَلَْبنَاهَا يَْسَمُع لَنَا. َوإِْن ُكنَّا نَْعلَُم أَنَّهُ َمْهمَ 

ِمْنهُ. إِْن َرأَى أََحٌد أََخاهُ يُْخِطُئ َخِطيَّةً لَْيَسْت لِْلَمْوِت، يَْطلُُب، فَيُْعِطيِه َحيَاةً لِلَِّذيَن 

لَْيَس ألَْجِل هِذِه أَقُوُل أَْن يُْطلََب. ُكلُّ إِْثٍم  يُْخِطئُوَن لَْيَس لِْلَمْوِت تُوَجُد َخِطيَّةٌ لِْلَمْوتِ 

هَُو َخِطيَّةٌ، َوتُوَجُد َخِطيَّةٌ لَْيَسْت لِْلَمْوِت. نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ َمْن ُولَِد ِمَن هللاِ الَ يُْخِطُئ، بَِل 

هُ. يُر الَ يََمسُّ رِّ  اْلَمْولُوُد ِمَن هللاِ يَْحفَظُ نَْفَسهُ، َوالشِّ

ا ال تُحِ  بُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.

 

 

 (13 - 6:  12) اإلبَركِسيس

 

ُسل األْطهَاِر  وحِ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجاِل نَْحَو اْثنَْي َعَشَر. ثُمَّ َدَخَل  فَطَفِقُوا يَتََكلَُّموَن بِلَُغاٍت َويَتَنَبَّأُوَن. َوَكاَن َجِميُع الرِّ

ةَ ثََلَثَِة  ا َوُمْقنًِعا فِي َما يَْختَصُّ بَِملَُكوِت هللاِ. اْلَمْجَمَع، َوَكاَن يَُجاِهُر ُمدَّ أَْشهٍُر ُمَحاّجً

ْوَن َوالَ يَْقنَُعوَن، َشاتِِميَن الطَِّريَق أََماَم اْلُجْمهُوِر، إْعتََزَل َعْنهُْم  ا َكاَن قَْوٌم يَتَقَسَّ َولَمَّ
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ا ُكلَّ يَْوٍم فِي َمْدَرَسِة إِْنسَ  ةَ َوأَْفَرَز التََّلَِميَذ، ُمَحاّجً اٍن اْسُمهُ تِيَرانُُّس. َوَكاَن ذلَِك ُمدَّ

اِكنِيَن فِي أَِسيَّا، ِمْن يَهُوٍد َويُونَانِيِّيَن. بِّ يَُسوَع َجِميُع السَّ  َسنَتَْيِن، َحتَّى َسِمَع َكلَِمةَ الرَّ

ِ ا بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.ْلُمقَدَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (2 - 1:  12)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 12،  10:  43مز 

 ا.هَلِّلُويَ  يَا َربُّ إْرِض بَِخََلِصي، يَا َربَّ إْلتَفََت إِلَى َمُعونَتِي، يَا إِلَِهي َاَل تُبَطُِّئ.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ِد  اَعةُ َمجِّ َماِء َوقَاَل: أَيُّهَا اآلُب، قَْد أَتَِت السَّ تََكلََّم يَُسوُع بِهَذا َوَرفََع َعْينَْيِه نَْحَو السَّ

َدَك إْبنَُك أَْيًضا، إِْذ أَْعطَْيتَهُ ُسْلطَانًا َعلَى ُكلِّ َجَسٍد لِيُْعِطَي َحيَاةً أَبَِديَّةً لُِكلِّ   اْبنََك لِيَُمجِّ

ْيتَهُ. َوهِذِه ِهَي اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ: أَْن يَْعِرفُوَك أَْنَت اإِللهَ اْلَحقِيقِيَّ َوْحَدَك َمْن أَْعطَ 

ْدتَُك َعلَى األَْرِض اْلَعَمَل الَِّذي أَْعطَْيتَنِي  َويَُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي أَْرَسْلتَهُ. أَنَا َمجَّ

ْدنِ  ي أَْنَت أَيُّهَا اآلُب ِعْنَد َذاتَِك بِاْلَمْجِد الَِّذي َكاَن لِي ألَْعَمَل قَْد أَْكَمْلتُهُ. َواآلَن َمجِّ

ِعْنَدَك قَْبَل َكْوِن اْلَعالَِم. أَنَا أَْظهَْرُت اْسَمَك لِلنَّاِس الَِّذيَن أَْعطَْيتَنِي ِمَن اْلَعالَِم َكانُوا 

ا أَنَّ ُكلَّ َما أَْعطَْيتَنِي هَُو ِمْن لََك َوأَْعطَْيتَهُْم لِي، َوقَْد َحفِظُوا َكَلََمَك. َواآلَن َعلُِمو
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ِعْنِدَك، ألَنَّ اْلَكَلََم الَِّذي أَْعطَْيتَنِي قَْد أَْعطَْيتُهُْم، َوهُْم قَبِلُوا َوَعلُِموا يَقِينًا أَنِّي َخَرْجُت 

أَْسأَُل ِمْن أَْجِل  ِمْن ِعْنِدَك، َوآَمنُوا أَنََّك أَْنَت أَْرَسْلتَنِي. ِمْن أَْجلِِهْم أَنَا أَْسأَُل لَْستُ 

ِ َدائِماً.  اْلَعالَِم، بَْل ِمْن أَْجِل الَِّذيَن أَْعطَْيتَنِي ألَنَّهُْم لََك.    َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ِمن اإلسبوع الَساِدس من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
 

 العَشيه

 (1:  2 - 04:  2)َمرقُس 
 

س َمرقُ قِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 9،  1:  22 مز

بُّ فِي َصْهيُوَن، َوهَُو  اَْلَجالُِس َعلَى الشاروبيم فَلَتَتََزْلَزُل اأْلَْرُض. َعِظيٌم هَُو الرَّ

ُعوِب.   هَلِّلُويَا.ُمتََعاٍل َعلَى ُكلِّ الشُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.جُد الدائم، هللا الَحي، الذي لهُ الم
 

َمْن أََراَد أَْن يَأْتَِي َوَرائِي فَْليُْنِكْر نَْفَسهُ َويَْحِمْل »َوَدَعا اْلَجْمَع َمَع تََلَِميِذِه َوقَاَل لَهُْم: 

ْن أَْجلِي نَْفَسهُ مِ َصلِيبَهُ َويَْتبَْعنِي. فَإِنَّ َمْن أََراَد أَْن يَُخلَِّص نَْفَسهُ يُْهلُِكهَا، َوَمْن يُْهلُِك 

 َوِمْن أَْجِل اإِلْنِجيِل فَهَُو يَُخلُِّصهَا. ألَنَّهُ َماَذا يَْنتَفُِع اإِلْنَساُن لَْو َربَِح اْلَعالََم ُكلَّهُ َوَخِسرَ 

نَْفَسهُ؟ أَْو َماَذا يُْعِطي اإِلْنَساُن فَِداًء َعْن نَْفِسِه؟ ألَنَّ َمِن اْستََحى بِي َوبَِكَلَِمي فِي 

َذا اْلِجيِل اْلفَاِسِق اْلَخاِطِئ، فَإِنَّ إْبَن اإِلْنَساِن يَْستَِحي بِِه َمتَى َجاَء بَِمْجِد أَبِيِه َمَع ه

يِسينَ  اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ِمَن اْلقِيَاِم ههُنَا قَْوًما الَ يَُذوقُوَن »َوقَاَل لَهُُم: «. اْلَمَلَئَِكةِ اْلقِدِّ

ةٍ اْلَمْوَت َحتَّى يَ  ِ َدائِماً.  «.َرْوا َملَُكوَت هللاِ قَْد أَتَى بِقُوَّ  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (2 - 9:  2) َمرقُس
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار َمرقُس 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، البَشير، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

 9،  1:  113مز 

، َحتَّى أََضَع أَْعَداَءَك تَْحت َمْوِطِئ قََدَمْيَك، َعَصا  بُّ لَِربِي إْجلِْس َعْن يَِمينِيٍّ قَاَل الرَّ

بُّ ِمْن َصْهيُوَن.  ٍة يُْرِسُل لََك الرَّ  هَلِّلُويَا.قُوَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

َوبَْعَد ِستَِّة أَيَّاٍم أََخَذ يَُسوُع بُْطُرَس َويَْعقُوَب َويُوَحنَّا، َوَصِعَد بِِهْم إِلَى َجبَل َعال 

ا َكالثَّْلجِ، ُمْنفَِرِديَن  اَمهُْم، َوَصاَرْت ثِيَابُهُ تَْلَمُع بَْيَضاَء ِجّدً َوْحَدهُْم َوتََغيََّرْت هَْيئَتُهُ قُدَّ

اٌر َعلَى األَْرِض أَْن يُبَيَِّض ِمْثَل ذلَِك. َوظَهََر لَهُْم إِيلِيَّا َمَع ُموَسى، َوَكانَا  الَ يَْقِدُر قَصَّ

يَا َسيِِّدي، َجيٌِّد أَْن نَُكوَن ههُنَا »َعَل بُْطُرُس يَقوُل لِيَُسوَع: يَتََكلََّماِن َمَع يَُسوَع. فَجَ 

: لََك َواِحَدةً، َولُِموَسى َواِحَدةً، َوإِليلِيَّا َواِحَدةً  ألَنَّهُ لَْم يَُكْن «. فَْلنَْصنَْع ثََلََث َمظَالَّ

َحابَ  يَْعلَُم َما يَتََكلَُّم بِِه إِْذ َكانُوا ُمْرتَِعبِيَن. َوَكانَتْ  ِة َسَحابَةٌ تُظَلِّلُهُْم فََجاَء َصْوٌت ِمَن السَّ

ِ َدائِماً.  «.ْسَمُعواإهَذا هَُو اْبنِي اْلَحبِيُب لَهُ »قَائَِلً:   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَسادِس من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1511 

 قِراءات القُداس

 (16 - 9:  11) البُولس
 

سول األولى إلى أهل  ُكورونثوس، البُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

فَأَْمَدُحُكْم أَيُّهَا اإِلْخَوةُ َعلَى أَنَُّكْم تَْذُكُرونَنِي فِي ُكلِّ َشْيٍء، َوتَْحفَظُوَن التََّعالِيَم َكَما 

ا َرْأُس َسلَّْمتُهَا إِلَْيُكْم. َولِكْن أُِريُد أَْن تَْعلَُموا أَنَّ َرْأَس ُكلِّ َرُجل هَُو  اْلَمِسيُح، َوأَمَّ

ُجُل، َوَرْأُس اْلَمِسيحِ هَُو هللاُ. ُكلُّ َرُجل يَُصلِّي أَْو يَتَنَبَّأُ َولَهُ َعلَى َرْأِسِه  اْلَمْرأَِة فَهَُو الرَّ

ا ُكلُّ اْمَرأٍَة تَُصلِّي أَْو تَتَنَبَّأُ َوَرْأُسهَا َغْيُر ُمُغطَّى،  يُن فَتَشِ َشْيٌء، يَِشيُن َرْأَسهُ. َوأَمَّ

َرْأَسهَا، ألَنَّهَا َواْلَمْحلُوقَةَ َشْيٌء َواِحٌد بَِعْينِِه. إِِذ اْلَمْرأَةُ، إِْن َكانَْت الَ تَتََغطَّى، فَْليُقَصَّ 

ُجَل الَ يَْنبَِغي  َشَعُرهَا َوإِْن َكاَن قَبِيًحا بِاْلَمْرأَِة أَْن تُقَصَّ أَْو تُْحلََق، فَْلتَتََغطَّ. فَإِنَّ الرَّ

ُجَل أَ  ُجِل. ألَنَّ الرَّ ا اْلَمْرأَةُ فَِهَي َمْجُد الرَّ ْن يَُغطَِّي َرْأَسهُ لَِكْونِِه ُصوَرةَ هللاِ َوَمْجَدهُ َوأَمَّ

ُجَل لَْم يُْخلَْق ِمْن أَْجِل اْلَمْرأَِة، بَِل  ُجِل. َوألَنَّ الرَّ لَْيَس ِمَن اْلَمْرأَِة، بَِل اْلَمْرأَةُ ِمَن الرَّ

ُجِل. لِهَذا يَْنبَِغي لِْلَمْرأَِة أَْن يَُكوَن لَهَا ُسْلطَاٌن َعلَى َرْأِسهَا، ِمْن اْلَمْرأَةُ مِ  ْن أَْجِل الرَّ

ُجِل  ُجَل لَْيَس ِمْن ُدوِن اْلَمْرأَِة، َوالَ اْلَمْرأَةُ ِمْن ُدوِن الرَّ أَْجِل اْلَمَلَئَِكِة. َغْيَر أَنَّ الرَّ

. ألَنَّهُ َكَما أَنَّ الْ  بِّ ُجُل أَْيًضا هَُو بِاْلَمْرأَةِ َولِكنَّ فِي الرَّ ُجِل، هَكَذا الرَّ َمْرأَةَ ِهَي ِمَن الرَّ

َجِميَع األَْشيَاِء ِهَي ِمَن هللاِ. اْحُكُموا فِي أَْنفُِسُكْم: هَْل يَلِيُق بِاْلَمْرأَِة أَْن تَُصلَِّي إِلَى هللاِ 

ُجَل إِْن َكاَن يُْرِخي َشْعَرهُ َوِهَي َغْيُر ُمَغطَّاٍة؟ أَْم لَْيَسِت الطَّبِيَعةُ  نَْفُسهَا تَُعلُِّمُكْم أَنَّ الرَّ

ْعَر قَْد  ا اْلَمْرأَةُ إِْن َكانَْت تُْرِخي َشْعَرهَا فَهَُو َمْجٌد لَهَا، ألَنَّ الشَّ فَهَُو َعْيٌب لَهُ؟ َوأَمَّ

يُِحبُّ اْلِخَصاَم، فَلَْيَس لَنَا  أُْعِطَي لَهَا ِعَوَض بُْرقُعٍ. َولِكْن إِْن َكاَن أََحٌد يُْظِهُر أَنَّهُ

 نَْحُن َعاَدةٌ ِمْثُل هِذِه، َوالَ لَِكنَائِِس هللاِ.

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين.   نِعمةُ هللاَّ
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 (91 - 14:  2) الَكاثولِيُكون
 

لتُكن األولى، بََرَكتُهُ المقدسة فالَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول 

 َمعنا، آمين.
 

 اَوهِذِه ِهَي الثِّقَةُ الَّتِي لَنَا ِعْنَدهُ: أَنَّهُ إِْن طَلَْبنَا َشْيئًا َحَسَب َمِشيئَتِِه يَْسَمُع لَنَا. َوإِْن ُكنَّ 

اِت الَّتِي طَلَْبنَاهَا ِمْنهُ. إِْن َرأَى أََحٌد نَْعلَُم أَنَّهُ َمْهَما طَلَْبنَا يَْسَمُع لَنَا، نَْعلَُم أَنَّ لَنَا الطِّلِبَ 

أََخاهُ يُْخِطُئ َخِطيَّةً لَْيَسْت لِْلَمْوِت، يَْطلُُب، فَيُْعِطيِه َحيَاةً لِلَِّذيَن يُْخِطئُوَن لَْيَس لِْلَمْوِت 

هَُو َخِطيَّةٌ، َوتُوَجُد تُوَجُد َخِطيَّةٌ لِْلَمْوِت لَْيَس ألَْجِل هِذِه أَقُوُل أَْن يُْطلََب. ُكلُّ إِْثٍم 

َخِطيَّةٌ لَْيَسْت لِْلَمْوِت. نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ َمْن ُولَِد ِمَن هللاِ الَ يُْخِطُئ، بَِل اْلَمْولُوُد ِمَن هللاِ 

هُ. نَْعلَُم أَنَّنَا نَْحُن ِمَن هللاِ، َواْلَعالََم ُكلَّهُ قَْد وُ  يُر الَ يََمسُّ رِّ َع فِي ضِ يَْحفَظُ نَْفَسهُ، َوالشِّ

يِر. َونَْعلَُم أَنَّ اْبَن هللاِ قَْد َجاَء َوأَْعطَانَا بَِصيَرةً لِنَْعِرَف اْلَحقَّ َونَْحُن فِي اْلَحقِّ  رِّ الشِّ

فِي اْبنِِه يَُسوَع اْلَمِسيحِ هَذا هَُو اإِللهُ اْلَحقُّ َواْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ. أَيُّهَا األَْوالَُد إْحفَظُوا 

 ِمَن األَْصنَاِم. أَْنفَُسُكمْ 

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.

 

 

 (13 - 6:  99) اإلبَركِسيس

 

وحِ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ٌب إِلَى ِدَمْشَق أَنَّهُ نَْحَو نِْصِف النَّهَاِر، بَْغتَةً أَْبَرَق َحْولِي  فََحَدَث لِي َوأَنَا َذاِهٌب َوُمتَقَرِّ

َماِء نُوٌر  َعِظيٌم. فََسقَْطُت َعلَى األَْرِض، َوَسِمْعُت َصْوتًا قَائَِلً لِي: َشاُوُل، ِمَن السَّ
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َشاُوُل، لَِماَذا تَْضطَِهُدنِي؟ فَأََجْبُت: َمْن أَْنَت يَا َسيُِّد؟ فَقَاَل لِي: أَنَا يَُسوُع النَّاِصِريُّ 

وَر َواْرتََعبُوا، َولِكنَّهُْم لَْم يَْسَمُعوا الَِّذي أَْنَت تَْضطَِهُدهُ. َوالَِّذيَن َكانُوا َمِعي نَظَُروا النُّ 

: قُْم َواْذهَْب إِلَى ِدَمْشَق،  بُّ ؟ فَقَاَل لِي الرَّ َصْوَت الَِّذي َكلََّمنِي. فَقُْلُت: َماَذا أَْفَعُل يَاَربُّ

 َوهُنَاَك يُقَاُل لََك َعْن َجِميعِ َما تََرتََّب لََك أَْن تَْفَعَل.

َسة، آمين. لَْم تََزْل َكلَِمةُ  ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (01 - 96:  14)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َجِميِعنا.َعلي التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 00،  09:  62مز 

ِ بِالتَّْمجِ  بَّ قَْد إْستََجاَب لِْلبَائِِسيَن، أُْسبَُح إْسَم هللاَّ ُ فَتَْحيَا أَْنفَُسُكْم، أِلَنَّ الرَّ يِد، اُْطلُبُوا هللاَّ

 هَلِّلُويَا. َوأَْرفََعهُ بِالتَّْسبِيحِ.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

وُح اْلقُُدُس، الَِّذي َسيُْرِسلُهُ اآلُب بِاْسِمي، فَهَُو يَُعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء،  ي، الرُّ ا اْلُمَعزِّ َوأَمَّ

ُرُكْم بُِكلِّ َما قُْلتُهُ لَُكْم. َسَلًَما أَْتُرُك لَُكْم َسَلَِمي أُْعِطيُكْم لَْيَس َكَما يُْعِطي اْلَعالَُم  َويَُذكِّ

 تَْضطَِرْب قُلُوبُُكْم َوالَ تَْرهَْب. َسِمْعتُْم أَنِّي قُْلُت لَُكْم: أَنَا أَْذهَُب ثُمَّ آتِي أُْعِطيُكْم أَنَا الَ 

إِلَْيُكْم لَْو ُكْنتُْم تُِحبُّونَنِي لَُكْنتُْم تَْفَرُحوَن ألَنِّي قُْلُت أَْمِضي إِلَى اآلِب، ألَنَّ أَبِي أَْعظَُم 



 ِمن اإلسبوع الَسادِس من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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أَْن يَُكوَن، َحتَّى َمتَى َكاَن تُْؤِمنُوَن. الَ أَتََكلَُّم أَْيًضا َمَعُكْم  ِمنِّي. َوقُْلُت لَُكُم اآلَن قَْبلَ 

َكثِيًرا، ألَنَّ َرئِيَس هَذا اْلَعالَِم يَأْتِي َولَْيَس لَهُ فِيَّ َشْيٌء. َولِكْن لِيَْفهََم اْلَعالَُم أَنِّي أُِحبُّ 

ِ َدائِماً.وَ   اآلَب، َوَكَما أَْوَصانِي اآلُب هَكَذا أَْفَعُل.    اْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

 

  

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 ِمن اإلسبوع الَساِدس من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
 

 العَشيه

 (0:  19 - 20:  11)لُوقا 
 

البَشير، ا لُوققِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 13:  21 مز

َد فِي أَْحَشائِي.  َحا ُمْستَقِيًما َجدَّ ُ، َوَروَّ  هَلِّلُويَا.قَْلبًا نَقِيًّا أَْخلُُق فِي يَا هللاَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ا، َويَُصاِدُرونَهُ َعلَ  يِسيُّوَن يَْحنَقُوَن ِجّدً  ىَوفِيَما هَُو يَُكلُِّمهُْم بِهَذا، اْبتََدأَ اْلَكتَبَةُ َواْلفَرِّ

أُُموٍر َكثِيَرٍة، َوهُْم يَُراقِبُونَهُ طَالِبِيَن أَْن يَْصطَاُدوا َشْيئًا ِمْن فَِمِه لَِكْي يَْشتَُكوا َعلَْيِه. 

ْعِب، َحتَّى َكاَن بَْعُضهُْم يَُدوُس بَْعًضا، اْبتََدأَ  َوفِي أَْثنَاِء ذلَِك، إِِذ اْجتََمَع َربََواُت الشَّ

يَاُء، فَلَْيَس أَ »يَقُوُل لِتََلَِميِذِه:  يِسيِّيَن الَِّذي هَُو الرِّ ُزوا ألَْنفُِسُكْم ِمْن َخِميرِ اْلفَرِّ الً تََحرَّ وَّ

َمْكتُوٌم لَْن يُْستَْعلََن، َوالَ َخفِيٌّ لَْن يُْعَرَف. لِذلَِك ُكلُّ َما قُْلتُُموهُ فِي الظُّْلَمِة يُْسَمُع فِي 

 «.فِي اْلَمَخاِدعِ يُنَاَدى بِِه َعلَى السُّطُوحِ  النُّوِر، َوَما َكلَّْمتُْم بِِه األُْذنَ 

ِ َدائِماً.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1515 

 بَاِكر

 (94 - 91:  13) لُوقا
 

لبَشير، اقِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لُوقا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

  4:  119مز 

ِ َوَرُءوُف، َوهَُو ِصِديق.  بِّ هللاَّ نُوًرا أَْشَرُق فِي الظُّْلَمِة لِْلُمْستَقِيِميَن، َرُحوِم الرَّ

 هَلِّلُويَا.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

وحِ َوقَاَل:  اَعِة تَهَلََّل يَُسوُع بِالرُّ َماِء »َوفِي تِْلَك السَّ أَْحَمُدَك أَيُّهَا اآلُب، َربُّ السَّ

نََّك أَْخفَْيَت هِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفُهََماِء َوأَْعلَْنتَهَا لِألَْطفَاِل نََعْم أَيُّهَا َواألَْرِض، ألَ 

ةُ أََماَمكَ  ُكلُّ َشْيٍء »َواْلتَفََت إِلَى تََلَِميِذِه َوقَاَل: «. اآلُب، ألَْن هَكَذا َصاَرِت اْلَمَسرَّ

ْعِرُف َمْن هَُو االْبُن إِالَّ اآلُب، َوالَ َمْن هَُو اآلُب إِالَّ قَْد ُدفَِع إِلَيَّ ِمْن أَبِي َولَْيَس أََحٌد يَ 

َواْلتَفََت إِلَى تََلَِميِذِه َعلَى اْنفَِراٍد َوقَاَل: «. االْبُن، َوَمْن أََراَد االْبُن أَْن يُْعلَِن لَهُ

ُملُوًكا : إِنَّ أَْنبِيَاَء َكثِيِريَن وَ طُوبَى لِْلُعيُوِن الَّتِي تَْنظُُر َما تَْنظُُرونَهُ. ألَنِّي أَقُوُل لَُكمْ »

أََراُدوا أَْن يَْنظُُروا َما أَْنتُْم تَْنظُُروَن َولَْم يَْنظُُروا، َوأَْن يَْسَمُعوا َما أَْنتُْم تَْسَمُعوَن َولَْم 

ِ َدائِماً.  «.يَْسَمُعوا  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 قِراءات القُداس

 (16 - 2:  4) البُولس
 

سول إلى أهل أفسس، بََرَكتُهُ المقدسة البُولس:  فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ا أَنَّهُ «. إِْذ َصِعَد إِلَى اْلَعَلَِء َسبَى َسْبيًا َوأَْعطَى النَّاَس َعطَايَا»لِذلَِك يَقُوُل:  َوأَمَّ

ْفلَى. اَلَِّذي نََزَل هَُو ، فََما هَُو إِالَّ إِنَّهُ نََزَل أَْيًضا «َصِعدَ » الً إِلَى أَْقَساِم األَْرِض السُّ أَوَّ

. َوهَُو أَْعطَى اْلبَْعَض أَْن  َماَواِت، لَِكْي يَْمألَ اْلُكلَّ الَِّذي َصِعَد أَْيًضا فَْوَق َجِميعِ السَّ

ِريَن، َواْلبَْعضَ  ألَْجِل  ُرَعاةً َوُمَعلِِّميَن، يَُكونُوا ُرُسَلً، َواْلبَْعَض أَْنبِيَاَء، َواْلبَْعَض ُمبَشِّ

يِسيَن لَِعَمِل اْلِخْدَمِة، لِبُْنيَاِن َجَسِد اْلَمِسيحِ، إِلَى أَْن نَْنتَِهَي َجِميُعنَا إِلَى  تَْكِميِل اْلقِدِّ

. َمِسيحِ َوْحَدانِيَِّة اإِليَماِن َوَمْعِرفَِة اْبِن هللاِ إِلَى إِْنَساٍن َكاِمل إِلَى قِيَاِس قَاَمِة ِمْلِء الْ 

َكْي الَ نَُكوَن فِي َما بَْعُد أَْطفَاالً ُمْضطَِربِيَن َوَمْحُمولِيَن بُِكلِّ ِريحِ تَْعلِيٍم، بِِحيلَِة 

َلَِل. بَْل َصاِدقِيَن فِي اْلَمَحبَِّة، نَْنُمو فِي ُكلِّ َشْيٍء إِلَى  النَّاِس، بَِمْكٍر إِلَى َمِكيَدِة الضَّ

ْأسُ  بًا َمًعا، َوُمْقتَِرنًا بُِمَؤاَزَرِة َذاَك الَِّذي هَُو الرَّ : اْلَمِسيُح، الَِّذي ِمْنهُ ُكلُّ اْلَجَسِد ُمَركَّ

ُل نُُموَّ اْلَجَسِد لِبُْنيَانِِه فِي  ُكلِّ َمْفِصل، َحَسَب َعَمل، َعلَى قِيَاِس ُكلِّ ُجْزٍء، يَُحصِّ

 اْلَمَحبَِّة.

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا   يا آبائي وإْخَوتي، آمين. نِعمةُ هللاَّ
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 (19 - 2:  2) الَكاثولِيُكون
 

الَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُطُرس الرسول األولى، بََرَكتُهُ المقدسة 

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

يُوخِ، َوُكونُوا َجِميًعا َخاِضِعيَن بَْعُضُكْم  ٍض، لِبَعْ َكذلَِك أَيُّهَا األَْحَداُث، اْخَضُعوا لِلشُّ

 : ا اْلُمتََواِضُعوَن فَيُْعِطيِهْم »َوتََسْربَلُوا بِالتََّواُضعِ، ألَنَّ هللاَ يُقَاِوُم اْلُمْستَْكبِِريَن، َوأَمَّ

ُكْم َعلَْيِه، «. نِْعَمةً  فَتََواَضُعوا تَْحَت يَِد هللاِ اْلقَِويَِّة لَِكْي يَْرفََعُكْم فِي ِحينِِه، ُمْلقِيَن ُكلَّ هَمِّ

هُ هَُو يَْعتَنِي بُِكْم. اُْصُحوا َواْسهَُروا ألَنَّ إِْبلِيَس َخْصَمُكْم َكأََسٍد َزائٍِر، يَُجوُل ألَنَّ 

ُمْلتَِمًسا َمْن يَْبتَلُِعهُ هَُو. فَقَاِوُموهُ، َراِسِخيَن فِي اإِليَماِن، َعالِِميَن أَنَّ نَْفَس هِذِه اآلالَِم 

فِي اْلَعالَِم. َوإِلهُ ُكلِّ نِْعَمٍة الَِّذي َدَعانَا إِلَى َمْجِدِه األَبَِديِّ تُْجَرى َعلَى إِْخَوتُِكُم الَِّذيَن 

نُُكمْ  يُكْم، َويَُمكِّ لُُكْم، َويُثَبِّتُُكْم، َويُقَوِّ . فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع، بَْعَدَما تَأَلَّْمتُْم يَِسيًرا، هَُو يَُكمِّ

ْلطَاُن إِلَى أَبَِد اآل بِِديَن آِميَن. بِيَِد ِسْلَوانَُس األَخِ األَِميِن،َكَما أَظُنُّ َكتَْبُت لَهُ اْلَمْجُد َوالسُّ

 .نَ إِلَْيُكْم بَِكلَِماتٍ قَلِيلَةٍ َواِعظًا َوَشاِهًدا، أَنَّ هِذهِ ِهَي نِْعَمةُ هللاِ اْلَحقِيقِيَّةُ الَّتِي فِيهَا تَقُوُمو

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعا لَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.

 

 

 (91 - 13:  94) اإلبَركِسيس

 

وحِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.القُُدِس. بََرَكتُهُُم   الُمقدَّ
 

 إِنِّي إِْذ قَْد َعلِْمُت أَنََّك ُمْنُذ ِسنِيَن َكثِيَرةٍ »فَأََجاَب بُولُُس، إِْذ أَْوَمأَ إِلَْيهِ اْلَوالِي أَْن يَتََكلََّم: 

ا فِي أَْمِري بِأَْكثَِر ُسُروٍر. َوأَْنَت  ِة، أَْحتَجُّ َعمَّ قَاِدٌر أَْن تَْعِرَف أَنَّهُ قَاٍض لِهِذِه األُمَّ



 ِمن اإلسبوع الَسادِس من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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لَْيَس لِي أَْكثَُر ِمِن اْثنَْي َعَشَر يَْوًما ُمْنُذ َصِعْدُت ألَْسُجَد فِي أُوُرَشلِيَم. َولَْم يَِجُدونِي 

ْعِب، َوالَ فِي اْلَمَجاِمعِ َوالَ فِي اْلَمِدينَ  ًعا ِمَن الشَّ . ةِ فِي اْلهَْيَكِل أَُحاجُّ أََحًدا أَْو أَْصنَُع تََجمُّ

. َولِكنَّنِي أُقِرُّ لََك بِهَذا: أَنَّنِي  َوالَ يَْستَِطيُعوَن أَْن يُْثبِتُوا َما يَْشتَُكوَن بِِه اآلَن َعلَيَّ

، هَكَذا أَْعبُُد إِلهَ آبَائِي، ُمْؤِمنًا بُِكلِّ َما هَُو «ِشيَعةٌ »َحَسَب الطَِّريِق الَِّذي يَقُولُوَن لَهُ 

َواألَْنبِيَاِء. َولِي َرَجاٌء بِاّلِلِ فِي َما هُْم أَْيًضا يَْنتَِظُرونَهُ: أَنَّهُ  َمْكتُوٌب فِي النَّاُموسِ 

ُب نَْفِسي لِيَُكوَن  َسْوَف تَُكوُن قِيَاَمةٌ لِألَْمَواِت، األَْبَراِر َواألَثََمِة. لِذلَِك أَنَا أَْيًضا أَُدرِّ

النَّاِس. َوبَْعَد ِسنِيَن َكثِيَرٍة ِجْئُت أَْصنَُع لِي َدائًِما َضِميٌر بَِلَ َعْثَرٍة ِمْن نَْحِو هللاِ وَ 

تِي َوقََرابِيَن. َوفِي ذلَِك َوَجَدنِي ُمتَطَهًِّرا فِي اْلهَْيَكِل، لَْيَس َمَع َجْمعٍ َوالَ  َصَدقَاٍت ألُمَّ

َن يَْشتَُكوا، إِْن َكاَمَع َشَغٍب، قَْوٌم هُْم يَهُوٌد ِمْن أَِسيَّا، َكاَن يَْنبَِغي أَْن يَْحُضُروا لََدْيَك وَ 

ْنِب َوأَنَا قَائٌِم أََماَم  لَهُْم َعلَيَّ َشْيٌء. أَْو لِيَقُْل هُؤالَِء أَْنفُُسهُْم َماَذا َوَجُدوا فِيَّ ِمَن الذَّ

أَْجِل اْلَمْجَمعِ، إِالَّ ِمْن ِجهَِة هَذا اْلقَْوِل اْلَواِحِد الَِّذي َصَرْخُت بِِه َواقِفًا بَْينَهُْم: أَنِّي ِمْن 

 «.قِيَاَمِة األَْمَواِت أَُحاَكُم ِمْنُكُم اْليَْومَ 

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (90 - 12:  16)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 9،  1:  106مز 

بِّ فَإِنَّهُ َصالٌِح، َوأَنَّ  لَهِ اآْللِهَِة، فَإِنَّ َرْحَمتَهُ إْعتََرفُوا لِلرَّ إِلَى اأْلَبَِد َرْحَمتَهُ. اإْعتََرفُوا إِلِ

  هَلِّلُويَا. ثَابِتَةٌ إِلَى اأْلَبَِد.



 ِمن اإلسبوع الَسادِس من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ا لِي َويُْخبُِرُكْم. بَْعَد قَلِيل الَ تُْبِصُرونَنِي،  ُكلُّ َما لِآلِب هَُو لِي لِهَذا قُْلُت إِنَّهُ يَأُْخُذ ِممَّ

ثُمَّ بَْعَد قَلِيل أَْيًضا تََرْونَنِي، ألَنِّي َذاِهٌب إِلَى اآلِب. فَقَاَل قَْوٌم ِمْن تََلَِميِذِه، بَْعُضهُْم 

ا الَِّذي يَقُولُهُ لَنَا: بَْعَد قَلِيل الَ تُْبِصُرونَنِي، ثُمَّ بَْعَد قَلِيل أَْيًضا َما هَُو هذَ »لِبَْعٍض: 

َما هَُو هَذا اْلقَلِيُل الَِّذي يَقُوُل َعْنهُ؟ »فَقَالُوا: « تََرْونَنِي، َوألَنِّي َذاِهٌب إِلَى اآلِب؟

أََعْن »هُْم َكانُوا يُِريُدوَن أَْن يَْسأَلُوهُ، فَقَاَل لَهُْم: فََعلَِم يَُسوُع أَنَّ «. لَْسنَا نَْعلَُم بَِماَذا يَتََكلَّمُ 

هَذا تَتََساَءلُوَن فِيَما بَْينَُكْم، ألَنِّي قُْلُت: بَْعَد قَلِيل الَ تُْبِصُرونَنِي، ثُمَّ بَْعَد قَلِيل أَْيًضا 

تَنُوُحوَن َواْلَعالَُم يَْفَرُح أَْنتُْم تََرْونَنِي. اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّكْم َستَْبُكوَن وَ 

ُل إِلَى فََرحٍ. اَْلَمْرأَةُ َوِهَي تَلُِد تَْحَزُن ألَنَّ َساَعتَهَا قَْد  َستَْحَزنُوَن، َولِكنَّ ُحْزنَُكْم يَتََحوَّ

ةَ لَِسبَِب اْلفََرحِ،  دَّ لَِد ألَنَّهُ قَْد وُ َجاَءْت، َولِكْن َمتَى َولََدِت الطِّْفَل الَ تَُعوُد تَْذُكُر الشِّ

إِْنَساٌن فِي اْلَعالَِم. فَأَْنتُْم َكذلَِك، ِعْنَدُكُم اآلَن ُحْزٌن َولِكنِّي َسأََراُكْم أَْيًضا فَتَْفَرُح 

قُلُوبُُكْم، َوالَ يَْنِزُع أََحٌد فََرَحُكْم ِمْنُكْم. َوفِي ذلَِك اْليَْوِم الَ تَْسأَلُونَنِي َشْيئًا اَْلَحقَّ اْلَحقَّ 

 «. أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َما طَلَْبتُْم ِمَن اآلِب بِإْسِمي يُْعِطيُكمْ 

ِ َدائِماً.   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من الَخمِسين الُمقَدسة بِعيوم اإلثنين ِمن اإلسبوع الَسا
 

 العَشيه

 (41 - 02:  4)لُوقا 
 

البَشير، ا لُوققِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 9:  99 مز

إِلَِهيٌّ بِالنَّهَاِر أَْصُرُخ إِلَْيَك، فَهَْل اَل تَْستَِجيُب لِي. َوفَى اللَّْيُل َولَْم يَُكْن َذلَِك َجْهُل 

 هَلِّلُويَا.ِمنِي. 
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ا قَاَم ِمَن اْلَمْجَمعِ َدَخَل بَْيَت ِسْمَعاَن َوَكانَْت َحَماةُ ِسْمَعاَن قَْد أََخَذْتهَا ُحمَّى َشِديَدةٌ  َولَمَّ

فََسأَلُوهُ ِمْن أَْجلِهَا. فََوقََف فَْوقَهَا َواْنتَهََر اْلُحمَّى فَتََرَكْتهَا َوفِي اْلَحاِل قَاَمْت َوَصاَرْت 

ْمِس، َجِميُع الَِّذيَن َكاَن ِعْنَدهُْم ُسقََماُء بِأَْمَراٍض ُمْختَلِفٍَة  تَْخُدُمهُْم. َوِعْنَد ُغُروِب الشَّ

ُموهُْم إِلَْيِه، فََوَضَع يََدْيِه َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم َوَشفَاهُْم. َوَكانَْت َشيَاِطيُن أَْيًضا  قَدَّ

ْم فَاْنتَهََرهُْم َولَ « أَْنَت اْلَمِسيُح اْبُن هللاِ »تَْصُرُخ َوتَقُوُل: تَْخُرُج ِمْن َكثِيِريَن َوِهَي 

ِ َدائِماً.   يََدْعهُْم يَتََكلَُّموَن، ألَنَّهُْم َعَرفُوهُ أَنَّهُ اْلَمِسيُح.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (0:  2 - 49:  4) لُوقا
 

لبَشير، اقِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لُوقا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

  162، 164:  112مز 

اٍت فِي النَّهَاِر، َسْبَحتَُك َعلَى أَْحَكاِم َعْدلَِك. فَلَتَُكنَّ َسََلَمةً َعِظيَمةً، لِلَِّذيَن  َسْبَع َمرَّ

 هَلِّلُويَا.يُِحبُّوَن إْسَمَك. 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ا َصاَر النَّهَاُر َخَرَج َوَذهََب إِلَى َمْوِضعٍ َخَلٍَء، َوَكاَن اْلُجُموُع يُفَتُِّشوَن َعلَْيِه  َولَمَّ

َر اْلُمُدَن »ِه َوأَْمَسُكوهُ لِئََلَّ يَْذهََب َعْنهُْم. فَقَاَل لَهُْم: فََجاُءوا إِلَيْ  إِنَّهُ يَْنبَِغي لِي أَْن أُبَشِّ

فََكاَن يَْكِرُز فِي َمَجاِمعِ اْلَجلِيِل. «. األَُخَر أَْيًضا بَِملَُكوِت هللاِ، ألَنِّي لِهَذا قَْد أُْرِسْلتُ 

َعلَْيِه لِيَْسَمَع َكلَِمةَ هللاِ، َكاَن َواقِفًا ِعْنَد بَُحْيَرِة َجنِّيَساَرَت. َوإِْذ َكاَن اْلَجْمُع يَْزَدِحُم 

يَّاُدوَن قَْد َخَرُجوا ِمْنهَُما َوَغَسلُوا  فََرأَى َسفِينَتَْيِن َواقِفَتَْيِن ِعْنَد اْلبَُحْيَرِة، َوالصَّ

فِينَتَْيِن الَّتِي َكانَْت  بَاَك. فََدَخَل إِْحَدى السَّ ْلبَرِّ لِِسْمَعاَن، َوَسأَلَهُ أَْن يُْبِعَد قَلِيَلً َعِن االشِّ

فِينَِة. ِ َدائِماً.  ثُمَّ َجلََس َوَصاَر يَُعلُِّم اْلُجُموَع ِمَن السَّ  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 قِراءات القُداس

 (12 - 19:  2) البُولس
 

سول إلى أهل  رومية، بََرَكتُهُ المقدسة البُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

فَإًِذا أَيُّهَا اإِلْخَوةُ نَْحُن َمْديُونُوَن لَْيَس لِْلَجَسِد لِنَِعيَش َحَسَب اْلَجَسِد. ألَنَّهُ إِْن ِعْشتُْم 

وحِ تُِميتُوَن أَْعَماَل  ْحيَْوَن. اْلَجَسِد فََستَ َحَسَب اْلَجَسِد فََستَُموتُوَن، َولِكْن إِْن ُكْنتُْم بِالرُّ

 ألَنَّ ُكلَّ الَِّذيَن يَْنقَاُدوَن بُِروحِ هللاِ، فَأُولئَِك هُْم أَْبنَاُء هللاِ. إِْذ لَْم تَأُْخُذوا ُروَح اْلُعبُوِديَّةِ 

و«. يَا أَبَا اآلبُ »أَْيًضا لِْلَخْوِف، بَْل أََخْذتُْم ُروَح التَّبَنِّي الَِّذي بِِه نَْصُرُخ:   نَْفُسهُ حُ اَلرُّ

 أَْيًضا يَْشهَُد ألَْرَواِحنَا أَنَّنَا أَْوالَُد هللاِ. فَإِْن ُكنَّا أَْوالًَدا فَإِنَّنَا َوَرثَةٌ أَْيًضا، َوَرثَةُ هللاِ 

َد أَْيًضا َمَعهُ.  َوَواِرثُوَن َمَع اْلَمِسيحِ إِْن ُكنَّا نَتَأَلَُّم َمَعهُ لَِكْي نَتََمجَّ

ِ اآلِب فَ    ْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين.نِعمةُ هللاَّ

 

 

 (2 - 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

الَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول الثانية، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن 

 َمعنا، آمين.
 

ْيُخ، إِلَى ِكيِريَّةَ اْلُمْختَاَرِة، َوإِلَى أَْوالَِدهَا  ، َولَْسُت أَنَا فَقَْط، اَلشَّ الَِّذيَن أَنَا أُِحبُّهُْم بِاْلَحقِّ

. ِمْن أَْجِل اْلَحقِّ الَِّذي يَْثبُُت فِينَا َوَسيَُكوُن َمَعنَا  بَْل أَْيًضا َجِميُع الَِّذيَن قَْد َعَرفُوا اْلَحقَّ

بِّ يَُسوَع اْلَمِسيحِ،  إِلَى األَبَِد: تَُكوُن َمَعُكْم نِْعَمةٌ َوَرْحَمةٌ َوَسَلٌَم ِمَن هللاِ  اآلبِ َوِمَن الرَّ

ا ألَنِّي َوَجْدُت ِمْن أَْوالَِدِك بَْعًضا َسالِِكيَن فِي  اْبِن اآلِب بِاْلَحقِّ َواْلَمَحبَِّة. فَِرْحُت ِجّدً

، َكَما أََخْذنَا َوِصيَّةً ِمَن اآلِب. َواآلَن أَْطلُُب ِمْنِك يَا ِكيِريَّةُ، الَ َكأَنِّي   أَْكتُُب إِلَْيكِ اْلَحقِّ
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َوِصيَّةً َجِديَدةً، بَِل الَّتِي َكانَْت ِعْنَدنَا ِمَن اْلبَْدِء: أَْن يُِحبَّ بَْعُضنَا بَْعًضا. َوهِذِه ِهَي 

اْلَمَحبَّةُ: أَْن نَْسلَُك بَِحَسبِ َوَصايَاهُ هِذهِ ِهَي اْلَوِصيَّةُ: َكَما َسِمْعتُْم ِمَن اْلبَْدِء أَْن تَْسلُُكوا 

ا. ألَنَّهُ قَْد َدَخَل إِلَى اْلَعالَِم ُمِضلُّوَن َكثِيُروَن، الَ يَْعتَِرفُوَن بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ آتِيًا فِي فِيهَ 

دُّ لِْلَمِسيحِ. إْنظُُروا إِلَى أَْنفُِسُكْم لِئََلَّ نَُضيَِّع َما َعِمْلنَاهُ،  ، َوالضِّ اْلَجَسِد هَذا هَُو اْلُمِضلُّ

ا. بَْل نَنَاَل أَْجًرا  تَاّمً

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.

 

 

 (90 - 12:  14) اإلبَركِسيس

 

ُسل  وحِ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

وهُ َخاِرَج  ثُمَّ أَتَى يَهُوٌد ِمْن أَْنطَاِكيَةَ َوإِيقُونِيَةَ َوأَْقنَُعوا اْلُجُموَع، فََرَجُموا بُولَُس َوَجرُّ

اَت. َولِكْن إِْذ أََحاطَ بِِه التََّلَِميُذ، قَاَم َوَدَخَل اْلَمِدينَةَ، َوفِي اْلَمِدينَِة، ظَانِّيَن أَنَّهُ قَْد مَ 

َرا فِي تِْلَك اْلَمِدينَِة َوتَْلَمَذا َكثِيِريَن ثُمَّ َرَجَعا إِلَى  اْلَغِد َخَرَج َمَع بَْرنَابَا إِلَى َدْربَةَ. فَبَشَّ

 َداِن أَْنفَُس التََّلَِميِذ َويَِعظَانِِهْم أَْن يَْثبُتُوا فِي اإِليَماِن،لِْستَِرةَ َوإِيقُونِيَةَ َوأَْنطَاِكيَةَ. يَُشدِّ 

َوأَنَّهُ بِِضيقَاتٍ َكثِيَرةٍ يَْنبَِغي أَْن نَْدُخَل َملَُكوَت هللاِ. َواْنتََخبَا لَهُْم قُُسوًسا فِي ُكلِّ َكنِيَسٍة، 

بِّ   الَِّذي َكانُوا قَْد آَمنُوا بِِه.ثُمَّ َصلَّيَا بِأَْصَواٍم َواْستَْوَدَعاهُْم لِلرَّ

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (2 - 1:  12)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 6،  2:  29مز 

ُ ِدنَّ اأْلَْرَض، أِلَنََّك أَْنَت  تَِرُث َجِميَع اأْلَُمِم. أَنَا قُْلُت أَنَُّكْم آلِهَِة، َوبَنُو اْلُعلَى قُْم يَا هللاَّ

 هَلِّلُويَا. ُكلُّكْم.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

اُم. ُكلُّ ُغْصٍن فِيَّ الَ يَأْتِي بِثََمٍر يَْنِزُعهُ، َوُكلُّ َما أَنَا اْلَكْرَمةُ اْلحَ » قِيقِيَّةُ َوأَبِي اْلَكرَّ

بِِه.  يَأْتِي بِثََمٍر يُنَقِّيِه لِيَأْتَِي بِثََمٍر أَْكثََر. أَْنتُُم اآلَن أَْنقِيَاُء لَِسبَِب اْلَكَلَِم الَِّذي َكلَّْمتُُكمْ 

يُكْم َكَما أَنَّ اْلُغْصَن الَ يَْقِدُر أَْن يَأْتَِي بِثََمٍر ِمْن َذاتِِه إِْن لَْم يَْثبُْت فِي اُْثبُتُوا فِيَّ َوأَنَا فِ 

. أَنَا اْلَكْرَمةُ َوأَْنتُُم األَْغَصاُن الَِّذي يَْثبُُت  اْلَكْرَمِة، َكذلَِك أَْنتُْم أَْيًضا إِْن لَْم تَْثبُتُوا فِيَّ

ي بِثََمٍر َكثِيٍر، ألَنَُّكْم بُِدونِي الَ تَْقِدُروَن أَْن تَْفَعلُوا َشْيئًا. إِْن َكاَن فِيَّ َوأَنَا فِيِه هَذا يَأْتِ 

أََحٌد الَ يَْثبُُت فِيَّ يُْطَرُح َخاِرًجا َكاْلُغْصِن، فَيَِجفُّ َويَْجَمُعونَهُ َويَْطَرُحونَهُ فِي النَّاِر، 

ُد ي فِيُكْم تَْطلُبُوَن َما تُِريُدوَن فَيَُكوُن لَُكْم. بِهَذا يَ فَيَْحتَِرُق. إِْن ثَبَتُّْم فِيَّ َوثَبََت َكَلَمِ  تََمجَّ

ِ َدائِماً. «. أَبِي: أَْن تَأْتُوا بِثََمٍر َكثِيٍر فَتَُكونُوَن تََلَِميِذي   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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 من الَخمِسين الُمقَدسة بعإلسبوع الَساِمن ا ثاُلثاءيوم ال
 

 العَشيه

 (92 - 14:  2)َمرقُس 
 

س َمرقُ قِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، البَشير، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 1:  42 مز

ِس.  ا فِي َمِدينَِة إِلَِهنَا، َعلَى َجبَلِِه اْلُمقَدَّ ، َوُمَسبٌِّح ِجّدً بُّ  هَلِّلُويَا.َعِظيٌم هَُو الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ا  َجاَء إِلَى التََّلَِميِذ َرأَى َجْمًعا َكثِيًرا َحْولَهُْم َوَكتَبَةً يَُحاِوُرونَهُْم. َولِْلَوْقِت ُكلُّ َولَمَّ

ا َرأَْوهُ تََحيَُّروا، َوَرَكُضوا َوَسلَُّموا َعلَْيِه. فََسأََل اْلَكتَبَةَ:  بَِماَذا »اْلَجْمعِ لَمَّ

ْمُت إِلَْيَك اْبنِي بِِه »َجْمعِ َوقَاَل: فَأََجاَب َواِحٌد ِمَن الْ « تَُحاِوُرونَهُْم؟ يَا ُمَعلُِّم، قَْد قَدَّ

ْقهُ فَيُْزبُِد َويَِصرُّ بِأَْسنَانِِه َويَْيبَُس فَقُْلُت لِتََلَِميِذَك  ُروٌح أَْخَرُس، َوَحْيثَُما أَْدَرَكهُ يَُمزِّ

يُّهَا اْلِجيُل َغْيُر اْلُمْؤِمِن، إِلَى َمتَى أَ »فَأََجاَب َوقَاَل لَهُْم: «. أَْن يُْخِرُجوهُ فَلَْم يَْقِدُروا

ُموهُ إِلَيَّ  ا َرآهُ لِْلَوْقِت َصَرَعهُ «. أَُكوُن َمَعُكْم؟ إِلَى َمتَى أَْحتَِملُُكْم؟ قَدِّ ُموهُ إِلَْيِه فَلَمَّ فَقَدَّ

ُغ َويُْزبُِد. فََسأََل أَبَاهُ:  وُح، فََوقََع َعلَى األَْرِض يَتََمرَّ َماِن ُمْنُذ أََصابَهُ َكْم مِ »الرُّ َن الزَّ

ُمْنُذ ِصبَاهُ. َوَكثِيًرا َما أَْلقَاهُ فِي النَّاِر َوفِي اْلَماِء لِيُْهلَِكهُ لِكْن إِْن ُكْنَت »فَقَاَل: « هَذا؟

ْؤِمَن ُكلُّ  تُ إِْن ُكْنَت تَْستَِطيُع أَنْ »فَقَاَل لَهُ يَُسوُع: «. تَْستَِطيُع َشْيئًا فَتََحنَّْن َعلَْينَا َوأَِعنَّا

أُوِمُن يَا َسيُِّد، »فَلِْلَوْقِت َصَرَخ أَبُو اْلَولَِد بُِدُموعٍ َوقَاَل: «. َشْيٍء ُمْستَطَاٌع لِْلُمْؤِمنِ 
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وَح النَِّجَس «. فَأَِعْن َعَدَم إِيَمانِي ا َرأَى يَُسوُع أَنَّ اْلَجْمَع يَتََراَكُضوَن، اْنتَهََر الرُّ فَلَمَّ

، أَنَا آُمُرَك: اْخُرْج ِمْنهُ َوالَ تَْدُخْلهُ أَْيًضاأَيُّ»قَائَِلً لَهُ:  وُح األَْخَرُس األََصمُّ «. هَا الرُّ

«. إِنَّهُ َماتَ »فََصَرَخ َوَصَرَعهُ َشِديًدا َوَخَرَج فََصاَر َكَمْيٍت، َحتَّى قَاَل َكثِيُروَن: 

ا َدخَ  لَِماَذا »َل بَْيتًا َسأَلَهُ تََلَِميُذهُ َعلَى اْنفَِراٍد:فَأَْمَسَكهُ يَُسوُع بِيَِدِه َوأَقَاَمهُ، فَقَاَم. َولَمَّ

هَذا اْلِجْنُس الَ يُْمِكُن أَْن يَْخُرَج بَِشْيٍء إِالَّ »فَقَاَل لَهُْم: «. لَْم نَْقِدْر نَْحُن أَْن نُْخِرَجهُ؟

ْومِ  َلَِة َوالصَّ ِ َدائِماً.  «.بِالصَّ  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (16 - 19:  6) لُوقا
 

لبَشير، اقِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لُوقا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

 1:  102مز 

، أِلَنََّك إْستََمْعَت ُكلَّ َكلَِماِت فَِمي.  ، ِمْن ُكلِّ قَْلبِيٍّ  هَلِّلُويَا.أَْعتَِرُف لََك يَا َربُّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ا َكاَن َوفِي تِْلَك  َلَِة ّلِلِ. َولَمَّ األَيَّاِم َخَرَج إِلَى اْلَجبَِل لِيَُصلَِّي َوقََضى اللَّْيَل ُكلَّهُ فِي الصَّ

اهُْم أَْيًضا  اَن ِسْمعَ «: ُرُسَلً »النَّهَاُر َدَعا تََلَِميَذهُ، َواْختَاَر ِمْنهُُم اْثنَْي َعَشَر، الَِّذيَن َسمَّ

اهُ أَْيًضا بُْطرُ  َس َوأَْنَدَراُوَس أََخاهُ يَْعقُوَب َويُوَحنَّا فِيلُبَُّس َوبَْرثُولََماُوَس. الَِّذي َسمَّ

َمتَّى َوتُوَما يَْعقُوَب ْبَن َحْلفَى َوِسْمَعاَن الَِّذي يُْدَعى اْلَغيُوَر. يَهُوَذا أََخا يَْعقُوَب، 

ِ َدائِماً.َواْلمَ   َويَهُوَذا اإِلْسَخْريُوِطيَّ الَِّذي َصاَر ُمَسلًِّما أَْيًضا.   ْجُد ّلِِلَّ



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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 قِراءات القُداس

 (92 - 99:  2) البُولس
 

سول إلى أهل رومية، بََرَكتُهُ المقدسة  البُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ُض َمًعا إِلَى اآلَن.  ْحُن َولَْيَس هَكَذا فَقَْط، بَْل نَ فَإِنَّنَا نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ اْلَخلِيقَِة تَئِنُّ َوتَتََمخَّ

وحِ، نَْحُن أَْنفُُسنَا أَْيًضا نَئِنُّ فِي أَْنفُِسنَا، ُمتََوقِِّعيَن التَّبَنَِّي فَِداَء  الَِّذيَن لَنَا بَاُكوَرةُ الرُّ

َجاَء اْلَمْنظُوَر لَْيَس َرَجاًء، َجاِء َخلَْصنَا َولِكنَّ الرَّ  ألَنَّ َما يَْنظُُرهُ  أَْجَساِدنَا. ألَنَّنَا بِالرَّ

ْبِر.  أََحٌد َكْيَف يَْرُجوهُ أَْيًضا؟ َولِكْن إِْن ُكنَّا نَْرُجو َما لَْسنَا نَْنظُُرهُ فَإِنَّنَا نَتََوقَُّعهُ بِالصَّ

وُح أَْيًضا يُِعيُن َضَعفَاتِنَا، ألَنَّنَا لَْسنَا نَْعلَُم َما نَُصلِّي ألَْجلِِه َكَما يَْنبَ  ي غِ َوَكذلَِك الرُّ

وَح نَْفَسهُ يَْشفَُع فِينَا بِأَنَّاٍت الَ يُْنطَُق بِهَا. َولِكنَّ الَِّذي يَْفَحُص اْلقُلُوَب يَْعلَُم  َولِكنَّ الرُّ

يِسيَن. وحِ، ألَنَّهُ بَِحَسِب َمِشيئَِة هللاِ يَْشفَُع فِي اْلقِدِّ  َما هَُو إْهتَِماُم الرُّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى    أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين.نِعمةُ هللاَّ

 

 

 

 (10 - 2:  1) الَكاثولِيُكون
 

الَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول الثانية، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن 

 َمعنا، آمين.
 

ا. ُكلُّ َمْن تََعدَّى َولَْم إْنظُُروا إِلَى أَْنفُِسُكْم لِئََلَّ نَُضيَِّع َما َعِمْلنَاهُ، بَْل نَنَاَل  أَْجًرا تَاّمً

يَْثبُْت فِي تَْعلِيِم اْلَمِسيحِ فَلَْيَس لَهُ هللاُ َوَمْن يَْثبُْت فِي تَْعلِيِم اْلَمِسيحِ فَهَذا لَهُ اآلُب 

ي اْلبَْيِت، وهُ فِ َواالْبُن َجِميًعا. إِْن َكاَن أََحٌد يَأْتِيُكْم، َوالَ يَِجيُء بِهَذا التَّْعلِيِم، فََلَ تَْقبَلُ 

يَرِة. إِْذ َكاَن لِي  رِّ َوالَ تَقُولُوا لَهُ َسَلٌَم. ألَنَّ َمْن يَُسلُِّم َعلَْيِه يَْشتَِرُك فِي أَْعَمالِِه الشِّ



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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َم لَّ َكثِيٌر ألَْكتَُب إِلَْيُكْم، لَْم أُِرْد أَْن يَُكوَن بَِوَرق َوِحْبٍر، ألَنِّي أَْرُجو أَْن آتَِي إِلَْيُكْم َوأَتَكَ 

 فًَما لِفٍَم، لَِكْي يَُكوَن فََرُحنَا َكاِمَلً. يَُسلُِّم َعلَْيِك أَْوالَُد أُْختِِك اْلُمْختَاَرِة.

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه 

 

 

 (90 - 93:  14) اإلبَركِسيس

 

وحِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َرا فِي تِْلَك اْلَمِدينَِة َوتَْلَمَذا َكثِيِريَن ثُمَّ َرجَ  َوفِي اْلَغِد َخَرَج َمَع بَْرنَابَا إِلَى َدْربَةَ. َعا فَبَشَّ

َداِن أَْنفَُس التََّلَِميِذ َويَِعظَانِِهْم أَْن يَْثبُتُوا فِي  إِلَى لِْستَِرةَ َوإِيقُونِيَةَ َوأَْنطَاِكيَةَ. يَُشدِّ

ي ُخَل َملَُكوَت هللاِ. َوإْنتََخبَا لَهُْم قُُسوًسا فِ اإِليَماِن، َوأَنَّهُ بِِضيقَاٍت َكثِيَرٍة يَْنبَِغي أَْن نَدْ 

بِّ الَِّذي َكانُوا قَْد آَمنُوا بِِه.  ُكلِّ َكنِيَسٍة، ثُمَّ َصلَّيَا بِأَْصَواٍم َواْستَْوَدَعاهُْم لِلرَّ

ِ اْلمُ  بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ َسة، آلَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ   مين.قَدَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة ثَُلثاءيوم ال
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (12 - 2:  12)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 2،  6:  10مز 

ا أَنَا فََعلَى َرْحَمتَِك  بِّ اْلَعالِي، أَمَّ بُّ الَِّذي أَْحَسَن إِلَى، َوأَُرتُِّل إِلْسِم الرَّ أَْسبَُح الرَّ

لَُت، يَْبتَِهُج قَْلبِي بَِخََلِصَك.  هَلِّلُويَا. تََوكَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

َكَما أََحبَّنِي اآلُب َكذلَِك أَْحبَْبتُُكْم أَنَا اُْثبُتُوا فِي َمَحبَّتِي. إِْن َحفِْظتُْم َوَصايَاَي تَْثبُتُوَن 

فِي َمَحبَّتِي، َكَما أَنِّي أَنَا قَْد َحفِْظُت َوَصايَا أَبِي َوأَْثبُُت فِي َمَحبَّتِِه. َكلَّْمتُُكْم بِهَذا لَِكْي 

هِذِه ِهَي َوِصيَّتِي أَْن تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا َكَما »يُكْم َويُْكَمَل فََرُحُكْم. يَْثبَُت فََرِحي فِ 

أَْحبَْبتُُكْم. لَْيَس ألََحٍد ُحبٌّ أَْعظَُم ِمْن هَذا: أَْن يََضَع أََحٌد نَْفَسهُ ألَْجِل أَِحبَّائِِه. أَْنتُْم 

يُكْم َعبِيًدا، ألَنَّ اْلَعْبَد الَ يَْعلَُم َما يَْعَمُل أَِحبَّائِي إِْن فََعْلتُْم َما أُوِصيُكْم بِهِ  . الَ أَُعوُد أَُسمِّ

ْيتُُكْم أَِحبَّاَء ألَنِّي أَْعلَْمتُُكْم بُِكلِّ َما َسِمْعتُهُ ِمْن أَبِي.   َسيُِّدهُ، لِكنِّي قَْد َسمَّ

ِ َدائِماً.   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 من الَخمِسين الُمقَدسة بعِمن اإلسبوع الَسا ربَعاءيوم األ
 

 العَشيه

 (90 - 12:  2)لُوقا 
 

البَشير، ا لُوققِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 103:  112 مز

َغاُر.   هَلِّلُويَا.إِْعََلُن أَْقَوالَِك يُنِيُر لِي، َويُْفهَُم اأْلَْطفَاُل الصِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

تََلَِميُذهُ بِهَذا ُكلِِّه. فََدَعا يُوَحنَّا اْثنَْيِن ِمْن تََلَِميِذِه، َوأَْرَسَل إِلَى يَُسوَع فَأَْخبََر يُوَحنَّا 

ُجَلَِن قَاالَ: « أَْنَت هَُو اآلتِي أَْم نَْنتَِظُر آَخَر؟»قَائَِلً:  ا َجاَء إِلَْيِه الرَّ يُوَحنَّا »فَلَمَّ

اعَ « َلً: أَْنَت هَُو اآلتِي أَْم نَْنتَِظُر آَخَر؟اْلَمْعَمَداُن قَْد أَْرَسلَنَا إِلَْيَك قَائِ  ِة َوفِي تِْلَك السَّ

يَرٍة، َوَوهََب اْلبََصَر لُِعْميَاٍن َكثِيِريَن.  َشفَى َكثِيِريَن ِمْن أَْمَراٍض َوأَْدَواٍء َوأَْرَواحٍ ِشرِّ

َرأَْيتَُما َوَسِمْعتَُما: إِنَّ اْلُعْمَي  إْذهَبَا َوأَْخبَِرا يُوَحنَّا بَِما»فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهُماَ: 

مَّ يَْسَمُعوَن، َواْلَمْوتَى  يُْبِصُروَن، َواْلُعْرَج يَْمُشوَن، َواْلبُْرَص يُطَهَُّروَن، َوالصُّ

ُروَن. َوطُوبَى لَِمْن الَ يَْعثُُر فِيَّ   «.يَقُوُموَن، َواْلَمَساِكيَن يُبَشَّ

ِ َدائِماً.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (92 - 94:  2) لُوقا
 

لبَشير، اقِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لُوقا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

 6:  19مز 

بَةٌ فِي اأْلَْرِض، قَْد ُصفِّيَْت َسْبَعةُ أَْضَعاٍف.  ةٌ َمْحِميَّةٌ ُمَجرَّ بِّ َكََلٍم نَقَّى، فِضَّ َكََلُم الرَّ

 هَلِّلُويَا.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 آمين.إلي األبد هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ا َمَضى َرُسوالَ يُوَحنَّا، اْبتََدأَ يَقُوُل لِْلُجُموعِ َعْن يُوَحنَّا:  يَِّة َماَذا َخَرْجتُْم إِلَى اْلبَرِّ »فَلَمَّ

يُح؟ بَْل َماَذا َخَرْجتُْم لِتَْنظُُروا؟ أَإِْنَسانًا الَبًِسا ثِيَابًا  ُكهَا الرِّ لِتَْنظُُروا؟ أَقََصبَةً تَُحرِّ

ِم هُْم فِي قُُصوِر اْلُملُوِك. بَْل َماَذا نَاِعَمةً؟ هُ  َوَذا الَِّذيَن فِي اللِّبَاِس اْلفَاِخِر َوالتَّنَعُّ

. هَذا هَُو الَِّذي ُكتَِب َعْنهُ:  َخَرْجتُْم لِتَْنظُُروا؟ أَنَبِيًّا؟ نََعْم، أَقُوُل لَُكْم: َوأَْفَضَل ِمْن نَبِيٍّ

اَمَك. ألَنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّهُ هَا أَنَا أُْرِسُل أََماَم َوْجِهَك َمَلَ  ِكي الَِّذي يُهَيُِّئ طَِريقََك قُدَّ

بَْيَن اْلَمْولُوِديَن ِمَن النَِّساِء لَْيَس نَبِيٌّ أَْعظََم ِمْن يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن، َولِكنَّ األَْصَغَر فِي 

ِ َدائِ   «.َملَُكوِت هللاِ أَْعظَُم ِمْنهُ  ماً.َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 قِراءات القُداس

 (02 - 92:  2) البُولس
 

سول إلى أهل رومية، بََرَكتُهُ المقدسة  البُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 فلتُكن َمعنا، آمين.
 

وَن هُْم َمْدعُ  َونَْحُن نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ األَْشيَاِء تَْعَمُل َمًعا لِْلَخْيِر لِلَِّذيَن يُِحبُّوَن هللاَ، الَِّذينَ  وُّ

َحَسَب قَْصِدِه. ألَنَّ الَِّذيَن َسبََق فََعَرفَهُْم َسبََق فََعيَّنَهُْم لِيَُكونُوا ُمَشابِِهيَن ُصوَرةَ اْبنِِه، 

يَن ذِ لِيَُكوَن هَُو بِْكًرا بَْيَن إِْخَوةٍ َكثِيِريَن. َوالَِّذيَن َسبََق فََعيَّنَهُْم، فَهُؤالَِء َدَعاهُْم أَْيًضا َوالَّ 

َدهُْم أَْيًضا. فََماَذا نَقُوُل  َرهُْم، فَهُؤالَِء َمجَّ َرهُْم أَْيًضا َوالَِّذيَن بَرَّ َدَعاهُْم، فَهُؤالَِء بَرَّ

لِهَذا؟ إِْن َكاَن هللاُ َمَعنَا، فََمْن َعلَْينَا؟ اَلَِّذي لَْم يُْشفِْق َعلَى اْبنِِه، بَْل بََذلَهُ ألَْجلِنَا 

الَ يَهَبُنَا أَْيًضا َمَعهُ ُكلَّ َشْيٍء؟ َمْن َسيَْشتَِكي َعلَى ُمْختَاِري هللاِ؟ هللَاُ  أَْجَمِعيَن، َكْيفَ 

ُر. َمْن هَُو الَِّذي يَِديُن؟ اَْلَمِسيُح هَُو الَِّذي َماَت، بَْل بِاْلَحِريِّ قَاَم أَْيًضا،  هَُو الَِّذي يُبَرِّ

أَْيًضا يَْشفَُع فِينَا. َمْن َسيَْفِصلُنَا َعْن َمَحبَِّة  الَِّذي هَُو أَْيًضا َعْن يَِميِن هللاِ، الَِّذي

ةٌ أَْم َضْيٌق أَِم اْضِطهَاٌد أَْم ُجوٌع أَْم ُعْرٌي أَْم َخطٌَر أَْم َسْيٌف؟ َكَما هَُو  اْلَمِسيحِ؟ أَِشدَّ

ْبحِ  إِنَّنَا ِمْن أَْجلَِك نَُماُت ُكلَّ النَّهَاِر قَْد ُحِسْبنَا ِمْثَل َغنَمٍ »َمْكتُوٌب:  ي َولِكنَّنَا فِ «. لِلذَّ

هِذِه َجِميِعهَا يَْعظُُم اْنتَِصاُرنَا بِالَِّذي أََحبَّنَا. فَإِنِّي ُمتَيَقٌِّن أَنَّهُ الَ َمْوَت َوالَ َحيَاةَ، َوالَ 

اِت، َوالَ أُُموَر َحاِضَرةً َوالَ ُمْستَْقبَلَةً، َوالَ ُعْلوَ  َوالَ ُعْمَق،  َمَلَئَِكةَ َوالَ ُرَؤَساَء َوالَ قُوَّ

 َوالَ َخلِيقَةَ أُْخَرى، تَْقِدُر أَْن تَْفِصلَنَا َعْن َمَحبَِّة هللاِ الَّتِي فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع َربِّنَا.

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين.   نِعمةُ هللاَّ
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 (2 - 1:  1) الَكاثولِيُكون
 

من ِرسالة ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول الثالِثة، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن الَكاثولِيُكون: فَصٌل 

 َمعنا، آمين.
 

. أَيُّهَا اْلَحبِيُب، فِي ُكلِّ َشْيٍء  ْيُخ، إِلَى َغايَُس اْلَحبِيِب الَِّذي أَنَا أُِحبُّهُ بِاْلَحقِّ ِمن اَلشَّ

ا إِْذ َحَضَر أَُروُم أَْن تَُكوَن نَاِجًحا َوَصِحيًحا، َكَما أَنَّ نَ  ْفَسَك نَاِجَحةٌ. ألَنِّي فَِرْحُت ِجّدً

. لَْيَس لِي فََرٌح أَْعظَُم ِمْن  إِْخَوةٌ َوَشِهُدوا بِاْلَحقِّ الَِّذي فِيَك، َكَما أَنََّك تَْسلُُك بِاْلَحقِّ

. أَيُّهَا اْلَحبِيبُ  ، أَْنَت تَْفَعُل بِاألََمانَِة هَذا: أَْن أَْسَمَع َعْن أَْوالَِدي أَنَّهُْم يَْسلُُكوَن بِاْلَحقِّ

ُكلَّ َما تَْصنَُعهُ إِلَى اإِلْخَوِة َوإِلَى اْلُغَربَاِء، الَِّذيَن َشِهُدوا بَِمَحبَّتَِك أََماَم اْلَكنِيَسِة الَِّذيَن 

 ْم الَ يَأُْخُذونَ تَْفَعُل َحَسنًا إَِذا َشيَّْعتَهُْم َكَما يَِحّق ّلِلِ، ألَنَّهُْم ِمْن أَْجِل اْسِمِه َخَرُجوا، َوهُ 

َشْيئًا ِمَن األَُمِم. فَنَْحُن يَْنبَِغي لَنَا أَْن نَْقبََل أَْمثَاَل هُؤالَِء، لَِكْي نَُكوَن َعاِملِيَن َمَعهُْم 

.  بِاْلَحقِّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.

 

 

 (2 - 4:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ا َحَضُروا  ُسُل َواْلَمَشايُخ، فَأَْخبَُروهُْم بُِكلِّ َما َولَمَّ إِلَى أُوُرَشلِيَم قَبِلَْتهُُم اْلَكنِيَسةُ َوالرُّ

يِسيِّيَن،  َصنََع هللاُ َمَعهُْم. َولِكْن قَاَم أُنَاٌس ِمَن الَِّذيَن َكانُوا قَْد آَمنُوا ِمْن َمْذهَِب اْلفَرِّ

َمَع فَاْجتَ «. وا، َويُوَصْوا بِأَْن يَْحفَظُوا نَاُموَس ُموَسىإِنَّهُ يَْنبَِغي أَْن يُْختَنُ »َوقَالُوا: 
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ُسُل َواْلَمَشايُخ لِيَْنظُُروا فِي هَذا األَْمِر. فَبَْعَد َما َحَصلَْت ُمبَاَحثَةٌ َكثِيَرةٌ قَاَم بُْطُرُس  الرُّ

َجاُل اإِلْخَوةُ، أَْنتُْم تَْعلَُموَن أَنَّهُ»َوقَاَل لَهُْم:  ُمْنُذ أَيَّاٍم قَِديَمٍة اْختَاَر هللاُ بَْينَنَا أَنَّهُ  أَيُّهَا الرِّ

بِفَِمي يَْسَمُع األَُمُم َكلَِمةَ اإِلْنِجيِل َويُْؤِمنُوَن. َوهللاُ اْلَعاِرُف اْلقُلُوَب، َشِهَد لَهُْم ُمْعِطيًا 

وَح اْلقُُدَس َكَما لَنَا أَْيًضا. َولَْم يَُميِّْز بَْينَنَا َوبَيْ   نَهُْم بَِشْيٍء، إِْذ طَهََّر بِاإِليَمانِ لَهُُم الرُّ

 قُلُوبَهُْم.

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (16 - 19:  12)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

  42،  29:  22مز 

ْهِر، آِميَن  بِّ إِلَى الدَّ ، الَّتِي َحلَفََت ُمبَاَرُك الرَّ ُل يَا َربُّ يَُكوُن، أَْيَن ِهَي مراحمك اأْلُوَّ

.  هَلِّلُويَا. بِهَا لَِداُوَد بِاْلَحقِّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

هِذِه ِهَي َوِصيَّتِي أَْن تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا َكَما أَْحبَْبتُُكْم. لَْيَس ألََحٍد ُحبٌّ أَْعظَُم ِمْن 

 هَذا: أَْن يََضَع أََحٌد نَْفَسهُ ألَْجِل أَِحبَّائِِه. أَْنتُْم أَِحبَّائِي إِْن فََعْلتُْم َما أُوِصيُكْم بِِه. الَ أَُعودُ 

يُكْم َعبِ  ْيتُُكْم أَِحبَّاَء ألَنِّي أَُسمِّ يًدا، ألَنَّ اْلَعْبَد الَ يَْعلَُم َما يَْعَمُل َسيُِّدهُ، لِكنِّي قَْد َسمَّ
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أَْعلَْمتُُكْم بُِكلِّ َما َسِمْعتُهُ ِمْن أَبِي. لَْيَس أَْنتُُم اْختَْرتُُمونِي بَْل أَنَا اْختَْرتُُكْم، َوأَقَْمتُُكْم 

 َمٍر، َويَُدوَم ثََمُرُكْم، لَِكْي يُْعِطيَُكُم اآلُب ُكلَّ َما طَلَْبتُْم بِإْسِمي. لِتَْذهَبُوا َوتَأْتُوا بِثَ 

ِ َدائِماً.   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس
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 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  

 

1526 

 من الَخمِسين الُمقَدسة بعِمن اإلسبوع الَسا َخميسيوم ال
 

 العَشيه

 (92 - 99:  2)لُوقا 
 

البَشير، ا لُوققِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 2 - 4:  109 مز

. إِلَى أَْن أَِجَد َمْوِضًعا  َواَل أَْعطَى لَِعْينِي نَْوًما، َواَل أِلَْجفَانِي نَُعاًسا أَْو َراَحٍة لِصْدِغيِّ

لَِه يَْعقُوَب.  ، َوَمْسَكنًا إِلِ بِّ  هَلِّلُويَا.لِلرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين. الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، هللا
 

 «لِنَْعبُْر إِلَى َعْبِر اْلبَُحْيَرةِ »َوفِي أََحِد األَيَّاِم َدَخَل َسفِينَةً هَُو َوتََلَِميُذهُ، فَقَاَل لَهُْم: 

 َماًء َوَكانُوا يَْمتَلِئُونَ فَأَْقلَُعوا. َوفِيَما هُْم َسائُِروَن نَاَم فَنََزَل نَْوُء ِريحٍ فِي اْلبَُحْيَرِة، 

ُموا َوأَْيقَظُوهُ قَائِلِيَن:  فَقَاَم  «يَا ُمَعلُِّم، يَا ُمَعلُِّم، إِنَّنَا نَْهلِكُ »َوَصاُروا فِي َخطٍَر. فَتَقَدَّ

. ثُمَّ قَاَل لَهُْم:  َج اْلَماِء، فَاْنتَهَيَا َوَصاَر هُُدوُّ يَح َوتََموُّ « انُُكْم؟أَْيَن إِيمَ »َواْنتَهََر الرِّ

بُوا قَائِلِيَن فِيَما بَْينَهُْم:  يَاَح أَْيًضا َواْلَماَء »فََخافُوا َوتََعجَّ َمْن هَُو هَذا؟ فَإِنَّهُ يَأُْمُر الرِّ

ِ َدائِماً.  «.فَتُِطيُعهُ  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
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 بَاِكر

 (0 - 1:  2) لُوقا
 

لبَشير، اقِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لُوقا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

 14،  10:  21مز 

َوتَْسَحُق اأْلََسَد َوالتِّنِّيَن. أِلَنَّهُ َعلَى إتََّكَل فَأُنُِجيِه، َوَعلَى اأْلَْفَعى َوَملِِك اْلَحيَّاِت تَطَأُ، 

 هَلِّلُويَا.أَْستُُرهُ أِلَنَّهُ َعَرَف إْسَمي. 
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

ُر بَِملَُكوِت هللاِ، َوَمَعهُ االْثنَا  َوَعلَى أَثَِر ذلَِك َكاَن يَِسيُر فِي َمِدينٍَة َوقَْريٍَة يَْكِرُز َويُبَشِّ

يَرٍة َوأَْمَراٍض: َمْريَُم الَّتِي تُْدَعى  َعَشَر. َوبَْعُض النَِّساِء ُكنَّ قَْد ُشفِيَن ِمْن أَْرَواحٍ ِشرِّ

َخَرَج ِمْنهَا َسْبَعةُ َشيَاِطيَن، َويَُونَّا اْمَرأَةُ ُخوِزي َوِكيِل ِهيُروُدَس، اْلَمْجَدلِيَّةَ الَّتِي 

. ِ َدائِماً.  َوُسوَسنَّةُ، َوأَُخُر َكثِيَراٌت ُكنَّ يَْخِدْمنَهُ ِمْن أَْمَوالِِهنَّ  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
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 قِراءات القُداس

 (11 - 2:  14) البُولس
 

سول األولى إلى أهل كورونثوس، البُولس: فصٌل من ِرسالة  ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

ْعظَُم أَ إِنِّي أُِريُد أَنَّ َجِميَعُكْم تَتََكلَُّموَن بِأَْلِسنٍَة، َولِكْن بِاألَْولَى أَْن تَتَنَبَّأُوا ألَنَّ َمْن يَتَنَبَّأُ 

ْن يَتََكلَُّم  بِأَْلِسنٍَة، إِالَّ إَِذا تَْرَجَم، َحتَّى تَنَاَل اْلَكنِيَسةُ بُْنيَانًا. فَاآلَن أَيُّهَا اإِلْخَوةُ، إِْن ِممَّ

ا بِإِْعَلٍَن، أَْو بِِعْلمٍ  أَْو  ،ِجْئُت إِلَْيُكْم ُمتََكلًِّما بِأَْلِسنٍَة، فََماَذا أَْنفَُعُكْم، إِْن لَْم أَُكلِّْمُكْم إِمَّ

ٍة،  أَْو بِتَْعلِيٍم؟ اَألَْشيَاُء اْلَعاِدَمةُ النُّفُوِس الَّتِي تُْعِطي َصْوتًا: ِمْزَماٌر أَْو قِيثَاَرةٌ، بِنُبُوَّ

َر أَْو َما ُعِزَف بِِه؟ فَإِنَّهُ إِْن  َمَع ذلَِك إِْن لَْم تُْعِط فَْرقًا لِلنََّغَماِت، فََكْيَف يُْعَرُف َما ُزمِّ

ا َغْيَر َواِضحٍ، فََمْن يَتَهَيَّأُ لِْلقِتَاِل؟ هَكَذا أَْنتُْم أَْيًضا إِْن لَْم أَْعطَى اْلبُوُق أَْيًضا َصْوتً 

تُْعطُوا بِاللَِّساِن َكَلًَما يُْفهَُم، فََكْيَف يُْعَرُف َما تُُكلَِّم بِِه؟ فَإِنَُّكْم تَُكونُوَن تَتََكلَُّموَن فِي 

َعَدُدهَا فِي اْلَعالَِم، َولَْيَس َشْيٌء ِمْنهَا بَِلَ َمْعنًى.  اْلهََواِء. ُربََّما تَُكوُن أَْنَواُع لَُغاٍت هَذا

ةَ اللَُّغِة أَُكوُن ِعْنَد اْلُمتََكلِِّم أَْعَجِميًّا، َواْلُمتََكلُِّم أَْعَجِميًّا ِعْندِ   .يفَإِْن ُكْنُت الَ أَْعِرُف قُوَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا يا آبائي وإخْ    َوتي، آمين.نِعمةُ هللاَّ

 

 

 (12 - 13:  1) الَكاثولِيُكون
 

الَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول الثالِثة، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن 

 َمعنا، آمين.
 

ُرهُ بِأَْعَمالِِه الَّتِي يَْعَملُهَا، هَاِذًرا َعلَْينَا  ٍة بِأَْقَوال َخبِيثَ ِمْن أَْجِل ذلَِك، إَِذا ِجْئُت فََسأَُذكِّ

َوإِْذ هَُو َغْيُر ُمْكتٍَف بِهِذِه، الَ يَْقبَُل اإِلْخَوةَ، َويَْمنَُع أَْيًضا الَِّذيَن يُِريُدوَن، َويَْطُرُدهُْم 



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
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رِّ بَْل بِاْلَخْيِر، ألَنَّ َمْن يَْصنَُع اْلَخْيَر هُ   وَ ِمَن اْلَكنِيَسِة. أَيُّهَا اْلَحبِيُب، الَ تَتََمثَّْل بِالشَّ

، فَلَْم يُْبِصِر هللاَ. ِديِمْتِريُوُس َمْشهُوٌد لَهُ ِمَن اْلَجِميعِ َوِمَن  رَّ ِمَن هللاِ، َوَمْن يَْصنَُع الشَّ

اْلَحقِّ نَْفِسِه، َونَْحُن أَْيًضا نَْشهَُد، َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َشهَاَدتَنَا ِهَي َصاِدقَةٌ. َوَكاَن لِي 

ِكنَّنِي لَْسُت أُِريُد أَْن أَْكتَُب إِلَْيَك بِِحْبٍر َوقَلٍَم. َولِكنَّنِي أَْرُجو أَْن أََراَك َكثِيٌر ألَْكتُبَهُ، ل

 ْم.َعْن قَِريٍب فَنَتََكلََّم فًَما لِفٍَم. َسَلٌَم لََك يَُسلُِّم َعلَْيَك األَِحبَّاُء َسلِّْم َعلَى األَِحبَّاِء بِأَْسَمائِهِ 

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال  األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.

 

 

 (19 - 2:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجاُل اإِلْخَوةُ، أَْنتُْم »فَبَْعَد َما َحَصلَْت ُمبَاَحثَةٌ َكثِيَرةٌ قَاَم بُْطُرُس َوقَاَل لَهُْم:  أَيُّهَا الرِّ

بِفَِمي يَْسَمُع األَُمُم َكلَِمةَ اإِلْنِجيِل  تَْعلَُموَن أَنَّهُ ُمْنُذ أَيَّاٍم قَِديَمٍة اْختَاَر هللاُ بَْينَنَا أَنَّهُ

وَح اْلقُُدَس َكَما لَنَا أَْيًضا.  َويُْؤِمنُوَن. َوهللاُ اْلَعاِرُف اْلقُلُوَب، َشِهَد لَهُْم ُمْعِطيًا لَهُُم الرُّ

بَُولَْم يَُميِّْز بَْينَنَا َوبَْينَهُْم بَِشْيٍء، إِْذ طَهََّر بِاإِليَماِن قُلُوبَهُْم. فَ  وَن هللاَ اجخآلَن لَِماَذا تَُجرِّ

بَِوْضعِ نِيٍر َعلَى ُعنُِق التََّلَِميِذ لَْم يَْستَِطْع آبَاُؤنَا َوالَ نَْحُن أَْن نَْحِملَهُ؟ لِكْن بِنِْعَمِة 

بِّ يَُسوَع اْلَمِسيحِ نُْؤِمُن أَْن نَْخلَُص َكَما أُولئَِك أَْيًضا  فََسَكَت اْلُجْمهُوُر ُكلُّهُ«. الرَّ

ثَاِن بَِجِميعِ َما َصنََع هللاُ ِمَن اآليَاِت َواْلَعَجائِِب  َوَكانُوا يَْسَمُعوَن بَْرنَابَا َوبُولَُس يَُحدِّ

 فِي األَُمِم بَِواِسطَتِِهْم.

َسة، آمين. ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة َخميسيوم ال
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 اإلنجيل الُمقَدس

 (92 - 12:  12)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 12،  16:  01مز 

. اَل تَخَزنِي، أِلَنِّي َدْعَوتَُك.  لِيُنِيَر َوْجهََك َعلَى َعْبِدَك، َوَخلََّصنِي بَِرْحَمتَِك يَا َربُّ

 هَلِّلُويَا.
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

بِهَذا أُوِصيُكْم َحتَّى تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا. إِْن َكاَن اْلَعالَُم يُْبِغُضُكْم فَاْعلَُموا أَنَّهُ قَْد 

تَهُ َولِكْن ألَنَُّكْم لَْستُْم ِمَن  أَْبَغَضنِي قَْبلَُكْم. لَْو ُكْنتُْم ِمَن اْلَعالَِم لََكاَن اْلَعالَُم يُِحبُّ َخاصَّ

أَنَا اْختَْرتُُكْم ِمَن اْلَعالَِم، لِذلَِك يُْبِغُضُكُم اْلَعالَُم. اُْذُكُروا اْلَكَلََم الَِّذي قُْلتُهُ  اْلَعالَِم، بَلْ 

لَُكْم: لَْيَس َعْبٌد أَْعظََم ِمْن َسيِِّدِه إِْن َكانُوا قَِد اْضطَهَُدونِي فََسيَْضطَِهُدونَُكْم، َوإِْن َكانُوا 

فَظُوَن َكَلََمُكْم. لِكنَّهُْم إِنََّما يَْفَعلُوَن بُِكْم هَذا ُكلَّهُ ِمْن أَْجِل قَْد َحفِظُوا َكَلَِمي فََسيَحْ 

اْسِمي، ألَنَّهُْم الَ يَْعِرفُوَن الَِّذي أَْرَسلَنِي. لَْو لَْم أَُكْن قَْد ِجْئُت َوَكلَّْمتُهُْم، لَْم تَُكْن لَهُْم 

ا اآلَن فَلَْيَس لَهُْم ُعْذٌر  فِي َخِطيَّتِِهْم. اَلَِّذي يُْبِغُضنِي يُْبِغُض أَبِي أَْيًضا. َخِطيَّةٌ، َوأَمَّ

ا  لَْو لَْم أَُكْن قَْد َعِمْلُت بَْينَهُْم أَْعَماالً لَْم يَْعَمْلهَا أََحٌد َغْيِري، لَْم تَُكْن لَهُْم َخِطيَّةٌ، َوأَمَّ

مَّ اْلَكلَِمةُ اْلَمْكتُوبَةُ فِي نَاُموِسِهْم: اآلَن فَقَْد َرأَْوا َوأَْبَغُضونِي أَنَا َوأَبِي. لِكْن لَِكْي تَتِ 

ِ َدائِماً. إِنَّهُْم أَْبَغُضونِي بَِلَ َسبٍَب.    َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
$$$ 
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 من الَخمِسين الُمقَدسة بعِمن اإلسبوع الَسا ُجمعةيوم ال
 

 العَشيه

 (96 - 94:  11)لُوقا 
 

البَشير، ا لُوققِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 2:  49 مز

. بَِرْحَمتِِه، َوبِاللَّْيِل يُْظِهِرهَا.  بُّ  هَلِّلُويَا.بِالنَّهَاِر يَأُْمُر الرَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الَحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

وُح النَِّجُس  ِمَن اإِلْنَساِن، يَْجتَاُز فِي أََماِكَن لَْيَس فِيهَا َماٌء يَْطلُُب َمتَى َخَرَج الرُّ

َراَحةً، َوإِْذ الَ يَِجُد يَقُوُل: أَْرِجُع إِلَى بَْيتِي الَِّذي َخَرْجُت ِمْنهُ. فَيَأْتِي َويَِجُدهُ َمْكنُوًسا 

ِمْنهُ، فَتَْدُخُل َوتَْسُكُن هُنَاَك، فَتَِصيُر  ُمَزيَّنًا. ثُمَّ يَْذهَُب َويَأُْخُذ َسْبَعةَ أَْرَواحٍ أَُخَر أََشرَّ 

 أََواِخُر ذلَِك اإِلْنَساِن أََشرَّ ِمْن أََوائِلِِه.

ِ َدائِماً.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
  



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 بَاِكر

 (91 - 12:  2) لُوقا
 

لبَشير، اقِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار لُوقا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

 22،  26:  112مز 

ا، يَا َربُّ َكلَِمتَُك َدائَِمةٌ، فِي  ا َوَصايَاَك فََواِسَعةُ ِجّدً لُِكلِّ تََماٍم َرأَْيُت ُمْنتَهًى، أَمَّ

َمَواِت إِلَى اأْلَبَِد.   هَلِّلُويَا.السَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

فَإْنظُُروا َكْيَف تَْسَمُعوَن، ألَنَّ َمْن لَهُ َسيُْعطَى، َوَمْن لَْيَس لَهُ فَالَِّذي يَظُنُّهُ لَهُ يُْؤَخُذ 

هُ َوإِْخَوتُهُ، َولَْم يَْقِدُروا أَْن يَِصلُوا إِلَْيِه لَِسبَِب اْلَجْمعِ. فَأَْخبَُروهُ ِمْنهُ. وَ  َجاَء إِلَْيِه أُمُّ

َك َوإِْخَوتَُك َواقِفُوَن َخاِرًجا، يُِريُدوَن أَْن يََرْوكَ »قَائِلِيَن:  فَأََجاَب َوقَاَل لَهُْم: «. أُمُّ

 «.يَْسَمُعوَن َكلَِمةَ هللاِ َويَْعَملُوَن بِهَاأُمِّي َوإِْخَوتِي هُُم الَِّذيَن »

ِ َدائِماً.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

 

  



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 قِراءات القُداس

 (12 - 19:  14) البُولس
 

سول األولى إلى أهل كورونثوس،  البُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

وِحيَِّة، اْطلُبُوا ألَْجِل بُْنيَاِن اْلَكنِيَسِة هَكَذا أَْنتُْم  أَْيًضا، إِْذ إِنَُّكْم َغيُوُروَن لِْلَمَواِهِب الرُّ

أَْن تَْزَداُدوا. لِذلَِك َمْن يَتََكلَُّم بِلَِساٍن فَْليَُصلِّ لَِكْي يُتَْرِجَم. ألَنَّهُ إِْن ُكْنُت أَُصلِّي بِلَِساٍن، 

وحِ، َوأَُصلِّي فَُروِحي تَُصلِّي، َوأَمَّ  ا ِذْهنِي فَهَُو بَِلَ ثََمٍر. فََما هَُو إًِذا؟ أَُصلِّي بِالرُّ

وحِ، فَالَِّذي  ْهِن أَْيًضا. َوإِالَّ فَإِْن بَاَرْكَت بِالرُّ وحِ، َوأَُرتُِّل بِالذِّ ْهِن أَْيًضا أَُرتُِّل بِالرُّ بِالذِّ

، َكْيَف يَقُوُل  ِعْنَد ُشْكِرَك؟ ألَنَّهُ الَ يَْعِرُف َماَذا تَقُوُل. « آِمينَ »يُْشِغُل َمَكاَن اْلَعامِّيِّ

 فَإِنََّك أَْنَت تَْشُكُر َحَسنًا، َولِكنَّ اآلَخَر الَ يُْبنَى.

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين.   نِعمةُ هللاَّ

 

 

 (92 - 99:  1) الَكاثولِيُكون
 

ِرسالة ُمعلِّمنا يَهُوذا الرسول، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، الَكاثولِيُكون: فَصٌل من 

 آمين.
 

َوإْرَحُموا اْلبَْعَض ُمَميِِّزيَن، َوَخلُِّصوا اْلبَْعَض بِاْلَخْوِف، ُمْختَِطفِيَن ِمَن النَّاِر، 

ُكْم َغْيَر َعاثِِريَن، ُمْبِغِضيَن َحتَّى الثَّْوَب اْلُمَدنََّس ِمَن اْلَجَسِد. َواْلقَاِدُر أَْن يَْحفَظَ 

َويُوقِفَُكْم أََماَم َمْجِدِه بَِلَ َعْيٍب فِي االْبتِهَاجِ، اإِللهُ اْلَحِكيُم اْلَوِحيُد ُمَخلُِّصنَا، لَهُ اْلَمْجُد 

هُوِر آِميَن. ْلطَاُن، اآلَن َوإِلَى ُكلِّ الدُّ  َواْلَعظََمةُ َواْلقُْدَرةُ َوالسُّ

ا ال تُِحبُّوا الَعالََم وال  األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

   َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األبِد، آمين.



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
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 (12 - 10:  12) اإلبَركِسيس

 

وحِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

َجاُل اإِلْخَوةُ، إْسَمُعونِي. ِسْمَعاُن قَْد »َوبَْعَدَما َسَكتَا أََجاَب يَْعقُوُب قِائَِلً:  أَيُّهَا الرِّ

الً األَُمَم لِيَأُْخَذ ِمْنهُْم َشْعبًا َعلَى إسْ  ِمِه. َوهَذا تُوافِقُهُ أَْقَواُل أَْخبََر َكْيَف اْفتَقََد هللاُ أَوَّ

اقِطَةَ، َوأَْبنِي  األَْنبِيَاِء، َكَما هَُو َمْكتُوٌب: َسأَْرجُع بَْعَد هَذا َوأَْبنِي أَْيًضا َخْيَمةَ َداُوَد السَّ

، َوَجِميعُ  بَّ األَُمِم  أَْيًضا َرْدَمهَا َوأُقِيُمهَا ثَانِيَةً، لَِكْي يَْطلَُب اْلبَاقُوَن ِمَن النَّاِس الرَّ

بِّ ُمْنُذ  انُِع هَذا ُكلَّهُ. َمْعلُوَمةٌ ِعْنَد الرَّ بُّ الصَّ الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعلَْيِهْم، يَقُوُل الرَّ

 األََزِل َجِميُع أَْعَمالِِه.

َسة، ِ اْلُمقَدَّ بِّ تَْنُمو وتَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ   مين.آ لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (02 - 02:  2)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 0 - 1:  92مز 

لَْت فَََل تَْخُزنِي إِلَى اأْلَبَِد. َواَل تَْضَحُك  ، إِلَِهيٌّ َعلَْيَك تََوكَّ إِلَْيَك يَا َربُّ َرفََعْت نَْفِسيَّ

 هَلِّلُويَا. بِي أَْعَدائِي، أِلَنَّ َجِميَع الَِّذيَن يَْنتَِظُرونََك اَل يُْخُزوَن.
  



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة ُجمعةيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

إِْن َعِطَش أََحٌد »َوفِي اْليَْوِم األَِخيِر اْلَعِظيِم ِمَن اْلِعيِد َوقََف يَُسوُع َونَاَدى قِائَِلً: 

فَْليُْقبِْل إِلَيَّ َويَْشَرْب. َمْن آَمَن بِي، َكَما قَاَل اْلِكتَاُب، تَْجِري ِمْن بَْطنِِه أَْنهَاُر َماٍء 

وحِ الَِّذي«. َحيٍّ  وَح  قَاَل هَذا َعِن الرُّ َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن بِِه ُمْزِمِعيَن أَْن يَْقبَلُوهُ، ألَنَّ الرُّ

َد بَْعُد.   اْلقُُدَس لَْم يَُكْن قَْد أُْعِطَي بَْعُد، ألَنَّ يَُسوَع لَْم يَُكْن قَْد ُمجِّ

ِ َدائِماً.   َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

$$$ 

 

 

 الفِهِرس الَرئيسى ن الُمقدسةيفهرس الخمس



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
 

 ٔايندهوفن-َكنِيَسة الَْمََلِك ِميَخائِيَل َواآلنبا انطونيوس  
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 ِمن اإلسبوع الَسابع من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
 

 العَشيه

 (26 - 43:  2)لُوقا 
 

البَشير، ا لُوققِفوا بَمَخافة هللا لِنسَمَع اإلنِجيل الُمقَدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلِمنا َمار 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه، 

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

 0،  9:  132 مز

اَلَِّذيَن أُْنقُِذهُْم ِمْن أَْيِدي أَْعَدائِِهْم، َوِمْن اْلبُْلَداِن َجْمُعهُْم، ِمْن اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب، 

َماِل َواْلبَْحِر.   هَلِّلُويَا.َوالشَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإِسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وَملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.ذي لهُ المجُد الدائم، هللا الَحي، ال
 

ا َرَجَع يَُسوُع قَبِلَهُ اْلَجْمُع ألَنَّهُْم َكانُوا َجِميُعهُْم يَْنتَِظُرونَهُ. َوإَِذا َرُجٌل اْسُمهُ  َولَمَّ

ْدُخَل ْن يَ يَايُِرُس قَْد َجاَء، َوَكاَن َرئِيَس اْلَمْجَمعِ، فََوقََع ِعْنَد قََدَمْي يَُسوَع َوطَلََب إِلَْيِه أَ 

بَْيتَهُ، ألَنَّهُ َكاَن لَهُ بِْنٌت َوِحيَدةٌ لَهَا نَْحُو اْثنَتَْي َعْشَرةَ َسنَةً، َوَكانَْت فِي َحاِل اْلَمْوِت 

فَفِيَما هَُو ُمْنطَلٌِق َزَحَمْتهُ اْلُجُموُع. َواْمَرأَةٌ بِنَْزِف َدٍم ُمْنُذ اْثنَتَْي َعْشَرةَ َسنَةً، َوقَْد 

ُكلَّ َمِعيَشتِهَا لِألَِطبَّاِء، َولَْم تَْقِدْر أَْن تُْشفَى ِمْن أََحٍد، َجاَءْت ِمْن َوَرائِهِ َولََمَسْت أَْنفَقَْت 

اَن َوإِْذ كَ « َمِن الَِّذي لََمَسنِي؟»هُْدَب ثَْوبِِه فَفِي اْلَحاِل َوقََف نَْزُف َدِمهَا. فَقَاَل يَُسوُع: 

يَاُمَعلُِّم، اْلُجُموُع يَُضيِّقُوَن َعلَْيَك »ُس َوالَِّذيَن َمَعهُ: اْلَجِميُع يُْنِكُروَن، قَاَل بُْطرُ 

قَْد لََمَسنِي َواِحٌد، ألَنِّي »فَقَاَل يَُسوُع: « َويَْزَحُمونََك، َوتَقُوُل: َمِن الَِّذي لََمَسنِي؟

ةً قَْد َخَرَجْت ِمنِّي ا َرأَِت اْلَمْرأَةُ أَنَّهَا«. َعلِْمُت أَنَّ قُوَّ لَْم تَْختَِف، َجاَءْت ُمْرتَِعَدةً  فَلَمَّ



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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ْعِب ألَيِّ َسبَبٍ لََمَسْتهُ، َوَكْيَف بَِرئَْت فِي اْلَحاِل.  اَم َجِميعِ الشَّ ْت لَهُ، َوأَْخبََرْتهُ قُدَّ َوَخرَّ

لَُّم، َجاَء كَ َوبَْينََما هَُو يَتَ «. ثِقِي يَا اْبنَةُ، إِيَمانُِك قَْد َشفَاِك، اِْذهَبِي بَِسَلَمٍ »فَقَاَل لَهَا: 

ِمَع فَسَ «. قَْد َماتَِت اْبنَتَُك الَ تُْتِعِب اْلُمَعلِّمَ »َواِحٌد ِمْن َداِر َرئِيِس اْلَمْجَمعِ قَائَِلً لَهُ: 

ا َجاَء إِلَى اْلبَْيِت لَمْ «. الَتََخْف آِمْن فَقَْط، فَِهَي تُْشفَى»يَُسوُع، َوأََجابَهُ قِائَِلً:   يََدْع فَلَمَّ

هَا. َوَكاَن اْلَجِميُع يَْبُكوَن أََحًدا يَ  بِيَِّة َوأُمَّ ْدُخُل إِالَّ بُْطُرَس َويَْعقُوَب َويُوَحنَّا، َوأَبَا الصَّ

َن فََضِحُكوا َعلَْيِه، َعاِرفِي«. الَ تَْبُكوا لَْم تَُمْت لِكنَّهَا نَائَِمةٌ »َعلَْيهَا َويَْلِطُموَن فَقَاَل: 

. «يَا َصبِيَّةُ، قُوِمي»ِميَع َخاِرًجا، َوأَْمَسَك بِيَِدهَا َونَاَدى قَائَِلً: أَنَّهَا َماتَْت. فَأَْخَرَج اْلجَ 

فََرَجَعْت ُروُحهَا َوقَاَمْت فِي اْلَحاِل فَأََمَر أَْن تُْعطَى لِتَأُْكَل. فَبُِهَت َوالَِداهَا فَأَْوَصاهَُما 

ا َكاَن. ِ   أَْن الَ يَقُوالَ ألََحٍد َعمَّ  َدائِماً.َواْلَمْجُد ّلِِلَّ
 

 

 بَاِكر

 (10 - 1:  12) يُوَحنا
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنِجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاِهر بركاتُه، البَشير، 

 َعلي َجميعنا آمين.ِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي، بركاتُه، 
 

 6،  2:  00مز 

َمَواُت، َوبُِروحٍ فِيِه ُكلَّ  َدْت السَّ بِّ تََشدَّ ، بَِكلَِمِة الرَّ بِّ إْمتَأَلَْت اأْلَْرَض ِمْن َرْحَمِة الرَّ

اتِهَا.   هَلِّلُويَا.قُوَّ
 

ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
  



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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ِد  اَعةُ َمجِّ َماِء َوقَاَل: أَيُّهَا اآلُب، قَْد أَتَِت السَّ تََكلََّم يَُسوُع بِهَذا َوَرفََع َعْينَْيِه نَْحَو السَّ

َدَك اْبنَُك أَْيًضا، إِْذ أَْعطَْيتَهُ ُسْلطَانًا َعلَى ُكلِّ َجَسٍد لِيُْعِطَي َحيَاةً أَبَِديَّةً لُِكلِّ ابْ  نََك لِيَُمجِّ

َمْن أَْعطَْيتَهُ. َوهِذِه ِهَي اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ: أَْن يَْعِرفُوَك أَْنَت اإِللهَ اْلَحقِيقِيَّ َوْحَدَك 

ْدتَُك َعلَى األَْرِض اْلَعَمَل الَِّذي أَْعطَْيتَنِي  َويَُسوَع اْلَمِسيحَ  الَِّذي أَْرَسْلتَهُ. أَنَا َمجَّ

ْدنِي أَْنَت أَيُّهَا اآلُب ِعْنَد َذاتَِك بِاْلَمْجِد الَِّذي َكاَن لِي  ألَْعَمَل قَْد أَْكَمْلتُهُ. َواآلَن َمجِّ

اْسَمَك لِلنَّاِس الَِّذيَن أَْعطَْيتَنِي ِمَن اْلَعالَِم َكانُوا ِعْنَدَك قَْبَل َكْوِن اْلَعالَِم. أَنَا أَْظهَْرُت 

لََك َوأَْعطَْيتَهُْم لِي، َوقَْد َحفِظُوا َكَلََمَك. َواآلَن َعلُِموا أَنَّ ُكلَّ َما أَْعطَْيتَنِي هَُو ِمْن 

 بِلُوا َوَعلُِموا يَقِينًا أَنِّي َخَرْجتُ ِعْنِدَك، ألَنَّ اْلَكَلََم الَِّذي أَْعطَْيتَنِي قَْد أَْعطَْيتُهُْم، َوهُْم قَ 

ِمْن ِعْنِدَك، َوآَمنُوا أَنََّك أَْنَت أَْرَسْلتَنِي. ِمْن أَْجلِِهْم أَنَا أَْسأَُل لَْسُت أَْسأَُل ِمْن أَْجِل 

لََك، َوَما هَُو لََك اْلَعالَِم، بَْل ِمْن أَْجِل الَِّذيَن أَْعطَْيتَنِي ألَنَّهُْم لََك. َوُكلُّ َما هَُو لِي فَهَُو 

ا هُؤالَِء فَهُْم فِي اْلَعالَِم، َوأَنَا ٌد فِيِهْم. َولَْسُت أَنَا بَْعُد فِي اْلَعالَِم، َوأَمَّ  فَهَُو لِي، َوأَنَا ُمَمجَّ

ا دً آتِي إِلَْيَك أَيُّهَا اآلُب اْلقُدُّوُس، إْحفَْظهُْم فِي إْسِمَك الَِّذيَن أَْعطَْيتَنِي، لِيَُكونُوا َواحِ 

َكَما نَْحُن. ِحيَن ُكْنُت َمَعهُْم فِي اْلَعالَِم ُكْنُت أَْحفَظُهُْم فِي إْسِمَك الَِّذيَن أَْعطَْيتَنِي 

ا اآلَن فَإِنِّي آتِي إِلَيْ   كَ َحفِْظتُهُْم، َولَْم يَْهلِْك ِمْنهُْم أََحٌد إِالَّ اْبُن اْلهََلَِك لِيَتِمَّ اْلِكتَاُب. أَمَّ

 َذا فِي اْلَعالَِم لِيَُكوَن لَهُْم فََرِحي َكاِمَلً فِيِهْم.َوأَتََكلَُّم بِه

ِ َدائِماً.  َواْلَمْجُد ّلِِلَّ

  



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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 قِراءات القُداس

 (4:  14 - 01:  19) البُولس
 

سول األولى إلى أهل كورونثوس،  البُولس: فصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا بُولس الرَّ

 بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن َمعنا، آمين.
 

َوأَْيًضا أُِريُكْم طَِريقًا أَْفَضَل. إِْن ُكْنُت أَتََكلَُّم بِأَْلِسنَِة النَّاِس َواْلَمَلَئَِكِة َولِكْن لَْيَس لِي 

ةٌ، َوأَْعلَُم َجِميَع  . َوإِْن َكانَْت لِي نُبُوَّ َمَحبَّةٌ، فَقَْد ِصْرُت نَُحاًسا يَِطنُّ أَْو َصْنًجا يَِرنُّ

ْلٍم، َوإِْن َكاَن لِي ُكلُّ اإِليَماِن َحتَّى أَْنقَُل اْلِجبَاَل، َولِكْن لَْيَس لِي األَْسَراِر َوُكلَّ عِ 

َمَحبَّةٌ، فَلَْسُت َشْيئًا. َوإِْن أَْطَعْمُت ُكلَّ أَْمَوالِي، َوإِْن َسلَّْمُت َجَسِدي َحتَّى أَْحتَِرَق، 

َمَحبَّةُ َحبَّةُ تَتَأَنَّى َوتَْرفُُق اْلَمَحبَّةُ الَ تَْحِسُد الْ َولِكْن لَْيَس لِي َمَحبَّةٌ، فََلَ أَْنتَفُِع َشْيئًا. اْلمَ 

َؤ،  ، َوالَ تَظُنُّ السُّ الَ تَتَفَاَخُر، َوالَ تَْنتَفُِخ، َوالَ تُقَبُِّح، َوالَ تَْطلُُب َما لِنَْفِسهَا، َوالَ تَْحتَدُّ

، َوتَْحتَمِ  ُق ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْرُجو َوالَ تَْفَرُح بِاإِلْثِم بَْل تَْفَرُح بِاْلَحقِّ ُل ُكلَّ َشْيٍء، َوتَُصدِّ

اُت فََستُْبطَُل،  ا النُّبُوَّ ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْصبُِر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء. اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْسقُطُ أَبًَدا َوأَمَّ

َض التَّنَبُِّؤ. ْلِم َونَتَنَبَّأُ بَعْ َواألَْلِسنَةُ فََستَْنتَِهي، َواْلِعْلُم فََسيُْبطَُل. ألَنَّنَا نَْعلَُم بَْعَض اْلعِ 

ا ُكْنُت ِطْفَلً َكِطْفل ُكْنُت أَتََكلَُّم،  َولِكْن َمتَى َجاَء اْلَكاِمُل فَِحينَئٍِذ يُْبطَُل َما هَُو بَْعٌض. لَمَّ

ا ِصْرُت َرُجَلً أَْبطَْلُت  طِّْفِل. َما لِلَوَكِطْفل ُكْنُت أَْفطَُن، َوَكِطْفل ُكْنُت أَْفتَِكُر َولِكْن لَمَّ

فَإِنَّنَا نَْنظُُر اآلَن فِي ِمْرآٍة، فِي لُْغٍز، لِكْن ِحينَئٍِذ َوْجهًا لَِوْجٍه اآلَن أَْعِرُف بَْعَض 

َجاُء  ا اآلَن فَيَْثبُُت: اإِليَماُن َوالرَّ اْلَمْعِرفَِة، لِكْن ِحينَئٍِذ َسأَْعِرُف َكَما ُعِرْفُت. أَمَّ

وا لِْلَمَواِهِب َواْلَمَحبَّةُ، هِذِه الثَّ  َلَثَةُ َولِكنَّ أَْعظََمهُنَّ اْلَمَحبَّةُ. اِْتبَُعوا اْلَمَحبَّةَ، َولِكْن ِجدُّ

وِحيَِّة، َوبِاألَْولَى أَْن تَتَنَبَّأُوا. ألَنَّ َمْن يَتََكلَُّم بِلَِساٍن الَ يَُكلُِّم النَّاَس بَِل هللاَ، ألَْن لَ  ْيَس الرُّ

ا َمْن يَتَنَبَّأُ، فَيَُكلُِّم النَّاَس بِبُْنيَاٍن َوَوْعٍظ أََحٌد يَْسَمُع، َولِكنَّ  وحِ يَتََكلَُّم بِأَْسَراٍر. َوأَمَّ هُ بِالرُّ

ا َمْن يَتَنَبَّأُ فَيَْبنِي اْلَكنِيَسةَ. .َوتَْسلِيَةٍ   َمْن يَتََكلَُّم بِلَِساٍن يَْبنِي نَْفَسهُ، َوأَمَّ

ِ اآلِب فَْلتَِحلَّ َعلَى    أرَواِحنا يا آبائي وإْخَوتي، آمين.نِعمةُ هللاَّ



 ِمن اإلسبوع الَسابِع من الَخمِسين الُمقَدسة َسبتيوم ال
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 (12 - 19:  9) الَكاثولِيُكون
 

الَكاثولِيُكون: فَصٌل من ِرسالة ُمعلِّمنا يُوَحنا الرسول األولى، بََرَكتُهُ المقدسة فلتُكن 

 َمعنا، آمين.
 

ِمْن أَْجِل إْسِمِه. أَْكتُُب إِلَْيُكْم أَْكتُُب إِلَْيُكْم أَيُّهَا األَْوالَُد، ألَنَّهُ قَْد ُغفَِرْت لَُكُم اْلَخطَايَا 

 أَيُّهَا اآلبَاُء، ألَنَُّكْم قَْد َعَرْفتُُم الَِّذي ِمَن اْلبَْدِء أَْكتُُب إِلَْيُكْم أَيُّهَا األَْحَداُث، ألَنَُّكْم قَدْ 

يَر أَْكتُُب إِلَْيُكْم أَيُّهَا األَْوالَُد، ألَنَُّكْم قَْد َعَرْفتُ  رِّ يُّهَا ُم اآلَب. َكتَْبُت إِلَْيُكْم أَ َغلَْبتُُم الشِّ

 اآلبَاُء، ألَنَُّكْم قَْد َعَرْفتُُم الَِّذي ِمَن اْلبَْدِء َكتَْبُت إِلَْيُكْم أَيُّهَا األَْحَداُث، ألَنَُّكْم أَْقِويَاُء،

يَر. الَ تُِحبُّوا اْلَعالَمَ  رِّ تِي فِي اْلَعالَِم َوالَ األَْشيَاَء الَّ  َوَكلَِمةُ هللاِ ثَابِتَةٌ فِيُكْم، َوقَْد َغلَْبتُُم الشِّ

إِْن أََحبَّ أََحٌد اْلَعالََم فَلَْيَسْت فِيِه َمَحبَّةُ اآلِب. ألَنَّ ُكلَّ َما فِي اْلَعالَِم: َشْهَوةَ اْلَجَسِد، 

الَُم يَْمِضي َوَشْهَوةَ اْلُعيُوِن، َوتََعظَُّم اْلَمِعيَشِة، لَْيَس ِمَن اآلِب بَْل ِمَن اْلَعالَِم. َواْلعَ 

ا الَِّذي يَْصنَُع َمِشيئَةَ هللاِ فَيَْثبُُت إِلَى األَبَِد.  َوَشْهَوتُهُ، َوأَمَّ

ا  ال تُِحبُّوا الَعالََم وال األْشيَاَء التي في الَعالَِم، ألنَّ الَعالََم يْمِضي َوَشْهَوتُهُ َمَعهُ، وأمَّ

  ِد، آمين.َمْن يَعمُل َمِشيئَةَ هللاِ فإنه يَْثبُُت إلى األب

 

 

 (96 - 12:  1) اإلبَركِسيس

 

وحِ  ُسل األْطهَاِر المشُموليَن بنعَمِة الرُّ اإلبَركِسيس: فصٌل من أعماِل آبائِنا الرُّ

سةُ فَْلتَُكْن َمَعنا، آمين.  القُُدِس. بََرَكتُهُُم الُمقدَّ
 

ةُ أَْسَماٍء َمًعا نَْحَو ِمئٍَة َوفِي تِْلَك األَيَّاِم قَاَم بُْطُرُس فِي َوْسِط التََّلَِميِذ،  َوَكاَن ِعدَّ

َجاُل اإِلْخَوةُ، َكاَن يَْنبَِغي أَْن يَتِمَّ هَذا اْلَمْكتُوُب الَِّذي َسبََق »َوِعْشِريَن فَقَاَل:  أَيُّهَا الرِّ

وُح اْلقُُدُس فَقَالَهُ بِفَِم َداُوَد، َعْن يَهُوَذا الَِّذي َصاَر َدلِيَلً لِلَِّذيَن قَ  ُسوَع، بَُضوا َعلَى يَ الرُّ
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إِْذ َكاَن َمْعُدوًدا بَْينَنَا َوَصاَر لَهُ نَِصيٌب فِي هِذِه اْلِخْدَمِة. فَإِنَّ هَذا اْقتَنَى َحْقَلً ِمْن 

أُْجَرةِ الظُّْلِم، َوإِْذ َسقَطَ َعلَى َوْجِههِ اْنَشقَّ ِمَن اْلَوْسِط، فَاْنَسَكبَْت أَْحَشاُؤهُ ُكلُّهَا. َوَصاَر 

اِن أُوُرَشلِيَم، َحتَّى ُدِعَي ذلَِك اْلَحْقُل فِي لَُغتِِهْم  ذلِكَ  ْل َحقَ »َمْعلُوًما ِعْنَد َجِميعِ ُسكَّ

أَْي: َحْقَل َدٍم. ألَنَّهُ َمْكتُوٌب فِي ِسْفِر اْلَمَزاِميِر: لِتَِصْر َداُرهُ َخَرابًا َوالَ يَُكْن « َدَما

َماِن فِيهَا َساِكٌن َوْليَأُْخْذ َوِظيفَتَهُ آخَ  َجاَل الَِّذيَن اْجتََمُعوا َمَعنَا ُكلَّ الزَّ ُر. فَيَْنبَِغي أَنَّ الرِّ

بُّ يَُسوُع َوَخَرَج، ُمْنُذ َمْعُموِديَِّة يُوَحنَّا إِلَى اْليَْوِم الَِّذي اْرتَفََع  الَِّذي فِيِه َدَخَل إِلَْينَا الرَّ

ى فَأَقَاُموا إْثنَْيِن: يُوُسَف الَِّذي يُْدعَ «. نَا بِقِيَاَمتِهِ فِيِه َعنَّا، يَِصيُر َواِحٌد ِمْنهُْم َشاِهًدا َمعَ 

بُّ اْلَعاِرُف قُلُوَب »بَاْرَسابَا اْلُملَقََّب يُوْستَُس، َوَمتِّيَاَس. َوَصلَّْوا قَائِلِيَن:  أَيُّهَا الرَّ

َسالَِة اْلَجِميعِ، َعيِّْن أَْنَت ِمْن هَذْيِن االْثنَْيِن أَيًّا إْختَْرتَهُ، لِيَأْ  ُخَذ قُْرَعةَ هِذِه اْلِخْدَمِة َوالرِّ

اهَا يَهُوَذا لِيَْذهََب إِلَى َمَكانِهِ  ثُمَّ أَْلقَْوا قُْرَعتَهُْم، فََوقََعِت اْلقُْرَعةُ َعلَى «. الَّتِي تََعدَّ

 َمتِّيَاَس، فَُحِسَب َمَع األََحَد َعَشَر َرُسوالً.

بِّ تَْنُمو و َسة، آمين.لَْم تََزْل َكلَِمةُ الرَّ ِ اْلُمقَدَّ   تَْكثُُر وتَْعتَزُّ وتَْثبُُت، في بِيَعِة هللاَّ

 

 

 اإلنجيل الُمقَدس

 (96 - 14:  12)يُوَحنا 
 

قِفوا بِمَخافة هللا لِنسمَع اإلنجيل الُمقدس، فَصُل ِمن بِشارة ُمعلمنا مار يُوَحنا 

 َعلي َجِميِعنا.التلميُذ الطاهر بركاتُه،  البَشير،

 .َعلي َجميعنا آمينِمن َمزاميرأبينا َداُود النبي بركاتُه، 
 

  4 - 0:  132مز 

، َوأَُرتُِّل لََك فِي اأْلَُمِم. أِلَنَّ َرْحَمتََك قَْد َعظَُمْت  ُعوِب يَا َربُّ فَأَْعتَِرُف لََك فِي الشُّ

َحاِب َحقََّك. َمَواِت، َوإِلَى السَّ  هَلِّلُويَا. فَْوَق السَّ
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ُمبارُك اآلتي بإسم الَرب، ربُنا وإلهنا وُمخلصنا وملُكنا ُكلنا، يُسوع الَمسيح إبُن 

 إلي األبد آمين.هللا الحي، الذي لهُ المجُد الدائم، 
 

 أَنَا قَْد أَْعطَْيتُهُْم َكَلََمَك، َواْلَعالَُم أَْبَغَضهُْم ألَنَّهُْم لَْيُسوا ِمَن اْلَعالَِم، َكَما أَنِّي أَنَا لَْستُ 

يِر. لَْيُسوا ِمَن  رِّ ِمَن اْلَعالَِم، لَْسُت أَْسأَُل أَْن تَأُْخَذهُْم ِمَن اْلَعالَِم بَْل أَْن تَْحفَظَهُْم ِمَن الشِّ

ْسهُْم فِي َحقَِّك َكَلَُمَك هَُو َحق. َكَما أَْرَسْلتَنِي اْلَعالَ  ِم َكَما أَنِّي أَنَا لَْسُت ِمَن اْلَعالَِم. قَدِّ

ُس أَنَا َذاتِي، لِيَُكونُوا هُْم أَْيًضا  إِلَى اْلَعالَِم أَْرَسْلتُهُْم أَنَا إِلَى اْلَعالَِم، َوألَْجلِِهْم أُقَدِّ

 . ِسيَن فِي اْلَحقِّ َولَْسُت أَْسأَُل ِمْن أَْجِل هُؤالَِء فَقَْط، بَْل أَْيًضا ِمْن أَْجِل الَِّذيَن »ُمقَدَّ

يُْؤِمنُوَن بِي بَِكَلَِمِهْم، لِيَُكوَن اْلَجِميُع َواِحًدا، َكَما أَنََّك أَْنَت أَيُّهَا اآلُب فِيَّ َوأَنَا فِيَك، 

ْلَعالَُم أَنََّك أَْرَسْلتَنِي. َوأَنَا قَْد أَْعطَْيتُهُُم اْلَمْجَد لِيَُكونُوا هُْم أَْيًضا َواِحًدا فِينَا، لِيُْؤِمَن ا

الَِّذي أَْعطَْيتَنِي، لِيَُكونُوا َواِحًدا َكَما أَنَّنَا نَْحُن َواِحٌد. أَنَا فِيِهْم َوأَْنَت فِيَّ لِيَُكونُوا 

لِيَن إِلَى َواِحٍد، َولِيَْعلََم اْلَعالَُم أَنََّك أَْرَسْلتَ   نِي، َوأَْحبَْبتَهُْم َكَما أَْحبَْبتَنِي. أَيُّهَا اآلبُ ُمَكمَّ

أُِريُد أَنَّ هُؤالَِء الَِّذيَن أَْعطَْيتَنِي يَُكونُوَن َمِعي َحْيُث أَُكوُن أَنَا، لِيَْنظُُروا َمْجِدي الَِّذي 

، إِنَّ اْلَعالََم لَْم يَْعرِ أَْعطَْيتَنِي، ألَنََّك أَْحبَْبتَنِي قَْبَل إِْنَشاِء اْلَعالَِم. أَيُّهَا اآلُب  ْفَك، اْلبَارُّ

فُهُْم،  ْفتُهُُم اْسَمَك َوَسأَُعرِّ ا أَنَا فََعَرْفتَُك، َوهُؤالَِء َعَرفُوا أَنََّك أَْنَت أَْرَسْلتَنِي. َوَعرَّ أَمَّ

 «. لِيَُكوَن فِيِهُم اْلُحبُّ الَِّذي أَْحبَْبتَنِي بِِه، َوأَُكوَن أَنَا فِيِهمْ 

ِ َدائِماً.َواْلَمجْ    ُد ّلِِلَّ
 

$$$ 
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