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  مقدمة

وقراءات أيام اآلحاد خالل السنة نجدها مرتبطـة، كـل       . سارقراءات األيام خالل السنة نجدها مرتبطة بالسنك      
  .أحد باألحد الذي يليه على مدى الشهر، لتقدم لنا الكنيسة فكراً معيناً كل شهر

فهي إعداد اإلنسان المسيحي بالتوبة حتى يفرح روحياً بعيد القيامـة           )  يوماً ٥٥الـ(أما قراءات الصوم الكبير     
  .المجيد

  -:قسمين إلى تنقسم المقدسة يوم الخمسين وقراءات
  .من يوم عيد القيامة المجيد حتى عيد الصعود المجيد. األربعين يوماً األولى -١
  ).حلول الروح القدس(العشرة أيام التالية لعيد الصعود وحتى عيد العنصرة  -٢

  :اآلتي سنجد الكنيسة طقس في تأملنا ما وإذا

 توبة وصوم ومطانيات وتقشف وتذلل، ثم أسـبوع         مع ما يصاحبها من   ) أسابيع٧(قراءات الصوم الكبير     .١
والحظ أن الجسد   . اآلالم وفيه يزداد الصوم والتقشف والتذلل يعد اإلنسان المسيحي ليفرح روحياً بالقيامة           

والقيامة هي  . أما الروح فتفرح بالروحيات   . الخ والنفس تفرح بالعواطف البشرية    .. يفرح باألكل والشرب  
فمن قدم توبة وتذلل سيدرك معنـى القيامـة         . فس وال الجسد، إنما فقط الروح     عمل روحي، لن تدركه الن    

  :هو سيفرح لسببين. ويفرح بها
  .هو سيقوم من موت الخطية  - أ
  .هو سيدرك أن نهايته ليس موت الجسد، بل هناك حياة أخرى أبدية - ب

عض أنهـا فرصـة   وقد يظن الب. خالل الخمسين يوماً ال يوجد تذلل وال إنسحاق وال مطانيات وال أصوام           .٢
بـل أن هـذا فيـه    . لكن ليس هذا هو المعنى    . لألكل والشرب لتعويض الجسد عما فاته في خالل الصوم        

إشارة لما بعد القيامة من الموت من أفراح أبدية في السماء حيث ال برد وال حر وال جوع وال عطـش،                     
 الـسماء هـي عـالم       ولكن حيث أن  ). ١٦:٧،١٧رؤ + ٤:٢١رؤ(حيث يمسح اهللا كل دمعة من العيون        

التسبيح، إذاً علينا أن نحيا خالل الخمسين يوماً، حياة التسبيح فال نفقد في أيام اإلفطار ما إكتسبناه خـالل                   
  .الصوم من أفراح روحية بالقيامة

بعد القيامة تنظر القراءات إلى عيد الصعود، فنحن نفرح بصعود المسيح ألننا سنصعد معـه بـل فيـه                    .٣
ولكن كيف نسلك خـالل     . في رحلة غربة على األرض ناظرين إلى نصيبنا السماوي        واآلن نحن   . للسماء

  هذه الرحلة وكيف نصل للسماء؟
  .هذا ما تقدمه لنا قراءات األربعين يوماً

  )حيث شفا الرب إيمان توما(أحد توما : األحد األول
  .المسيح خبز الحياة، هو أتي ليعطينا حياة: األحد الثاني
  .فيه يقدم المسيح ماء الحياة. امريةالس: األحد الثالث
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  .المسيح نور الطريق: األحد الرابع
  المسيح هو الطريق نفسه: األحد الخامس

هو يشفي إيماننا، فبدون إيمـان ال يمكـن         . فالمسيح يقدم لنا نفسه خالل رحلة غربتنا، ليكون لنا كل شئ          
هو الذي يروينا فهو ينبوع الماء الحي،       و. وهو الذي يشبعنا روحياً ونفسياً وجسدياً     ). ٦:١١عب(إرضاؤه  

سـراج  "وهو نـور الطريـق      ). ١٣:٢إر(أما العالم بكل ما فيه فما هو سوى أبار مشققة ال تضبط ماء              
" إثبتوا في وأنا فيكم   "لذلك قال الرب    . وهو الطريق نفسه، كل من يثبت فيه يصل للسماء        "  لرجلي كالمك 

  )٤:١٥يو(
وهذا ). ٦:٢أف" (أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات     "ل بولس الرسول    بعد عيد الصعود، نكون كما قا      .٤

مثل هذا يحيا خالل  . قطعاً لمن عاش بروح التذلل في الصوم الكبير ثم بروح التسبيح خالل األربعين يوماً             
فقراءات العـشرة أيـام تحـدثنا عـن         . العشرة أيام ناظراً لعيد العنصرة، أي لإلمتالء من الروح القدس         

  .متالءاإل
وهذه هـي   . فمن إمتأل بالروح يقدم السجود هللا بالروح      " السجدة"نأتي ليوم العنصرة مساء ونصلي صالة        .٥

ونسجد بـالروح والحـق     ). ٩:١رو(العبادة الحقيقية، وهكذا ينبغي أن نحيا أيام غربتنا، نعبد اهللا بالروح            
  )٢٣:٤،٢٤يو(
  : مرات٣نجد إنجيل السامرية يقرأ في هذه الفترة  .٦

  .كنموذج لتوبة السامرية     خالل فترة الصوم الكبيرة -أ
  .فالمسيح هو ماء الحياة      خالل األربعين يوم-ب
  .فمن إمتأل يسجد بالروح      خالل طقس السجدة-ج

قراءات األربعين يوماً وحتى الصعود كما رأينا تتعلق كلها بعيد الصعود أي رحلة غربتنا حتى الـصعود                  .٧
  .نجدها مرتبطة باألحد التالي)  السبت-اإلثنين(وقراءات األيام . للسماء، وطننا السماوي

  :مثال
  
  
  
  
  
  
  
  

 األحد األول  األحد الثاني

 أحد توما  المسيح خبز الحياة

  قراءات األيام من اإلثنين إلى السبت

  مرتبطة بخبز الحياة
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تشبه رحلة غربتنا في هذا العالم برحلة شعب اهللا في سيناء في طريقهم ألرض الميعـاد كنعـان رمـزاً                     .٨
  ).الصعود(لكنعان السماوية في نهاية رحلتنا 

ب كالماء المر، وعدم وجـود مـاء وعـدم          كان اهللا يشفي إيمانهم وينمي إيمانهم ببعض التجار         -أ 
. إلى مرحلة اإليمـان   ) ضربات عشر وشق بحر   (الخ ليحولهم من مرحلة العيان      ..وجود طعام   

وهكذا المسيح  .فبدون إيمان ال يمكن إرضاؤه      . فنحن نسلك وينبغي أن نسلك باإليمان ال بالعيان       
  .يشفي إيماننا خالل رحلة غربتنا

  .والمسيح يعطينا نفسه خبزاً حياً.  اهللا مناً من السماءإحتاج الشعب لطعام فأعطاهم  -ب 
والمسيح يعطينا نفـسه مـاء   . إحتاج الشعب لماء ليشربوا وأعطاهم اهللا ماء متفجراً من صخرة         -ج 

  .حياً ويرسل لنا روحه القدوس
وهكذا المسيح يعطينا حياته لكي     . بدون المن لمات الشعب وبدون الماء لمات الشعب       : ملحوظة

  .ك، ويعطينا روحه القدس المحييال نهل
إحتاج الشعب لمن يهديهم في الطريق فأرسل اهللا لهم سحابة صباحاً وعمود نور ليالً والمـسيح                  -د 

  .فالروح القدس هو الرفيق خالل رحلتنا. لنا هو نور حقيقي وهو الطريق الذي يقودنا
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  أحـــد القيامـــة المجيـــدة

  :القراءات

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس

ــاثوليكون  :الكــ
  

)٥٦:٧٧،٦٠(  

  )١١-٢:١٦مر(

  )٥٠-٢٣:١٥كو١(

  )٢٢-١٥:٣بط١(

 :اإلبركــــــــسيس  

 :مزمور إنجيل القـداس   

 :إنجيـــل القـــداس 

  

  )٢٨-٢٢:٢أع(

)٢٥-٢٣:١١٧(  

  )١٨-١:٢٠يو(

  :إنجيل القداس
مـريم   .. ..فهذا هـو اإلنجيـل      . نجد مريم المجدلية هي الشاهدة والكارزة بالقيامة في األربعة األناجيل          .١

لقد إنتهت سيطرة الشياطين والخطية علـى  . المجدلية التي أخرج منها الرب سبعة شياطين تتحول لكارزة       
  .اإلنسان، وأصبح كارزاً بما عمله الرب

  "إني صاعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإلهي الذي هو إلهكم"البشارة التي حملها الرب لمريم المجدلية  .٢
  .فنحن سنصعد فيه= إني صاعد

  .بحسب الطبيعة= أبي
  .لقد أصبحتم في أبناء هللا= أبيكم
  .يقولها الرب بحسب الطبيعة البشرية التي فيه= إلهي
  .لقد تم الصلح وعاد البشر للحظيرة اإللهية= إلهكم

وكان عمل الرب هو شفاء إيمانها، فهي لن تتالمس معه حقيقة حتـى         . إيمان مريم ومحبتها غير ناضجين     .٣
  . يهوه وليس إنسان يسود عليه الموتوأنه.. تعرف من هو

  :مزمور إنجيل القداس
  .فلقد صارت لنا هذه القيامة" فلنبتهج ونفرح فيه"هو يوم القيامة " هذا هو اليوم الذي صنعه الرب"

  :إنجيل باآر
  نفس قصة القيامة

  : مزمور باآر
الهوته بناسوته، مـا كـان يمكـن        فالرب نظراً إلتحاد    " مثل الجبار المفيق من الخمر    . إستيقظ الرب كالنائم  "

. حقاً هو مات إلنفصال روحه اإلنسانية عن ناسـوته        . بل كان كنائم  . للفساد أن يسود على جسده وال العفونة      
  .لكن إتحاد الهوته بالناسوت أعطى حيوية وعدم فساد للجسد

  :البولس
 يعطينا الفرح الحقيقـي، إننـا       وهذا ما " أما كل واحد في رتبته، فالمسيح باكورة ثم الذين للمسيح يقومون          "

  .والبولس كله يتكلم عن قيامتنا بجسد روحاني على مثال قيامته. سنقوم
  :الكاثوليكون
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ذهـب وكـرز    وأنـه   . نرى فيه أن المسيح، مع أنه مات بالجسد، إالّ أنه كان عائشاً بالروح، فهو بال خطيـة                

وأن المعمودية هي الطريقـة     ) قداس الباسيلي ال.. نزل إلى الجحيم من قبل الصليب     (لألرواح التي في الحبس     
  )موت وقيامة مع المسيح(التي نخلص بها فهي 

  :اإلبرآسيس
. وأن الموت ما كان يمكن أن يمسكه لألبد، فهو بال خطيـة           . نرى فيه قيامة المسيح بعد أن صلبوه وقتلوه        .٤

ألنـك ال تتـرك   "فيقول .." مالرب إستيقظ كالنائ "وهنا في اإلبركسيس نرى تفسيراً لقول المزمور في باكر          

  "نفس في الجحيم وال تدع صفيك أن يرى فساداً

 
  عشية أحد القيامة المقدسة

  )شم النسيم(ليلة اإلثنين 
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي
  ج

)٩:٩٥(  

  )٢٣-١٩:٢٠مر(
  

   :مزمور العشية
وأن المسيح ملك علـى     . ان في العالم كله   هنا نرى إنتشار اإليم   " قولوا في األمم إن الرب قد ملك على خشبة        "

  .قلوب كل العالم
  : نرى فيه:إنجيل العشية

  .المسيح يدخل واألبواب مغلقة، فجسد القيامة له إمكانيات غير الجسد العادي .١
  .هذه هي عطية المسيح لشعبه فهو ملك السالم" السالم لكم"قال لهم  .٢
  .بعد خوف وإضطراب" ففرح التالميذ" .٣
وهـذا تأسـيس    .." من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهـم      . أقبلوا الروح القدس  "وقال لهم   نفخ في وجوههم     .٤

فالمسيح يؤسس ملكوته ويملـك علـى       . التوبة واإلعتراف ] ٢[الكهنوت      ] ١[لسرين من أسرار الكنيسة     
  .ويؤسس سر التطهير من الخطايا ليثبت الملكوت وسط مؤمنين طاهرين. التائبين
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  أناجيل األسبوع األول

األحد التالي هو أحد توما وفيه يشفي المسيح إيمان توما فهو أحد اإلثني عشر الذين سيكرزون للعـالم كلـه                    
شفاء اإليمان لتكون الكنيسة كنيسة     .. .. لذلك تدور القراءات خالل األسبوع حول هذا الموضوع       . بخبر القيامة 

  .كارزة تمجد المسيح
  .يذي عمواسفيه نسمع عن شفاء إيمان تلم: يوم اإلثنين
ويظهر لهم وسط البحر المضطرب ليعلن أنه يـستخدم         . المسيح يوبخ التالميذ على عدم إيمانهم     : يوم الثالثاء 

وهذا ما يجب أن نـؤمن      . كل شئ حتى إضطراب العالم ليصل بالكنيسة لبر األمان أي للسماء          
  .أن يسوع وسط السفينة دائماً. به

ن يكون بإقامة المؤمنين كخليقة جديدة، وذلك بأن يموت المسيح ويقـوم            نرى فيه أن شفاء اإليما    : يوم األربعاء 
  .وهو يطهر كنيسته دائماً ليشفي إيمانها. بعد ثالثة أيام

. ومن يعرف المسيح حقيقة يـشفى إيمانـه       .  تقدم لنا القراءات، من هو المسيح، وما هي قوته         :يوم الخميس 
  .ويتحول لكارز يشهد للمسيح

واليوم تحدثنا القراءات عن واجب وأهمية الجهاد الشخصي        . ميس عرفنا من هو المسيح     يوم الخ  :يوم الجمعة 
  .لنعرف المسيح حقيقة فنؤمن به ويشفى إيماننا

فالطهارة وغفران الخطية تنقـي     . المسيح يضع في كنيسته وسائل تطهير كل من يريد أن يطهر          : يوم السبت 
ويوم التجلي اآلب نسمعه يدعونا لنطيع ومن       " هللاوطوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينون ا     .. "العيون

  .يطيع هو يساعده ويعينه ويغفر خطاياه السابقة
طريـق ثبـات اإليمـان      . اإليمان والخالص متاح للجميع يهوداً وأمـم      . المسيح يشفي إيمان توما   : يوم األحد 

  .عالمة اإليمان الصحيح هي الكرازة. الصحيح
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  يوم اإلثنين من األسبوع األول
  :لقراءاتا

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس

ــاثوليكون  :الكــ
  

)١:٩٦،٢(  

  )١٢-١:٢٤لو(

  )١١:٥-١٣:٤تس١(

  )٢٥-١١:٢بط١(

ــسيس    :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )٢٠-١:٣أع(

)١٣:١٠٣،٢٩،٣٠( 

  )٣٥-١٣:٢٤لو(

  :إنجيل القداس
. يم، بل هو تذكار ظهور المسيح لتلميذي عمواس       ونحن ال نقيم قداس بإسم شم النس      . هو قصة تلميذي عمواس   

واليوم شـفاء   . فإذا كان يوم أحد القيامة هو شفاء إيمان المجدلية        . ويوم األحد التالي هو قصة شفاء إيمان توما       
  .فاألسبوع كله نجد فيه شفاء اإليمان. إيمان تلميذي عمواس

نحن رجونـا أن هـذا هـو        " بحسب تفكيرهما    ولكن نرى في إيمان تلميذي عمواس أنهما كانا يريدان مسيحاً         

وما قدمـه المـسيح خالصـاً       . فهما يريدان خالصاً سياسياً من الحكم الروماني      ". المزمع أن يخلص إسرائيل   
بل .. لكنه مات .. رجالً نبياً مقتدراً  وإيمانهما المريض جعلهما يقوالن عن المسيح         . روحياً من إبليس والخطية   

والمسيح في محبته نجده يتحاور معهما وذلك ليشقي إيمانهما كما عمل مع توما             . قامهم تحيروا إذ سمعوا أنه      
  .فالمسيح يؤسس ملكوته على إيمان قوي. ومع المجدلية

  :مزمور إنجيل القداس
  .كما قمت ودست الموت" كمثل ما عظمت أعمالك يا رب"
  .شفاء إيمان تلميذي عمواس" كل شئ بحكمة صنعت"
  .يفرح بإيمان من إشتد إيمانه" مالهيفرح الرب بجميع أع"

  :إنجيل باآر
.. قائالً أنه ينبغي أن يسلم إبـن اإلنـسان     .. إذكرن كيف كلمكن    "وكالم المالئكة   . نسمع فيه عن قصة القيامة    

والمعنى هو أهمية اإليمان بكل ما يقوله الرب فالملكوت يؤسس علـى اإليمـان بـه                " وفي اليوم الثالث يقوم   
  .يقولهوالثقة في كل ما 

  : مزمور باآر
ولتفرح الجزائـر   ". وبإيمان عبيده القوي الذي شفاه    . هو ملك بصليبه وقيامته   " الرب قد ملك فلتتهلل األرض    "

علينا أن نؤمن بالرغم مـن غمـوض        " سحاب وضباب حوله  ". من له إيمان سيكون إيمانه سر فرحه      " الكثيرة
هذا ما يجب أن نؤمن به على الـرغم مـن           " كرسيهالعدل والحكم قوام    "). الضباب والسحاب (بعض أحكامه   

  .غموض بعض أحكامه
  :البولس

ونكون مـستعدين  .." فلنتيقظ ولنسهر"هنا نرى أن التوبة طريق لشفاء اإليمان فال يضيع منا الملكوت والمجد       
  .أي نقوم من موت الخطية اآلن" وهكذا نكون مع الرب دائماً. إلستقبال الرب في الهواء

  :الكاثوليكون
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تجنبوا الـشهوات   ". فالسلوك الصالح طريق لشفاء اإليمان    . نرى هنا الطهارة والخضوع للملك حتى لو تألمنا       

) فالرب هو الذي أقام الرئيس    (" إخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب      .. ليكن تصرفكم محموداً  .. البشرية
) ٧:٢كو(الرسول، أن اإليمان ينمو بالشكر      وهذا ما قاله بولس     " لنقتفي أثاره "ولنحتمل األلم على مثال المسيح      

  .وطبعاً فالشكر مطلوب وسط األلم كما في وسط أيام الفرح
  :اإلبرآسيس

ثم نجد دعوة   . نرى هنا المقعد الذي وقف وتشدد وهذا إشارة للضعيف إيمانياً الذي يشفى إيمانه فيتشدد إيمانياً              
  .إليمان القوي لبطرس يشفي المقعدولنالحظ أيضاً أن ا. للتوبة فهي طريق لشفاء اإليمان
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  يوم الثالثاء من األسبوع األول
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)٢:٩١،٣(  

  )٢٢-١٥:٦يو(

)١:١٠٤(  

  )٢٠-١٦:٢٨مت(

  )٢١-٦:٥رو(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١١-١:٤بط١(

  )٤٣-٣٤:١٠أع(

)٢:١٠٤،٣(  

  )٢٠-٩:١٦مر(

  :إنجيل القداس
وبهـذا  . هنا المسيح يظهر للتالميذ ويوبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم ألنهم لم يصدقوا الذين كانوا رأوه قد قام        

فخرجوا وكرزوا في كل مكـان      "ولنرى ماذا حدث لهم إذ كان لهم اإليمان القوي          . الظهور شفا المسيح إيمانهم   

فالكنيسة التي لها إيمان قـوي هـي        " ان الرب يعمل معهم ويثبت الكالم باآليات التي تتبعهم إلى أبد اآلباد           وك
  .كنيسة كارزة لها سمات رأينا بعضها هنا وسنرى الباقي في بقية القراءات

  :مزمور القداس
ن بقيامة الـسيد وهـي      فهم يفرحو " اذكروا عجائبه . إبتغوا الرب وإعتزوا  . ليفرح قلب الذين يلتمسون الرب    "

ويفرحون لوجوده في وسطهم والعجائب التي يظهر بها وجوده وسطهم وفي كرازتهم وكل من              . دليل قيامتهم 
الكنيسة القوية اإليمان هي كنيسة تمجد      . يتقوى إيمانه تنفتح عيناه ويرى عجائب وآيات الرب، بل يعمل آيات          

  .المسيح
  :إنجيل باآر

  ".إذهبوا وعلموا جميع األمم"ارزة نرى الكنيسة القوية كنيسة ك
  : مزمور باآر

وكيف تكرز إن لم يكن لها اإليمان       . نداء من المرتل للكنيسة لتكرز    " نادوا في األمم بأعماله   .. إعترفوا للرب "
  .القوي

  :إنجيل عشية
ق لكن المسيح يـأتي سـائراً فـو       . هو صورة للكنيسة في العالم الهائج المضطرب كالبحر وفي وسط الظالم          

وإذا وجدت هذه   . األمواج إعالناً عن سيطرته على كل األمور فهو ضابط الكل الذي يقود السفينة لبر األمان              
أي حين يرانـا العـالم وسـط        . الثقة في المسيح، وهذا اإليمان لصار هذا خير كارز للمسيح في وسط العالم            

اآليـات والمعجـزات التـي يعملهـا        ووجود المسيح في كنيسته سبب      . ضيقات العالم ونحن في ثقة في إلهنا      
وبالتالي نزداد سـالماً وبالتـالي      . وكلما رأينا مسيحنا يغلب العالم المضطرب يزداد إيماننا ويشفى        . المؤمنين

  .نكون صالحين للكرازة
  :مزمور العشية

  .يفرح بالرغم من علو األمواج) سفينته(من يدخل المسيح حياته " = ألنك أفرحتني يا رب بصنيعك"
  .سيره على البحر أي هو ضابط الكل وهو سيد هذا العالم" = ا عظمت أعمالككم"
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لن نفهم كل تصرفات اهللا وأحكامه، ولماذا يسمح بإضطراب العالم حولنا لكن علينا أن              " = أفكارك عمقت جداً  "
  "أن كل األمور تعمل معاً للخير للذين يحبون اهللا.. نؤمن 

  :الكاثوليكون
ومن هذا نفهـم حكمـة اهللا مـن األمـور           . تمل األلم، وهذا يجعلنا نكف عن الخطية      يطالبنا الرسول بأن نح   

وقد يتصور البعض أن زيادة األلـم       . فاهللا بحكمة يستخدمها لمنع الخطية    ) البحر في إنجيل عشية   (المضطربة  
صـول  فعين اهللا هي علـى و     . ال بل هي بحكمة تعد أوالده للسماء      . هي ضعف من اهللا وأنه ال يساند أوالده       

  .هذا هو اإليمان القوي الذي يمجد اهللا). إنجيل عشية(عبيده للميناء سالمين 
وكنيسة كهذه تكون كنيسة    . ولكن الكاثوليكون أيضاً يدعونا للمحبة والخدمة فبدون هذا تكون كرازتنا بال معنى           

  .كارزة تمجد المسيح
  :البولس

وأننا نخلص بحياتـه بعـد أن       . النعمة والمواهب المسيح ال يترك كنيسته دون أن يساندها، بل يعطيها فيض           
  .باأللم، تظهر مواهبها) الكاثوليكون(وكلما نقي اهللا كنيسته . صولحنا مع اهللا بموته

  :اإلبرآسيس
  .هنا نرى الكنيسة الكارزة
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  يوم األربعاء من األسبوع األول
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :سالبــــــول
  

)٧-٥:٢٩(  

  )١٧-١٥:٩مت(

)٢٥:١٠٤،٢٦(  

  )١٤-٩:١يو(

  )٥٨-٥٠:١٥كو١(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )٢١-١٠:١بط١(

  )١٣-١:٤أع(

)١:١٠٥(  

  )٢٥-١٢:٢يو(

 المسيح  ونرى هنا كيف يشفي   ) إنجيل األحد المقبل  (مازلنا في موضوع شفاء اإليمان، كما فعل الرب مع توما           
  .إيمان الكنيسة
  :إنجيل العشية

  .فال يصلح أن يتم البناء على ما هو قديم. نرى أن المسيح يصنع كل شئ جديداً
  :إنجيل باآر

  .المسيح ال يصنع كل شئ جديداً فقط، بل يجعلنا أبناء هللا وحل فينا
  :إنجيل القداس

 عن هدم الهيكل إشـارة لموتـه وإقامـة          ثم كالم الرب  . نسمع فيه عن تطهير الهيكل وأن السيد أمسك بسوط        
إن كان أحد   "وبهذا نفهم أن الرب بموته وقيامته، يقيم كل شئ جديداً           . الهيكل ثانية إشارة لقيامته بعد ثالثة أيام      

فالرب لموته وقيامته صار للمعمودية قوة بالروح القدس أن نولـد  ). ١٧:٥كو٢" (في المسيح فهو خليقة جديدة 
وقد ال يحتاج أوالد اهللا للتأديب بسوط في يد الرب، حتـى يطهـرهم ويـشفي                . أبناء هللا والدة جديدة ونصير    

  .إيمانهم، وهذا عمل اهللا مع كنيسته أن يطهرها، ولألبد
  : مزمور العشية

  .رأينا في اإلنجيل أن السيد سيخلق كل شئ جديداً
  .ما بعد الفداءهذا " = وبالغداة السرور". هذا ما قبل الفداء" = بالعشاء يحل البكاء"
  .هذا الجمال هو للخليقة الجديدة= " يا رب بمشيئتك أعطيت جمالي قوة"

  :مزمور باآر
  "أخرج شعبه باإلبتهاج"= رأينا في إنجيل باكر أننا صرنا أوالد هللا

  .وهذه هي طبيعة الخليقة الجديدة. أي يحفظوا وصاياه عن حب كأبناء" = لكيما يحفظوا حقوقه"
  :اسمزمور إنجيل القد

  .بخلقة جديدة بفدائه"هذا تسبيح الكنيسة التي خلقها الرب " = اعترفوا للرب فإنه صالح"
  .في تجدي الخليقة وهزيمة الشيطان والخطية والموت= " من يقدر أن يصف جبرؤوت الرب"
  .هذه هي الكنيسة الكارزة وإنتشار اإليمان في كل العالم= " ويجعل جميع تسابيحه مسموعة"

  :البولس
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. فاللحم والدم ال يستطيعان هذا أي الخليقة القديمـة        . رى هنا مصير الخليقة الجديدة هو أنها ترث ملكوت اهللا         ن
  .والرسول يدعونا أن نثبت غير متزعزعين في إيماننا زائدين في عمل الرب، منتظرين هذا الجسد الممجد

  :الكاثوليكون
إستفحصه األنبياء  "= تم التنبؤ عنه باألنبياء   ) جع البولس را(ما يزيد إيماننا أن هذا الخالص الذي حصلنا عليه          

. وشهدوا عن آالم المسيح أي أنها خطـة أزليـة فـي فكـر اهللا              " الذين تنبأوا من أجل النعمة الواصلة إليكم      
ومن ال يفعل فهنـاك الـسوط فـي يـد           (والرسول يطلب أن نتيقظ وال نتشكل بالشهوات ونكون أوالد طاعة           

  ).المسيح
  :اإلبرآسيس

نرى الكنيسة الكارزة المملوءة إيماناً تشهد للمسيح وتصنع عجائب، ونرى الرسول يشهد بإيمان قوي أنـه ال                 
  .إسم ينبغي أن نخلص به سوى إسم يسوع المسيح 
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  يوم الخميس من األسبوع األول
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)٨:٩٦،٩(  

  )١٣-٣:٢مر(

)٣:١٠٥،٤(  

  )٣٦-٢٨:٩لو(

  )٣:٢-٣:١أف(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١٥-٨:٣بط١(

  )٢٢-١٣:٤أع(

)٣٢:١٠٥(  

  )١٧-١١:٧لو(

ولنفهم أن المسيح أتى ليستعلن لنا اآلب، وفيه وبـه          . القراءات هذا اليوم تقدم لنا من هو المسيح وما هو عمله          
  .ة اآلبنرى إراد

  :إنجيل القداس
المسيح يقيم إبن أرملة نايين دون أن يسأله أحد، وبهذا يعلن أنه أتى ليعطي الناس حياة أبدية وأن هـذه إرادة                     

  .وأن الناس مجدوا اهللا. اآلب
  :إنجيل العشية

  .ومجدوا اهللا. نرى المسيح يغفر الخطايا ويشفي المخلع، وقال الناس لم نر أحداً مثل هذا قط
  :ل باآرإنجي

ولمـا  . كانوا قـد تثقلـوا بـالنوم      "ولكن نالحظ أن التالميذ     . نرى هنا تجلي المسيح وهذا إعالناً عن الهوته       

). المشار له هنا بنوم التالميذ(ومعنى هذا أننا سنرى مجد المسيح بعد قيامتنا من الموت          " استيقظوا رأوا مجده  
  ). كانا واقفين معهرأى التالميذ اللذين(وسنرى القديسين الذين سبقونا 

  : البولس
نسمع هنا عن غني مجد ميراثه في القديسين وما هو إفراط جسامة قوته فينا، فبعد أن كنا أمواتـاً بـالهفوات                     

  .سيقيمنا معه.. والخطايا
والخالصة أن المسيح أظهر قوته ومجده والهوته وأنه بقوة عظيمة سحق الموت ليقيمنا معه ولنرى مجـده،                 

. أعمال المسيح العظيمة هي شفاء إليماننا الضعيف      . فهل بعد كل هذا نشك فيه     . ا غفران خطايانا  بعد أن قدم لن   
  .من يعرف المسيح حقيقة، من هو، يشفي إيمانه

  :مزمور القداس
  . إشارة للشعب الذي مجد اهللا بعد إقامة إبن أرملة نايين"= مبارك الرب إله إسرائيل"

  :مزمور إنجيل القداس
بالشفاء الـذي   " وتهللت بنات اليهودية  ". هو فرح الكنيسة  "= ففرحت) "خبر غفران الخطية  (" سمعت صهيون "

  .لم نر أحداً مثل هذا قط"إشارة لقول الشعب "= إرتفعت جداً فوق جميع اآللهة". قدمه المسيح
  :مزمور باآر

  .هو صرخة من الكنيسة لترى المجد األبدي المعد لها كما رأى التالميذ مجد المسيح
  :كاثوليكونال



  )األول األسبوع من الخميس يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

١٤ 

  ..ليعرض عن الشر.. محبين.. كونوا متحدي الرأي، مشتركين في التعب لإلخوة.. نرى طريق المجد 
  :اإلبرآسيس

فإنّا نحن ال يمكننا أال نتكلم      = نرى هنا الكنيسة بمسيحها الذي فيها كنيسة ال تقدر أن تمتنع عن الشهادة للمسيح             

  . الذي قد شفاه رب المجد هو الشهادة للمسيحفعالمة اإليمان الصحيح. بما عايناه وسمعناه



  )األول األسبوع من الجمعة يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

١٥ 

  يوم الجمعة من األسبوع األول
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)٦:١١،٧(  

  )٤٢-٣٨:٤لو(

)٣١:١٠٥(  

  )٣٩-٢٧:٢٠لو(

  )٢١-١٠:١٣عب(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١٠:٢-٢٥:١بط١(

  )٤٢-٣٤:١٣أع(

)١:١٠٦،٢(  

  )٨-٢:١٦مر(

  :إنجيل القداس
كـالحراس،  (المشكالت التي نعرفها ونخاف منها، والمشكالت التـي ال نعرفهـا            "= من يدحرج الحجر  " .١

  .، كل المشكالت لها حل عنده)فالمريمات ما كانوا عارفين أن هناك جند رومان عند القبر
إنه يسبقكم إلـى الجليـل      "وفي هذا اإلنجيل نسمع     . تكلمنا عمن هو المسيح   قراءات أمس الخميس كانت      .٢

هناك عرفتموه كإنـسان    . والمعنى أنكم عرفتم وتعايشتم مع المسيح أغلب أوقاتكم في الجليل         " هناك ترونه 
ل لكن إذهبوا للجليل إلعادة تقييم رؤيتكم للمسيح، حينئذ ستعرفونه كإله جبار ال يـستحي             . ومعلم وأحببتموه 

  .عليه شئ
والسؤال الموجه لنا، هل عرفنا المسيح حقيقة؟ نحن نحتاج ألن نذهب إلى الجليل إلعادة تقييم إيماننا ولـشفاء                  

لكن ما هو الجليل بالنسبة لنا؟ هو جهاد المخدع في          . ومن يعرف المسيح حقيقة ال يعود يشك فيه       . هذا اإليمان 
  ". فيشفي إيمانكمهناك ترونه= "الصالة ودرس الكتاب، وبهذا نعرفه

  :مزمور القداس
أنقـذهم مـن    "هذا تسبيح المخلصين بموت المسيح وقيامته       " فليقل الذين نجو من قبل الرب     " "إعترفوا للرب "

  .إبليس والخطية والموت، وكل مشكلة تقابلنا" أيدي أعدائهم
  :مزمور العشية

  .يجب أن نجاهد لكي نعرفه= " فمن هو ربنا"
ومن يـأتي للمـسيح     " اآلن أقوم ").. أي الخطاة (المرضى جسدياً ونفسياً وروحياً     .." من أجل شقاء المساكين   "

  .ويجاهد ليعرفه، سيعرفه، وسيشفي المسيح إيمانه
  : إنجيل العشية

حـين تنفـتح    . فعالمة الشفاء هي الخدمة   . هو عن شفاء حماة سمعان، والتي إذ شفاها المسيح قامت وخدمتهم          
ونالحظ في اإلنجيل أن الشياطين عرفته فهل يعسر على         . طيع سوى أن تخدمه   العيون وتعرف المسيح ال تست    

  .أوالد اهللا أن يعرفوه
  :إنجيل باآر
  .والحي هو الذي قام من موت الخطية. فالمسيح بقيامته أقامنا فصرنا أحياء. اهللا إله أحياء

  
  



  )األول األسبوع من الجمعة يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

١٦ 

  :مزمور باآر
نعتـرف بإسـمك    "لقيام من موت الخطيـة أن       وعالمة ا . أي أقمنا من موت الخطية    " خلصنا أيها الرب إلهنا   "

  "القدوس ونفتخر بتسبيحك
  :البولس

  :نرى هنا كيف نعرف المسيح
  .قبول الصليب= حاملين عاره.. فلنخرج إليه .١
  .حياة الغربة عن العالم= ليس لنا هنا مدينة باقية .٢
  )١:٣كو(نطلب ما هو فوق = نلتمس العتيدة .٣
  التسبيح .٤
  اإلحسان والمشاركة .٥

  .مسيح يوطدنا في كل عمل صالح لنعمل مشيئتهونالحظ أن ال
  :الكاثوليكون

فلن نعرف المسيح   . أي حياة طهارة ومحبة   = طرح كل رذيلة وكل غش وكل حسد      طريق آخر لنعرف المسيح     
  ".لتخبروا بفضائل من دعاكم"= ومن يعرف المسيح. إذا عشنا في الرذيلة

  :اإلبرآسيس
ولكن كل هذا بدون موت المسيح وقيامته يكونوا كال         . لنعرف المسيح في البولس والكاثوليكون رأينا ما علينا       

  .يكرز لكم لغفران الخطايابهذا .. أنه أقامه من الموتى..= شئ



  )األول األسبوع من السبت يوم ( المقدسةقطمارس الخمسين يوم
 
 

١٧ 

  يوم السبت من األسبوع األول
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)٧-٥:١١٨(  

  )٥٨-٥٤:٦يو(

)١:٧٦،٢(  

  )٢٣-١٩:٢٠يو(

  )٢٣-١٢:١كو(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )٧-١:١يو١(

  )٣١-١٩:٤أع(

)٥٢:١١٨(  

  )٣٥-٢٨:٩لو(

  :إنجيل القداس
في التجلي رأينا لمحـة مـن       " هذا هو إبني المختار فأطيعوه    "ونهاية اإلنجيل نسمع صوت اآلب      . عن التجلي 

وشهادة اآلب عنه، وطلب اآلب أن نطيعه، فال بديل ألن نطيعه، فهـو إبـن اهللا،                مجد المسيح الذي نؤمن به،      
  .من يطيع سيعرف من هو المسيح. ومن يطيع يشفي إيمانه. فهل نعصى أوامر إبن اهللا

  :مزمور القداس
لـي  وع. هذا إعتراف هللا بأنه الخالق، وهو إعتراف بأن المسيح هو إبن اهللا الخالق            " يداك صنعتاني وجبلتاني  "

  .أن أطيع وصاياه قطعاً
هذا رد على الصوت الذي من السحابة، فلن نستطيع أن ننفذ الوصايا ونطيعها بدون              " فهمني فأتعلم وصاياك  "

  .معونة منه
  :إنجيل عشية

من يأكلني يحيـا    "ويعطينا بالتالي حياة، فالخطية هي موت       . عن سر اإلفخارستيا الذي يعطي لغفران الخطايا      

  )القسمة في القداس(نضيف أن من يأكل الجسد ويشرب الدم تضحمل الخطية في أعضائه و" هو أيضاً بي
  : مزمور العشية

والمعنى لخصه إرمياء   . هو رجاء وتضرع هللا ليعطي معونة     = " فال تبعدني من وصاياك   . من كل قلبي طلبتك   "
  )١٨:٣١إر" (توبني فأتوب ألنك أنت الرب إلهي"النبي بقوله 
  :إنجيل باآر

إتبعوا السالم مـع  "فالطهارة هي الوسيلة التي نرى بها الرب    . رى تأسيس سر اإلعتراف لغفران الخطايا     هنا ن 
  "طوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينون اهللا) + "١٤:١٢عب" (الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب

  :مزمور باآر
  .فر لههذا إنسان في خطيته يلتمس اهللا ليغ"= ألتمست اهللا بيدي"

  :البولس
" + وصالحكم بجسد بـشريته   " + "الذي به نلنا الفداء بدمه وصفح الخطايا      "= المسيح قام بعمله ليغفر خطايانا    

فالمسيح قدم الفـداء  . لكن علينا أن نثبت في األمانة، أي نحاول جاهدين أن نطيع الوصايا          " ليحضركم قديسين "
لكـن علينـا أن     .  غفران لمن يعترف، ليجعلنا كاملين     ويعطي معونة لمن يجاهد في إطاعة الوصية، ويعطي       

  .نجاهد



  )األول األسبوع من السبت يوم ( المقدسةقطمارس الخمسين يوم
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  :الكاثوليكون
لكن علينـا أن نجاهـد      ". ودمه يطهرنا من كل خطية    " + "الذي شاهدناه "= نسمع هنا عن المسيح الذي تجسد     

  "إن قلنا أن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة فقد كذبنا وليس الحق فينا"= لنسلك في النور
  :اإلبرآسيس

  .سل يصنعون المعجزات ويتكلموا بكالم اهللا بمجاهرة، وهذا دليل على شفاء إيمانهمالر



  ))توما أحد( الثاني األسبوع من األول األحد (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

١٩ 

  )أحد توما (األحد األول من األسبوع الثاني

  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)٣:٣٢،٢(  

  )١١-١:٥لو(

)١:٩٥(  

)١٤-١:٢١(  

  )٢٠:٤أف(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــس  :يساإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١٧-٧:٢يو١(

  )٣٤-١٦:١٧أع(

)١:٩٧،٥(  

  )٣١-١٩:٢٠يو(

  :إنجيل القداس
فتوما سيصير أحـد إثنـى      . نرى فيه الرب يشفي إيمان توما، ويسمح له بأن يضع إصبعه في مكان جراحاته             

وهذا ما يعمله رب    . شك ولو بسيط  وكيف يحدث هذا ولديه     . عشر تلميذاً سينشرون اإليمان في كل المسكونة      
  .المجد مع كل منا، فهو يشفي إيماننا لنكون شهوداً له في هذا العالم

  :مزمور القداس
هذا لسان حال كل من أدرك وعرف عمل المسيح الفدائي الـذي يـسميه هنـا                " سبحوا الرب تسبيحاً جديداً   "
  .ل األرض كلها، يهوداً وأمم لإليمانإعالناً عن دخو" هللوا للرب يا كل األرض". "أعماالً عجيبة"

  :إنجيل عشية وإنجيل باآر
والسمك في الحالتين إشارة لدخول المؤمنين مـن كـل        . هما عن صيد سمك معجزي بتوجيه من الرب يسوع        

 من إنجيل   ٢١راجع تفسير إصحاح    (ووفرة السمك إشارة لكثرة المؤمنين      . العالم، يهوداً وأمم لإليمان بالمسيح    
والمعنى أن اإليمان هو لكـل العـالم، ولكـن          ). ١٥٣(رى أن المدعوين كثيرين والمختارين قليلين       لت) يوحنا

  .قليلون هم القطيع الصغير
  : مزمور العشية ومزمور باآر

. هو تسبيح للرب يسوع المسيح الذي جذب الجميع لإليمان وخلص الجميع، أي صار الخالص متاحاً للجميـع                
  ".بشروا من يوم إلى يوم بخالصه"والمرنم يطلب أن . بت إيمانهمهو جذب الكثيرين لإليمان وث

  :البولس
  ) سمكة في إنجيل باكر١٥٣الـ(هنا نرى ما الذي يجعلنا من القطيع الصغير 

  .إطرحوا من جهة التصرف السابق اإلنسان العتيق الفاسد -١

  .تجددوا بروح عقلكم وإلبسوا اإلنسان الجديد -٢

  .ال تعطوا إلبليس موضعاً.. لحقأطرحوا عنكم الكذب وتكلموا با -٣

أي نلتـزم بـشكل الخليقـة       . مسامحين بعضكم لبعض كما سامحكم اهللا     .. ال تحزنوا روح اهللا القدوس     -٤
  .الجديدة التي صنعها المسيح

  :الكاثوليكون
  .ونرى شرطاً آخر أن ال نحب العالم. نرى هنا المحبة شرط ألن نكون من القطيع الصغير



  ))توما أحد( الثاني األسبوع من األول األحد (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٢٠ 

  :اإلبرآسيس
  .فعالمة شفاء اإليمان الشهادة للمسيح. وء بالروح تحتد روحه فيكرز ويبدأ في تأسيس كنيسة جديدةبولس الممل
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  أناجيل األسبوع الثاني

هو يعطينا جسده ومن يأكله يحيـا، وذلـك إلتحـاد ناسـوته             . إنجيل األحد القادم هو عن المسيح خبز الحياة       
والقراءات خالل هذا األسبوع تدور حول هذه       . ة أبدية فالمسيح أعطانا حيا  . والالهوت حي ال يموت   . بالهوته

  .الحياة التي أعطاها لنا المسيح
  .المسيح أتى من فوق فهو اهللا، وذلك ليعطينا حياة أبدية، وذلك لمن يؤمن: يوم اإلثنين
اإلبـن  لكن البد أن نكرم     . وتكون له حياة أبدية   . من يؤمن بالمسيح ينتقل من الموت إلى الحياة       : يوم الثالثاء 

  .واإلكرام يستلزم اإليمان به وطاعة وصاياه. كما نكرم اآلب
  اآلب نفسه ] ٣[المعمدان        ] ٢[أعماله        ] ١[المسيح تشهد له : يوم األربعاء

ونرى المسيح يرسل فعلة لحصاده يرعونهم ويحثونهم       . فهل ال نكرمه ونؤمن به فتكون لنا حياة                     
  .ة فتكون لهم حياةعلى طاعة الوصي

إذاً لنفتش فيها لنعرف شخص المـسيح ومـن يعـرف           .  هنا نرى الكتب المقدسة تشهد للمسيح      :يوم الخميس 
  .المسيح تكون له حياة

 في األيام السابقة رأينا المسيح يريد أن يعطي حياة وذلك لمن يؤمن ويحيا في توبـة ويعـرف                   :يوم الجمعة 
ر اإلفخارستيا كسر حياة أبدية على أن يـسبقها المعرفـة           واليوم نجد س  . المسيح معرفة حقيقية  

لقد أخرج المسيح الشيطان من     . وبهذا يكون سر اإلفخارستيا سبب شبع وحياة      . واإليمان والتوبة 
  .وذبيحة اإلفخارستيا هي إمتداد لذبيحة الصليب. حياتنا ودخل هو ليكون حياتنا

  .مكتين كرمز لسر اإلفخارستيا الذي يعطي حياةعن معجزة إشباع الجموع بخمس خبزات وس: يوم السبت
. خالل رحلة غربتنا في هذا العالم نحتاج للمسيح الذي يقدم نفسه لنا مأكل حقيقي، فهو خبز الحياة                : يوم األحد 

أكله ينقل لنا حياة، حتى لو جاءت لحظة الموت الجسدي ننتقل من            . نأكله لنحيا به وتغفر خطايانا    
  .ا نصيب في الصعود للسماوات مع المسيححياة إلى حياة ويكون لن
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٢٢ 

  يوم االثنين من األسبوع الثاني
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)١٦:٢٦،١٧(  

  )٣٣-٢٣:١٤مت(

)٣:١١،٤،٥(  

  )٢٧-٢٣:٨مت(

  )٤-١:١رو(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )٧-١:١يو١(

  )٤-١:٤أع(

)٥:٦٩(  

  )٣٦-٣١:٣يو(

  :إنجيل القداس
فهو أعطانا جسده المتحد بالهوته طعاماً، فتدخل فينـا حياتـه           . إنجيل األحد التالي هو عن المسيح خبز الحياة       

وفي هذا اإلنجيل نجد أن المسيح قد أتى من فوق وهو فوق الجميـع، وفـي هـذا إشـارة                    . وهي حياة أبدية  
  .وشرط الحصول على هذه الحياة هو أن نؤمن به. و أتى ليهبنا حياة أبدية، فاهللا حي ال يموته. لالهوته

  :مزمور إنجيل القداس
  .حتى ال أفقد هذه الحياة األبدية التي يعد بها اإلنجيل" أعني.. أنت معيني ومخلصي يا رب فال تبطئ"
  
  

  : إنجيل العشية وإنجيل باآر
هذا إعالن عن سلطان إبن اهللا علـى        .. الظالم ويدخل السفينة سكنت الريح    المسيح يسير فوق األمواج وسط      
نجده نائم وسـط هيـاج البحـر ويـوبخ     ) إنجيل باكر(وفي  ). إنجيل عشية (كل ما في العالم من إضطرابات       

وعالقة أناجيل عشية وباكر    . هو في السفينة فكيف تغرق    + فهو له سلطان  . التالميذ على إرتياعهم وقلة إيمانهم    
بموضوع إنجيل القداس وإنجيل األحد التالي هو أن المسيح نزل من السماء ليعطينـا حيـاة أبديـة ووسـط                    

لكن من حصل على الحياة األبدية، من يسكن المسيح فيه لماذا يضطرب وسط             . الضيقات يبدو كنائم ال يتدخل    
ياة كلها سـالم وإطمئنـان لمـن        المسيح أتى ليهبنا ح   . ما يفرح قلب المسيح هو هذه الثقة فيه       . ضيقات العالم 

  .يؤمن
  :مزمور العشية

  .وهذا بسبب الحياة األبدية التي نلناها" ض األحياء أنا أؤمن إني أعاين خيرات الرب في أر"
  .باإليمان أن المسيح في حياتي وأن لي حياة أبدية" اصطبر للرب تقو وليتشدد قلبك"

  :مزمور باآر
  .هور المسيح بتجسده وليظهر رحمته ومحبته للعالمظ"= نور أشرق في الظلمة للمستقيمين"
  .فلنا حياة أبدية"= ذكر الصديق يكون إلى األبد"
  .ال يضطرب مع أمواج العالم كما اضطرب التالميذ"= وال يخشى من السماع الخبيث"

  :البولس
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٢٣ 

وتعطـي  . يـاة أبديـة   والقوة التي أقامته هي موجهة لنا لتقيمنا وتعطينا ح        . قيامة المسيح أظهرت أنه إبن اهللا     
  .فمن هزم الموت سيهزم أي عدو. الكنيسة حياة ومعونة

  :الكاثوليكون
وما كان يسبب المـوت هـو       . هو بشارة بالحياة التي أظهرت، وهي حياة أبدية كانت عند اآلب وإستعلنت لنا            

  .لكن دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. الخطية
  :اإلبرآسيس

ونالحظ المقاومة  . داد فهي كنيسة حية بحياة المسيح الذي فيها القائم من األموات          نجد الكنيسة تنمو وعددها يز    
  .لكن المسيح ضابط الكل ينميها ويتعهدها) البحر الهائج في إنجيل عشية(ضد الكنيسة 
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٢٤ 

  يوم الثالثاء من األسبوع الثاني
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)١٥:٩(  

  )٢٣-١٩:١٧مت(

)٦:٧،٩(  

  )٣١-٢٧:٩مت(

  )١٠-٧:١رو(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١٠-٦:١يو١(

  )٧-٥:٤أع(

)٧:٧،٨(  

  )٢٤-٢٢:٥يو(

  :إنجيل القداس
ونرى المـساواة   . وأن اإلبن له الدينونة فمن ال يكرمه سيدان       . من يؤمن له حياة أبدية، وال يأتي إلى الدينونة        

ومن ال يكرم اإلبن فال يكرم اآلب أيضاً الـذي          . لكي يكرم الجميع اإلبن كما يكرمون اآلب      ". بين اإلبن واآلب  

  .فهو أتى ليعطي حياة، لكن من يرفض يبقى في الموت ويدان" أرسله
  :مزمور القداس

فهو اآلن كالنائم   " إستيقظ يا ربي وإلهي   ". " الرب يدين الشعوب  "= يتكلم عن الدينونة، لمن ال يكرم اإلبن اآلن       
  : والحظ أن إكرام اإلبن يستلزم. ال يرد على إهانات أحد وال يدين الشر الذي في العالم

  .أن نطيع وصاياه] ٢[أن نؤمن به             ] ١[
  :إنجيل عشية

صعب أن نطيع الوصية    رأينا في إنجيل القداس أنه يجب أن نكرم اإلبن لتكون لنا حياة، فهل هذا صعب؟ هل                 
  :ونثبت على اإليمان؟ هنا نرى طريق اإلنتصار على إبليس وعلى الخطية

  .وهذا تممه المسيح.. أن يموت إبن اإلنسان ويقوم  )١
  الصالة والصوم )٢
  زيادة اإليمان )٣

  : مزمور العشية
ن لتدن األمم   قم يا رب لئال يعتز اإلنسا     = هو صرخة مؤمن غيور ليكف البشر عن جبروتهم وتحديهم للمسيح         

  ".أمامك
  :إنجيل باآر

فلنصرخ ليفتح المـسيح أعيننـا      . ولكن كان هذا بعد صراخهما المستمر     . نجد أن اإليمان يفتح أعين األعميان     
بل حينما تنفتح أعيننا سـنرى المجـد المعـد لنـا            . وليزداد وإيماننا إذ نراه ونعرفه فتكون لنا حياة وال ندان         

  .ونشتهيه
  :مزمور باآر

فهـذا الجـنس ال     " وإرتفع في أقطار أعدائي   "صرخة إنسان هللا ليخزى أعدائنا الشياطين       "  رب برجزك  قم يا "
  .يخرج إالّ بالصالة والصوم

 وهذا جهاد اإلنسان
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٢٥ 

لكنني أنا أقولها بمعنى أننـي آمنـت بـك    . داود يقول هذا كملك يحكم بالعدل" دني يا رب على حسب عدلي    "
  .بدية التي وعدت بهاوأجاهد أن أكرمك في حياتي، فدني أي إعطني الحياة األ

  :البولس
  .فاإليمان يعطي حياة. هم أحباء اهللا وقديسين بسبب إيمانهم الذي ينادي به في كل العالم

  :الكاثوليكون
  .لكن البد أالّ نسلك في الظلمة. اإلعتراف يغفر الخطايا ودم يسوع يطهر فال ندان، بل تكون لنا حياة

  :اإلبرآسيس
  .لكننا قد ندان من العالم لكننا لن ندان من اهللا، فالمسيح دانه العالم لكنه قام. نرى الشيطان يقاوم عمل اهللا
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٢٦ 

  يوم األربعاء من األسبوع الثاني
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)٢:٤٠(  

  )٣٨-٣٦:٩مت(

)١:٦٢،٢(  

  )٣٥-٣٢:٩مت(

  )١٣-١١:١رو(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسي  :ساإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )٦-١:٢يو١(

  )١٢-٨:٤أع(

)١:٩(  

  )٣٧-٣١:٥يو(

  :إنجيل القداس
فهل نشك فيمن هو اإلبن؟ في هـذا اإلنجيـل نجـد            .باألمس رأينا أن من يكرم اإلبن ويؤمن به يكون له حياة          

  . نفسه شهد لهاآلب] ٣[يوحنا المعمدان ] ٢[أعمال المسيح ] ١[شهود للمسيح أنه من اهللا ٣
  :مزمور القداس

  .هو إعتراف بأن أعمال المسيح هي أعمال إلهية"= أعترف لك يا رب من كل قلبي وأحدث بجميع عجائبك"
  :إنجيل عشية

. لتكون لهـم حيـاة    ) فعلة(ونراه هنا يتحنن على شعبه ويرسل لهم رعاة         . المسيح يريد أن يعطي حياة لشعبه     
  .ة من ضمن األعمال التي تحدث عنها إنجيل القداسوبهذا نرى أعمال الرعاية للكنيس

  : مزمور العشية
  .الرب يحفظ شعبه ويرعاه لتكون لشعبه حياة وال يهلك ويدان" الرب يحفظه ويحييه"
  .فاهللا ال يعطي حياة لشعبه في السماء فقط ويتركهم بال فرح في األرض" ويجعله في األرض مغبوطاً"

  :إنجيل باآر
ألنه طالما للشيطان سلطان    . نهي سلطان الشياطين على الناس، ويكرز ببشارة الملكوت       الرب يسوع يشفي وي   
  .ولكن بنهاية سلطان الشيطان والخطية علينا تكون لنا حياة. علينا فنحن في الموت

  :مزمور باآر
سلطانه هذا لمن إكتشف محبة اهللا له ورعايته و       "= ظهرت لك في القدس ألرى قوتك     .. يا اهللا إلهي إليك أبكر    "

خـصوصاً  . على أعدائنا الشياطين والخطية والموت، فيلجأ هللا مبكراً لكي يشفيه ويحرره فتكون له حياة أبدية              
بروح الصالة والتضرع الجـأ لقوتـك وأقـف         "= ظهرت لك في القدس   ". "ألرى قوتك "= لمن إكتشف قوة اهللا   

  .أمامك يا رب
  :البولس

هنا بولس هو من الفعلة الذين أرسلهم  " ليكون لي ثمر فيكم   .. روح  لكي أمنحكم عطية ال   .. تائق جداً أن أراكم   "
  .لتكون لهم حياة) إنجيل عشية(اهللا للحصاد 
  :الكاثوليكون

يوحنا هنا أيضاً يحثهم كـراعٍ  ". بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه " .. "كتبت إليكم لكي ال تخطئوا    "
  .ليحفظوا الوصايا وهذا دور أي راعٍ، لتكون لشعبه حياة)  للحصادمن الفعلة الذين أرسلهم اهللا(لشعب المسيح 
  :اإلبرآسيس
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  .فيكون لمن شفى حياة. تشفي المرضى وتعطي الخالص) أي قوة فداء يسوع(إسم يسوع 
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٢٨ 

  يوم الخميس من األسبوع الثاني
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)١١:٨٩(  

  )١٥-١١:١١مت(

)١:٥،٢(  

  )٦-٢:١١مت(

  )١٦:١،١٧رو(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١٠-٧:٢يو١(

  )١٨-١٣:٤أع(

)٣:٨،٤(  

  )٤٧-٣٩:٥يو(

  :إنجيل القداس
د لكن السيد المـسيح يقـول لليهـو   . شهود في إنجيل األمس وهنا نجد أن الكتب المقدسة تشهد للمسيح     ٣رأينا  

وقول الرب هنا التـي تظنـون ألن        " فتشوا الكتب التي تظنون أنتم أن فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي            "
اليهود كانوا يقرأون الكتب لزيادة المعلومات والتفاخر بها وكانت هذه هي حياتهم، لكن الرب يسوع يطلب أن                 

ي قلبه محبة هللا سيرى المـسيح ويعرفـه         ومن توجد ف  . فالمهم كيف نقرأ  . نفتش الكتب لنكتشفه ونراه ونعرفه    
لكن مشكلة اليهـود    . ومن يعرف المسيح فمعرفة المسيح تشبعه فتكون له حياة        ). ٣:١٧يو(وفي المعرفة حياة    

هـم ال  . كانت في أن محبة اهللا ليست فيهم فهم يحبون أنفسهم ومتكبرون فلم يعرفوا ال اهللا وال إبنه وال موسى           
  . في كلمة اهللا المكتوبة لنعرف المسيح كلمة اهللافلنبحث. يعرفون سوى أنفسهم

  :مزمور القداس
  .هذا مثال فلما في الكتاب عن المسيح له المجد. بالمجد والكرامة توجته.. من هو اإلنسان أنك تذكره 

  :إنجيل عشية
  .بأ عنههذا تأكيد ألن الكتاب المقدس يشهد للمسيح وتن" ألن جميع األنبياء والناموس تنبأوا إلى يوحنا"

  :مزمور عشية
وأيـضاً لمـن    . هذا لمن إكتشف شخص المسيح الذي في الكتاب المقدس        " من رحمتك وإبتهجنا  .. قد امتألنا   "

  ).إنجيل عشية(كان يغصب نفسه على الجهاد والتفتيش على المسيح 
  :إنجيل باآر

.  يعرفه، بل ليحول تالميذه لـه      ليس ألن يوحنا ال   . نجد يوحنا يرسل تالميذه للمسيح ليسألوه إن كان هو اآلتي         
  .المسيا المنتظر. وكان رد المسيح أن أعماله قد تم التنبؤ عنها في النبوات فهو مسيح النبوات

  :مزمور باآر
  .من إكتشف شخص المسيح يلجأ له بالتضرع فيكون له حياة"= بالغداة إستمع صوتي"
  .هذا شرط ألن تكون لنا حياة"= ال يساكنك من يصنع الشر"
  :لبولسا
  .إذاً فلنفتش الكتب. كالم اهللا له قوة للخالص والحياة= " لست استحي بإنجيل المسيح ألنه قوة اهللا للخالص"
  .شرط الحياة اإليمان وأن نسلك بالبر= " الباب باإليمان يحيا"

  :الكاثوليكون
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٢٩ 

  .بدون محبة نكون سالكين في الظلمة وضد الحق فال تكون لنا حياة
  :اإلبرآسيس

ومع أن المعجزة كانت واضحة إالّ أنهـم الظلمـة          . د لم يفهموا ما في الكتب إذ كانوا سالكين في الظلمة          اليهو
  .التي كانوا فيها جعلتهم ال يدركون وال يفهمون فظلوا في موتهم



  )الثاني األسبوع من الجمعة يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٣٠ 

  يوم الجمعة من األسبوع الثاني
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)٩:١٥(  

  )١٨-١٤:١٧مت(

)١٠:١٥،١١(  

  )٢٣-٢١:١٦مت(

  )٢١-١٩:١رو(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١٤-١١:٢يو١(

  )٢١-١٩:٤أع(

)٦:٩،٧(  

  )٥٨-٥٤:٦يو(

  :إنجيل القداس
  .ته لنحيا به لألبدفالمسيح يعطينا حيا". من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية". هو عن سر اإلفخارستيا

  :مزمور القداس
أي الذين صارت لهم حياة إذ عرفوك وعرفوا قدرتك كإله قـوي أعطـاهم              " يتكل عليك الذين يعرفون إسمك    "

" رتلوا للرب الـساكن فـي صـهيون       ". هذا تضرع وصالة  "= فال تترك طالبيك  ". حياته لتكون لهم حياة أبدية    

  .ح الربعالمة حياة المسيح فينا أن نسب )=الكنيسة(
  :إنجيل عشية

هنـا  . هنا نرى ما كان الشيطان يفعله في البشر قبل أن يأتي المسيح ليحرر البشر من سلطانه ويعطيهم حياة                 
  .نرى حالة إنسان بائس كان الشيطان يسكن فيه ويصرعه وأخرج المسيح منه هذا الشيطان

  :مزمور عشية
  .من سلطان الشيطانهذا بلسان من حرره المسيح = " من أجل هذا فرح قلبي"

  :إنجيل باآر
  .يسوع يخبر تالميذه أنه البد أن يقتل وبعد ثالثة أيام يقوم، فذبيحة اإلفخارستيا هي إمتداد لذبيحة الصليب

  :مزمور باآر
والمسيح أعطانا حياة المقامـة     . نبوة عن قيامة المسيح   " قد عرفتني طرق الحياة   .. ال يترك نفسي في الجحيم    "

  .ا بها حياة أبديةمن األموات لنحي
  :البولس

ونفهم أنه علينا إذ إنفتحت أعيننا أن نـسبح  . نرى أن البعض إذ عرفوا اهللا لم يسبحوه أو يشكروه كما يجب له        
  .اهللا وال نكف عن تسبيحه

  :الكاثوليكون
  غلب الخبيث] ٣[له معرفة اهللا         ] ٢[غفران الخطايا          ] ١[نرى أن المؤمن له 

  .هو شديد وقوي لحياة المسيح التي فيه] ٤          [        
  .ولكن هذا ليس لمن يسلك في الظلمة أي يبغض أخاه

  :اإلبرآسيس
  .نرى من له حياة المسيح ال يستطيع إالّ أن يطيع اهللا ويشهد له ويسبحه



  )الثاني األسبوع من السبت يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٣١ 

  يوم السبت من األسبوع الثاني
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :يـــل بـــاكرإنج

 :البــــــولس
  

)٨:٤١،٩(  

  )٤٣-٣٥:١٨لو(

)١:١١٠(  

  )٤٧-٣٧:٥يو(

  )١٥-٨:٢تي٢(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )٢٥-٢١:٢يو١(

  )٣٥-٣١:٩أع(

)١٥:١٠٦،١٦(  

  )١٤-١:٦يو(

  :إنجيل القداس
ز للمسيح الذي أعطانا جسده شبعاً      وهذه المعجزة ترم  . هو عن معجزة إشباع الجموع بخمس خبزات وسمكتين       

وقوله عيد  " وكان الفصح عيد اليهود قد قرب     "والحظ قوله   . لنا، وهذا موضوع يوم األحد، المسيح خبز الحياة       
وعيد الفصح اليهودي قد بطل ألن المرموز إليـه أي المـسيح            . اليهود ألن المسيحيين صار المسيح فصحهم     

  .فصحنا الحقيقي قد أتى
  :القداسمزمور إنجيل 

وخلصهم مـن  ". فكلمة اهللا هو المسيح الذي أعطانا حياته. شفاهم من الموت والجوع الروحي" أرسل كلمته فشفاهم "

  .فاإلفخارستيا هي ذبيحة الشكر والتسبيح" وليذبحوا له ذبيحة التسبيح". بإعطائهم حياة" فسادهم
  :إنجيل العشية

وكيف نشبع بالمسيح؟ ذلـك بـأن نـراه         . وهو يمجد اهللا  هو عن معجزة فتح أعين أعمى فلوقته أبصر وتبعه          
هذه هي الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإللـه الحقيقـي           "والمعرفة حياة   . ونعرفه وحينئذ نمجده كهذا األعمى    
ونالحظ أن سر اإلفخارستيا طالما أنه يعطي حياة فهو يعطي          ) ٣:١٧يو" (وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته    

  .إستنارة
  :يةمزمور عش

وهـذا فيـه    . الليل إشارة لحالة العمي والنهار إشارة لإلبـصار       " بالنهار يامر الرب برحمته وبالليل يظهرها     "
  ".توكلي على اهللا فإني أعترف له"وحينما عرف المسيح قال . إشارة لمعجزة فتح أعين األعمى

  

  

  
  :إنجيل باآر

اآلب الذي أرسلني هو الذي يشهد لـي        "عمي  فالمسيح يتهم اليهود بال   . هنا نرى صورة عكسية إلنجيل عشية     

فهم ال يعرفـون اآلب حتـى لـو         " ألن الذي أرسله لم تؤمنوا به     .. فما سمعتم صوته قط وال رأيتم صورته      
  .فكيف يكونون عارفين لآلب وهم رافضين إلبنه. تصوروا أنهم يعرفوه

  :مزمور باآر
  . هو للمسيح ويسبحهالمرتل هنا يرفض موقف اليهود ويعترف.." أعترف لك يا رب"



  )الثاني األسبوع من السبت يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٣٢ 

  :البولس
. ومن يموت يحيا معـه    . هنا بولس يحتمل المشقات لينالوا هم أيضاً الحياة التي بيسوع المسيح مع مجد أبدي             

  .ونرى واجب الكنيسة أن تفصل كلمة الحق بإستقامة لتكون لهم حياة ويفرحوا بالمسيح ويشبعوا به
  :الكاثوليكون

  .ن البدء، أي اإليمان الصحيح، يثبت في اإلبن وتكون له حياةمن يثبت في اإليمان الذي سمعوه م
  :اإلبرآسيس

ونرى الرسل لهم قـوة     . فعالمة الحياة هي نمو الجسد    . عالمة الحياة أن الكنائس تبني وتسير في مخافة الرب        
  .شفاء بالمسيح الذي يحيا فيهم وهم ثابتين فيه



  )المقدسة الخمسين من الثاني األحد (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٣٣ 

  األحد الثاني من الخمسين المقدسة

  :القراءات

 :ر العــشيةمزمــو

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)١:١١٠(  

  )٢٣-١٦:٦يو(

)٢:١١٠،٣(  

  )٣٣-٢٤:٦يو(

  )١٠:٣-١٩:٢أف(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )٢٠-١٠:٥يو١(

  )١٢-١:٢٠أع(

)٨:١١٠،٩(  

  )٤٥-٣٥:٦يو(

  :إنجيل القداس
إن كل من يرى اإلبن ويـؤمن    . ل من أعطاني ال أهلك منهم بل أقيمه في اليوم األخير          ك.. أنا هو خبز الحياة   

  .وكل من له هذه الحياة يكون له نصيب في الصعود للسماء. به تكون له حياة أبدية
  :مزمور اإلنجيل

  "أمر بعهده إلى األبد"وكذلك . إشارة للوعد بالحياة األبدية" أرسل خالصاً لشعبه"
  :إنجيل العشية

بل مازلنا على األرض وسط ضيقات هذا العـالم         . ليس معنى حصولنا على الحياة األبدية أننا وصلنا للسماء        
أي لـه   . ولكن يسوع ضابط الكل نجده ماشياً علـى البحـر         . ورمز لها الريح الشديد والبحر الهائج والظلمة      

  .السلطان والسيطرة على كل األمور وهذا ما يعطينا أن نحيا في سالم
  
  
  :زمور العشيةم
على سيطرته على كل األمور، وهو يقود كل األحداث لبر األمان مهما كانت األمـواج               .." أعترف لك يا رب   "

  .مضطربة
  :إنجيل باآر

  )إشباع الجموع(أي ليس ألجل شخصي الذي ظهر في هذه المعجزة " إنكن ال تطلبونني ألنكم رأيتم اآليات"
ا توجيه لنا لنطلب المسيح ليس ألجل الماديـات بـل لشخـصه الحـي            هذ" بل ألنكم أكلتم من الخبز وشبعتم     "

  .وهذا يعطينا حياة حين نعرفه حقيقة. المشبع
  :مزمور باآر

  .فاإلفخارستيا هي سر الشكر" الشكر وعظم البهاء هو عمله"
  :البولس

صرنا كلنا شـركاء    . .وبه يتركب البنيان معاً فينمو هيكالً مقدساً      .. وأهل بيت اهللا  . أنتم رعية مع القديسين   "

  .اإلفخارستيا تجعلنا أعضاء في جسد المسيح" في الميراث وفي جسده
  :الكاثوليكون



  )المقدسة الخمسين من الثاني األحد (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٣٤ 

واإلفخارستيا تعطـي   . هنا نرى أنه صارت لنا حياة أبدية في إبنه وهذا بإتحادنا بجسد المسيح في اإلفخارستيا              
  .تعطينا أيضاً ثبات فيهو. أعطانا بصيرة لنعرف الحق= أيضاً إستنارة كما أعطت لتلميذي عمواس

  :اإلبرآسيس
إذ كان التالميذ = ونرى هنا سر اإلفخارستيا. وبعدما إنتهي الشغب)= إنجيل عشية(نرى هنا البحر الهائج 

ونرى . إشارة لإلستنارة التي يعطيها سر اإلفخارستيامصابيح كثيرة ونرى " مجتمعين لتوزيع جسد المسيح  

. فالنائم في خطيته يموت   . إذ سقط من الشرفة بعد أن غرق في نوم ثقيل         بعد أن مات    إقامة الشاب أفتيخوس    
هنا في هذا الفصل نرى اإلفخارستيا والقيام مـن         . لكن صار للرسل أن يقيموا موتي إذ هم ثابتين في المسيح          

  .الموت واإلستنارة



  )الثالث األسبوع أناجيل (مارس الخمسين يوم المقدسةقط
 
 

٣٥ 

  أناجيل األسبوع الثالث

ولكن هناك من يبحـث عـن إرواء        . ع الماء الحي  خالل رحلة غربتنا يعطينا المسيح نفسه ماء حياً فهو ينبو         
أي الشهوات العالمية والجسدانية التي يظن النـاس أن    ). ١٣:٢إر(نفسه من اآلبار المشققة التي ال تضبط ماء         

مـن  . من الذي شبع مما عنده من أموال     . فيها شبع وإرواء لهم، لكن بال فائدة، فهي آبار مشققة ال تضبط ماء            
 امرأة ورأى امرأة أخرى فإشتهاها وضمها لهن فصرن         ٩٩٩العالم، فسليمان كان عنده     الذي شبع من شهوات     

  .امرأة١٠٠٠
شخص المسيح يعطينا كل إحتياجاتنا فهو عريس نفوسنا والبكـر          . لكن المسيح يقدم نفسه كماء مشبع ومروي      
هـو  . ا في العـالم   ومعرفته تعطي لإلنسان أن يستغنى عن كل م       . بين إخوة والصديق الحلو والراعي الصالح     

حياتنا التي فداها المسيح هـي      ). شهوات هذا العالم  (اللؤلؤة كثيرة الثمن من يجدها يبيع كل الآللئ التي عنده           
  .شئ قيم جداً ال يمكن أن تكون لألكل والشرب ولشهوات العالم

لقدس يعطي معرفـة    والروح ا . طلب الروح القدس في الصالة والتسبيح يمألنا من الروح القدس         : يوم اإلثنين 
  .والمعرفة حياة. حقيقية للمسيح

ومـن  . هناك عثرات ومشككين ولكن المسيح يعطي نفسه نوراً لنا حتى ال نضل فنفقـد الحيـاة     : يوم الثالثاء 
  .يصلي يمتلئ بالروح القدس والروح يرشد ويعين

د لنثبت فيها تاركين اإلهتمـام      وجاء ليعطينا حياة أبدية سماوية فعلينا أن نجاه       . المسيح سماوي : يوم األربعاء 
  .باألرضيات وشهواتها، صارخين هللا أن يفتح أعيننا لندرك تفاهة هذه األرضيات

فال .  بعد الفداء ما تم أرسل الرب روحه القدوس ليسكن فينا ويثبتنا في المسيح فنثبت في الحياة                :يوم الخميس 
 الروح القدس هو الذي يكشف      .يمكن أن نؤمن إيمان حقيقي بالمسيح كرب سوى بالروح القدس         

  .لنا من هو المسيح
 حتى نثبت في الحياة التي أتي المسيح ليعطيها لنا، علينا أن نتحرر من العبودية لـشهوات هـذا                   :يوم الجمعة 

  .فنقدم توبة والروح يعين. العالم
ـ       . اإلفخارستيا طريق الحياة والثبات في الحياة     : يوم السبت  ي األيـام الـسابقة     ولكن علينا إتباع كل ما جاء ف

  .لنفرح باإلفخارستيا
حيـاة كلهـا شـبع      . حياة أبدية وفرح أبدي   . وفيه نرى المسيح يعطي ماء حياة     . إنجيل السامرية : يوم األحد 

  .وإرتواء بال إحتياج لشهوات العالم



  )الثالث األسبوع من االثنين يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٣٦ 

  يوم االثنين من األسبوع الثالث
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٤:٩٥،٥(  
  )٥-١:١٨مت(
)١:١٨،٢(  
  )١٣-١٠:١٧مت(
  )٧-٤:٢رو(

 :الكــــــــاثوليكون  
ــسيس  :اإلبركــــــ
 :مزمور إنجيـل القـداس    
 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١٧-١٥:٢يو١(
  )٢٧-٢٣:٤أع(
)١:٧،١٩(  
  )٤٢-٣٩:٧يو(

  :إنجيل القداس
" ح لم يكن قد حل بعـد      ألن الرو "= نرى هنا تخبط الناس فهم لم يعرفوا شخص المسيح، فهم بدون روح قدس            

  )٣:١٧يو(والمعرفة حياة . فالروح يعطي معرفة المسيح الحقيقية
  :مزمور اإلنجيل

وأرتل إلسـم  "علينا أن نصرخ كما يصرخ المرتل هنا ونرتل ونسبح      " أيها الرب إلهي عليك توكلت فخلصني     "

  .ون له حياةوبالتالي يعرف المسيح فتك) ١٨:٥،١٩أف(ومن يفعل يمتلئ بالروح " الرب العلي
  :إنجيل العشية

  )١٥:٥٧إش(فاهللا يسكن عند المنسحقين . فالتواضع طريق اإلمتالء. دعوة المسيح لنصير كاألطفال
  
  

  :مزمور العشية
وكلما تأملنا عظمة الخالق نتضع باألكثر أمامه وفـي         " أما الرب فصنع السموات   "تأمل في عظمة اهللا الخالق      

  . يسكن عند المتواضعينساكن السموات وخالقها) ١٥:٥٧إش(
  :إنجيل باآر

  .والمسيح يساعدهم ليعرفوه فتكون لهم حياة. التالميذ يتساءلون ويبحثون ليتأكدوا من شخص المسيح
  :مزمور باآر

فاهللا غير خاف على أحد، ومعرفة اهللا متوافرة لمن يريد ولمن يبحث بجديـة، واهللا               " السموات تذيع مجد اهللا   "
  .فه فتكون له حياةيساعد من يريد أن يعر

  :البولس
  ..الثبات بالصبر في اإليمان واألعمال الصالحة.. هنا نجد طريق الحياة األبدية

  :الكاثوليكون
  .عمل مسرة اهللا] ٢[عدم محبة العالم   ] ١[كيف نثبت في الحياة األبدية؟ 

  :اإلبرآسيس
  .على صلة باهللا فهو حيومن هو . لكن الكنيسة تصرخ وتصلي. هنا نجد عدو الخير يثير الضيقات



  )الثالث األسبوع من الثالثاء يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٣٧ 

  يوم الثالثاء من األسبوع الثالث
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)٦:٥٦(  

  )٦:١٨،٧مت(

)١:٥٦،٥(  

  )٢٣-٢٠:١٧مت(

  )١٣-٨:٢رو(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )٢٣-١٨:٢يو١(

  )٣١-٢٧:٤أع(

)١٢:٧،١٣(  

  )١٦-١٢:٨يو(

  :إنجيل العشية
وهنا نرى عقوبة هـؤالء     . حقاً فاهللا يريد أن يعطي حياة لشعبه، لكنه يعرف أن هناك مقاومين           . هناك مقاومين 

  .المقاومين
  :مزمور العشية

ن الذي  فصليب هاما " سقطوا فيها "لكن  " حفروا قدام وجهي حفرة   "وأيضاً  . هم المشككين " هيأوا لرجلي فخاخاً  "
  .وصليب المسيح صار رعباً إلبليس. صلب عليه هامان.. هيأوه ليصلب عليه مردخاي

  :إنجيل باآر
. فهذا الجنس ال يخرج إالّ بالصالة والصوم      . من له إيمان يصرخ فينقل اهللا جبل الشكوك الذي يجثم على قلبه           

  .بليس والموتفنحن نؤمن بمسيح حي هازم إل. وهنا نرى أن المسيح يقوم بعد ثالثة أيام
  :مزمور باآر

  .لتسحق الشياطين وصانعي العثرات" ارتفع اهللا على السموات"+"إرحمني يا اهللا إرحمني"نموذج للصراخ والصالة 
  :إنجيل القداس

فـال  "فالمسيح يقدم نفسه لنا نوراً مـن يتبعـه          . وسط هذه العثرات ال نشك أننا سنضل الطريق للحياة األبدية         

أي لن يضل من يمشي وراء المسيح بالرغم من محاوالت المشككين،           "  ينال نور الحياة   يمشي في الظلمة بل   
  ".دينونتي حق"= ونرى هنا دينونة األشرار. بل يظل حياً

  :مزمور اإلنجيل
"= اهللا قاض وعـادل   " "وينجي المستقيمي القلوب  ". اهللا يعطي معونة وقوة   "= عادلة هي معونتي من عند اهللا     "

  .يدين األشرار
  :برآسيساإل

ولكن نجد التالميذ   .. ألنه قد إجتمع بالحقيقة في هذه المدينة على فتاك القدوس يسوع          = الطريق مملوء عثرات  
والروح يعطي إستنارة فال نعثر وهو يعـين        . يضلون ويتضرعون فيتزلزل المكان ويمتألوا من الروح القدس       

  .ضعفاتنا ويبكت لو أخطأنا ويعلمنا ويذكرنا بكالم المسيح
  :كاثوليكونال

  .والروح يعين ويكشف لنا هذه العثرات" لنا مسحة من القدوس"لكن . نرى عينة من المقاومين وهم المسحاء الكذبة
  :البولس



  )الثالث األسبوع من الثالثاء يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٣٨ 

ليس الذين سمعوا الناموس هم أبرار عند اهللا بل الذين عملـوا            = المسيح أعطانا حياة لكن علينا أن نسلك بالبر       
ومن يسلك بـالبر فلـه      .." شدة وضيق . سخط وغضب "  لإلثم فعليهم  أما الذين يطاوعون  ".. بما فرض عليهم  

  .مجد وكرامة وسالم وحياة أبدية يثبت فيها



  )الثالث األسبوع من األربعاء يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٣٩ 

  يوم األربعاء من األسبوع الثالث
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)١٩:٤٣،٢٢(  

  )٣٢-٢٩:٢٠مت(

)٨:٥٧،٩(  

  )١٩-١٧:٢٠مت(

  )١٦-١٤:٢رو(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس

  

  )٢٥-٢١:٢يو١(

  )٣٥-٣٢:٤أع(

)٤٦:١٧،٤٩(  

  )٢٦-٢٣:٨يو(

  :إنجيل القداس
 ١:٣كو(ومن يريد الحياة التي يعطيها المسيح عليه أن يحيا في السماويات            . المسيح هو من فوق فهو سماوي     

وهكذا كل ما من يطلب أن يحيا في شـهوات          " أنتم أنتم من أسفل   "ح  أما اليهود فقال لهم المسي    ). ٢٠:٣في+ 
ولكن نفهم أن اإليمان المطلوب هو      " إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم        "والمسيح هنا يقول    . العالم

  .ليس اإليمان النظري بالفم، بل أن نحيا في السماويات كمسيحنا
  :مزمور القداس

تسبيح من مرتل مفتـوح     . هذا تسبيح للمسيح الرب السماوي العالي     .." له خالصي ويتعالى إ .. حي هو الرب  "
  .العينين أدرك السماويات

  :إنجيل العشية
فنصلي ونصيح ونصرخ ليفـتح اهللا أعيننـا فنـدرك الـسماويات            . معجزة تفتيح أعين أعميان كانا يصيحان     

ف المسيح اللؤلؤة كثيرة الثمن فنبيع األرضيات       لنصلي ليفتح اهللا أعيننا ونعر    . ونشتهيها ونبيع األرضيات فنحيا   
لنصلي ليفتح اهللا أعيننا فنعرف أن المسيح الذي نؤمن به هو سماوي جاء من السماء ليعطينا                . إذ ندرك تفاهتها  

  .حياة أبدية سماوية وليدوس مجد األرضيات وليدوس الموت
  :مزمور العشية

نصرخ كما صرخ األعميان حتى ال يتركنا اهللا نهباً للعثرات          "= قم وال تقصنا عنك   . إستيقظ يا رب لماذا تنام    "
  .بل يفتح أعيننا ونعرف المسيح الحي السماوي ونزداد إيماناً به وبقوته. ولشهوات هذا العالم

  :إنجيل باآر
فنحن نؤمن بمسيح حي قائم من بين األموات ولكن         . نرى المسيح يستهزءون به ويجلدونه ويصلبوه لكنه يقوم       

  !فهل نفرح بهذا العالم؟.. ذا صنع العالم بالمسيحلنرى ما
  :مزمور باآر

  .وعلينا نحن أن نقوم من غفلتنا والتعلق بهذا العالم. إشارة لقيامة المسيح باكراً"= سأقوم بالغدوات"
  .بقوتك التي غلبت الموت"= أعترف لك في الشعوب"

  :اإلبرآسيس



  )الثالث األسبوع من األربعاء يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٤٠ 

وقد صارت لهم   ) الميذ اإلثنى عشر فقط، بل كل الذين آمنوا       ليس الت (هنا نرى التالميذ وأن لهم عيون مفتوحة        
وما عادوا يهتمون باألرضيات وال بأموالهم، بل باعوا كل شئ، وفي هذا شهادة مـنهم بـأنهم                 . حياة المسيح 

  .يثقون في القيامة وأنهم عرفوا المسيح اللؤلؤة كثيرة الثمن
  :البولس

إذاً فلنحذر ألنه باألولى سيديننا نحن أيضاً ونحن ليس لنـا           . سفاهللا سيدين حتى من ليس لهم نامو      . تحذير لنا 
  .فهل نتمسك بها.. ناموس فقط، بل لنا حياة المسيح

  :الكاثوليكون
هنا نرى أن الرسول يكتب لمن عرفوا الحق أي لهم عيون مفتوحة، وهؤالء لهم وعد المسيح بأن تكون لهـم                    

ل من آمن وإعتمد، لكن على من حصل عليها أن يجاهد حتـى ال              وهذه الحياة األبدية تبدأ اآلن لك     . حياة أبدية 
  .يفقدها



  )الثالث األسبوع من الخميس يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٤١ 

  يوم الخميس من األسبوع الثالث
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١:١٠٠،٣(  
  )٥٨-٥٣:١٣مت(
)١٠:١٠٠(  
  )٤٠-٣٤:٢٢مت(
  )٢٠-١٧:٢رو(

 :الكــــــــاثوليكون  
ــسيس  :اإلبركــــــ

 : القـداس  مزمور إنجيـل  
 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١:٣-٢٦:٢يو١(
  )٦-١:٥أع(
)١٧:٣٢،١٨(  
  )٣٠-٢٨:٨يو(

مع كل الحكمة التي تكلم بها المسيح والقوات التي صنعها، نجد اليهود متشككين فيه، ويجربونه والمسيح يعلن                 
  .أن طريق إنفتاح األعين سيكون بعد الصليب أي بعد أن يتم الفداء ويرسل الروح القدس

  :ل عشيةإنجي
مع كل الحكمة التي تكلم بها المسيح والقوات التي صنعها تشككوا فيه، حتى أن عدم إيمانهم تسبب في أنه لـم     

  )٣٧:٢٣مت(لكنكم لم تريدوا .. هذه مثل كم مرة أردت.. يصنع قوات كثيرة
  :مزمور عشية

  .متههذه بلسان الذين آمنوا وأدركوا رحمة المسيح وحك" رحمة وحكماً أسبحك يا رب"
  :إنجيل باآر

  .ونرى المحبة طريق الحياة. نرى اليهود يجربون السيد ألنهم متشككين فيه وهو يبكمهم
  :مزمور باآر

  .إشارة ألن السيد أبكم الصدوقيين"= كنت أقتل جميع خطاة األرض"
  :إنجيل القداس

مها على الصليب، ثم حياته التي      الحياة التي أعطاها لنا المسيح هي حياته التي أسل        ]١[" إذا رفعتم إبن اإلنسان   "
ستظل العيون مغلقة حتى يتم سر الفداء ويرسل الرب الروح القدس ليفتح أعـين              ] ٢[قام بها وهي حياة أبدية      

هذا إعالن عن وحدة    "= كما علمني أبي فبهذا أتكلم    "] ٣[أنا هو   = البشر فيدركوا من هو المسيح وأنه هو يهوه       
  .حينما يتم سر الفداء سنعلم سر اآلب واإلبن وسنؤمن باإلبن]٤. [يئة اآلباآلب واإلبن، وأن اإلبن يعلن مش

  :مزمور اإلنجيل
  .هذا بلسان من آمن بالرب"= أنفسنا تنتظر الرب"

  :البولس واإلبرآسيس
والرياء يجعل الشيطان يمأل القلب كما      . اإليمان ال يجب أن يكون ظاهرياً في رياء فهذا ما جعل حنانيا يموت            

هوذا أنـت تـسمى     "واإليمان ليس باأللقاب والدرجات أي ليس إيمان شكلي         . نانيا والنتيجة موت  حدث مع ح  
  ..وتسمى مهذب لألغنياء.. يهودياً

  :الكاثوليكون
وبعد أن رفع المسيح أي صلب وتمم       " كل من يعمل البر فإنه مولود منه      "= اإليمان الحقيقي هو أن نصنع البر     

  ).وذلك بأن نعمل البر(إثبتوا فيه .. مسحة التي قبلتموها منه ثابتة فيكمال= الفداء أرسل الروح القدس



  )الثالث األسبوع من الخميس يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٤٢ 

ومن يثبت تكون له    . فالرسول يطلب منهم الثبات فيما تعلموه عن المسيح خصوصاً أن الروح يعلمهم كل شئ             
  )٣:١٢كو١(وال أحد يقول أن المسيح رب إالّ بالروح القدس . الحياة األبدية



  )الثالث األسبوع من الجمعة يوم (طمارس الخمسين يوم المقدسةق
 
 

٤٣ 

  الثالثيوم الجمعة من األسبوع 
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٧:٤٥،٨(  
  )٢٤-٢٠:١١مت(
)١:١٤٥،٢(  
  )٤٦-٤١:٢٢مت(
  )٢٩-٢٥:٢رو(

 :الكــــــــاثوليكون  
ــسيس  :اإلبركــــــ
 :مزمور إنجيـل القـداس    
 :إنجيــــل القــــداس

  

  )٢:٣،٣يو١(
  )١١-٥:٥أع(
)١١:٨٥،٩(  
  )٣٩-٣١:٨يو(

  :إنجيل القداس
ولكن ينبغي أن نحيا في حرية، فال حياة مع العبودية لـشهوات            . مسيح يريد أن يعطينا حياة، وهو أتى لهذا       ال

من يكتـشف اللؤلـؤة     )= ٦:١٤يو(وطريق الحرية هو أن نعرف المسيح، والمسيح هو الحق          . العالم وخطاياه 
  ).شهوات العالم(كثيرة الثمن يبيع بقية الآللئ 

  :مزمور اإلنجيل
  .هذا تسبيح من تحرر إذ عرف المسيح وصارت له حياة.."  أيها الرب إلهيأعترف لك"

  :اإلبرآسيس
والذين سمعوا خافوا، هؤالء الذي خـافوا كـان         ) حنانيا(هنا نجد الموت والخوف للمستعبد ألركان هذا العالم         

العكس فالموت لمن   مازال في داخلهم بعض اإلستعباد للعالم، ومن يطهر نفسه من محبة العالم تكون له حياة و               
  .يعيش مستعبداً للخطية

  :إنجيل العشية
  .فالمسيح يريد أن يعطي حياة، ولكن هذا لمن قدم توبة وتحرر. المسيح يوبخ من ال يقدم توبة

  :مزمور العشية
  .من يقدم توبة يحرره اهللا ويقيمه من موت الخطية لتكون له حياة"= الرب يحل المقيدين ويقيم الساقطين"
  .لكن هذا لمن يريد. أي يقود الخطاة العميان لطريق الحرية" كم العميانالرب يح"

  :إنجيل باآر
  .المسيح قادر أن يحرر التائبين من سلطان إبليس فهو إبن اهللا وهو يضع الشياطين تحت قدميه

  :مزمور باآر
ـ  . كل من تحرر هو قادر أن يسبح   "= سبحي يا نفسي الرب   " ستطيع أن والعكس فمن هو مسبي في بابـل ال ي

  .وبابل ترمز للشيطان الذي يستعبد الخاطئ) ٤-١:١٣٧مز(يسبح 
  :البولس

  .الختان بالروح، هو عمل الروح القدس ليقطع محبة العالم من القلب، وهذا هو ما يحرر
  :الكاثوليكون

هه فـي  ما يساعدنا على أن نطهر أنفسنا ونصل للختان الروحي ونتحرر هو رجاؤننا أننا كأبناء هللا سنكون شب        
  .مجده وذلك ألننا سنراه كما هو



  )الثالث األسبوع من السبت يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٤٤ 

  يوم السبت من األسبوع الثالث
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٩:٣١(  
  )٣١-٢٩:١٥مت(
)١:١٠٦،٢(  
  )١٣-١٠:٧يو(
  )١١-٥:٣غل(

 :الكــــــــاثوليكون  
ــسيس  :اإلبركــــــ
 :مزمور إنجيـل القـداس    
 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١١-٢:٣يو١(
  )٢٠-١٢:٥أع(
)٧:١٩(  
  )٥٦-٤٧:٦يو(

  :إنجيل القداس
وهنا نرى أن اإلفخارستيا أي التناول من جسد الرب ودمه هـي            . إنجيل األحد هو عن أن المسيح يعطي حياة       

وقراءات األيام السابقة حدثتنا عن الحرية من شـهوات العـالم والختـان             . طريق الحياة والثبات في المسيح    
  .مسيح بالروح القدس والحياة السماوية، ومن يفعل يفرح بالتناول ويشبعبالروح ومعرفة ال
  :مزمور القداس

ليعطينا المسيح حياته   " خلص مسيحه "= وأقامه. اهللا كلل جميع ما أراده المسيح لنا      " يكلل الرب جميع سؤاالتك   "
  ".بإقتدارات خالص يمينه"= وكان هذا بجبروت خالصه على الصليب

  :إنجيل العشية
سيح يشفي كثيرين إعالناً ألنه أتى ليشفي طبيعتنا فنرى ونسمع ونتلمس السمائيات، فتكون لنا حيـاة أمـا                  الم

  )١:٣رؤ(لك إسم أنك حي وأنت ميت = الخطية فتصيب كل هذا بالعجز
  :مزمور العشية

  .هذا عمل الروح القدس أنه يرينا طريق الحياة وطريق السماء" سأفهمك وأعلمك"
  :إنجيل باآر

حتى من عرف خاف أن     . فاليهود عميان ال يقدرون أن يعرفوا المسيح      . نرى صورة عكسية إلنجيل عشية    هنا  
  .يتكلم عنه جهاراً

  :مزمور باآر
والمرتل هنا يلوم من لم يعترف بالمسيح لـسبب      " اعترف للرب فإنه صالح   "كل من آمن وعرف المسيح يقول       

  .ن فلنعترف بالخالص الذي أتى به المسيحونح" فليقل الذين نجوا من قبل الرب"الخوف ويقول 
  :البولس

  .ليكون لنا حياة علينا أن نؤمن ولتستمر حياة المسيح فينا علينا أن نعمل
  :الكاثوليكون

والذي يعمل الخطية فإنه    ". لنا رجاء أن نكون شبهه إذا أظهر، وبسبب هذا الرجاء نطهر أنفسنا لنستمر أحياء             

  .قدان الحياة التي كان قد أخذهاأي مصيره الموت وف" من الشيطان
  :اإلبرآسيس

قوة الحياة التي في الرسل كانت تشفي الناس، وتفتح أبواب السجن أمامهم ليخرجوا ويكلموا النـاس بكلمـات                  
  .فهذه إرادة اهللا أن يعطي حياة للناس. الحياة



  )المقدسة الخمسين من الثالث األحد يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٤٥ 

  يوم األحد الثالث من الخمسين المقدسة

  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١:١١٤(  
  )٢٠-١٢:٨يو(
)٣:١١٤،٤(  
  )٣٠-٢١:٨يو(
  )١٧-١:٣كو(

 :الكــــــــاثوليكون  
ــسيس  :اإلبركــــــ
 :مزمور إنجيـل القـداس    
 :إنجيــــل القــــداس

  

  )٢٤-١٣:٣يو١(
  )٤٣-٣٧:١٠أع(
)١٧:١١٣(  
  )٤٢-١:٤يو(

  :إنجيل القداس
. روى كل أحتياجات اإلنسان فال يحتاج للعالم بشهواته       أي ي . المسيح يعطي ماء من يشربه ال يعطش إلى األبد        

  .وهو يمألنا من الروح القدس المحيي والمعزي. وهو يعطي حياة أبدية
  :مزمور القداس

. أي أعطانا حياة أبدية وفرح أبدي، ومألنا بالروح القدس أكبر بركـة حـصلنا عليهـا               " الرب ذكرنا وباركنا  "
عطى البركة والحياة لكن البد أن نستمر نصلي ونطلب بلجاجة لنمتلئ، فاهللا            مع أن اهللا أ   "= بارك بيت إسرائيل  "

  ).١٣:١١لو(يعطي الروح القدس للذين يسألونه 
  :إنجيل العشية

فهي حياة  . فال يمشي في الظلمة   " ينال نور الحياة  "ومن له الحياة له نور      . المسيح أعطانا حياة أبدية بإتحادنا به     
يأخـذ ممـا لـي ويخبـركم        "ح القدس أنه يكشف لنا المسيح ويجعلنا نعرفه         وعمل الرو . كلها فرح ووضوح  

ونجد هنا اليهود على العكس فهم في ظلمة وبالتـالي فهـم            . وبالتالي يعلن النور ويعطي إستنارة    ) ١٤:١٦يو(
  ).٣:١٧يو(ليس لهم حياة، فهم لم يعرفوا ال اآلب وال اإلبن 

  :مزمور العشية
  .اهللا أعطانا حياة لكن البد أن نستمر في التضرع" عيأحببت أن يسمع الرب صوت تضر"

  :إنجيل باآر
فهـم لـم    . فال يكون لهم حيـاة    " ستطلبونني فال تجدونني وتموتون في خطاياكم     "المسيح يقول لمن لم يؤمن      

  .فالمسيح بدمه يغفر الخطايا. يعرفوا المسيح، وطالما لم يؤمنوا بالمسيح فمن يغفر لهم خطاياهم
  :مزمور باآر

إلهنا يرحم الذي   = ويتضعفال يموت في خطاياه،     " باسم الرب دعوت   = "يصرخمن يسمع ما قيل في اإلنجيل       
  ".إتضعت فخلصني". يحفظ األطفال هو الرب

  :البولس
أطلوا ما فوق   = لكن علينا أن نهتم بالسمائيات    . نحن قمنا مع المسح فلنا حياة مستترة معه       = فإن كنت قد قمتم   

  .الزنا والنجاسة لتستمروا أحياء.. وأميتوا أعضاءكم. حيث المسيح جالس
  :الكاثوليكون

  .بدون محبة نستمر في الموت وال تكون لنا حياة
  :اإلبرآسيس



  )المقدسة الخمسين من الثالث األحد يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٤٦ 

  .هذه هي كرازة الرسل. ال حياة سوى بمغفرة الخطايا وهذا تم بالفداء الذي تممه المسيح



  )الرابع األسبوع أناجيل (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٤٧ 

  أناجيل األسبوع الرابع

. ففي البرية كان هناك عمود نار يرشد الشعب في متاهـة البريـة            . عالمإنجيل األحد القادم عن المسيح نور ال      
يرشـدنا بروحـه القـدوس وبحياتـه        . وفي هذا العالم يقدم المسيح نفسه كنور يرشدنا خالل ظلمة هذا العالم           

والمسيح يقدم ذاته لنا نـوراً حقيقيـاً لنعرفـه          ) ١٠٥:١١٩مز" (سراج لرجلي كالمك ونور لسبيلي    "ووصاياه  
وحتى نتمتع به يجب أن نسير في النـور أي نـالزم            . ه ونسلك فيه، هو يعطينا نفسه لنحيا به ونلمسه        ونعيش

الوصية المقدسة والتمتع باإلنجيل كل يوم ونسلك بمحبة مع الجميع، ونؤمن بالنور أي نـصدق مواعيـد اهللا                  
  .تصديقاً مطلقاً

إبراهيم هو سالك في النور واليهود يطلبون قتـل         فمن يعمل أعمال    . النور هنا هو أعمال إبراهيم    : يوم اإلثنين 
  .المسيح فهم يسلكون في الظلمة ويعملون أعمال إبليس أبيهم والنور هو كالم ووصايا اهللا

ولكي نكون نوراً يجذب اآلخرين نرى ضرورة السلوك بمحبة         . من يعمل أعمال نور يحيا لألبد     : يوم الثالثاء 
  . فيظهر وجهه عليناوفي طاعة هللا وبإيمان وثقة في اهللا،

والمعرفة الحقيقية للمسيح تأتي من تنفيـذ       . يفرق اإلنجيل بين المعرفة الحقيقية والمعرفة الغاشة      : يوم األربعاء 
والمعرفة الحقيقية هي إتحاد بالمسيح وبالتالي حياة وتبعاً لهذا نور وتعزية وسالم في             . الوصية

  .رحلة حياتنا
ه الحقيقي النور من نور، لكن هناك صراع بين النور والظلمة، والظلمـة              المسيح هو يهوه اإلل    :يوم الخميس 

  )٥:١يو(دائماً ال تدرك النور 
 المسيح يعلن صراحة أنه إبن اهللا، نور من نور فهو في اآلب واآلب فيه وهذا اإليمـان يجعـل                    :يوم الجمعة 

  .ونرفض الهرطقاتوعلينا أن نميز األرواح . الكنيسة تنمو وتكون نوراً، وعكس هذا لن يثبت
لكن هنا  . فمن ينفذ الوصايا سيعرف المسيح أي تكون له حياة أبدية         . هو نفس إنجيل يوم األربعاء    : يوم السبت 

  .نسمع عن بركات من يفعل هذا
  .المسيح هو نور طريقنا للسماء، ومن يؤمن ويسير في النور يصير إبناً للنور: يوم األحد



  )الرابع األسبوع من اإلثنين يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٤٨ 

  يوم اإلثنين من األسبوع الرابع
  :لقراءاتا

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٥:٤٢،٦(  
  )٢٠-١٧:١٦مر(
)٣:٤٢(  
  )٣٤-٣٠:٤مر(
  )٨-٤:٤رو(

 :الكــــــــاثوليكون  
ــسيس  :اإلبركــــــ
 :مزمور إنجيـل القـداس    
 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١٢-٨:٣يو١(
  )٢٥-٢١:٥أع(
)٨١:١١٨،١٠٥(  
  )٤٢-٣٩:٨يو(

  :إنجيل القداس
ولكنهم هم أبناء ظلمة ألنهم يريدون قتل المسيح        . يم هي نور، فلو عملوا كأعماله لكانوا أبناء نور        أعمال إبراه 

  .إذاً النور هو أعمال اآلباء القديسين). ٤٤:٨يو(وهذه أعمال إبليس أبيهم الذي كان قتاالً للناس منذ البدء 
  :مزمور اإلنجيل

  .م اهللا في الكتاب المقدس هو نور لطريقناهنا نجد كال" مصباح لرجلي هو ناموسك ونور لسبيلي"
  .تضرع لكي يعطينا اهللا فهماً كيف نسلك في ناموسه ووصاياه" علمني حقوقك"

  :إنجيل العشية
  .هي أعمال ستظهر النور الذي فيهم" هذه اآليات ستتبع المؤمنين"

  :مزمور العشية
  . رحلة حياته أو ضل طريقههي صرخة أي إنسان حزين أو خائف في"= لماذا أنت حزينة يا نفسي"
  .لماذا الخوف واهللا يعمل معنا إذا إتكلنا عليه ويعطينا الخالص"= خالص وجهي هو إلهي.. توكلي على اهللا"

  :إنجيل باآر
صـارت  . الكنيسة هي ملكوت اهللا، وهي قد نمت وإمتدت وصارت نوراً يحتمي به من هو سائر في الظلمـة                 

  . النور الذي فيهامنارة تهدي وترشد اآلخرين بالمسيح
  :مزمور باآر

  .صارت للهداية، صارت نوراً ومنارة تعلن الحق" جبلك المقدس ومسكنك"الكنيسة 
  :البولس

فيكـون  " تغفر الخطايا وتستر اآلثام   "فباإليمان  . لكن بدون إيمان فهي ال شئ     . حقاً األعمال هي النور الظاهر    
  )٩:١٥أع" (يمان قلوبهمطهر باإل. "اإلنسان طاهراً ويظهر فيه نور المسيح

  :الكاثوليكون
لكن البد من األعمال بعد اإليمان وإالّ كان اإليمـان ميتـاً فنـرى              . فاإليمان يطهر القلوب  . هو يكمل البولس  

  .أعمال قايين ظلمة وأعمال هابيل نور
  :اإلبرآسيس

والحـظ عـدم خـوف      . لكن من هو في ظلمة لن يدرك النور       . التالميذ صاروا نوراً وأعمالهم رآها الجميع     
  .التالميذ وعودتهم للكرازة، فأعمالهم هي في النور



  )الرابع األسبوع من الثالثاء يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٤٩ 

  يوم الثالثاء من األسبوع الرابع
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١:٦٦(  
  )٤١-٣٥:٤مر(
)٤:٦٦،٥(  
  )٤٤-٤٠:١مر(
  )٢١-١٩:٣رو(

 :الكــــــــاثوليكون  
ــسيس  :اإلبركــــــ

 :قـداس مزمور إنجيـل ال   
 :إنجيــــل القــــداس

  

  )١٧-١٣:٣يو١(
  )٢٩-٢٧:٥أع(
)١:٥٣،٢(  
  )٥٥-٥١:٨يو(

  :إنجيل القداس
ويوم أمس اإلثنين نجـد أن  . إنجيل األحد القادم نجد فيه أن من يؤمن بالنور يصير إبناً للنور ويسير في النور     

وقولـه  " ى الموت إلى األبدفلن يرإن كان أحد يحفظ كالمي     = "واليوم نجد أنه لن يرى الموت     . له أعمال نور  
  .يحفظ كالمي أي تكون أعماله أعمال نور

  :مزمور القداس
  .هكذا نتضرع ليعيننا اهللا أن نعمل أعمال نور فنحيا لألبد"= اللهم بإسمك خلصني"

  :إنجيل العشية
لكن . ماًهذه عن المسيح النائم في المركب وسط بحر هائج إعالناً عن طبيعة هذا العالم المضطرب المملوء أال                

هـو عمـل   . هو سلوك في النور  ) الكنيسة(إيمان شعب اهللا وسالمه وإطمئنانه ليسوع الذي في وسط المركب           
  .يفرح قلب اهللا
  :مزمور العشية

  .هكذا نتضرع وسط هياج العالم حولنا"= ليتراءف اهللا علينا ويباركنا"
  .وسط الضيقات يرتسم على وجوهنا سالم من اهللا"= وليظهر وجهه علينا"
  .حينما يرى الناس سالمك ونعمتك ونورك على وجوهنا وسط الضيقة يؤمنون"= لتعرف في األرض طريقك"
  .فأنت قادر أن تسكت الرياح"= في جميع األمم خالصك"

  :إنجيل باآر
  .الخطية تمنع ظهور النور على وجوهنا، فلنأتي للمسيح ليشفينا ويطهرنا من خطيتنا فتتحول ظلمتنا لنور

  :اآرمزمور ب
  .لقدرتك على التطهير وتحويل الظلمة إلى نور"= فلتعترف لك الشعوب"
  .تضرع هللا ليحول الظلمة التي فينا إلى نور"= ليباركنا اهللا"

  :البولس والكاثوليكون واإلبرآسيس
  .نرى فيهم كيف نكون نوراً يجذب األخرين

وفـي  ) راجـع إنجيـل عـشية     (قلوب   فاإليمان هو الذي يبرر ويطهر ال      اإليمان،ففي البولس نرى ضرورة     
  . مع اإلخوةبمحبةالكاثوليكون نرى ضرورة أن نسلك 

  . أكثر من الناسطاعة اهللاوفي اإلبركسيس نرى ضرورة 



  )الرابع األسبوع من األربعاء يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٥٠ 

  يوم األربعاء من األسبوع الرابع
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٣٥:١٠٨(  
  )٥٢-٤٧:٦مر(
)٢٣:١١٨،٢٤(  
  )٣٥-٣١:٣مر(
  )١٨-١٣:٢أف(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٣-٨:٤بط١(
  )٦-١:٢٠أع(
)١١:٧٣،١٢،١٨،١٩(  
  )٢٩-١٤:٧يو(

  :إنجيل القداس
لكن إنجيل يوم السبت ينقصه بعـض اآليـات عـن       . نالحظ أن إنجيل هذا القداس هو نفس إنجيل يوم السبت         

  .تشير لجهل اليهود بمن هو المسيح) ٢٩-٢٥(واآليات ). ٢٤-١٤:٧يو(يوم فهو من إنجيل هذا ال
اليهـود كـانوا   . وهذه الطريقة هي أن نعمل وصاياه. والمسيح يعلن الطريقة الصحيحة لنعرفه فتكون لنا حياة  

  .يتصورون المسيح مجرد نجار من الجليل وحتى في نسبه فهم يجهلون أنه من بيت لحم بيت داود
ولو أن اليهود إلتزموا بالنـاموس      .  هناك معرفة غاشة للمسيح ومعرفة حقيقية والفيصل هو تنفيذ الوصايا          إذاً

ولكن هم يطلبون أن    . لكانوا بهذا يصنعون إرادة اهللا وبهذا كانو يسيرون في النور وبالتالي سيعرفون المسيح            
  .   يقتلوه فهم في ظلمة ناتجة عن معرفة غاشة

  :مزمور القداس
  .ليدين من يريدون قتله = "قم يا اهللا فاقضي لقضائي. ""أما اهللا فهو ملكنا"عرف المسيح يقول من 

  :إنجيل باآر
  ).البولس(ذوى قرابة = أخيه وأخته وأمه وهذا يصير . من يعرف المسيح حقيقة هو من يصنع إرادته

  :مزمور باآر
  . ليعيننا اهللا على حفظ ناموسهفلنصرخ هكذا) إنجيل باكر(حيث أن تنفيذ الوصية يجعلني هكذا 

  :إنجيل العشية
لذلك من يعرف المسيح القدير حقيقة لن يضطرب بل يحيـا           . المسيح يسير على الماء الهائج فهو ضابط الكل       

  .في سالم
  :مزمور العشية

  .الصراخ المستمر لتهدأ الرياح واألهم أن يهدأ القلب= "اذكر كالمك لعبدك"
  .لو رأيناه وعرفناه، فوجدوه معنا يعزينا= "هذا الذي عزاني في مذلتي"

  :اإلبرآسيس
بعد = "ويعزى اآلخرين وسط ضيقات العالم    ) مزمور عشية (بولس يعزى التالميذ، فمن يعرف المسيح يتعزى        

   ).إنجيل العشية(" دبروا لبولس مكيدة + ""ما إنتهي الشغب
  :البولس

هو يعزينا فـي     = "وهو سالمنا ). "إنجيل باكر ( قرابة   أنتم الذين كنتم من قبل بعيدين صرتم بدم المسيح ذوى         
  )مزمور العشية(مذلتنا 

  :الكاثوليكون



  )الرابع األسبوع من األربعاء يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٥١ 

ولكـن  . يوصى الرسول بالمحبة، فبدون محبة لن نعرفه ولن نتحد به، وبالتالي ال تعزية وال حياة وال نـور                 
  .لتي بينكم حادثهأيها األحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة ا= الرسول ينبه على ضرورة وجود الضيقة 



  )الرابع األسبوع من الخميس يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٥٢ 

  يوم الخميس من األسبوع الرابع
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٣:١٢٦(  
  )٤-١:٧مر(
)٨:٩٦(  
  )٢٥-٢١:٤مر(
  )٢٦-٢١:٣رو

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )٢٤-١٨:٣يو١(
  )٣٣-٣٠:٥أع(
)١:٦٦،٥(  
  )٥٩-٥٤:٨يو(

  
  :إنجيل باآر

 إذاً  "ألن من له يعطى   "المسيح حول المؤمنين إلى نور يظهره للعالم،        . "هل يوقد سراج ليوضع تحت المكيال     "
  .اهللا يعطى ألوالده أكثر وأكثر

  :إنجيل القداس
 فماذا عن المسيح نفـسه؟      ..إذا كان اهللا يعطى للمؤمنين أن يكونوا نوراً للعالم هو يريد أن يظهره فال يختفي                

.    أما أنا فأعرفه والمعرفة إتحاد، هي معرفة الذات للـذات         ] ٢. [اآلب أبيه بمجده  ] ١[هنا نرى من هو المسيح      
لـه  ] ٤. [إذاً هو أزلي ألنـه اهللا     . إبراهيم رأى يوم المسيح وقبل إبراهيم هو كائن       ] ٣. [إذاً هو واحد مع األب    
الهوته المتحد به جعله يعبر     ] ٦. [هو المخلص شهوة إبراهيم وفرحه    ] ٥. [مهأحفظ كال = نفس اإلرادة مع اهللا   
فإذا كنا نحن نور للعالم، فكم وكم هو يهوه الساكن في النور وليس فيه ظلمة، الذي هـو                  . ماشياً دون أن يروه   

  .     الظلمةلكننا نجد اليهود يقاومونه فهم ظلمة، وهناك معركة مستمرة بين النور و. نور من نور شمس البر
  :مزمور القداس

  . أي لنكون نوراً للعالم، نوره ينعكس علينا"ليتراء ف اهللا علينا يباركنا وليظهر وجهه علينا"
  :مزمور باآر

.             الفرح ألنه حول الظلمة التي فينا إلى نور "ففرحت) الكنيسة (سمعت صهيون. "اسجدوا هللا يا جميع مالئكته"
  :مزمور العشية

الحظ فالمسيح يعتبرنا ميراثه وأبناؤه وأحباؤه ويجعلنا نـور         " هو ذا ميراث الرب البنون    . عطى أحباؤه نوماً  أ"
  .ويعطينا سالماً وراحة

  :إنجيل العشية
الفريسيين الرافضين للمسيح رفضوا كل ما في مزمور عشية، وتمـسكوا بالمظـاهر مـن غـسيل لأليـدي                 

  ه الشكلياتأما المسيح فحررنا من كل هذ. ولألواني
  :البولس واإلبرآسيس والكاثوليكون

فدم يسوع المسيح   " فاإليمان يطهر القلوب  " الذي يبرر    اإليمانففي البولس نرى    . نرى هنا الطريق لنكون نوراً    
وفي الكـاثوليكون   .  يجعلنا نوراً  التطهير والغفران وهذا  . يطهرنا ويعطينا غفران الخطايا كما في اإلبركسيس      

وصراع النور مع الظلمة المستمر كما رأيناه في إنجيل القداس، إذ أخـذ             .  لكى نكون نوراً    شرط المحبةنرى  
  .اليهود حجارة ليرجموا الرب، نراه في اإلبركسيس، فهم تشاوروا ليقتلوا التالميذ

  .فالمسيح عبر ماشياً في وسطهم ومضى هكذا دون أن يمسوه)١لكن الظلمة دائماً ال تدرك النور 



  )الرابع األسبوع من الخميس يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٥٣ 

  .ولم يستطيعوا قتل التالميذ)٢               



  )الرابع األسبوع من الجمعة يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٥٤ 

  يوم الجمعة من األسبوع الرابع
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١:٦٩،٢(  
  )١٥-١٠:٨مر(

١:٦٩،٥  
  )٢٩-٢٦:٤مر(
  )٣١-٢٧:٣رو(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )٦-١:٤يو١(
  )٣٦-٣٤:٥أع(
)١:٤٣،٢(  
  )٣٨-٣٤:١٠يو(
  

  :إنجيل القداس
وأنهم كان البد أن يدركوا هذا      . المسيح يعلنها صراحة أنه إبن اهللا وأنه في اآلب واآلب فيه فهو نور من نور              

من األعمال التي عملها فهي أعمال اهللا اآلب أي أعمال صالحة وأعمال محبة وأعمال خلق وهـذه األعمـال                   
  . ولكن اليهود عميان ال يرون والسبب في عماهم شرورهم . س فيه ظلمة البتةتشهد أنه نور لي
  :مزمور القداس

  .هذه عن المسيح الرب اإلله = "للرب األرض وكمالها"
  .هو الرب يسوع الذي بال خطية = "الطاهر بيديه النقي بقلبه"

  :إنجيل العشية
وشرورهم كانـت   ). ر يرمز للشر إلنتشارها   خميرهم فالخمي (السبب في عمى الفريسيين وهيرودس شرورهم       

  ). إنجيل القداس(يطلبون آيات مع كل ما رأوه من أعمال للمسيح . السبب في عماهم فلم يؤمنوا
  :مزمور العشية

  . "يخزى الذين يريدون أن يصنعوا لي الشر"هنا يقصد المعونة ضد فاعلى الشر " اللهم التفت إلى معونتي"
  :إنجيل باآر
) ملكوت اهللا (وتكون الكنيسة   . ي يلقى بذاره هو إشارة للخدام الذين يرسلهم المسيح ليؤسس ملكوته          اإلنسان الذ 
  ).منارة(نوراً للعالم 
  :مزمور باآر

لذلك يعترف أنه بدون المسيح . هذه بلسان الخادم الذي أرسله اهللا ليؤسس الملكوت" اللهم التفت إلى معـونتى   "
  ".             فمسكين وفقير"
  :ولسالب

المسيح بواسطة خدامه ورسله يؤسس ملكوته ومن يؤمن يتبرر ويتحول إلى نور، وهكذا الكنيسة ككل الخدام                
  ).إنجيل باكر(يزرعون ويسقون واهللا ينمى 

  :الكاثوليكون
 فالهراطقة هم من    "ال تصدقوا بكل روح   "= هناك تعاليم منحرفة علينا أن نفرزها لتستمر الكنيسة نوراً ومنارة           

  ).إنجيل القداس(لم وينكرون أن المسيح قد جاء في الجسد العا
  

  :اإلبرآسيس
  "تفرقوا وصاروا ال شئ"علينا أن نقاوم الهراطقة ولكن بال خوف على الكنيسة فمن هو من اهللا يثبت،أما الهراطقة 



  )الرابع األسبوع من السبت يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٥٥ 

  يوم السبت من األسبوع الرابع
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :كرإنجيـــل بـــا

 :البــــــولس
  

)١:١٢٨،٢(  
  )٢٣-١٧:١١لو(
)٩:١٤٥(  
  )٣٦-٣١:٧يو(
  )١٤-١:١أف(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١:٥-١٥:٤يو١(
  )٤٣-٣٦:٩أع(
)٥:١٤(  
  )٢٤-١٤:٧يو(
  

  :إنجيل القداس
قارن مع إنجيل يوم األربعـاء       (من يصنع إرادة اهللا سيعرف المسيح أي يتحد به وتكون له حياة ويصير نوراً             

  ).من نفس هذا األسبوع
  :مزمور اإلنجيل

  .الذي ال يصنع إرادة اهللا يرذله اهللا، وال يعرف المسيح فال تكون له حياة"= فاعل الشر مرذول أمامه"

  .هذه بركات من يصنع وصايا اهللا، فهو سيعرف المسيح أي يتحد به ويمجده اهللا"= ويمجد الذين يتقون الرب"
  :إنجيل عشية

  .نرى فيه عينة من المقاومين لنور المسيح، وهؤالء يفَرقون
  :مزمور عشية

  .المعاندين حاربوا المسيح وقاوموه كما رأينا في إنجيل العشية" = مراراً كثيرة حاربوني منذ صباي"
"فالمسيح كان يفحمهم" = وأنهم لم يقدروا على.  

  :إنجيل باآر
 نرى من رأى أعمال المسيح فآمن وهؤالء سيذهبون حيث المسيح ذاهب أي إلى              هنا. هنا عكس إنجيل عشية   

  .أماّ الذين ال يؤمنون فلن يقدروا أن يذهب حيث المسيح اآلن. السماء
  :مزمور باآر

  .المسيح ذهب ليجلس عن يمين أبيه ويملك إلى الدهر" = يملك الرب إلى الدهر"
  :البولس

إنتخبنا فيه قبل تأسـس العـالم           )٢(كل بركة روحانية في السماويات      )١(نرى هنا ما يحصل عليه المؤمنون       
أجزل لنا كل نعمة    )٦(نلنا الخالص به وبدمه غفران الذنوب       )٥(عيننا للتبني   )٤(لنكون قديسين بال عيب       )٣(

  .مدح مجد نعمته= والمطلوب منا أن نشهد له ونسبحه 
  :الكاثوليكون

  . وهذا ال يعرف الخوف.  يثبت فيه فتكون له حياةمن يعترف بالمسيح أي يؤمن به فاهللا
  :اإلبرآسيس

فاألعمال تعطى حياة وأعمال بطرس في إقامة طابيثـا         . أعمال طابيثا كانت السبب في أنها قامت من األموات        
  .كانت نوراً جعل الكثيرين يؤمنون



  )المقدسة الخمسين من الرابع األحد يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٥٦ 

  يوم األحد الرابع من الخمسين المقدسة

  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــ ــل الع  :شيةإنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)١:١١٧،٢(  

  )٦٩-٥٧:٦يو(

)٢٧:١١٧،٢٨(  

  )٥٩-٥١:٨يو(

  )٥:٣-١٣:٢تس٢(

ــاثوليكون    :الكــــ

ــسيس  :اإلبركــــ

 :مزمور إنجيل القداس  

 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٣-٧:٤يو١(

  )٢٣-٨:١٤أع(

)١٦-١٣:١١٧(  

  )٥٠-٣٥:١٢يو(

  
  :إنجيل القداس

ودعوة لنسير في النور أي مالزمة الوصـية        . يؤمن به يصير إبناً للنور    ومن  . المسيح هو نور طريقنا للسماء    
ومن يفعل ال يمكث في الظالم وسيعرف الطريق للسماء، بل سـيعرف كـل              . المقدسة والتمتع باإلنجيل يومياً   

  .شئ ولن يعود يتخبط
  :مزمور القداس

نور وصار له الخالص وشـعر      هذه تسبحة من آمن بالنور وصار من أبناء ال        " = قوتي وتسبحتي هو الرب   "
  .بقوة اهللا ومعونته

  :إنجيل العشية
المسيح لم يكتفي بأن يقول أنه النور بل أعطانا نفسه حياة لنا فنصير سالكين في النور، قادرين على ذلك بقوة                    

  .الحياة التي فينا
  :مزمور العشية

  .نصل للمجد المعد لناألنه حي وأعطانا حياته لنسلك في النور و" = إعترفوا للرب فإنه صالح"
  :إنجيل باآر

لكن حفظ الوصية بدون    . حفظ الوصية هو طريق الحياة    " إن كان أحد يحفظ كالمي فلن يرى الموت إلى األبد         "
أنـا  = وهنا نسمع المسيح يقول عن نفسه أنه كائن وهذا التعبير           . ليس كافياً ) إنجيل العشية (حياة المسيح فينا    

  .طيها لنا هي حياة أبدية لذلك فالحياة التي يع.يهوه
  :مزمور باآر

  .الشكر على الخالص بالمسيح" = أنت هو إلهي فأشكرك"
  :البولس

واهللا سيعزى قلوبهم   . الرسول يقول لهم أن اهللا قد إختارهم من البدء، لكن عليهم أن يثبتوا ويتمسكوا بالوصايا              
 المسيح أعطانا حياته، ومـن يقبـل ويطيـع          إذاً). أي كل من يجاهد سيثبته اهللا ويعطيه معونه ليثبت        (ويثبتهم  

  .الوصية تكون حياة المسيح ثابتة فيه
  :الكاثوليكون

  .المحبة هي طريق للثبات في المسيح، أي نكون أحياء ونكون نوراً



  )المقدسة الخمسين من الرابع األحد يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٥٧ 

  :اإلبرآسيس
لـذلك  . وأتى اليهود وشككوهم فرجموا بولس ورجعوا يسيرون في الظلمة        . الوثنيون آمنوا وساروا في النور    

والحظ أن اإليمان شفى المقعد، وأن بولس صنع هذا إذ له حياة            ) ٩:٣رؤ(ن اليهود أنهم مجمع الشيطان      قيل ع 
  .المسيح



  )الخامس األسبوع أناجيل (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٥٨ 

  أناجيل األسبوع الخامس

لقد إقتربنا من عيد الصعود، والرب قال حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً، وكان تساؤل التالميـذ ومـا هـو        
  .ق والحق والحياة وهذا موضوع األحد القادمالطريق، وكانت إجابة الرب أنا هو الطري

 تصور إنسان تائه في مدينة ال يعرفها والدنيا ممطرة ومظلمة والرعد يدوي ووسـط هـذه                 -:أنا هو الطريق  
وقفت أمامه سيارة ودعاه السائق ليدخل قائالً أنا أعرف الطريـق، وقـاده             ) العالم الذي نعيش فيه   (المخاوف  

أنـا  =  فعله السيد المسيح معنا إذ تجسد ومات وقام ليصعد بجسد بشريتنا للـسماء               هذا ما . للمكان الذي يريده  
ولكي ندخل نحن يجب أن نظل ثابتين فيه، لذلك يقـول  . أمضى ألعد لكم مكاناً أي يدخل جسد بشريتنا للسماء       

  ".إثبتوا في وأنا فيكم"الرب 
وحيثما يـذهب  . مع أنه العريس ونحن العروسالطريق للسماء سيكون بإتحادنا بالمسيح وهنا نس     -:يوم اإلثنين 

  .العريس تذهب عروسه المتحدة معه
عريسنا سماوي طاهر، ويجب أن تكون عروسه هكذا طاهرة مثله، فال شركة للنور مع الظلمة               -:يوم الثالثاء 

واإليمـان  ) ١٤:٦،١٥كو٢(وال إتفاق للمسيح مع بليعال، وال نصيب للمؤمن مع غير المؤمن            
واإلنجيل هنا يحدثنا عن اإليمان     . رير والتطهير، فبدون تطهير الثبات في المسيح      هو طريق التب  

  .حتى ال نمكث في الظلمة
وهذا ) أنا هو (وهنا نرى عريسنا هو اإلله يهوه       . اإليمان بالمسيح يجب أن يكون إيماناً صحيحاً      -:يوم األربعاء 

  .يعنى أن يكون الثقة فيه واإلتكال عليه والتسليم له كامالً
لكن أيضاً لنفهم أننا يجب أن نكون واحداً مع         . اآلب أرسل إبنه ليتحد بالبشر ونكون واحداً معه       -:يوم الخميس 

فالوحـدة  . بعضنا البعض فكيف نثبت فيه كلنا ونحن منشقين ومتخاصمين مع بعضنا الـبعض            
  .والمحبة بيننا هي طريقنا للسماء

هذا كان بأن المسيح الرب أعطانا مجده وهذا        . ضنا البعض هنا نرى طريق الوحدة بيننا وبين بع      -:يوم الجمعة 
بل أن وحـدتنا سـتكون   . يعنى سكب علينا نعمة خاصة لنحب بعضنا البعض ونكون في وحدة    

  .على مثال وحدة اآلب مع اإلبن
وهنا نرى عمل المسيح معنا،     " أنا هو الطريق والحق والحياة    " المسيح الرب هو طريقنا للسماء       -:يوم السبت 

  .ف صار لنا حق في هذا المكانكي
أنا هو الطريـق والحـق      "المسيح الرب هو طريقنا للسماء      ). األمس( هو نفس إنجيل يوم السبت       -:يوم األحد 

يوم . ولكن هنا بقية القراءات تختلف فهي تتكلم عن دورنا نحن، كيف نثبت في المسيح             " والحياة
 الذي يجب أن نقوم به حتـى نظـل          السبت نرى عمل المسيح ويوم األحد نرى دورنا والعمل        

  .ثابتين في المسيح ويكون لنا نصيب في الحياة األبدية والمجد المعد
لقد صار لنا المسيح طريقاً ال ليحملنا فيه إلى السماء فقط، بل إذا أضطرب إنسان من ألم أو مرض أو موت،                     

يكـون  " إثبت في "هذا دون خوف    يقول له المسيح ال تخف أنا الطريق وأنا أعرف كيف أجعلك تجتاز في كل               
  .لك سالم وسط هذا الضيق
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٥٩ 

  يوم اإلثنين من األسبوع الخامس
  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)٥:٤٢،٦(  

  )٤٣-٢١:٥مر(

)١٦:١١٧،١٧(  

  )٣٤-٣٠:٤مر(

  )٩-٤:٤رو(

ــاثوليكون    :الكــــ

ــسيس  :اإلبركــــ

 :مزمور إنجيل القداس  

 :يـــل القـــداسإنج

  

  )٢٤-٢١:٣يو١(

  )٤١-٣٧:٧أع(

)٥:٦٩(  

  )٣٠-٢٥:٣يو(

  
  :إنجيل القداس

وهنا يحدثنا أننا العروس والمسيح العـريس، وبـين العـريس           . األحد القادم هو عن أن المسيح هو الطريق       
فـنحن نتحـد    . وحيثما يوجد العريس توجد العروس المتحدة به، وهذا شرح لمعنى الطريق          . وعروسه وحدة 

والمـسيح  . فالكنيـسة كنيـسة جامعـة     " والجميع يقبلون إليه  "ونسمع قول   ). ٥:٦رو(مسيح في المعمودية    بال
  .العريس صعد ليعد لعروسه بيتها

  :مزمور اإلنجيل
وهكـذا  " ينبغي إذن أن ذاك يزيد أما أنا فأنقص       " قارن مع قول يوحنا المعمدان في اإلنجيل         "أما أنا فمسكين  "

  .سيح فال يهمنا أن ننقص، بل يجب أن ننقص في برنا الذاتي ويتمجد هوينبغي أن نفكر كعروس للم
  :إنجيل العشية

ونرى تداخل القصتين والـسبب     .نرى اإليمان الذي يشفى المرأة نازفة الدم والذي أقام من الموت إبنة يايرس            
يأخـذنا عنـده فـي      أن المسيح يشفينا على األرض ليقيمنا من موت الخطية هنا، ثم يقيمنا في اليوم األخير ل               

  .ومن يقوم هنا على األرض ويشفى من الخطية فله نصيب في القيامة األبدية. السماء
  :مزمور العشية

  .إشارة إلضطراب يايرس ونازفة الدم واآلالم هذا الزمان الحاضر = "لماذا أنت حزينة يا نفسي"
  .ى ليشفيناوهل نحزن ونخاف من ألم أو حتى الموت والمسيح أت" = توكلي على اهللا"
  .وأنه كطريق سيأخذنا للسماء. إشارة لقيامة إبنة يايرس وشفاء نازفة الدم" = خالص وجهي هو إلهي"

  إنجيل باآر
الكنيسة تنمو وكل فرد ينمو، وكل نمو هو        . فملكوت اهللا ينمو  " الجميع يأتون إليه  "قارن مع قول إنجيل القداس      

  .فرح بنمو ونضج عروستهوالمسيح . لحساب الكل الذين يتآووا تحت ظلهم
  :مزمور باآر

  .يمينه هي التي صنعت هذه الكنيسة وحولتها لشجرة كبيرة= " يمين الرب صنعت قوة"
  . ولو أننا نموت جسدياً إّل أننا أحياء بالمسيح عريسنا المتحد بنا = "لن أموت بعد بل أحيا"

  :البولس
الجميـع يـأتون    "وهذا متاح للجميع    . تصلح للعريس اإليمان هو طريق التبرير، والدم الغافر يطهر العروس ل        

  .هو عريس لكل من يؤمن ويعتمد، فدمه غفر للكل وستر خطاياهم) إنجيل القداس ("إليه
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٦٠ 

  :الكاثوليكون
نحب بعضنا بعضاً       )٢(نؤمن        )١.. (الرسول يرشدنا لطريق الثبات في المسيح، ثبات العروسة في عريسها           

  .نعمل وصاياه)٣(
  :ساإلبرآسي

وهذا عكس أباء إسرائيل الذين لم يطيعوه فلم يدخلوا أرض الميعـاد            . من يعطيه يستمر في الثبات في الطريق      
  .أي لم يثبتوا في الطريق) رمز السماء(
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٦١ 

  يوم الثالثاء من األسبوع الخامس
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١:١١٧،٢(  
  )٣٦-٣١:٣يو(
)١٨:١١٧،١٩(  
  )٤١-٣٥:٤مر(
  )١٢-٩:٤رو(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٧-١١:٤يو١(
  )٤٣-٤٠:٧أع(
)٤:٣٣،٧(  
  )٤٨-٤٤:١٢يو(
  

  :إنجيل القداس
بغي وحتى نستمر متحدين بعريسنا المسيح ين     ). ٩:١٥أع" (طهر باإليمان قلوبهم  "قال القديس بطرس عن األمم      

وهنا نـسمع عـن     . ونحن تطهرنا باإليمان أساساً، لكن نظل طاهرين بجهادنا ضد الخطية         . أن نظل طاهرين  
ثم المسيح يقدم نفسه نوراً لنا حتى ال        . أهمية اإليمان فهو طريق التطهير وبالتالي اإلتحاد والثبات في الطريق         

  .يدان ألنه سيظل ثابتاً في الطريقفهو يقدم كالمه ووصاياه ومن يسمع لن . نضل عن الطريق الصحيح
  :مزمور اإلنجيل

  .أنا جئت نوراً للعالم.. هذه رداً على قول اإلنجيل"= تقدموا إليه وإستنيروا"
  .فهو سيأخذه في الطريق"= طوبى لإلنسان المتكل عليه"

  :إنجيل العشية
ي سيأخذه المسيح إلى فوق     أ" ومن يؤمن فله حياة أبدية    ". العريس أتى من فوق فهو يعرف الطريق إلى فوق        

  .فكالم المسيح هو نور للطريق. وسراج لرجلي كالمك" يتكلم بكالم اهللا"وهو . من حيث أتى وإلى حيث ذهب
  :مزمور العشية

  .فهو الذي فتح لنا باب السماء وطريق الحياة األبدية"= إعترفوا للرب فإنه صالح"
  إنجيل باآر

وعلينا أن نثـق فـي مـسيحنا أن         . هذه هي ضيقات العالم   . شديدةالمسيح في المركب والبحر هائج والريح       
هو في السفينة حتى لو تظاهر أنه       ). مزمور باكر (أما هذه الضيقات فهي للتأديب      . المركب لن تغرق فهو فيها    

  .نائم أي ال يتدخل
  :مزمور باآر

  .هذا سبب هياج البحر أي ضيقات العالم= " أدباً أدبني الرب"
  :البولس

باإليمـان  . وكل من يؤمن اآلن يصير باراً كإبراهيم، إبناً إلبراهيم        . فاإليمان برر إبراهيم  . هو للتبرير اإليمان  
  .تبررنا ودخلنا إلى الطريق

  :الكاثوليكون
كل من يعرف بأن يسوع هو إبـن    ] ٢[المحبة  ] ١[اإليمان دخلنا به للطريق وهنا نرى كيف نثبت في الطريق           

  .لمسيحوالمعرفة هي إتحاد با. اهللا
  

  :اإلبرآسيس
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٦٢ 

فمن . وبابل رمز للنجاسة  . حينما عاند بنو إسرائيل اهللا ولم يطيعوه، يهددهم اهللا بأن ينقلهم إلى ماء وراء بابل              
  .يثبت في الطريق يذهب للسماء، ومن ينحرف عن الطريق فمصيره الهالك
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٦٣ 

  يوم األربعاء من األسبوع الخامس
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٢:١٨،٤(  
  )٤٠-٣٥:١٢مر(
)٢٣:١١٧،٢٤(  
  )٣٤-٢٨:١٢مر(
  )٤:٦-٢٠:٥رو(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٩-١٥:٤يو١(
  )٥٠-٤٤:٧أع(
)٧:١١٧،٨(  
  )٢٠-١٦:١٣يو(
  

  :إنجيل القداس
ولكـن  . واإليمان هو اإليمان بالمسيح   ). الثالثاء(كما رأينا باألمس    اإليمان يبرر ويطهر ويدخلنا إلى الطريق       

وإذا فهمنا هذا فاإليمان بالمسيح لـيس هـو اإليمـان           ). أنا هو (يهوه  .. .. من هو المسيح الذي نؤمن به؟ هو      
. جيـل النظري بل اإلتكال عليه والتسليم المطلق له فهو اإلله العظيم القدير يهوه وهذا ما قيل في مزمور اإلن                 

ومن يفعل يكون في الطريق ومن ال يفعل كيهوذا الذي إعتمد على رؤساء الكهنة فهو هالـك وخـارج عـن                     
  .الطريق

  :مزمور اإلنجيل
. كالتالميذ الذين آمنوا بالمسيح   "= صالح هو الرجاء بالرب   ". أي على المسيح  "= صالح هو التوكل على الرب    "
  .تآمر مع الرؤساءمثل يهوذا الذي "= أفضل من الرجاء بالرؤساء"
  .فهو سيأخذه في الطريق"= طوبى لإلنسان المتكل عليه"

  :إنجيل عشية وباآر
ونجد في إنجيل العـشية     . فاإليمان بالمسيح ليس صعباً فكالمه حلو     . من يؤمن سيسر بكالم المسيح ويفرح به      

  .كالم واضح من المسيح أنه اهللا
  :مزمور عشية

ليس فقط كالم المسيح هو الكالم المقبول الحلو بـل          " رض خرج منطقهم  في كل األ  .. يوم إلى يوم يبدي كلمة    "
  .كالم تالميذه الذين نشروا كالمه في كل األرض

  :مزمور باآر
  .إشارة لفرح الكاتب إذ سمع كلمات الرب= " فلنبتهج.. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب"

  :البولس
 وكلمات اإلنجيل التي تمأل سامعها فرحـاً ثـم نجـد            إشارة لكلمات المسيح  " هكذا تفيض وتسبغ النعمة بالبر    "

  .المعمودية هي طريق اإلتحاد بالمسيح ودخول الطريق
  :الكاثوليكون

االستمرار في اإليمـان بـأن المـسيح هـو إبـن اهللا                     ] ١[وهنا نرى كيف نثبت     . بالمعمودية ندخل للطريق  
  .بالمحبة] ٢[

  :اإلبرآسيس
  . وسط شعبه، هو يحب أن يوجد وسط شعبههي وجود اهللا"= خيمة الشهادة"
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٦٤ 

حقاً اهللا ال يسكن في خيمة أو مباني نبنيها له فهو           . هو وجود اهللا وسط شعبه، فهو يحب هذا       "= هيكل سليمان "
لكن المقصود أن رغبة اهللا أن يسكن وسط أوالده وهم علـى األرض إشـارة               . في كل مكان وال يسعه مكان     

وهذا نصيب مـن     ) ٣:٢١رؤ( فأورشليم السماوية هي مسكن اهللا مع الناس         .ألنهم سيسكنون عنده في السماء    
والهيكل يشير لوجودنـا معـه فـي        . والخيمة تشير لوجود المسيح معنا في هذا العالم       . هو ثابت في الطريق   

  .السماء
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٦٥ 

  يوم الخميس من األسبوع الخامس
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٤٧:١٧،٤٨(  
  )١:٧-٧٠:٦يو(
)٢٥:١١٧(  
  )٨-٥:٧مر(
  )١١-٥:٦رو(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١:٥-١٨:٤يو١(
  )٥٤-٥١:٧أع(
)١٣:٣٨(  
  )٢١-١٨:١٧يو(
  

  :إنجيل القداس
. يس للباطل أي العـالم    المسيح قدس ذاته أي كرس ذاته كذبيحة لنكون نحن مقدسين أي مخصصين للحق ول             

ومثال الوحدة هو الوحدة بين اآلب واإلبن ولو تمت الوحدة بيننـا نكـون              . والمسيح يسأل هنا أن نكون واحداً     
فال يمكن أن نكون واحداً إالّ إذا       . واحداً في اآلب واإلبن، وبهذه الوحدة يكون لنا نصيباً في الثبات في الطريق            

وإذا وجـد   . فسبب الشقاق هو محبة الذات أو محبة العالم الباطـل         . حقنحيا من أجل ال   . كنا مخصصين للحق  
  .هذا فنحن خارج الطريق

  : مزمور اإلنجيل
  .حتى تنفتح عيني على الحق وأترك الباطل فنصير واحداً"= إستمع صالتي وتضرعي"
  .إفتح عيني على هذه الحقيقة يا رب، وأن طريقي هو السماء"= ألني أنا غريب على األرض"
  :جيل العشيةإن
يسوع يختار لكن كل واحد     "= أجاب يسوع وقال أليس أنا إخترتكم أيها اإلثنى عشر وواحد منكم هو إبليس            "

. حر فأحد عشر من التالميذ ثبتوا في الطريق وواحد خرج من الطريق وهلك مع أن له نفس فرص اآلخرين                  
  .ونرى اليهود يريدون قتله فهم أيضاً خارج الطريق

  :مزمور العشية
  .من اليهود ومن يهوذا"= المعطي اإلنتقام لي"هذا تسبيح من في الطريق "= مبارك هو إلهي"

  :إنجيل باآر
لكن ما يثبتنـا فـي      . هنا نرى أناس يبدو وأنهم في الطريق فيتكلمون عن الطهارة الخارجية لأليدي المغسولة            

  .الطريق هو طهارة القلب
  

  :مزمور باآر
ذا تسبيح من آمن بالمسيح، وأكرم الرب بقلبه وليس مثل هؤالء المرائين الـذين              ه"= مبارك اآلتي بإسم الرب   "

  .وجدناهم في إنجيل العشية
  :البولس

إن كنا اآلن قدمتنا مع المسيح نؤمن أيضاً        "هو اإلتحاد بالمسيح في المعمودية، ويكمل       = يشرح معنى الطريق  

  .ياتنا ستكون أبديةوألن المسيح لن يموت مرة أخرى فح. أننا سنحيا مع المسيح
  .هذا شرط الثبات في الطريق واإلتحاد بالمسيح.. إحسبوا نفوسكم أنكم أموات عن الخطية لكن

  :الكاثوليكون
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٦٦ 

والطريق لذلك محبة اإلخوة واإليمان بأن      . هل أنت خائف أن ال يكون لك نصيب؟ المحبة التامة تنفي الخوف           
  .يسوع هو المسيح

  :اإلبرآسيس
  .مقاومين أنهم ضد الطريقهنا نرى اليهود ال
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  يوم الجمعة من األسبوع الخامس
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٧:١١٧،٨(  
  )١١-٧:١٤لو(
)٢٧:١١٧،٢٨(  
  )١٥-١٢:١٤لو(
  )٢٢-١٧:٦رو(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )٦-١:٥يو١(
  )٤-١:٨أع(
)١١٢:١١٨،١١٣(  
  )٢٦-٢٢:١٧يو(
  

  :إنجيل القداس
وهنا نرى أن السيد المسيح أعطانا اإلمكانية لهذا        . رأينا باألمس أن الوحدة بيننا هي أساس لنكون في الطريق         

ورأينا أن ما يعطلنـا عـن   .." وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا هو أيضاً واحداً         "فنحن بال عذر    
والمسيح هنا يقول أنه أعطانا المجد الذي أخذه من اآلب، فهل من له هذا              . دة معاً هو محبة العالم الباطل     الوح

إذاً من له إيمان بوعد المسيح سيثبت في الطريق ألنه سيزهد في محبة العـالم               . المجد سيتصارع على الباطل   
وتأكيداً على معنى المجد يطلب من      ". اً فيهم أنا أيض "وتأكيداً على معنى الطريق يؤكد المسيح       . فيحيا بال شقاق  

  . اآلب أن نكون معه لنرى المجد الذي أعطاه اآلب له
  :مزمور القداس

  .ألرى هذا المجد، ولنثبت في المحبة والوحدة مع اإلخوة ونحتقر العالم"= صرخت من كل قلبي"
  :إنجيل العشية

  .والكبرياء تسبب الشقاق. طريق المجداإلتضاع طريق الوحدة مع األخوة و"= من يضع نفسه يرتفع"
  :مزمور العشية

لكن المرتل يقول   . ويدخله الكبرياء كلما عرف عدداً أكبر منهم      . عادة يفتحر اإلنسان بمن يعرفهم من الرؤساء      
  ".أفضل من الرجاء بالرؤساء.. صالح التوكل على الرب"
  

  :إنجيل باآر
فالفقراء هم واحداً معي وخدمتهم طريـق       " فستعطى المكافأة "ال تسعى وراء الرؤساء بل إصنع وليمة للفقراء         

  .المكافأة والمجد
  :مزمور باآر

من ] ٢[ألن اهللا أعطانا الفرصة أن نخدمه في شخص الفقراء إخوته           ] ١[الشكر هنا   "= أنت هو إلهي فأشكرك   "
  .أجل المكافأة المتوقعة في السماء

  :البولس
  .صار عبداً للبرالطريق هو لمن تحرر من عبودية الخطية و

  :الكاثوليكون
  .المعمودية واإليمان أن يسوع هو المسيح= كيفية الدخول للطريق

  .وهذا ليس صعباً فهو أعطانا إمكانية الغلبة.  إذا أحببنا اهللا وعملنا بوصاياه-كيفية الثبات في الطريق
  :اإلبرآسيس
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٦٨ 

 ولكن مكروهة من العالم الـذي يكـره         .الكنيسة تحيا في العالم في حب لمسيحها، وفي حب لبعضها البعض            
وشاول الذي كان ضاالً خارج الطريق، ألنه كان يفعل         " فحدث في ذلك اليوم إضطهاد عظيم للبيعة      "= مسيحها

  .هذا عن جهل إجتذبه اهللا للطريق
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  يوم السبت من األسبوع الخامس
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١٨:١٢٤(  
  )٦-١:١٤لو(
)٤:٣٥،٥(  
  )٤٦-٣٧:٧يو(
  )١٣-١:١٠عب(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )٢١-١١:٥يو١(
  )١١-٦:٢٣أع(
)٣:١٣٤،٥(  
  )١١-١:١٤يو(
  

  :إنجيل القداس
دخل جسد بشريتنا للـسماء     أي ي ليعد لنا مكاناً    والمسيح ذهب للسماء    منازل كثيرة،   لنا مكان في السماء فهناك      

  . وعلينا أن نؤمن بأن اآلب في اإلبن واإلبن في اآلب.الطريقوهو . وحيث يكون هو نكون نحن أيضاً
  :مزمور اإلنجيل

  .إذ أعد لنا كل هذا المجد"= سبحوا الرب فإنه صالح"
  :إنجيل العشية

ويوم السبت عموماً يسبق    . بتوألن اليوم هو يوم سبت يتكلم عن معجزة حدثت يوم س          . المسيح يشفي مريض  
والمعنى . لذلك فيوم السبت هو رمز لحياتنا على األرض إنتظاراً ليوم القيامة، اليوم الثامن            . األحد يوم القيامة  

  .أن المسيح كطبيب يشفي طبيعتنا ونحن هنا على األرض ليكون لنا نصيب معه في مجده
  :مزمور العشية

  .داء للكنيسة لتبارك الرب على شفاء طبيعتناهو ن"= يا بيت إسرائيل باركوا الرب"
  :إنجيل باآر

أن المسيح يرسل لنـا     .. حدثنا إنجيل العشية عن شفاء طبيعتنا، فكيف يتم ذلك؟ نسمع اإلجابة في إنجيل باكر             
  )٢١:١كو٢(وهو الذي يثبتنا في المسيح . الروح القدس، وهو الذي يشفي طبيعتنا

  :مزمور باآر
  .من مراحم اهللا أن يرسل لنا الروح القدس من السماء"= تكيا رب في السماء رحم"

  :البولس
كان هذا بسبب أن المسيح قدم ذاته ذبيحة عنا وأتم الفداء، فـتم             . ما هو األساس الذي ُأرسَل به الروح القدس       

اته ونسمع في هذا البولس أن المسيح قدم ذ       . الصلح، وصار هناك إمكانية أن يسكن الروح القدس في اإلنسان         
ذبيحة تكملنا ثم جلس عن يمين أبيه في إنتظار ذلك اليوم الذي نصعد إليه وأيضاً يضع أعداؤه تحت مـوطئ                    

  .قدميه
  :الكاثوليكون

  .يثبت فيه] ٢[يؤمن به ] ذ١[نرى هنا أن المسيح أعطانا حياة أبدية وهذا لمن 
  :اإلبرآسيس

  .هنا نرى رجاء بولس في القيامة من األموات
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   األسبوع الخامسيوم األحد من

  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٥:١٣٤،١٩(  
  )٢٥-٢١:١٤يو(
)١٨:١٣٤(  
  )٨-٤:١٥يو(
  )٣٨-١٩:١٠عب(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٤-٦:٤بط١(
  )٢٠-١:٩أع(
)١:١٣٥،٢(  
  )١١-١:١٤يو(
  

  : القداسإنجيل
هو نفس إنجيل األمس، لكن قراءات األمس ركزت على عمل المسيح ودوره، وقراءات اليوم تركـز علـى                  

  .دوري أنا الشخصي
  :مزمور القداس

  .فالرب أعد لنا مكاناً في سماء مجده"= إعترفوا للرب فإنه صالح"
  :إنجيل العشية

ومن يحفظ الوصية يأتي اآلب واإلبـن ويـصنعا         . ما يطلبه المسيح منا هو حفظ الوصية وهذا عالمة حبنا له          
  .منزالًعنده 

  :مزمور العشية
واآلن ) ١٥:٥٧أش(اهللا ساكن في األعالي أي الـسماء        "= وكل ما شاء الرب صنع في السماء وعلى األرض        "

  .هو سط كنيسته دائماً"= ساكن في أورشليم"وهو . هو يصنع مسكناً عند كل من يحفظ وصيته
  

  :إنجيل باآر
وكيف نثبت؟ ذلك بأن    . ومن يثبت يكون له منزل في السماء      . فهو الطريق " إثبتوا في "نسمع طلب المسيح    هنا  

ومن كان مسكناً هللا على األرض يكون له مـسكن عنـد اهللا فـي          . ومن يفعل يصير مسكناً هللا    . نحفظ وصيته 
 عن الطريق فيجف ويجمع     بل خارجاً . أما من ال يحفظ الوصية يطرح خارجاً وال يكون في الطريق          . السماء

  .ويطرح في النار ويحرق
  :مزمور باآر

  "يا بيت إسرائيل باركوا الرب"= من هو ثابت في المسيح يكون له ثمار، ونرى هنا أهم الثمار أي التسبيح
  :البولس

= ناولقد أعتمدنا بعد أن آم    . الطريقوجسده هو   . بدم يسوع المسيح  ) السماء(لنا ثقة في دخولنا إلى األقداس       "
ثم يحذرنا الرسول من اإلرتداد وإالّ فالعقوبة مرعبة، وهـذا          ". غسلت أجسادنا بالماء النقي   ""+ يقين اإليمان "

  .يحدث لكل من أخطأ بإختياره
  :الكاثوليكون
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إسـتخدام  ] ٢[المحبـة للجميـع     ] ١[نرى هنا كيف ينبغي أن نحيا ونحن في الطريق لنظل ثابتين في المسيح              
فشريك األلم هو شـريك   . ونفرح في اآلالم  ] ٣[خرين، فمواهبنا هي أمانة أوكلها اهللا إلينا        مراهبنا في خدمة اآل   

  )١٧:٨رو) (فالمسيح هو الطريق(المجد 
  :اإلبرآسيس

شاول الطرسوسي كان في الطريق الخطأ يضطهد الكنيسة، وال يدري أنها جسد المسيح ثابتة فيه وهو فيهـا                  
وإستجاب شاول ليصير بـولس     . سيح يظهر له ليعيده للطريق الصحيح     والم. وبهذا فهو يضطهد المسيح نفسه    

  .الرسول العظيم
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  أناجيل األسبوع السادس

  -:أقسام ثالث إلى ينقسم السادس األسبوع

  .في إنتظار الصعود.. .. .. .. .. .. من اإلثنين إلى األربعاء -١
  .عيد الصعود.. .. .. .. .. .. .. .. .. . يوم الخميس  -٢
  .األسبوع باإلضافة لألسبوع السابع هو إنتظار يوم العنصرة يوم عيد حلول الروح القدسالمتبقي من  -٣

  :األربعاء إلى اإلثنين من :أوالً
ونسمع قوله " ألني ذاهب إلى اآلب"باقي عدة أيام قليلة على الصعود، لذلك نسمع هنا قول الرب -:يوم اإلثنين

اً عن رعايته لشعبه، فليس معنى صعوده أنه على أننا نسمع أيض" بعد قليل ال ترونني"أيضاً 
  .سيترك كنيسته عروسته بال رعاية

لكنه بعمله الفدائي أعاد لنا محبة اآلب . أترك العالم وأمضي إلى اآلب"مرة أخرى نسمع -:يوم الثالثاء
لتغمرنا، واآلب يستجيب لكل ما نسأله منه بإسم المسيح، ونسمع في باقي القراءات أنه لم يتركنا 

  .عفاء بل أخضع لنا الشيطانض
وهذا المجد المطلـوب هـو      . السيد المسيح في صالته الشفاعية األخيرة لآلب يطلب أن يتمجد         -:يوم األربعاء 

وهذا يعني أن فداء المسيح كان ليعطي لإلنسان المجد فالكنيسة هي           . للناسوت وليس الالهوت  
  .جسد المسيح

  المجيد الصعود عيد : الخميس يوم :ثانياً

  العنصرة عيد حتى أيام العشرة :الثاًث
  .تدور القراءات كلها حول الروح القدس وعمله
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  يوم اإلثنين من األسبوع السادس
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١:٤٦(  
  )٣٤-٣٠:٦مر(
)٦:٤٦،٧(  
  )٢٦-٢٢:٨مر(
  )٥-٢:٨رو(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ

 :زمور إنجيل القداس  م
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٣-٩:٥يو١(
  )٣١-٢٣:٩أع(
)١:٢٧،٩(  
  )٢٣-١٥:١٦يو(
  

  :إنجيل القداس
بعد قليل ال   "ونسمع قوله أيضاً    " ألني ذاهب إلى اآلب   "باقي عدة أيام على الصعود، لذلك نسمع هنا قول الرب           

  . أنه سيفارقهم بصعودهحقاً هذه قيلت ألنه ذاهب ليصلب، ولكنها تشير أيضاً هنا" ترونني
  :مزمور اإلنجيل

  .أي ليكتمل لنا الخالص بوصولنا للسماء والمجد"= خلص شعبك"
  .ليكونوا معك في السماء"= وإرفعهم إلى األبد". هنا وهم مازالوا على األرض"= إرعهم"

  :إنجيل العشية
شارة للعالم الذي نحيا فيه، وهذا      إ" لموضع قفر "وأخذهم  . نرى رعاية المسيح لتالميذه، فهو يأخذهم ليستريحوا      

تحـنن علـيهم إذ كـانوا    "ولما تبعه جمـع  . إشارة للتعزيات التي يعطيها اهللا لنا خالل وجودنا في هذا العالم       
  .هذا هو مسيحنا الراعي الصالح" كخراف ال راعي لها

  :مزمور العشية
  .الحهذه لكل الخراف التي إكتشفت في المسيح راعيها الص"= صفقوا بأيديكم"

  :إنجيل باآر
  رأي كل شئ جلياً ] ٢[األولى يرى الناس كأشجار       ] ١[قصة شفاء أعمى على مرحلتين 

 + ١٢-٩:٢كو١(األولى تشير ألن الروح القدس يعطينا أن نرى اآلن أمجاد السماء كما في لغز كما في مرآة               
  ).١٢:١٣كو١(والثانية يقول عنها الرسول حينئذ سأعرف كما عرفت ) ١٢:١٣كو١

  :مزمور باآر
   .فهو قد شفى طبيعتنا فنرى السماء.."= رتلوا إللهنا"

  
  :البولس

" ناموس روح الحياة قد أعتقنا مـن نـاموس الخطيـة          ".." كيف نعيش اآلن؟ بال سلطان للخطية اآلن علينا       

  .والواجب علينا اآلن أن نحيا ونهتم بحسب الروح
  :الكاثوليكون

  .حياة أبديةالرسول يكتب لكي نعلم أن لنا 
  :اإلبرآسيس



  )السادس األسبوع من اإلثنين يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٧٤ 

ألننا مازلنا على األرض، نجد اإلضطهاد ضد الكنيسة، ولكن نجد معونة إلهنا الراعي الصالح فنجد الكنـائس                 
  .لها سالم وترتيب وبنيان وتسير في مخافة الرب وبتعزية الروح القدس وكانت تتكاثر



  )السادس األسبوع من الثالثاء يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٧٥ 

  يوم الثالثاء من األسبوع السادس
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشيةإنج ــل الع  :ي

ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٤:٤٦،٥(  
  )٢٩-١٤:٩مر(
)٣:٤٦،٤(  
  )٣٢-٣٠:٩مر(
  )١١-٩:٨رو(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٢-٩:٥يو١(
  )٢٩-٢٧:٥أع(
)١٠:١١٤(  
  )٣٣-٢٣:١٦يو(
  

  :إنجيل القداس
وذلك بعد أن أتم عملـه الفـدائي الجبـار          ". الم وأمضي إلى اآلب   أترك الع "ألن ميعاد الصعود إقترب نسمع      

بل كـان عملـه     ". فإياه يعطيكم ) أي قوة عملي الفدائي   (كل ما تسألونه من اآلب بإسمي       ". وصالحنا مع اآلب  
لذلك يمكننا في أي ضيقة     ". اآلب هو أيضاً يحبكم   ". الفدائي سبباً في المحبة األبوية التي صار اآلب يغمرنا بها         

  .وكما غلب هو العالم سنغلب نحن أيضاً" لست وحدي ألن أبي معي"أن نقول مع المسيح 
  :مزمور القداس

العالم سيكون فيه   ". أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي     "حقاً لنا وعد أن نغلب لكن البد أن نصلي ونطلب           
  .واهللا يحب أن يسمع صوت أوالده. ولذلك نتضرع ولكن بدالة) إنجيل القداس(ضيق 

  :إنجيل العشية
والحظ ) إماتة الجسد (والصوم  ) صلتنا باهللا (ووسيلة حربه الصالة    . الشيطان لن يكف عن الحرب ضد الكنيسة      

  .أن يسوع أقام الولد وسيقيمنا نحن
  :مزمور العشية

  "صعد اهللا بتهليل"فمكاننا في السماء معه حيث "= إختارنا ميراثاً له"
  :إنجيل باآر

  . نسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد ثالثة أيام يقومإبن اإل.. طريق الصعود
  .أن نجوز في ضيقات إضطهاد العالم ثم نموت بالجسد لكن سنقوم.. .. وطريقنا 

  :مزمور باآر
التي صارت تحت أقـدامنا بعمـل       ) ١٩:١٠لو(هذه عن الشياطين    "= أخضع الشعوب لنا واألمم تحت أقدامنا     "

حقاً هي تجارب الكنيسة، لكن ال سلطان لها أن تسقطنا في الشر، على أن نلتزم               ). كرإنجيل با (المسيح الفدائي   
  ).إنجيل العشية(بالصالة والصوم 

  :البولس
 موت عن شهوات العالم     "=الجسد الميت .."هكذا ينبغي أن نسلك في العالم حتى يكمل خالصنا بوصولنا للسماء          

  . بالروح الحال فيناوبهذا تحيا الروح. وميت عن الخطية) صوم مثالً(
  :الكاثوليكون

  .دعوة من الرسول أن نتمسك بإبن اهللا ليكون لنا حياة، ومن يتمسك بإبن اهللا يقيمه اهللا
  :اإلبرآسيس



  )السادس األسبوع من الثالثاء يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٧٦ 

  ".فلما جاءوا بهم أقامهم في المجمع"= هنا نرى الضيق الذي في العالم

  .ر ثابتين في الطريقوذلك لنستم" ينبغي أن يطاع اهللا أكثر من الناس"= وكيف ينبغي أن نسلك



  )السادس األسبوع من األربعاء يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٧٧ 

  يوم األربعاء من األسبوع السادس
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٦-٤:٢٢(  
  )٣٧-٣٢:٩مر(
)١:٢٢،٢(  
  )٤٢-٣٨:٩مر(
  )٧-١:٧رو(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٨-١٣:٥يو١(
  )١٠-٦:١٩أع(
)١٢:٢٩،١٧(  
  )٩-١:١٧يو(
  

  :إنجيل القداس
الساعة هي ساعة الصليب فمجد المسيح بدأ بالصليب ثم جلوسه عن يمين            " يا أبت قد أتت الساعة مجد إبنك      "

مجدني بالمجد الذي   "= اآلب، وهذا المجد للجسد، فمجد الالهوت ال ولم ولن يتغير حتى وال بالتجسد والصليب             

ولمن هذا  . وقطعاً هذا لحساب البشر   . أي ليكن للجسد نفس مجد الالهوت     "= ون العالم كان لي عندك قبل أن يك     
فكل الخليقـة    ("ألنهم لك ) صاروا جسدي (لست أطلب من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتهم لي            ".. المجد

  ).هي خاضعة لآلب
  :مزمور اإلنجيل

  .يعطي الخالص للبشر ثم يمجدههي بلسان المسيح ليقبل اآلب فدائه و"= يا رب إرض بخالصي"
  :إنجيل العشية

وهنا يعلمنا السيد المسيح درساً في أن نتمثـل         . إنجيل القداس عن مجد اإلبن وهذا بدأ بإتضاعه وإخالئه لذاته         
  .ولو إتضعنا كما إتضع سنتمجد معه" الذي يريد أن يكون أوالً يكون آخر الكل وخادماً للجميع"به 

  :مزمور العشية
هيأت قدامي مائـدة  " لم يتركنا في العالم خالل رحلتنا للسماء دون معونة، بل يعطينا جسده ودمه       الرب يسوع 

وذلك ليعزينا ويعيننا ليضمن لنا أالّ نفـشل        " دهنت بالزيت رأسي  "وهو يمألنا بروحه    " مقابل الذين يحزنونني  
  .في وصولنا للمجد

  :إنجيل باآر
هو اآلن عن يمـين اآلب      . ي الغد للسماء، لكنه ال يترك كنيسته      هو سيصعد ف  . هنا نرى رعاية المسيح لقطيعه    

وبهذا يتمجد  . ويجازي من يعثرهم  . يكافئ المؤمنين خيراً بل يكافئ من يقدم له كأس ماء         . لكنه يجازي ويكافئ  
  .المسيح

  :مزمور باآر
  .هو صعد للسماء لكنه مستمر في رعايته لنا" الرب يرعاني"

  :البولس
واآلن نحن نعبد بجدة الروح ال بعتـق الحـرف          . نموت مع المسيح فنتحرر ونثمر ونحيا     طريق المجد لنا أن     

  .وبهذا يتمجد إبن اهللا بأن يكون للمؤمنين ثمار"= لتثمروا هللا"
  :الكاثوليكون

  .هكذا يتمجد إبن اهللا"= ليتعلموا أن الحياة األبدية لكم ولكي تؤمنوا بإسم إبن اهللا"



  )السادس األسبوع من األربعاء يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٧٨ 

  .بعمل المسيح الفدائي، وبإستجابة اهللا لنا يتمجد إبن اهللاهذا "= مهما طلبنا يسمع لنا"
  :اإلبرآسيس

  .وهكذا يتمجد إبن اهللا بدخول كل هؤالء لإليمان. هنا نرى المقاومة ضد الكرازة، لكن نجد نجاح الخدمة



  ))المجيد الصعود عيد( السادس األسبوع من الخميس يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٧٩ 

  )عيد الصعود المجيد (يوم الخميس من األسبوع السادس
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي

ــور  ــاكرمزم  :ب
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٣٢-٣٠:٦٧(  
  )٦٢-٥١:٩لو(
)١٨:٦٧،١٩(  
  )٢٠-١٢:١٦مر(
  )١٧-١٣:٣تي١(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )٢٢-١٥:٣بط١(
  )١٤-١:١أع(
)٩:٣،١٠(  
  )٥٣-٣٦:٢٤لو(
  

  :إنجيل القداس
  .نجد فيه قصة صعود المسيح للسماء

  :مزمور القداس
ومالئكة آخرين يحرسون أبـواب الـسماء       . نا نرى مشهد لمالئكة صاعدة مع المسيح وهو بهيئته الجسدية         ه

إرفعـوا أيهـا الرؤسـاء      "ويصرخ المالئكة المصاحبين للمسيح للحراس      . ويمنعون دخول البشر إلى الدهر    

وينـدهش الحـراس    ". المجدليدخل ملك   ". التي كانت مغلقة وللدهر   " وإرتفعي أيتها األبواب الدهرية   " "أبوابكم
المسيح حمل جسد بشريتنا ودخل للسماء، وهذا معنـى أنـا           " من هو هذا ملك المجد    "لهذا اإلنسان ويتساءلون    

  .ذاهب ألعد لكم مكاناً
  :إنجيل العشية

وإرتفاعـه تعنـي    ". ثبت وجهه للذهاب إلـى أورشـليم      ) إرتفاعه في طبعة بيروت   (ولما تمت أيام صعوده     "
ولكن نالحظ أنه ذاهب للصليب بثبات وبدون تردد، وهـذا          . صليب وإرتفاعه أيضاً إلى السماء    إرتفاعه على ال  
  .ولذلك تمجد" ما من أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى خلف"ما يعلم به هنا 
  :مزمور العشية

  ".رتلوا هللا الذي صعد إلى السماء".. نبوة من داود عن صعود المسيح
  :مزمور باآر
هذه عن المعجـزات    " وأعطى كرامات للناس  " "صعد إلى العالء وسبي سبياً    ".. داود عن الصعود  نبوة أيضاً ل  

  ).راجع إنجيل باكر(التي أعطى الرب للناس أن يعملوها 
  :إنجيل باآر

ونرى اآليات التي سـتتبع المـؤمنين   " يسوع إرتفع إلى السماء وجلس عن يمين اهللا"نجد فيه قصة الصعود  
  ).مزمور باكر(

  :لسالبو
  ".وصعد بالمجد.. تراءى للمالئكة"إشارة للصعود 

  :الكاثوليكون
والسبب أن المسيح صعد    " كونوا مستعدين في كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم             "

  ".هو جالس عن يمين اهللا الذي صعد إلى السماء"حيث . إذاً مكاننا هناك. ليعد لنا مكاناً
  :اإلبرآسيس



  ))المجيد الصعود عيد( السادس األسبوع من الخميس يوم (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٨٠ 

هؤالء كلهم كانوا مواظبين على الصالة بـنفس واحـدة مـع            "وماذا نفعل نحن بعد الصعود؟      . ودقصة الصع 
  ".النسوة ومع مريم أم يسوع ومع إخوته



  )يوم الجمعة من األسبوع السادس (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٨١ 

  يوم الجمعة من األسبوع السادس
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١:٩٨،٢(  
  )٣٩-٣٤:٨مر(
)١:١٠٩،٢(  
  )٧-١:٩مر(
  )١٦-٢:١١كو١(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )٢١-١٤:٥يو١(
  )١٠-٦:٢٢أع(
)٢٧-٢٥:٦٨(  
  )٣١-٢٦:١٤يو(
  

  
  :إنجيل العشية

فنأتي مساء لنسمع أن المسيح الذي صعد سيأتي ثانية         . والعشية هي الخميس مساء   . أمس إحتفلنا بعيد الصعود   
وإن من يريد أن يتبعه حيث ذهب بعد صعوده فليحمل صليبه ويتبعه، يتبعه فـي               " ع مالئكته في مجد أبيه م   "

  .طريق الصليب في هذا العالم ثم يتبعه في القيامة ثم في الصعود
  :مزمور العشية

هنا نرى العظمة والمجد    . هذا رد على ما جاء في إنجيل عشية       "= عظيم هو الرب  .. الجالس على الشاروبيم  "
وهذا عمل الروح القدس الذي يعطينا رؤية صحيحة عن مجد المسيح فهو يأخذ ممـا               .  إليه المسيح  الذي ذهب 

  ).١٤:١٦يو(للمسيح ويخبرنا 
  :إنجيل باآر
والكنيسة تضع هذا الفصل هنا لتقول أن المجد الـذي          . فالتجلي ظهرت فيه لمحة من مجد المسيح      . عن التجلي 

  )١٤:١يو(ل لقد شاهدنا مجده كما لوحيد من اآلب ذهب إليه المسيح ليس خياالً أو وهماً، ب
  :مزمور باآر

هنا نرى المجد الذي صار فيه المسيح بجسده واألعداء تحت قدميه بـل             "= قال الرب لربي أجلس عن يميني     "
  ).١٩:١٠األعداء هم الشياطين لو(تحت أقدام كنيسته 

  :إنجيل القداس
حقاً لقد صـعد    "=  أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم        سمعتم". بسبب أخبار الصليب  "= ال تضطرب قلوبكم  "

لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأن أمضي إلـى         "). إنجيل العشية (المسيح للسماء، لكنه سيأتي في مجد أبيه        

الفرح هنا ألن المسيح ذاهب لنفس مجد اآلب، والفرح أيضاً ألنه سيرسل الروح القدس والفرح أيضاً                "= اآلب
= ألن أبي أعظم مني   ". آلب ستتم المصالحة مع اآلب وبناء عليه يرسل الروح القدس ليسكن فينا           ألن بذهابه ل  

اآلب في مجده واآلن أنا أمامكم على األرض ترونني كإنسان عادي ولكن إذا ذهبت لآلب يكون لـي نفـس                    
شئ ويذكرنا بكل ما    يعلمنا كل   ) أي بقوة عمله الفدائي   (والروح القدس الذي سيرسله اآلب بإسم المسيح        . مجده

  .قاله المسيح
ويضع في قلـوب    ). ٢٨:١٢كو١(اهللا وضع في الكنيسة معلمين يعطيهم الروح القدس موهبة للتعليم           = يعلمنا

  )٦-١:٤يو١(السامعين فهماً لما يسمعونه، وإفرازاً لنوعية التعليم 



  )يوم الجمعة من األسبوع السادس (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٨٢ 

إذ أن يوحنا كتب إنجيله حوالي      سنة،  ٧٠الروح القدس ذكر يوحنا بكل أقوال المسيح بعد حوالي          ] ١[= ويذكرنا
في كل ضيقة أو حرب فكرية من الشيطان يذكرنا الروح القدس بآية تعزينا مثالً إن شـككنا                 ] ٢. [م١٠٠سنة  

والحظ إسم الـروح  . وهكذا" .. نقشتكم على كف يدي"إبليس في محبة اهللا، يذكرنا الروح القدس بقول الكتاب          
  . وسط ضيقاتناالمعزيالقدس أنه 
  : اإلنجيلمزمور

  .فنطلب أوالً اإلمتالء من الروح القدس"= أطلبوا اهللا فتحيا أنفسكم"
اهللا إستجاب وتمم الفداء وأرسل الروح القدس ليعدنا ويجهزنا للمجد المعـد    "= ألن الرب قد إستجاب للبائسين    "
  .لنا
التسبيح هـو عالمـة     ولكن أيضاً   ). ٢١-١٨:٥أف(فالتسبيح هو طريق اإلمتالء     "= أسبح إسم اهللا بالتمجيد   "

  .نجد أن إليصابات وزكريا حين إمتألوا من الروح القدس سبحوا اهللا) ١لو(راجع . اإلمتالء من الروح القدس
. إذاً البداية هي أن نغصب أنفسنا على التسبيح فنبدأ طريق اإلمتالء، ونبدأ نسبح نتيجة هذا اإلمتالء، وهكـذا                 

  .يح في تلك الفترةولذلك تكثر المزامير التي تتحدث عن التسب
  :البولس

هذا فصل تم إختياره بعناية شديدة نسمع فيه عن وجوب طاعة المرأة لرجلها فهو رأسها وإذا فعلت وكانـت                   
قطعاً المـرأة   (والرجل ألنه مخلوق على صورة اهللا فهو صورة اهللا ومجده           . مطيعة لرجلها تكون مجد لبعلها    

الرجل ليس من دون المرأة     "الً ثم المرأة وهذا ما قاله الرسول        هي أيضاً على صورة اهللا، لكن الرجل خلق أو        
") المرأة من الرجل والمرأة خلقـت مـن أجـل الرجـل          "لكن  . أي هما متساويان  " وال المرأة من دون الرجل    

لكـن هـذا الفـصل      . والمقصود أنه كما أطاع المسيح اهللا حتى الصليب فتمجد هكذا فلتطيع المرأة زوجهـا             
أن المسيح أطاع فتمجد وأنه من اهللا فهو نور من نور، وإذا كان الرجل هـو صـورة اهللا                   موضوع هنا لنرى    

وأنه كما تطيع المرأة رجلها فيتمجد رجلها هكذا        ). ٣:١عب(ومجده فالمسيح هو بهاء مجد اهللا ورسم جوهره         
ـ . طاعة المسيح مجدت اآلب، وظهر مجد اآلب ومحبته للبشر في طاعة المسيح حتى الصليب              ار هـذا   وإختي

  )١١-٦:٢في(الفصل راجع ألن المسيح اآلن له نفس مجد اآلب بسبب طاعته 
  :الكاثوليكون

  .وأهم ما نطلبه هو اإلمتالء من الروح القدس"= إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا"
  )١٤:١٦يو(الروح القدس يفتح أعيننا لنعرف المسيح الحق "= قد أعطانا بصيرة لنعرف الحق"
  )٢١:١كو٢(الذي ثبتنا في المسيح هو الروح القدس "= تون في الحقونحن ثاب"

  :اإلبرآسيس
. إذاً المسيح اآلن بعد صعوده في مجد عظيم       . هنا نرى أن شاول الطرسوسي يرى مجد المسيح الذي إضطهده         
  .ونرى في القصة عمل اهللا في إجتذاب عبيده األمناء غير الفاهمين



  )يوم السبت من األسبوع السادس (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٨٣ 

  يوم السبت من األسبوع السادس
  :قراءاتال

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١٠:٥٠(  
  )٣:١٢-٥٣:١١لو(
)٣:١١١،٤(  
  )٢٤-٢١:١٠لو(
  )١٦-٨:٤أف(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٢-٥:٥بط١(
  )٢١-١٠:٢٤أع(
)١:١٣٥،٢(  
  )٢٣-١٥:١٦يو(
  

  :إنجيل القداس
وأيضاً "الروح يعطينا أن نعرف المسيح معرفة حقيقية        "= يأخذ مما لي ويخبركم   ". ا عمل الروح القدس   نرى هن 

حـزنكم يـؤول    ". هذه رؤية للمسيح بالقلب يعطيها لنا الروح القدس الذي سيرسله المسيح          "= بعد قليل ترونني  

فلنسأل اإلمـتالء مـن الـروح       إذاً  " فرح ال ينزعه أحد منا    "الفرح من ثمار الروح القدس، وهو       "= إلى فرح 
وحينما نمتلئ سنفرح بالمجد المعد لنا الذي فيه المـسيح          " ما تسألونه من اآلب بإسمي فإياه يعطيكم      = "القدس

  .رأسنا اآلن
  :مزمور اإلنجيل

  .الذي أرسل روحه القدوس لنا وأعلن لنا المجد المعد لنا"= إعترفوا للرب فإنه صالح"
  :إنجيل العشية

تحرزوا من خمير الفريـسيين الـذي هـو         "ونرى الرب يحذر تالميذه     . مة الكتبة والفريسيين  نرى هنا مقاو  

ومن يحاول أن   . فحتي نمتلئ من الروح القدس يجب أن نتجنب كل شر وهذا ما نسميه الجهاد السلبي              " رياؤهم
  ).١٣:٨رو(" فبالروح نميت أعمال الجسد"يحيا كميت عن الخطية يعينه الروح 

  :مزمور العشية
جدد بمعنى حرك الـروح حتـى ال ينطفـئ          "= وروحاً مستقيماً جدد في أحشائي    . قلباً نقياً إخلق في يا اهللا     "

  )١٧:٥كو٢(يعطيني أن أصبح خليقة جديدة . فيعطيني القلب النقي
  :إنجيل باآر

  ".تهلل يسوع بالروح"=  نرى هنا فرح يسوع بنجاح رسالته-١

  ".يعرف اإلبن إال اآلبال أحد "=  الوحدة بين اآلب واإلبن-٢

والروح القدس هو الذي يفعل أوالً بأن يعطينا        " ومن يشاء اإلبن أن يعلن له     "=  اإلبن يريدنا أن نتحد معه     -٣
  .البصيرة فنعرف اإلبن فنؤمن فنعتمد، والمعمودية إتحاد باإلبن

  . الروح القدس أعطانا أن ننظر ما لم ينظره أحد-٤
  :مزمور باآر

  .الروح القدس يعطي إستنارة فنرى الرب ونرى المجد المعد لنا"= لظلمةنوراً أشرق في ا"
  :البولس



  )يوم السبت من األسبوع السادس (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٨٤ 

) أخذ المؤمنين من يد إبليس وحرر الصديقين الذين كانوا في الجحيم          (" المسيح صعد إلى السماء وسبي سبياً     "
 تجعـل   والمواهـب . والروح يوزع المواهب  " يمأل الكل "أعطانا الروح القدس لكي     "= وأعطى الناس عطايا  "

  ".المعرفة به"= الكنيسة تتكامل وتصير واحداً في المسيح

  :الكاثوليكون
وتسربلوا بالتواضع فـاهللا يعطـي      .. إخضعوا للشيوخ ولبعضكم  ".. نصائح من الرسول ليسكن الروح عندنا     

والروح صار يسكن فينا، لكن الـروح يـسكن عنـد           . والنعمة هي عمل الروح القدس    ". النعمة للمتواضعين 
  ".نصحو ونسهر ونكون راسخين في اإليمان"والبد أن ). ١٥:٥٧إش(اضعين المتو

  :اإلبرآسيس
هو يعبـد اهللا    ] ١ [-:بولس رسول مملوء بالروح ونسمع هنا بعض من أقواله لنعرف لماذا هو مملوء بالروح             

] ٣. [واآلثمـة له رجاء في اهللا وأنه يؤمن بأن هناك قيامة لألبرار ] ٢[بحسب الطريق أو الشيعة أي المسيحية     
  .يعطي صدقة] ٤[إيمانه هذا دفعه ألن يدرب نفسه ليكون له دائماً ضمير بال عثرة من نحو اهللا والناس 



  )يوم األحد السادس من الخمسين المقدسة (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٨٥ 

  يوم األحد السادس من الخمسين المقدسة

  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١:١٤٥،٩(  
  )٣٧-٢٨:١٢مر(
)١:١٣٦(  
  )١٤-٨:١٤يو(
  )٨:١٦-٥٧:١٥كو١(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٢-٢:١بط١(
  )١٦-١:٢٠أع(
)١:١٤٧،٥(  
  )٣٣-٢٣:١٦يو(
  

  :إنجيل القداس
وتـساءل التالميـذ داخـل      ) قبل هذه اآليات  (كرر السيد المسيح قوله بعد قليل ترونني وبعد قليل ال ترونني            

بهذا نؤمن أنك مـن     ".. وفوجئوا بأن المسيح يجيب عما دار داخل أذهانهم فقالوا        .  هذا نفوسهم عن المعنى من   

بمعنى أنكم لستم فاهمين شئ وال تدرون حقيقةً مـن          " أتؤمنون اآلن "وأجابهم المسيح بلهجة تهكم     " اهللا خرجت 
 القـبض علـي     وعند هذه الساعة حـين يلقـي      . أنا، وحتى ال تصدقون ما قلته لكم مراراً أنني البد وأصلب          

أنـتم لـستم    . فإيمانكم أنني ملك سأملك علـى األرض      " ستتفرقون كل واحد إلى موضعه وتتركونني وحدي      "
  .لكن حين يأتي الروح القدس ليسكن فيكم، حينئذ ستفهمون كل شئ. فاهمين شئ

داً هللا، واهللا اآلب    فهل ندرك أننا أصبحنا بعمل المـسيح أوال       ! ويبدو أن ما قاله المسيح للتالميذ مازلنا نحن فيه        
إذاً لو جاءت أي تجربة علينا هل نصدق الشيطان أنها بسبب عـداوة             . "اآلب هو أيضاً يحبكم   .. "يحبنا كأوالد 

.. اهللا لنا، أم نثق في محبة اهللا أبونا السماوي الذي ال يعطي أبناءه حية بدل السمك وال عقـرب وال حجـارة                     
 ، لكن لو فهمنا مركزنا عند اهللا وأننا أبناء فسنفهم أن كل األمور              فالبعض يظن أن التجربة حية يؤذينا بها اهللا       

اإلسم هو قوة العمل الفدائي للمسيح الـذي بـه          "= لم تسألوا شيئاً بإسمي   "هي للخير فاهللا أبونا صانع خيرات       
دون تـذمر   صرنا بنين هللا اآلب والمعنى أنكم لم تدركوا حتى اآلن أنكم أصبحتم بنين وتطلبون بدالة البنين وب                

وأهم شئ نطلبه هـو الـروح       . إلى اآلن لم تسألوا شيئاً له قيمة، فأنتم مهتمين بالماديات والدنيويات          . على اهللا 
  .القدس الذي سيعرفنا عالقتنا الصحيحة باهللا

هذه الساعة هي ساعة حلول الروح القدس الذي        "= تأتي ساعة ال أكلمكم بأمثال بل أخبركم عن اآلب عالنية         "
إذ يكشف لنا الروح القـدس      " سيكون فرحنا كامالً  "حينئذ  . نا محبة اآلب فنتعامل معه كبنين لهم دالة       سيكشف ل 

لـست وحـدي ألن     "= وعندها سنشعر أننا لسنا وحدنا وسط آالم هذا العالم بل اآلب معنا           . عن محبة اآلب لنا   

  ".أبي معي
  :مزمور اإلنجيل

تهب ريحـه   تسبيح طريق اإلمتالء وأيضاً عالمة اإلمتالء       فال. راجع مزمور يوم الجمعة من األسبوع السادس      

  .فالروح القدس الناري يذهب البرودة الروحية= أي الجليد) المياه(فتسيل 
  



  )يوم األحد السادس من الخمسين المقدسة (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٨٦ 

  
  :إنجيل العشية

) ٥:٥رو+ ٢٢:٥،٢٣غـل (نسمع فيه أن أعظم الوصايا هي محبة اهللا ومحبة الناس وهذا عمل الروح القدس               
  )٣:١٢كو١(س يسمى المسيح رب ونسمع فيه أن داود بالروح القد

  :مزمور العشية
  .فالتسبيح طريق اإلمتالء"= سبحي يا نفسي الرب"
فنحن سمعنا في إنجيل عشية أن داود يتنبأ في المزمور أن المسيح هو الرب وأنـه                "= يملك الرب إلى الدهر   "

  .يجلس عن يمين اآلب وأعدائه تحت قدميه
  :إنجيل باآر

  .ن رأى محبة المسيح على الصليب يدرك محبة اآلب لنام"= من رآنى فقد رأى اآلب"
  .وماذا نسأل أهم من اإلمتالء من الروح"= مهما تسألوه بإسمي أفعله"

  :مزمور باآر
  .فالتسبيح طريق اإلمتالء من الروح وبالتالي بالمحبة وأيضاً إدراك اهللا أي معرفته والثبات فيه"=سبحوا الرب"

  :البولس
ثابتين في اإليمان غير متزعزعين ومكثرين في عمل الرب، والجمـع للقديـسين             = ءنرى هنا طريق اإلمتال   

  .ونجد إشارة ليوم الخمسين فلقد إقتربنا من يوم الخمسين. المحتاجين
  :الكاثوليكون

وأن األنبياء  . واإليمان يؤدي لفرح ال ينطق به ومجيد      ). ثمار الروح (والسالم  ) عمل الروح (لتكثر لكم النعمة    
  . عن الوعد بروح المسيحتنبأوا

  :اإلبرآسيس
وهنا نرى الشغب الذي يثيره عدو الخيـر ضـد          " في العالم سيكون لكم ضيق    "قال المسيح في إنجيل القداس      

مـصابيح  "ونسمع عن أن المكان كان به       " مجتمعين لتوزيع جسد المسيح   "= ونرى سر اإلفخارستيا  . الكنيسة

. فاإلفخارستيا والروح القدس يعطون للكنيسة إسـتنارة وحيـاة        . لميتوإقامة الفتي ا  . إشارة لإلستنارة " كثيرة
  .ونجد إشارة أيضاً ليوم الخمسين



  )يوم اإلثنين من األسبوع السابع (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٨٧ 

  يوم اإلثنين من األسبوع السابع
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٢:٢١(  
  )٤١-٣٨:٤لو(
)١٢٧:١١٨،١٢٨(  
  )٣:٥-٤٢:٤لو(
  )١٧-١٢:٨رو(

ــ    :اثوليكونالكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )٨-١يو٢(
  )٢٣-١٩:١٤أع(
)٥:٨١،٦(  
  )٨-١:١٥يو(
  

  
  :إنجيل القداس

أما من ال يثبت فيطرح في النار وهذه        . وهذا هو عمل الروح القدس    . يتكلم عن الثبات في المسيح لنأتي بثمر      
  .هي الدينونة

  :مزمور القداس
  ).من ال يثبت(إشارة لإلنجيل الذي فيه يدين اهللا األشرار "= ألرضقم يا اهللا دن ا"
  .وهذا لمن يثبت"= أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعون"

  :إنجيل العشية
) إنجيل القـداس  (والشفاء ضروري لنثبت في الكرمة      . عن شفاء حماة سمعان وخروج الشياطين من كثيرين       

وفي طقس المعمودية نرى الكاهن ينفخ فـي الطفـل          . روح القدس والتحرير من الشياطين حتى يسكن فينا ال      
". إقبـل الـروح القـدس     "وبعد رشمه بالميرون ينفخ فيه قائالً       . ، ثم يعمده  " أخرج أيها الروح النجس   .. "قائالً

  .فالمسيح شفانا وحررنا من الشياطين ليسكن فينا الروح القدس الذي يثبتنا في المسيح الكرمة الحقيقية
  :لعشيةمزمور ا

فنحن نحتاج للصراخ المستمر والصلوات الحارة لإلمتالء من الروح وبالتـالي           "= إلهي بالنهار أصرخ إليك   "
  .للثبات في المسيح

  :إنجيل باآر
وهذا عمل الروح أنه يعلمنا ويخبرنا عن المسيح فنتلذذ         . هنا نرى محبة الجموع للمسيح وتلذذهم بسماع كلمته       

  .وسماع كلمة اهللا يثبتنا في المسيح. هبكلمته ونحب أن نسمع تعليم
  :مزمور باآر
  .هذا تسبيح من تلذذ بسماع كلمة اهللا= سبحتك.. سبع مرات

  .كما أحب الجموع أن يسمعوه"= فلتكن سالمة عظيمة للذين يحبون إسمك"
  :البولس

 فيثبـت فـي     فمن يجاهد ليميت أعمال الجسد يعطيه الروح معونة       "= إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد     "
  .المسيح ونرى عمل آخر للروح فهو يشهد ألرواحنا أننا أبناء اهللا وورثة هللا وأننا سنتمجد مع المسيح

  :الكاثوليكون
  .السلوك في الوصايا والمحبة يعطينا أن نثبت في الحق فال يضيع أجرنا



  )يوم اإلثنين من األسبوع السابع (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٨٨ 

  :اإلبرآسيس
إذاً هناك ضيقات ولكـن الـروح   . سةيرجموا بولس حتى يظنوا أنه مات، لكنه يقوم ويبشر ويقيم قسوس للكني 

والمهم أن نثبت في اإليمان وبالصالة والصوم يثبتنا الروح القدس في المسيح            . القدس في الكنيسة يعطيها حياة    
  .فنستمر أحياء



  )يوم الثالثاء من األسبوع السابع (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٨٩ 

  يوم الثالثاء من األسبوع السابع
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١:٤٧(  
)٢٩-١٤:٩(  
)١:١٣٧(  
  )١٦-١٢:٦لو(
  )٢٧-٢٢:٨رو(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٣-٨يو٢(
  )٢٣-٢٠:١٤أع(
)٦:١٢(  
  )١٥-٩:١٥يو(
  

  :إنجيل القداس
". ئيأدعوكم أحبـا  ".. "إثبتوا في محبتي  "وهنا يتكلم عن المحبة     . باألمس رأينا الروح القدس يثبتنا في المسيح      
فال ثبات في المسيح بدون محبة، فاهللا محبـة، فكيـف           ) ٥:٥رو(فعمل الروح القدس أن يسكب فينا محبة اهللا         

  .نثبت فيه ونحن بدون محبة
  :مزمور اإلنجيل

  .التسبيح طريق اإلمتالء، وكيف ال نسبح اهللا الذي دعانا أحباء.."= اسبح الرب"
  :إنجيل العشية

والكراهية هي من أعمال إبليس، فلنصم ونصلي لتخـرج منـا          . رواح الشريرة نرى هنا أنه بالصالة نطرد األ     
  .الكراهية

  :مزمور العشية
  .الذي طرد الشياطين وأذلها بكلمة من فمه"= عظيم هو الرب"

  :إنجيل باآر
وعلينا قبل إتخاذ أي قرار أن نصلي فنمتلئ من روح اهللا فيكون لنا             . السيد المسيح ليختار تالميذه سهر يصلي     

  .حكمة
  :مزمور باآر

  .فاهللا يستجيب لصلواتنا"= ألنك إستمعت كل كلمات فمي.. أعترف لك يا رب"
  :البولس

  .هنا نرى الروح القدس يعين ضعفاتنا ويشفع في القديسين ويشفع فينا بأنات ال ينطق بها
  :الكاثوليكون

ي تعليم المسيح الـذي هـو       ونثبت ف . نرى هنا طريق الثبات في المسيح وهو أن ال نضل وراء إيمان غريب            
  .ولكن المحبة ليست في قبول من يأتي بتعليم غريب. المحبة كما جاء في إنجيل القداس

  :اإلبرآسيس
  .أهمية الثبات في اإليمان وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت اهللا



  )يوم األربعاء من األسبوع السابع (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٩٠ 

  يوم األربعاء من األسبوع السابع
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي

ــور  ــاكرمزم  :ب
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١٠٠:١١٨(  
  )٢٣-١٨:٧لو(
)٨:١١(  
  )٢٨-٢٤:٧لو(
  )٣٩-٢٨:٨رو(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )٨-١يو٣(
  )٩-٤:١٥أع(
)٣٠:٨٨،٢٩(  
  )١٦-١٢:١٥يو(
  

  :إنجيل القداس
والمعنـى أن اآلب    .  عن إستجابة اآلب للـصالة     هو نفس إنجيل أمس الثالثاء مع زيادة اآلية األخيرة وتكلمنا         

ومن هو ثابت في المسيح يكـون لـه ثمـر           . يستجيب لصلواتنا لو وجدت المحبة وبالتالي الثبات في المسيح        
والمعنـى أن اهللا    " ويدوم ثمركم لكي يعطيكم اآلب ما تسألونه بإسمي       ")= إنجيل يوم اإلثنين من هذا األسبوع     (

  .هو ثابت في المسيح والثبات في المسيح هو عمل الروح القدسيستجيب لمن له ثمر أي من 
  :مزمور اإلنجيل

الصراخ المستمر إلستدرار مراحم اهللا، وهذا هو أسلوب كنيـستنا التـي    "= أين هي مراحمك  .. مبارك الرب   "
  "يا رب إرحم كيريي ليسون"تردد دائماً 

  .وهذا لمن يثبت"= أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعون"
  :نجيل العشيةإ

وفي إنجيل باكر نجـد المـسيح يـشهد لعظمـة           . يوحنا الذي إمتأل من بطن أمه بالروح ال يشك في المسيح          
التي تكلم عنهـا    (فهذه هي الثمار التي تفرح اهللا       . لكن يوحنا يرسل تالميذه للمسيح ليحولهم للمسيح      . المعمدان

  )إنجيل القداس
  :مزمور العشية

ونحن فالذي  . حينما أتي تالميذ المعمدان للمسيح أنار المسيح قلوبهم بكالمه وأفعاله          "=إعالن أقوالك ينير لي   "
  .من الذي يفهم حقيقة؟ هو المتواضع كاألطفال"= ويفهم األطفال الصغار". يعطينا اإلستنارة هو الروح القدس

  :إنجيل باآر
 منه في العهد الجديد أعظم منه بـسبب         واألصغر. مع عظمة يوحنا المعمدان إالّ أنه مازال ينتمي للعهد القديم         

لكن هذا ليس هو الوضع اآلن، فيوحنـا اآلن فـي           ). كل بركات العهد الجديد   (المعمودية والميرون والتناول    
درجة عظيمة في السماء بعد العذراء والمالئكة، لكن كالم المسيح هذا كان ينطبق على المعمدان وهو مازال                 

  "ي أعظم منيأب"كما قال عن نفسه . في الجسد
  :مزمور باآر

  ".سراج لرجلي كالمك".. كلمات اإلنجيل تعطي إستنارة 
  :البولس



  )يوم األربعاء من األسبوع السابع (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٩١ 

مـن يفـصلنا عـن    .." كل األشياء تعمل معاً للخير".. نجد هنا كلمات إنسان مستنير ممتلئ من الروح القدس        

  .."محبة المسيح

  :الكاثوليكون
  .تي بثمر كثيرونرى سلوك غايس بالمحبة، وهذا سيأ. رسالة تنطق بالمحبة

  :اإلبرآسيس
لكن نـرى أيـضاً أن   . نرى الكنيسة في محبة تقبل األمم وال ترى فيهم نجاسة إذ أن اهللا طهر باإليمان قلوبهم 

  .اإليمان شرط للطهارة والطهارة شرط للثبات في المسيح



  )يوم الخميس من األسبوع السابع (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٩٢ 

  يوم الخميس من األسبوع السابع
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم

 :نجيـــل بـــاكرإ
 :البــــــولس

  

)٣:١٣١(  
  )٢٥-٢٢:٨لو(
)١٠:٩٠،١١(  
  )٣-١:٨لو(
  )١١-٥:١٤كو١(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٥-١٠يو٣(
  )١٢-٧:١٥أع(
)١٦:٣٠(  
  )٢٥-١٧:١٥يو(
  

  :إنجيل القداس
 تكلما عن المحبة كسر ثبات في الكرمـة         فلقد سبق أن  . الكالم هنا عن إضطهاد العالم ألوالد اهللا وبغضه لهم        

ولكن علينا أال ننسى أن عمـل       . وأعظم دليل على المحبة، إحتمال األلم وإحتمال بغضة العالم ألجل المحبوب          
  .الروح القدس هو تعزية المتألمين، فلسنا وحدنا في مواجهة كراهية العالم لنا

  :مزمور اإلنجيل
أي إعطني أن أراك وأرى محبتـك وتعزياتـك         "= هك على عبدك  لينير وج "= إظهر وجهك الذي هو نور لي     

  .فأحتمل اآلالم، بل يظهر نورك ونور تعزياتك على وجهي
  :إنجيل العشية

. يسوع في السفينة والسفينة وسط البحر الهائج، هذا هو حالنا في العالم، إضطهاد ورياح يثيرها عدو الخيـر                 
  .ه ال ليسكت الريح، بل ليعطنا عزاءلكن لنوقظ. لكن يسوع في السفينة مظهراً وجهه

  :مزمور العشية
بال صالة ال عزاء، إذاً علينا أن ال نكف عن الـصراخ،            "= إلى أن أجد موضعاً للرب    .. ال أعطي لعيني نوماً   "

  .لكن صراخ الواثق في اهللا، فهذا ما يفرح قلب اهللا
  :إنجيل باآر

هذا عمل المسيح الذي أتى ليشفي طبيعتنا ويجددها        . المسيح يكرز ويبشر، ويخرج شياطين من نساء، فيخدمنه       
  .ويحررنا من األرواح النجسة، إستعداداً ألن نمتلئ من روحه فنخدمه

  
  :مزمور باآر

هذا ما عمله المسيح إذ داس الشيطان وخلصنا من سـلطانه حتـى يرسـل      "= على األفعى وملك الحيات تطأ    "
  .الروح القدس يسكن فينا

  :البولس
  .عطي الكنيسة مواهب للبنيانالروح القدس ي

  :الكاثوليكون



  )يوم الخميس من األسبوع السابع (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٩٣ 

لكن علينا . هذا عمل الروح القدس أنه يعطي إستنارة لنبتعد عن الشر  "= أما من يعمل الشر فإنه لم يبصر اهللا       "
ومـن  " أيها الحبيب ال تتشبه بالشر بل بـالخير       = "علينا أن نحاول أن نتنقى    . أن نجاهد والروح القدس يعين    

  .لروح القدسيفعل يجد معونة من ا
  :اإلبرآسيس

طهر باإليمان  "في الكاثوليكون رأينا أهمية أن نعمل ونجاهد، وهنا نرى أنه بدون إيمان ال فائدة من أي جهاد                  

  ".قلوبهم



  )يوم الجمعة من األسبوع السابع (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٩٤ 

  يوم الجمعة من األسبوع السابع
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٨:٤١(  
  )٢٦-٢٤:١١لو(
)٧٢:١١٨،٦٧(  
  )٢١-١٨:٨لو(
  )١٧-١٢:١٤كو١(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )٢٥-٢٢يه(
  )١٨-١٣:١٥أع(
)١:٢٤(  
  )٣٩-٣٧:٣يو(
  

  :إنجيل القداس
من يـأتي للمـسيح شـاعراً       "= تجري من بطنه أنهار ماء    .. من يؤمن بي  . من يعطش فليقبل إلى ليشرب    "

لكن علينـا أن  ). أنهار الماء( الروح القدس عينيه فيؤمن، ومن يؤمن يسكن عنده الروح القدس          باإلحتياج يفتح 
  .اإلزدياد والنمو هما هدف قراءات اليوم. نشعر باإلحتياج وال نكف عن الصراخ لنمتلئ

  :مزمور اإلنجيل
فع ونـسمو فـوق     هذه ليست فقط صرخة لإلمتالء، بل توجيه من المرنم أن نرت          "= إليك يا رب رفعت نفسي    "

بل ستمألهم والحظ أنه ال حدود لإلمتالء فكلمـا         "= والذين ينتظرونك ال يخزون   ". شهوات التراب، ونذهب هللا   
نأتي للمسيح ونجتهـد بـاألكثر   " طوبى للجياع والعطاش إلى البر"نشعر بالعطش ألن نمتلئ نصرخ فنمتلئ و     

  .هذا ينطبق على األفراح وعلى الكنيسة ككل. فنفيض
  .وهذا لمن يثبت"= قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعونأنا "

  :إنجيل العشية
فهذا إنسان حرره اهللا من الروح النجس، ولم يجاهد ولم يطلب فظـل قلبـه               . عكس ما سبق في إنجيل القداس     

  .فارغاً، مثل هذا تعود له الشياطين بصورة أكبر
  :مزمور العشية

حتى لمـن هـو فـي       "= وبالليل يظهرها ". ركه مراحم الرب  لكل من يطلب تد   "= بالنهار يأمر الرب برحمته   "
  ).اإلبن الضال(الخطية ويصرخ يجد رحمة اهللا 

  :إنجيل باآر
ومن ينفـذ وصـايا اهللا      ). كيف تسمعون (ليس المهم أن نطلب فقط بل نسمع وننفذ         "= فأنظروا كيف تسمعون  "

  .ويدوم فينا الروح القدس. يصير أخاً وأختاً للمسيح
  :مزمور باآر

  .الروح يعطي إدراك لعظمة كلمة اهللا، وكلما ننفذ الوصية ندرك عظمتها"= وصاياك واسعة"
  :البولس

  .فلنصلي لننمو ونزداد فتبنى الكنيسة= أطلبوا ألجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا"
  :الكاثوليكون

  .سةخدمة اآلخرين والبحث عن النفوس الضالة، هذا هو بنيان الكني.."= إرحموا البعض مميزين"
  :اإلبرآسيس



  )يوم الجمعة من األسبوع السابع (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٩٥ 

  .الكنيسة إتسعت للجميع). اليهود(أبني خيمة داود الساقطة ] ٢[دخول األمم ] ١[بنيان الكنيسة 



  )يوم السبت من األسبوع السابع (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٩٦ 

  يوم السبت من األسبوع السابع
  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)٢:١٠٦،٣(  
  )٥٦-٤٠:٨لو(
)٥:٣٢،٦(  
  )١٣-١:١٧يو(
  )٤:١٤-١:١٣كو١(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  
 :إنجيـــل القـــداس

  

  )١٧-١٢:٢يو١(
  )٢٦-١٥:١أع(
)٢:١٠٧،٣(  
  )٢٦-١٤:١٧يو(
  

  :إنجيل القداس
  األناجيل السابقة رأينا فيها أهمية أن نمتلئ، وأن نصرخ ونطلب لنمتلئ، فماذا سنأخذ حينئذ؟ 

  .اآلب يحفظنا من الشرير ويقدسنا في الحق .١
  .الحب الذي يسكبه فينا الروح نكون واحد، كما أن اآلب واإلبن واحد بالحبب .٢
  .وندرك محبته ونحن على األرض. وسنرى مجده في السماء. المسيح يعطينا المجد الذي أعطاه له اآلب .٣

  :مزمور اإلنجيل
  .نعلن إيماننا ومحبتنا هللا الذي أعطانا كل هذا"= فأعترف لك في الشعوب"

  :إنجيل العشية
يبدأ بشفائنا وقيامتنا من موت الخطية      ) إنجيل القداس (فهذا المجد المعد لنا     . إقامة إبنة يايرس وشفاء نازفة الدم     

  .اآلن، وقيامتنا في اليوم األخير لنذهب للمجد
  :مزمور العشية

  .المرض والموت والشياطين"= الذي أنقذهم من أيدي أعدائهم"
. باألمس رأينا الكنيسة تنمو وتـزداد     . كل أنحاء العالم لنذهب للمجد    جمع الكنيسة من    "= ومن البلدان جمعهم  "

  ).إنجيل القداس(وهنا نراها في وحدة 
  :إنجيل باآر

وهذه الحياة األبدية هـي فـي معرفتـه أي          . في صالة المسيح الشفاعية األخيرة نرى اآلب يعطينا حياة أبدية         
والمسيح يطلب من اآلب أن يحفظنا في إسمه لنكون         . بنكنا لآلب وأعطانا لإلبن لنكون جسد اإل      . باإلتحاد معه 

  .فال إتحاد معه ونحن في شقاق. واحداً
  :مزمور باآر

والـروح  . اآلب يريد لنا حياة أبدية، واإلبن يموت ويقوم ليعطينا حياتـه          "= إمتألت األرض من رحمة الرب    "
 السموات قادر أن يحفظنا ويشددنا في       فمن يشدد "= بكلمة الرب تشددت السموات   . "القدس يثبتنا في هذه الحياة    

  .إسمه القدوس
  :البولس

لكن لنجاهد لتكون   . فعالمة شفاء طبيعتنا أن نمتلئ محبة هللا ولكل إنسان وهذه من ثمار الروح            . هو عن المحبة  
  .لنا مواهب نخدم بها اهللا



  )يوم السبت من األسبوع السابع (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

٩٧ 

  :الكاثوليكون
  . ويخدمهمن إمتأل محبة هللا ال يحب العالم وال يريده بل فقط يحيا ليمجد اهللا

  :اإلبرآسيس
وهنا نرى نصيب من ينشق عن الكنيسة الواحدة وهـو          . رأينا في إنجيل القداس ما يريد المسيح أن يعطيه لنا         

  .هذا نصيب الرافضين الذين لم يحبوا المسيح وخرجوا عن الكنيسة الواحدة الوحيدة. يهوذا
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  ))دسحلول الروح الق
 
 

٩٨ 

  )دس حلول الروح القعيد (يوم األحد السابع من الخمسين المقدسة

  عيد البنديكوستي العظيم أي حلول الروح القدس
  على التالميذ األطهار

  :القراءات

 :مزمــور العــشية
ــشية ــل الع  :إنجي
ــاكر  ــور ب  :مزم
 :إنجيـــل بـــاكر
 :البــــــولس

  

)١٣:٥٠،١٤(  
  )٤٤-٣٧:٧يو(
)٢٨:١٠٣،٢٩(  
  )٤:١٥-٢٦:١٣يو(
  )٣١-١:١٢كو١(

ــاثوليكون    :الكــــ
ــسيس  :اإلبركــــ
 :مزمور إنجيل القداس  

ــ  :داسإنجيـــل القـ
  

  )١:٣-٢٠:٢يو١(
  )٢١-١:٢أع(
)٥:٤٦،٦(  
  )١٥:١٦-٢٦:١٥يو(
  

  اليوم عيد حلول الروح القدس: إنجيل القداس
  :فلنرى ماذا يعمل الروح القدس للكنيسة

فـال غفـران    . فمن ال يؤمن بالمسيح كيف تغفر خطيته      ". ألنهم ال يؤمنون بي   .. يبكت العالم على خطية   " -١
 من ال يؤمن بالمسيح هو لم يعرف اآلب أصالً، ألنه إن كان قد عـرف               باإلضافة إلى أن كل   . سوى بالدم 

  .والروح يبكت كل من يصنع خطية). ١٩:٨يو(اآلب لعرف المسيح إبنه 
نحن اآلن ال نرى المسيح إذ هو عن يمين         " ألني ماضٍ إلى اآلب وال ترونني بعد      .. يبكت العالم على بر   " -٢

والروح أيضاً يرينا صورة المسيح     .  ال يصنع براً كالمسيح    اآلب فكيف نتمثل ببره، فالروح يبكت كل من       
أيها الرب يسوع إقبل    "وهكذا رأينا إسطفانوس عند موته يكرر نفس كلمات المسيح          . في قلوبنا لنتمثل ببره   

  ".يا رب ال تقم لهم هذه الخطية"وأيضاً " روحي
 للعالم كله الجريمـة التـي إقترفهـا         فلقد ظهر " ألن رئيس هذا العالم قد دين     .. يبكت العالم على دينونة   " -٣

والروح القدس يبكت كل ما ال يزال  . الرومان واليهود والذين حركهم إبليس الذي تمت إدانته يوم الصليب         
  .معجب بالعالم ويسير وراءه قائالً، هل تسير وراء هذا العالم المدان بعد أن إنكشفت كل أباطيله

  .ويخبرنا بما يأتي" لجميع الحق"يرشد هو  -٤
  .ويمجد المسيح " ويشهد لي" "يأخذ مما لي ويخبركم"يعرفنا على المسيح معرفة حقيقية  -٥
  .والمعين وسط ضيقات العالمالمعزي هو  -٦
فالروح يعطي قوة ومعونة لمن كان خائفاً خائراً فيشهد للمسيح لذلك يقول الرب أن              " وأنتم أيضاً تشهدون  " -٧

  .ح القدسهذا هو الخير أن ينطلق فيتم الصلح فيرسل الرو
  :مزمور اإلنجيل

  .عن طريق عمل الروح القدس" والرب ملك على جميع األمم" .. "صعد اهللا بتهليل"
  :إنجيل العشية
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٩٩ 

  .راجع إنجيل قداس يوم الجمعة من نفس األسبوع
  

  :مزمور العشية
  "وبروح رئاسي أعضدني" "إمنحني بهجة خالصك"هو صالة وتضرع لإلمتالء من الروح 

  :إنجيل باآر
  .ا نرى أعمال جديدة للروح القدس تضاف لما سبق ذكره في إنجيل القداسهن
للمعلم، ويعطي فهماً للسامعين ويعطي إفرازاً، هل التعليم بحـسب          ) البولس(هو يعطي كالم تعليم     "= يعلمكم"

  .الكتاب المقدس أم هو تعليم منحرف
سنة والروح القدس يـذكرنا     ٧٠ من حوالي    فالروح القدس ذكر يوحنا بكل كلمات المسيح التي قالها        "= يذكركم"

  .في كل ضيقة بآية تعزينا
  .هذا عن طريق تبكيته ومعونته"= ينقي لنأتي بثمر"

  :مزمور باآر
  .هذا هو عمل الروح القدس أنه يجدد طبيعتنا فنصلح للسماء"= وتجدد وجه األرض. ترسل روحك فيخلقون"

  :البولس
  .والمواهب تتكامل ونصير جسد المسيح الواحدنرى الروح القدس يعطي لكل واحد موهبة، 

  :الكاثوليكون
  .فهو يعلِّم" تعرفون كل شئ"لذلك . فالروح القدس يسكن فينا" = لنا مسحة من القدوس"

  :اإلبرآسيس
  .قصة حلول الروح القدس كما وردت في سفر األعمال



  )طقس صالة السجد (قطمارس الخمسين يوم المقدسة
 
 

١٠٠ 

ةطقس صالة السجد
  المقدمة

اإلبركسيس صباح يوم عيد العنصرة، ولما رأت أن هذا يرهق         كانت الكنيسة تقيم صالة السجدة بعد صالة         .١
  ).بعد الظهر(المصلين أرجأتها للساعة التاسعة 

لقد كنا على مدى عشرة أيام، من عيد الصعود إلى العنصرة نصلى لإلمتالء، وإحتفلنا صباحاً بعيد حلول                  .٢
  الروح القدس، فماذا نفعل اآلن بعد أن إمتألنا؟

  ).٣١:٤أع+ ٤:٢أع(متالء، فاإلمتالء ال حدود له أن نصلي لمزيد من اإل  - أ
وهكذا علمنا السيد   ) ٩:١رو(المملوء من الروح يقدم عبادة بالروح أي يقوده الروح في عبادته              - ب

والساجد الخاشع المنسحق   . هللا بالروح والحق  ) فالسجود أهم ركن في العبادة    (المسيح أن نسجد    
  )١٥:٥٧إش(أمام اهللا يسكن اهللا عنده 

ونحـن نـرى    . س صالة السجدة نهتم بذكر الراقدين، فنحن وهم نقدم السجود هللا، أي العبـادة هللا              في طق  .٣
األربعة والعشرون قسيساً ولهم عروش وتيجان نجدهم يخلعون تيجانهم ويسجدون هللا تـاركين عروشـهم    

ولى ينبغي أن   فإذا كان هؤالء ولهم هذه الدرجة العظيمة التي ال ندركها يفعلون هذا، فنحن باأل             ) ١٠:٤رؤ(
  .نقدم العبادة والسجود هللا

يوضع إناء فخاري مملوء جمراً متقداً ويوضع فيه بخوراً كثيراً وهذا يمثل المؤمنين المملـوئين بـالروح                  .٤
  -:الناري
فيضرم الروح الـذي فيـه      ) ١٣:١١لو( هم يصلون طالبين اإلمتالء، ومن يطلب الروح يعطي له           -أ

  )٦:١تي٢(
  :ي ينطلق يمثل البخور الكثير الذ-ب

I. إنتشار رائحة المسيح الزكية التي نشرها الروح القدس في كل العالم.  
II.              الطيب الذي إنسكب على الرأس، المسيح، يوم المعمودية، ها هو ينسكب على المجتمعين

  .للصالة، ويكونوا هم أيضاً رائحة المسيح الزكية
III.         دة لذلك يكثر التنويه فـي        الصلوات المرتفعة هللا من هؤالء المجتمعين للصالة بنفس واح

  .القراءات عن المحبة وطاعة الوصية
IV.              قطعاً الصلوات مرفوعة من األحياء المجتمعين في الكنيسة والراقدين الموجـودين فـي

  .الكل يقدم عبادة وسجود هللا الذي يستحق كل إكرام وخشوع. السماء
V.          لـصلوات تعـزي    من ضمن الصلوات المرفوعة، صلواتنا عن أحبائنا الراقدين، وهذه ا

  .أقرباء الراقدين إذ يشعروا بأن الكل أمام اهللا
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١٠١ 

يكثر التنويه عن المحبة وطاعة الوصايا اإللهية فبغيرهم ال إستجابة لصلواتنا، بل ال يكون لهـا رائحـة                   .٥
  .زكية

  : مرات٣إنجيل السامرية يقرأ  .٦
  .كنموذج رائع للتوبة.. .. .. .. في الصوم الكبير : األولى
  .لحديث المسيح عن الماء الحي.. .. .. لخمسين المقدسةفي ا: الثانية
  .لحديث المسيح عن السجود بالروح.. .. .. . في صالة السجدة : الثالثة

الصلوات التي نقدمها، نقدمها هللا وعيوننا على المجد المعد لنا في السماء فإنجيل الـسجدة األولـى نجـد                    .٧
ونقرأ .  الثانية نجد المسيح يعد بإرسال الروح القدس       وإنجيل السجدة . المسيح يصلي لآلب حتى نرى مجده     

هذين اإلنجيلين في خورس الموعوظين فالروح القدس وقت صالة المسيح الشفاعية في إنجيـل الـسجدة                
وبعـد  . وفي صالة السجدة الثانية نجد وعد المسيح بإرسال الروح القـدس          . األولى لم يكن قد أرسل بعد     

لذلك نـصلي   . وهذا يحملنا إلى حضن اآلب    ) ٢١:١كو٢(بتنا في المسيح    إرسال الروح القدس، فالروح يث    
إنجيل السجدة الثالثة نـسمع فيـه أن        . صالة السجدة الثالثة في الهيكل وهذا ما سيحملنا إلى حضن اآلب          

والروح القدس يقودنا في عبادتنا فنـنعم باألحـضان         . المسيح يعطي نفسه ماء للحياة خالل رحلة غربتنا       
  .وكأن الصلوات الثالث للسجدات الثالث هم تمثيلية. اإللهية
  .المسيح يطلب أن نرى مجده، وهذا تممه بفدائه -١
  .المسيح يعد بإرسال الروح القدس -٢
  .الروح يحملنا إلى أحضان اآلب ونحن ثابتين في المسيح -٣

  .لذلك نصلي هذه السجدة الثالثة في الهيكل
  "قدوس قدوس قدوس" بالثالث التقديسات هم ثالث سجدات لنتشبه بالسمائيين الذين يسبحون .٨
  )كما نجدها في الطلبات والشعب ساجد(عناصر التسبيح والعبادة  .٩

تسبيح اهللا على فدائه، إذ وهو الخالق غير المرئي تجسد وصار مرئياً ومات عنا وسحق الشيطان                 )١(
  .والموت

  .طلب الرحمة لألحياء واألموات )٢(
  .الطلب بمذلة فنحن غير مستحقين حتى للطلب )٣(
  .طلب الغفران ونحن ساجدين )٤(
  .طلب أن ترافقنا النعمة وأن يشددنا الروح ويعيننا لتنفيذ الوصايا )٥(
  .عبادة وتضرع )٦(
فنظل نطلب العمـر    . طلب اإلمتالء من الروح القدس، مع أنه حل علينا، لكن ال حدود لإلمتالء             )٧(

  .." طوبى للجياع والعطاش إلى البر"كله 
  .بخور المقدمتضرع أن يقبل اهللا طلباتنا مثل ال )٨(
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  )١١-٨:٤رؤ(السجود والميطانيات تصاحب الصلوات والعبادة تشبهاً بالسمائيين  )٩(
  . والسجدة الثالثة في الهيكلالموعوظين خورس في يعمالن والثانية األولى السجدتان .١٠
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١٠٣ 

  السجدة األولى
  )٣:٦-٢٣:٥تث (:النبوة

إذاً نفهم أن حفـظ     . ا عليه هو الروح القدس    وأهم خير حصلن  . فيكون لنا الخير  هي أمر اهللا لنا لنحفظ الوصية       
  .الوصية شرط لإلمتالء من الروح القدس

  )١٢:١٣-٢٨:١٢كو١ (:البولس
وأن الـروح القـدس يعطينـا       . ونرى أن أهم موهبة هي المحبة     . الروح القدس يعطي مواهب لبنيان الكنيسة     

. كما في لغز، وهذا موضـوع اإلنجيـل       بل يعطينا أن نرى المجد المعد لنا كما في مرآة           . المحبة كأول ثماره  
  .فعبادتنا هي عبادة فيها رجاء أن ندخل المجد

  )١٦-١:١٧يو( :اإلنجيل
وأن المسيح أعطانـا المجـد      . ويطلب عنا أن نكون في وحدة     . هو صالة المسيح الشفاعية األخيرة قبل صلبه      

المجد ، لن يتـصارع مـع أخيـه         ومن يدرك هذا المعنى أن لنا كل هذا         . الذي أعطاه له اآلب لنكون واحداً     
وهذا . وهذا لنكون واحداً  . والمسيح يطلب أن نرى مجده، لكن هذا لن يحدث بدون محبة          . ويكونون في شقاق  

  .وال وحدة بدون محبة. هو عمل الروح، والمحبة أول ثماره
 أجمـل أن    هوذا ما أحسن وما   ) ١٣٣(شكل الكنيسة المجتمعة تصلي ساجدة بنفس واحدة فيه تحقيق للمزمور           

وينسكب الطيب على الرأس المسيح ثم على اللحية، هذا الشعب المجتمع، ليمألها محبـة              .. يجتمع اإلخوة معاً  
  .وليكونوا واحداً مع بعضهم ومع المسيح، وبهذا يدخلون لحضن اآلب

  )١٠-٨:٦٩ (:المزمور
  . يؤدي للفرحفإذا كانت المالئكة تسجد فباألولى نحن وهذا"= إسجدوا له يا جميع مالئكته"
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١٠٤ 

  السجدة الثانية
  )٢٥-١٧:٦تث (:النبوة

وتحرير شعب إسرائيل من فرعـون      . هو حفظ أوامر اهللا   ) رمز لمجد السماء  (شرط أن ندخل لنرث األرض      
  .رمز لتحريرنا من يد إبليس بدم المسيح

  )١٧:١٤-١٣:١٣كو١ (:البولس
  .هي عن عظمة المحبة، وأهمية التنبؤ أي الوعظ

  )١٧:١١٣( :المزمور
  .بأن أرسل لنا الروح الذي وعدنا به= الرب ذكرنا وباركنا

  )٥٣-٣٦:٢٤لو (:اإلنجيل
وهـذا لإلشـارة    = أما هم فسجدوا  وعد السيد الرب لتالميذه بأن يرسل لهم الروح القدس وبعد صعوده نسمع             

  .ألهمية السجود بعد صعود المسيح
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١٠٥ 

  السجدة الثالثة
  )١٨-١:١٦تث (:النبوة

ى النبي أن يقدم الشعب عبادة هللا في عدة مناسبات وكانت كل مناسـبة رمـز لعيـد فـي                    اهللا يطلب من موس   
  .المسيحية
  .رمز لصليب المسيح= الفصح

  .تكون بال خطية) أيام رمز العمر كله٧(حياتنا بعد المسيح = ال يوجد عندك خمير
  .الكنيسة مكان عبادتنا= في المكان الذي يختاره الرب

  .يوما٥٠ًرمز لعيد العنصرة بعد )= عأسابي٧بعد (عيد الحصاد 
  .رمز لغربتنا في هذا العالم وأفراح األبدية= عيد المظال

  )٤٠-١٨:١٤كو١ (:البولس
  .نسمع فيه عن نظام العبادة في الكنيسة

  )٩:٧١+٢:٦٥ (:المزمور
  .هو عن العبادة والسجود هللا

  السامرية) ٢٤-١:٤يو( :اإلنجيل
  .السجود هللا بالروح والحق

  مشتعالً جمراً المملوء اإلناء
  :واآلن نفهم أن هذا اإلناء ما هو إالّ رمز للكنيسة التي يجتمع أوالدها

  .في محبة ووحدة بنفس واحدة وطائعين لوصايا اهللا )١
  .يسجدون هللا بالروح والحق أي عبادة في خشوع وإنسحاق يقودها الروح  )٢
  .شتعالًيصرخون هللا طالبين اإلمتالء فيمألهم الروح فيصيرون جمراً م )٣

  .والبخور رمز للمسيح في رائحته الحلوة
وهؤالء تكون صلواتهم صاعدة إلى     ) البخور(والمؤمنين يظهرون بحياتهم السابق ذكرها رائحة المسيح الزكية         

  .فوق مقبولة مثل البخور المتصاعد


