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  مقدمة
سنة   ر ال اد عب راءات األح ا عن ق ى فكرته ين ف ى اإلثن سبت إل ن ال ة م بوع العادي ام األس راءات أي . تختلف ق

ا نظام آخر           اد فله راءات األح ا ق ة     . فقراءات أناجيل األيام نجدها مرتبطة بالسنكسار أم رة معين دم فك فهى تق
وم       .  أحاد مرتبطة معاً   وآل قراءات األربعة  . تريد الكنيسة أن تصل هذه الفكرة ألوالدها       أتى ليصلى ي فالذى ي

األحد األول من الشهر يسمع فكرة معينة وتكمل هذه الفكرة حينما يسمع إنجيل األحد الثانى من الشهر وهكذا              
  .فتكون الكنيسة قد قدمت لشعبها فكرة متكاملة عن موضوع معين. حتى ينتهى الشهر
  :هر الذى يليه فمثًالة بين قراءات شهر وقراءات الشقبل أن هناك عال

نفس        ) النسىءبغض النظر عن شهر     ( نجد أن شهر مسرى وهو آخر شهور السنة          موضوعه هو محاسبة ال
ا  ا صنعناه بوزناتن ًا عم بنا يوم سنة واهللا سيحاس ذه ال ا إنتهت ه ينتهى آم العمر س و آصاحب األرض . ف وه

شهور السنة ويكون موضوع القراءات عن       ويأتى شهر توت أول     . سيسأل عن ثمار حقله وهل لنا ثمار أم ال        
  .التوبة فال ثمار بدون توبة، وهكذا ولنأخذ فكرة سريعة عن موضوع آل شهر

شهر األساسى   .  هو بداية السنة وأى بداية جديدة لإلنسان تلزمها التوبة         -:شهر توت  -١ فنجد موضوع ال
  .فة المسيح عيناه على معرتحومن يقدم توبة سيعرف المسيح، أى تنف. هو عن التوبة

ة             -: شهر بابة  -٢ ذه المعرف ه ه د ستكون ل .  يكلمنا عمن هو المسيح وآل من قدم توبة حقيقية من المؤآ
ة من خالل                          ل هى معرف ه ب ة خارجة عن ولكن مقدمًا علينا أن نعرف أن معرفة المسيح ليست معرف

 ).١٠،٩:٣فى ( ألعرفه ... الثبات  فيه آما قال بولس الرسول وأوجد فيه
  لخطية سبب لعدم ثباتنا فيه، والتوبة تعيدنا فاللثبات فيه ومعرفته      وا

زارع                -:شهر هاتور  -٣ ل ال دثنا عن مث ذلك يح ا        .  هو شهر الزراعة ل ة اهللا فين . والمقصود زراعة آلم
  الكتاب المقدس) ١والمقصود بكلمة اهللا 

  المسيح آلمة اهللا) ٢                             
اً            أما عن الكتاب المقدس      و روحي ا ننم د تجسد            .فبقدر ما نتغذى على آلمة اهللا بقدر م و ق ا عن المسيح فه  وأم

ل        " ومات وقام ليعطينا حياته، زرع فينا حياته آما قال بطرس الرسول             ى، ب مولودين ثانية ، ال من زرع يفن
  خلص بحياتهنلمسيح وحينما تسكن فينا حياة ا. ٢٣:١ بط ١مما ال يفنى بكلمة اهللا الحية الباقية إلى األبد 

ل           + ٢١:١لذلك قال بولس الرسول لى الحياة هى المسيح فى            . ١٠:٥ رو   ا ب ا ال أن مع المسيح صلبت فأحي
  ٢٠:٢المسيح يحيا فَى غل 

ك -٤ يالد -:شهر آيه هر الم و ش وم (  ه يالد ي د الم ك ٢٩فعي د  )  آيه ال بعي ستعد لإلحتف نحن ن ذلك ف ل
  .ى أربعة أحادالميالد عبر مجموعة من القراءات على مد

اتور أن المسيح                      إال أنه إستمرارًا للفكر الذى تقدمه الكنيسة عبر شهور السنة ، فلقد رأينا فى شهر ه
يالده العجيب من                        ذا بم ان ه زرع حياته فينا، وفى شهر آيهك نرى آيف بدأ المخلص هذا العمل؟ آ

  .عذراء 
ة -٥ هر طوب سده و -:ش سيح وتج يالد الم ن م تفدنا م ف إس رى آي ا ن ه هن ه وقيامت ذا . موت ان ه فك

ة نموت     صروشهر طوبة هو شهر عيد الغطاس الذى فيه إعتمد المسيح ، ف            . بالمعمودية نا بالمعمودي
ة ، و       ا بالمعمودي ه    صرنا مع المسيح ونقوم معه بحياته التى زرعت فين ا بحيات ه نحي ابتين في  ومن  . ث

  ٣:١٧صار ثابتًا فيه سيعرفه، ومعرفته حياة أبدية يو 
ه أى سي       -:رشهر أمشي  -٦ شبع ب ة ي ا شرحه       س من يعرف المسيح حقيق ذا م تغنى عن أى شىء آخر وه

ال         ة المسيح                  " بولس الرسول حين ق ضًا خسارة من أجل فضل معرف ى أحسب آل شىء أي ل إن ب
ح المسيح فى                  . يسوع ربى  ة لكى أرب ا أحسبها نفاي ياء وأن إذا  . ٨:٣الذى من أجله خسرت آل األش ف

ذى سنعرفه   آان شهر طوبة يكلمنا عن    أننا سنعرف المسيح إذ نثبت فيه، نسمع عن الشبع بالمسيح ال
ول ال                . فى شهر أمشير     سة تق أن الكني ر، وآ صوم الكبي ل ال أتى مباشرة قب والحظ أن شهر أمشير ي

ل فيها الجسد لتسمو الروح، وآلما إرتفعت الروح وسمت          نذتظنوا الصوم مجاعة فهو فرصة للتوبة       
 .ن يتعامل معها ويثبتها باألآثر فى المسيح فتعرفه أآثر وتشبع به أآثر إستطاع الروح القدس أ
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روح التوبة ينتهى بأن    بصوم التوبة ومن يحيا فيه حقًا       .  هذا الصوم المقدس     -:قراءات الصوم الكبير   -٧
وات   ن األم ائم م سيح الق اة الم ه حي دب في ة   ت د القيام ى بعي صوم ينته ذا ال اب ( فه ى آت التفاصيل ف

 ) صوم الكبير قراءات ال
 -: هذه تنقسم إلى قسمين-:قراءات الخمسين المقدسة -٨

صعود   - أ ى ال ة إل ن القيام ًا م ين یوم سيد  - :األربع صعود ال ال ب و اإلحتف رة ه ذه الفت ة ه  نهاي
اً       . المسيح للسماء وجلوسه عن يمين اآلب      ا مكان د لن ًا      . وآان هذا ليع ين يوم راءات األربع وق

دور حول  سيح ل-:ت دنا الم ا  آيف يع شفى إيمانن و ي سماء فه ى ال ه ف ون مع ه ونك صعد مع ن
بز الحياة وهو يعطينا ماء الحياة وهو لنا النور فى     وهو لنا خ  ). آما فعل مع توما   ( ف  الضعي

  .شرحه القراءات، أن المسيح لنا آل شىء توهذا ما . الطريق بل هو الطريق
د        -:العشرة األیام األخيرة   - ب روح الق ول ال د حل روح      وألنها تنتهى بعي س ، فهى تتحدث عن ال

ه      ىء ب ف نمتل دس وآي روح الق ا ال اذا يعطين دس ، وم سين   ( الق اب الخم ى آت يل ف التفاص
 )المقدسة

ة   -٩ هر بؤون شنس وش هر ب ودة     -:ش ات وبرم اد برمه صول أح دوار ف سنوى ال ارس ال ل القطم  أغف
ر والخمسين المقدسة      صوم الكبي ى ال ى فترت ع ف ا تق شنس ألنه اد   والنصف  األول من شهر ب  واألح

اد من  شهربؤونة                  ة األح شنس واألربع ع من شهر ب ذه  . الموجودة هى األحد الثالث والراب وألن   ه
روح                        ا عن ال روح القدس فهى تكلمن ول ال الفترة من شهرى بشنس وبؤونة تأتى مباشرة بعد عيد حل

ود     ة عن عمل الروح القدس الذى يعطينا ال       تالقدس فالكنيسة تحدثنا فى هذه األحاد الس       محبة والذى  يق
ا أن                         ذى يعطين سيح، وهو ال ا بمن هو الم ا، ويعرفن ة لبنائه ويدبر الكنيسة ويمألها بالمواهب الالزم
نكون خليقة جديدة ويطرد عنا أرواح الشياطين، هو يبكتنا ويعينا ليقدسنا وهو الذى يغفر خطايانا إذا               

ا أن ال نكف             " يدة  العطايا الج " ولذلك آله أسماه السيد المسيح      . إعترفنا بها  ه فعلين ذا آل ا ه وإذا فهمن
  .عن الصراخ لطلب اإلمتالء من الروح القدس

روح القدس فى                 -:شهر أبيب -١٠  رأينا فى شهرى بشنس وبؤونة أن الكنيسة تكلمنا عن عمل ال
سة، ملكوت اهللا               الكنيسة ولكن فى شهر أبيب نرى أهم عمل للروح القدس أال وهو تأسيس الكني

ه      على األرض،    وب أبنائ وم  .حيث يملك اهللا على قل د الرسل فنجد األحد       ٥ وألن ي  أبيب هو عي
ذا              وانين ملكوت اهللا أى أن من ينتمى له انى عن ق الية الرسل واألحد الث ا عن إرس األول يكلمن

زات  خالإنجيل ( الملكوت عليه أن يرجع ويصير آطفل واألحد الثالث نرى فيه البرآة     ) مس خب
سة ،  زك شعبه واألحد الرابع يكلمنا عن القيامة وبالذات قيامة لعا         فاهللا يحب أن يبار    ر لتقول الكني

  أننا آأوالد هللا يجب أن نموت ولكننا البد وسنقوم
ا أن     هو الشهر الكامل األخير من السنة وفيه الكنيسة تطلب من-:شهر مسرى -١١ آل واحد من

دم       ار التى ق ا تنتهى     يقف وقفة حساب مع نفسه، ويتساءل ما هى الثم ينتهى آم العمر س تها هللا، ف
ارك      ى ثم ن ه سألنى أي ام اهللا وي أقف أم سنة وس ذه ال عيف    . ه ه ض سان بأن ذر إن ى ال يعت وحت

ى    وخاطىء تقدم لنا قراءات األسبوعين الثانى والثالث ردًا على هذا العذر ، بأن السيد المسيح أت
ه            ًا ل دثنا عن عالمات          واأل. ألجل الخطاة ، ومن يعمل بوصاياه يصير أمًا وأخ ر يح سبوع األخي

 األيام األخيرة إشارة لنهاية العمر آما تنتهى هذه السنة وآما تنتهى صورة هذا العالم
  كرر نفسيهم أو ال يأتى يوم أحد وإن أتى ن أيام وقد يأتى ف٦ أو ٥ هو -:نسىءشهر ال-١٢
 .  أفكار األسبوع األخير من شهر مسرى    
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 هإنتهت السنة بشهر مسرى الذى آانت قراءاته تدور حول حساب النفس ، وما هو الثمر الذى قدم
 آو ٢إن آان أحد فى المسيح فهو خليقة جدیدة " آل منا بعد أن جاء المسيح وجعل آل شىء جدیدًا 

ا أن خصوصًا أن الكنيسة تلفت نظرن. وصارت األرض أى جسدنا معدًا ليعطى ثمار جيدة  " ١٧:٥
العمر سينتهى آما أن العام الحالى سينتهى وسنبدأ حياة جدیدة فى السماء آما نبدأ عامًا جدیدًا هنا 

وشهر توت هو أول شهور السنة الجدیدة وقراءات توت تشير لكيف نبدأ بدایة جدیدة . على األرض 
 ١( لمسيح من آل خطية وآل من یقدم توبة یطهره دم ا. والبدایة الجدیدة هى التوبة. ویكون لنا ثمر 

ویعود لإلتحاد بالمسيح فيكون له ثمر ألن حياته ستكون حياة المسيح، ومن له حياة ) ٧:١یو 
إذًا محور قراءات شهر توت هو التوبة ومن یقدم توبة ستكون . المسيح یصير بذرة حية ولها ثمار 

   لى ثمارله ثمار تفرح قلب اهللا وهذا رد على قراءات شهر مسرى ، أى آيف تكون
  

  قراءات األحد األول من شهر توت
  ٢٧-٢٢:١يع :                  الكاثوليكون١٠،٤:٢٩مز :      مزمور العشية 

  ٣٣-٢٥:١٣أع :                 اإلبرآسيس١٩-١١:١١مت :     إنجيل عشية 
  ١٩،٢٦:٣٠:     مزمور القداس                     ١٩،١:٣٠:     مزمور باآر

  ٣٥-٢٨:٧لو :   إنجيل القداس                ٢٧-٢٣:٢١مت :    إنجيل باآر 
  ١٩-١٢:١ تى ١:     البولس

  
  لماذا نقرأ هذا اإلنجيل؟

ساء                 د الن دان أعظم موالي ا المعم سمع عن يوحن سموات    من ولكن األصغر     . فى هذا اإلنجيل ن ه فى ملكوت ال
  -:وهذه البداية عن يوحنا لألسباب األتية. أعظم منه
ة سيعرف المسيح حين                       -١ دم توب آانت دعوة يوحنا المعمدان هى التوبة تمهيدًا لمجىء المسيح فمن يق

د الطريق           ( يبدأ خدمته    ا يع ان يوحن ذا آ وت             )مسيح للهك راءات شهر ت ذا هو محور ق ة ( وه ) التوب
 )موضوع الشهر الماضى شهر مسرى( لنعرف المسيح ونتحد به فيكون لنا حياة وتكون لنا ثمار 

  توت ٢الكنيسة تحتفل بذآرى إستشهاد يوحنا المعمدان يوم  -٢
شهد                      -٣ ديم وإست د الق و ينتمى للعه د، فه د الجدي ديم والعه يوحنا المعمدان هو حلقة الوصل بين العهد الق

و   دة ه سنة الجدي د األول من ال ا أن األح سيح فكم ق للم د الطري ان يمه ه آ سيح، ولكن ل صلب الم قب
 ط العهدينبديمة، هكذا يوحنا يراألحد األول بعد السنة الق

نحن                         -٤ ان شهيدًا ف ا آ شهداء ويوحن د ال روز عي د الني هذا اإلنجيل تقرأه الكنيسة فى األحد األول بعد عي
 .نذآره اليوم آشهيد

  
  األصغر فى ملكوت السموات

سيح    -١ ًا فالم نًا وقطع ا س دان هو المسيح األصغر من يوحن ا المعم أن األصغر من يوحن اك رأى ب هن
  .ظم من يوحنا المعمدانأع

و   -٢ سموات ه وت ال ى ملك غر ف سحق ، واألص ع والمن و المتواض غر ه ر أن األص اك رأى آخ هن
شهر أن                             راءات ال انى يتفق مع ق د والمعنى الث د آمن وإعتم د، وق د الجدي ذى ينتمى للعه المنسحق ال

د  فيوحنا ا. المؤمن التائب يرتفع قدره ويصير أعظم من أعظم مواليد العهد القديم      لمعمدان ينتمى للعه
ديم ألن                  . القديم د الق ق فى العه ان ينطب ل آ ردوس ب ا فى الف ق اآلن ويوحن ولكن هذا ال يفهم أنه ينطب

يم    ات ذهب للجح ين م و ح ا فه ة يوحن ت عظم ا آان اب   . مهم سوع ب رب ي تح ال د أن ف ا اآلن فبع أم
ة  ى رتب ضعه ف سة ت سماء، والكني ى ال دان ف ا المعم رار فيوحن ردوس لألب ة الف ذراء والمالئك د الع بع

مباشرة، وتصلى ليوحنا قائلة هيتينى ابريسفيا أما باقى الرسل والقديسين والشهداء فنقول لهم هيتينى              
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يم من              . إفكى ى الجح زل المسيح إل أن ن ة إنتهت ب ة مؤقت إذًا آية األصغر فى ملكوت السموات هى آي
ذهب ب    ه وي ه     قبل الصليب ليفتحه ويفك أسر القديسين الذين في ردوس آل فى رتبت م للف ة   .ه  هى إذًا آي

ى   " مؤقتة مثلما قال المسيح عن نفسه        ذه إنته   " أبى أعظم من ين اآلب         توه .  بجلوس المسيح عن يم
 إذًا قراءة األحد األول نرى فيها الدعوة للتوبة وعظمة التوبة وبالتوبة نعرف المسيح

  
ا من مجد      يدعونا أن نحب اهللا ونسبحه على ومزمور إنجيل القداس   ده لن رب   "  ما أعطاه لنا وما أع وا ال أحب

ة        .... يا جميع قديسيه     ما أعظم آثرة صالحك يا رب الذى إدخرته للذين يخافونك فاهللا إدخر لنا برآات عظيم
 عن  ومزامير عشية وباآر  .  أيضًا عن يوحنا المعمدان    أناجيل عشية وباآر  ونجد  .لم تعلن إال فى العهد الجديد     

ذا التوسل هللا               تسبيح اهللا عل   عليك  " ى عمله العجيب والمكانة التى رفع إليها اإلنسان، ويضيف مزمور باآر ه
د          ى األب ة                 " يا رب توآلت فال تخزنى إل يس ومع الخطي ا فى حروب مع إبل ا زلن نحن م ى      . ف م نحصل عل ول

  .الخالص النهائى بعد
ه لذلك علينا أن نظل فى صراخ متصل وصالة بال إنقطاع، وإتكال آامل عل        يئًا      .ي در أن نعمل ش ن نق ه ل فبدون

  ٥:١٥يو 
دفًا                                - :البولس بًال مج ان ق د آ ه بالمسيح فلق د إيمان ه بع ة فى حيات ولس الرسول عن عمل النعم ه ب  يحدثنا في

ًا، إذ               ة اهللا صار رسوًال عظيم تامًا وبرحم د                آومضطهدًا وش ى الجدي ديم الفاسد إل ل من الق من فالمسيح فإنتق
  )لتوبةعظمة ا( المملوء نعمة 
  "أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا"ثم نسمع قوله 

ع              يخلص الجمي تهم فالمسيح جاء ل ا آانت خطي ة مهم ذه    .وهذه دعوة للمؤمنين ليقدموا توب ولس تلمي دعو ب  وي
  .تيموثاوس أن يحارب المحاربة الحسنة فى خدمته ليدعو آل الخطاة إلى هذا المجد المعد

نخلص   -:كاثوليكونال ول     . قدم اهللا لنا آل ما هو ممكن لخالصنا وأعطانا نعمة تسندنا ل  ولكن هل نتكاسل ونق
  هنا يجىء الكاثوليكون من رسالة معلمنا يعقوب ليدعونا أن نعمل ال أن نسمع فقط دون عمل. النعمة تخلصنا
ولس ال            -:اإلبرآسيس ود      هنا نسمع أيضًا عن يوحنا المعمدان من خالل عظة ب ضًا      ورسول لليه سمع أي ا ن فيه

ليم سمعوا         . عن الخالص المعد لكل من يؤمن   اليهود فى أورش ذيرًا واضحًا، ف ولكن نجد فى اإلبرآسيس تح
ديهم               ين أي وات التى ب وا النب م يفهم ل ل المسيح ورأوه عيانًا لكنهم صلبوه إذ آانت عيونهم مغلقة فلم يعرفوه، ب

ونهم ة أعمت عي اذا؟ ألن الخطي ونهمال. لم م أعمى عي ى داخله ال . حسد ف ة تعمى القلب ف م أن الخطي إذًا نفه
سيح       رف الم ب فنع ين القل تح أع ة تف ا التوب سيح بينم رف الم ن    .نع ا ع سمع فيه د األول ن راءات األح  إذًا ق

ه              ع ب ى نتمت ا أن نعمل حت ه، ولكن علين سبحه علي ذى ن ؤمن وال الخالص العظيم الذى أعده المسيح لكل من ي
تح األعين فنعرف المسيح     . عميانًا آاليهود الذين صلبوا المسيح إذ لم يعرفوه   وال نكون    ( والتوبة هى التى تف

  . العظيمهومن عرفه يسبحه على خالص) وهذه آانت دعوة المعمدان 
  

  قراءات األحد الثانى من شهر توت
  ١٣-٥:٢ يع -:                         الكاثوليكون١٣،١٢:٧ -:مزمور عشية
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  ٢٨-٢١:١٠ لو -: إنجيل القداس                      ٣٩-٣٥:١ ر م-:إنجيل باآر

  ١٠:٢-١٢:١ تى ٢ -:البولس
  

  اإلنجيللماذا نقرأ هذا 
ة       . سمعنا فى األحد الماضى أن التوبة تقود للمعرفة     ا هى المعرف سمع عن م ا ن أن     . وهن دأ ب ل تب قصة اإلنجي

م ال تفرحوا    . الرسل عادوا وأخبروا المسيح بأنه صار لهم سلطان على األرواح النجسة بإسم المسيح        ال له فق
سوع  . طمارس لم يورد القصة آلهاولكن نالحظ أن الق. بهذا بل بأن أسماء آم آتبت فى السموات    بل بدأ بأن ي

و               . تهلل سان فه ه اإلن ا حصل علي سوع لم ل ي دأ بتهلي فالقطمارس الموضوع بإرشاد الروح القدس أراد أن يب
نهم              . لهذا أتى وهو تهلل ألن عمله قد نجح        ل ع ويقول الرب يسوع هنا أن هذا أعلن لألطفال الصغار الذين قي
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د األول   ل األح ى إنجي سموات  ا" ف وت ال ى ملك غر ف سيح  " ألص ؤمنين بالم ائبين الم سحقين الت أى المن
  ...ويقول السيد المسيح عنها...... والمعمدين ، هؤالء فهموا أسرار السماء

ه"  ن ل ن أن يعل ن ومن أراد اإلب و اآلب إال اإلب ن إال اآلب وال من ه د يعرف من هو اإلب يس أح سيد " ل فال
ة       المسيح يريد أن يكون لنا جمي      ن سر المعرف د أن يعل ه يري دًا هو أن . عًا السلطان على الشيطان ولكن األهم ج

ا  فحين نقول اآلب يعرف اإلبن فهذه تمامًا م  . وآلمة معرفة فى الكتاب المقدس تشير للوحدة         ا فى   " ثل قولن أن
 لنا أن نفهم   ولكن بعد تجسد المسيح وبعد أن يعتمد المؤمن ويتحد بالمسيح صار          " ١٠:١٤ يو   اآلب واآلب فىَ  

تم          " معنى المعرفة، ونفرح بما قاله السيد المسيح عنا نحن المؤمنين            فى ذلك اليوم تعلمون إنى أنا فى أبى وأن
وا                   " وصار لنا أن نفرح بقوله      . فَى وأنا فيكم   ا فيك ليكون َى وأن ا اآلب ف ليكون الجميع واحدًا آما أنك أنت أيه

  )٢١:١٧يو ( هم أيضًا واحدًا فينا 
ذلك    ما جزت عقولنا عن أن تفهم ما حصلنا عليه، فالسيد المسيح يعرف          وإن ع  ؤمن ل سان الم حصل عليه اإلن

م  . فرح وتهلل بأنه جاء إلى العالم وأن عمله الذى أتى من أجله قد نجح         قول المسيح لتالميذه ال تفرحوا بأن لك
ا عن      هو لنا بمعنى. سلطان على الشياطين بل بأن أسماءآم قد آتبت فى السموات  د إمتنعن ا ق رح بأنن  أن ال نف

الخطية أو قدمنا توبة وصار لنا سلطان على الخطية فاألهم هذا الذى حصلنا عليه أننا صرنا نعرف المسيح                     
وآأن اإلنتصار على الخطية هو     . أى إتحدنا بالمسيح وهذا ما سيعطينا أن تكتب أسماءنا فى ملكوت السموات           

شهادة              دخول المدرسة مثًال وهذا ال يفرحن      ى ال ا والحصول عل شهادة  . ا بشدة، بل ما يفرح هو التخرج منه وال
  .٢٠:٢هنا هى الثبات فى المسيح وهذا ما يعنيه أن تصير لنا حياة المسيح غل 

سمعوا أو                       م ي نهم ل ه ولك ويضيف السيد المسيح بأن آثيرين إشتهوا أن يسمعوا وينظروا هذا الذى حصلنا علي
  ينظروا

  "نع ألرث الحياة األبدية صماذا أ"  الذى سأل السيد ىثم تأتى قصة الناموس
اموس         " فسأله السيد    رد الناموس  " ما هو مكتوب فى الناموس أو آيف تقرأ الن رب إلهك من آل      ىف  تحب ال

  "إفعل هذا فتحيا" فقال السيد .... قلبك ومن آل نفسك
ذ            ىوس فالسيد يعنى أنت أيها النام     ىوإجابة السيد فيها تحدى لهذا الناموس       قضيت سنين عمرك تحاول أن تنف

ستحيل  ذا م ذا فهل نجحت؟ إسأل ضميرك لتعرف أن ه ال . ه ذى ق سيح ال دون الم ستحيل ب ذا م ًا ه " وقطع
  فنحن ال يمكننا أن نحب اهللا سوى بالروح القدس الذى يسكب) ٥:١٥يو ( بدونى ال تقدرون أن تفعلوا شيئًا 

ا   ى قلوبن ة ف م نحصل) ٥:٥رو ( المحب ى  ونحن ل سيح ف ا بالم سيح وإتحادن داء الم دس إال بف روح الق ى ال  عل
  .المعمودية

  "بقوتك يا رب يفرح الملك" ة السيد ح يحدثنا عن فر- :ومزمور القداس
ا            .  يحدثنا عن شفاء السيد المسيح لحماة بطرس ولكثيرين        -:وإنجيل عشية  شفاء لطبيعتن دم ال ى ليق ذا أت و له فه

  .ون لنا حياة أبدية الفاسدة التى فسدت بالخطية فيك
  المعونة لنشفى .  يحدثنا أن المعونة هى من عند الرب-:ومزمور عشية

شفيه          -:باآر وإنجيل ى لي  يحدثنا عن الكرازة باإلنجيل ، وهذا هو المطلوب أن يعرف آل واحد أن المسيح أت
  والحظ فال شفاء لنا اآلن إال بالتوبة . فتكون له حياة أبدية

رازة       يحدثن -:ومزمور باآر  ا        " ا عن الك ى األرض آله ه، أن             " صار إسمك عل ى المسيح ألجل ا أت ذا هو م ه
  )٤:٢ تى ١( يخلص آل أحد فهو يريد أن الجميع يخلصون 

ل فى سفر إشعياء                 شوك والحسك فى              " وهذه هى شهوة قلبه منذ األزل فهو القائ َى ال ى غيظ ليت عل يس ل ل
اً    ا مع ا وأحرقه أهجم عليه ال ف سك بح . القت ى  نصأو يتم لحًا مع صنع ص ى   . ى في صنع مع لحًا ي أش "( ص

 سر   إذًا الحياة األبدية لنا أى آتابة أسمائنا فى السموات آانت هى شهوة قلب السيد منذ البدء وهى               ) ٥،٤:٢٧
  .فرحته هنا
ذلك                   -:البولس ا ل اهللا يحفظ وديعتن ا ف  فنسمع فيه عن آالم الكرازة التى تصل لحد اإلستشهاد ولكن حتى لو متن

  ولكن آيف؟. وم، أى يوم القيامةالي
و               لفا ة، فحتى ل ذرة حي ه فصرنا ب اة المسيح التى                 دفن مسيح أعطانا حيات سبب حي دة ب ا شجرة جدي ا تخرج من

  .زرعت فينا
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بل إن خالص . وعلى آل خادم أن يتعب بال آلل لينال اإلآليل فخالص النفوس يستحق هذا التعب
  .النفوس مات ألجله المسيح

اثوليكون اة،       -:الك ال محاب ر، ب ل الفقي ى مث صغير والغن ا ال ر آم ل الكبي ادم أن يعام ى الخ ه أن عل سمع في ن
  فالمسيح حرر الجميع، والجميع صاروا أبناء اهللا إشتراهم المسيح بدمه ليحررهم

دثنا     .  سمع فيه عن إنتشار الكنيسة وإنتشار اإلنجيل وهذا يفرح المسيح  -:اإلبرآسيس وم يح ذا الي ل ه إذًا إنجي
ة       .ن العظمة والمجد الذى ينتظر التائب    ع ور مع الظلم  فالمؤمن إن لم يتب ينفصل عن المسيح فال شرآة للن

  ).١٥،١٤:٦ آو ٢(وال إتفاق للمسيح مع بليعال 
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  لماذا نقرأ هذا اإلنجيل
ه وصار                .  شهر التوبة  شهر توت هو   وقصة زآا هى قصة مثالية للتوبة فحين تاب زآا دخل السيد المسيح بيت

م   ن ظلمه ل م راء ولك ه للفق ذل اموال ستعدًا أن يب سيح  . م سيد الم ول ال سمع ق ذا  " ون وم صار خالص له الي
ى الح  "  دخول المسيح لبيت التائب أو قلبه أو حياته          -١وهنا نرى نتائج التوبة     ". البيت اة هى المسيح     ل  -٢" ي

ع آل شىء،                                    ه يبي ى أن ذا معن ه فى نظره وه د آل شىء قيمت سان شخص المسيح يفق ذا اإلن حين يكتشف ه
  فمضى وباع آل ما يملكه من آللىء ) المسيح( إنسان وجد لؤلؤة آثيرة الثمن " وراجع مثل السيد المسيح 

  )آل شهوات ومال الدنيا( 
ا رب أعطى نصف                     وهذا ما حدث مع زآا، فهو حين دخل ا         ذا ي ال هأن ه وعرف حالوة المسيح ق لمسيح بيت

ه،       .اموالى للفقراء ومن ظلمته شيئًا أعوض أربعة اضعاف        ان يجرى وراءه العمر آل  لقد صار المال الذى آ
  ٨،٧:٣آال شىء أمامه بعد أن عرف المسيح ، صار آل شىء آنفاية أمامه فى 

داء      "صار الخالص لهذا البيت   اليوم  " والنتيجة الهامة للتوبة هى الخالص       دم الف ، فالسيدالمسيح تجسد وق
  "إبن البشر جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. " لكن ال خالص بدون توبة. للبشر لنحصل على الخالص 

  
  -:سؤاالن
تش                . من الذى آان يبحث عن اآلخر      -١ ذى ذهب ليف هل آان زآا يبحث عن المسيح أم أن المسيح هو ال

اء      .  آالهما فالتوبة عمل مشترك بينى وبين اهللا       - :عن زآا؟ اإلجابة   ول أرمي أتوب    " لذلك يق وبنى ف ت
اب أحد                       " ١٨:٣١ألنك أنت الرب إلهى      ا ت ة م وال دعوة اهللا وعمل اهللا فى دعوة آل نفس للتوب . ول

و  ا ي ى خطايان ا عل ذى يبكتن دس ال روح الق ذا عمل ال ين ضعفاتنا رو . ٨:١٦وه ة ليع ويعطى معون
صليب           مزمور القداس سمع فى    لذلك ن  ٢٦:٨  التسبيح والتمجيد هللا الذى دبر لنا الخالص ليس فقط بال

ا                          ا ذهب لزآ ا آم يش علين ة، والتفت ا معون ة وإعطائن ا للتوب والفداء ، إنما بعمل متواصل وهو دعوتن
  "هى، ويتعالى إله خالصىلومن آلمات المزمور حى هو الرب ومبارك هو إ. حيثما آان

ق    -٢ داً              هل آانت العوائ ا والخالص؟ أب ين زآ ل حال ب ا         .  الجسدية حائ ا الجسدية وعاهاتن ل إن عيوبن ب
سيح   ة الم ق لمعرف ى الطري نا ه ه  . وأمراض ى قامت صيرًا ف ان ق ا آ نالحظ أن زآ عوده  . ف ان ص وآ

ق خالصه فكل األمور         هآان عما ) ٩يو  ( وهكذا المولود األعمى    . للجميزة هو طريق خالصه     طري
اة سمعان وفى     إنجيل العشية ونسمع فى ٢٨:٨و  ر.... تعمل معًا للخير    عن إبراء السيد المسيح لحم

ة       إنجيل باآر  د المائ سيد المسيح لغالم قائ انى أممى    (  نسمع عن شفاء ال ة والث ى يهودي سيد  ) األول فال
ع   . المسيح أتى لشفاء طبيعتنا من أثار الخطية التى دمرتنا وهذا هو الخالص    ى للجمي ولكن  . وهو أت

ا لحق                   علينا أ  ن نفهم أن المقصود بالشفاء ليس هو الشفاء الجسدى من أمراضنا الجسدية، بل شفاء م
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د              . طبيعتنا من فساد، لنستعيد الخالص الذى فقدناه       ى ال نفق فهدف المسيح األساسى هو الخالص حت
 .والمرض الجسدى الذى يسمح به اهللا هو وسيلة لشفاء النفس آما حدث مع بولس وأيوب. أبديتنا

  
  فاء طبيعة اإلنسانش

فهم ما لحق بطبيعتنا من فساد نشير لما حدث مع موسى إذ رأى جزءًا بسيطًا جدًا من مجد اهللا                    لكى ن  -١
ا                         د أن أخطأن ا اآلن بع ارن مع حالن ة وق ان وجه آدم وحواء فى الجن ... فلمع وجهه فكم وآم آان لمع

ة و                   تتغير طبيع ه س ه أن سمع عن ائى ن ة أى الخالص النه صورة  ) تواضعنا ( ضاعتنا   وشفاء الطبيع ل
  ٢١:٣جسد مجده فى 

شر            -٢ ى الب ا سلطان عل سمع       .... صارت الخطية له د الخالص ن د            " وبع م بع سود آ ن ت ة ل إن الخطي ف
 )١٤:٦رو ( ألنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة 

سان         -٣ ى اإلن يس سلطان عل سمع     .... صار إلبل د الخالص ن ى     " وبع سلطان أن تدوسوا عل تكم ال أعطي
 )١٩:١٠لو ( يات والعقارب الح

سمع       ).... ٢٠:٣٣خر   ( ال يرانى اإلنسان ويعيش     " بعد الخطية آان حالنا      -٤ د الخالص ن ذ  " وبع حينئ
 )١٢:١٣ آو ١( سأعرف آما عرفت + وجهًا لوجه 

سيد المسيح عن الخالص               . بعد الخطية أغلق أمام وجوهنا الفردوس والسماء       -٥ ول ال " ولكن سمعنا ق
 )٢٠:١٠لو ( م قد آتبت فى السموات إفرحوا بأن أسماءآ

 )١٩:١٤غل ( حتى على األرض نصبح صورة للمسيح  -٦
 .نفهم من هذا أن شفاء المسيح للمرض آان يشير لشفائنا من الطبيعة الفاسدة -٧

ه    ومزامير عشية وباآر   ه  .  فتتضمن اإلعتراف هللا بعجائبه والخالص الذى دبره والتسبيح له واإلتكال علي وأن
  . األمم بأعمالهعلينا أن نخبر

ق الخالص                      -:البولس رب طري م ال دأ معه روح القدس لمن ب ال ال الروح يعطى     . نسمع فيه عن بعض أعم  ف
ة اهللا   ل بحكم دهر، ب ذا ال ن ه ست م ة لي وة وبحكم روح والق ان ال ه ببره ون آالم ولس أن يك روح . لب وأن ال

سمع          " قال عنها   القدس يعطينا أن نتلمس ما أعد لنا من أمجاد لم يستطع بولس وصفها ف              م ت ره عين ول ما لم ت
ا بروحه       . به أذن، ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده اهللا للذين يحبونه            و    ١( فأعلنه اهللا لن ولكن  ) ١٠-٩:٢ آ

سلم روحى                     دًا ل ة ج سماء هى درجة عالي اد ال روح عن أمج علينا أن نفهم أن هذه الدرجة التى فيها يكشف ال
  .رجاته التوبةيجب أن نصعده خطوة خطوة وأول د

اثوليكون  ا  -:الك ان غربتن سير زم ا أن ن ى الخالص لكن علين د حصلنا عل ًا ق ه حق اثوليكون أن ا الك ا ينبهن  هن
  )١٢:٢فى (  بولس الرسول تمموا خالصكم بخوف ورعدة هوهذا قال. بخوف ونكون قديسيين فى آل سيرة

سيس س - :اإلبرآ اوم للكني شاول الطرسوسى المق ًا ف ه نموذج رى في سيح ن ى . ة وللم ة اهللا إل ول بنعم ذا تح ه
وه   ه ليقتل شاوروا علي ود فت ذى أزعج اليه يم ال ول العظ ولس الرس ى  . ب ة ف وة اهللا العامل رى ق ا ن ى أنن والمعن

ًا         . أوالده، لكننا نرى حروب إبليس ضد الكنيسة، ولكن هذه الحروب تفشل دائماً            ل إن اهللا يعزى أوالده دائم ب
ى   سة ُتبن ستمر الكني وة    فهى: وت ا أى ق وى عليه ن تق سيح التى ل سة الم ة   .  آني ى نهاي ات ف ذه األي ى ه ا أحل وم

 آانت   أما الكنيسة فكان لها سالم، وآانت ُتبنى وتسير فى خوف الرب، وبتعزية الروح القدس             " اإلبرآسيس  
  )٣١:٩أع ( تتكاثر 
  

  قراءات األحد الرابع من شهر توت
  ١٢-٨:٣ يو ١ -:          الكاثوليكون                 ٥،٤:٣٢ -:مزمور عشية 
  ٤٢-٣٦:٩ أع -:                     اإلبرآسيس٢٦-١٨:٩ مت -:إنجيل عشية 
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  لماذا نقرأ هذا اإلنجيل
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ود للخالص           ة           . أناجيل شهر توت تحدثنا عن التوبة التى تق رأة الخاطئ سمع عن الم داس ن ل الق ا فى إنجي وهن
سيد المسيح                       ة لل ام وليم د أق ان ق ذا آ سى، وه ى بيت الفري ارورة طيب          . التى دخلت إل ا ق رأة ومعه وأتت الم

يح عند قدميه، وإبتدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها،           وأخذت تبكى وهى واقفة من وراء المس      
  .وآانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب

رأة الخاط                           ة؟ درس الم ة المقبول ا خالص؟ وآيف تكون التوب ة  هنا نرى آيف نقترب من المسيح ليكون لن ئ
  .قترب من المسيح لنخلصيعلمنا آيف تكون التوبة وآيف ن

يئاً    الشعور بأننا خطاة ال    -١ ستحق ش سنا       .  ن ل نمقت أنف الكم التى            " ب ذآرون طرقكم وآل أعم اك ت وهن
ز     تم ح ى فعل شرور الت ع ال سكم لجمي ون انف ا وتمقت ستم به ز  + ٤٣:٢٠تنج ظ أن . ٣١:٣٦ح والح

سها           اوة المسيح             .المرأة لم تطلب شيئًا فهى تشعر أنها خاطئة، وتمقت نف ارة ونق ين طه ارن ب  حين تق
دم               . جاستها تشمئز من نفسها   الجالس أمامها وبين ن    ل أن تبكى فى ن . فال تجد نفسها قادرة أن تطلب ب

سة         . وهذا هو الطريق الصحيح لإلقتراب من المسيح       ا الكني ه لن اهن  . وهذا هو الطريق الذى تعلم فالك
ا رب إرحم      " ويردد الشعب   ...." إذآر يا رب آذا وآذا    " يصلى قائًال    ستحقين أن        " ي سنا م ا ل أى أنن

ة              نطلب هذ  رًا طلب ا رب إرحم   "ا الشىء بل ال نطلب سوى رحمتك يا رب ولذلك تكرر الكنيسة آثي ي
  "ارة ويطلب آمن هو مستحقجسأن يقف شخص فى " لكن هناك طريق خاطىء للبعض " 

 تقبيل قدمى السيد المسيح آما فعلت المرأة أى نستعطفه ونحاول أن نرضيه ونظهر محبتنا له  -٢
سيد        ) ١٥:١١ آو   ١( الشعر هو عالمة مجد المرأة       و -:مسح الشعر فى القدمين    -٣ دمى ال ومسحه فى ق

 .أى أننا نضع آل مجد لنا فى هذا العالم تحت قدميك يا رب 
ا فعل                    : سكب الطيب  -٤ سيد، آم دمى ال والطيب ثمنه غاٍل، والمعنى سكب آل ما هو غاٍل عندنا تحت ق

 .أعطى نصف أموالى للفقراء" زآا أيضًا 
 ز عن التعبير عن عظم الخطية عالمة العج-:الدموع -٥

  وماذا حصلت عليه هذه المرأة فى مقابل ذلك
   خالصها-٢ غفران خطاياها                          -١

دموع             ه، أو أن ال ذى نالت ذا ال دم اإلستحقاق لكل ه وهنا نقول أن الدموع قد تعنى شيئًا آخر ، هو إحساسها بع
  المخلص تعبير عن الحب الذى إشتعل فى قلبها نحو 

دموع       والرب يُ . والحظ أن دموعها آانت من الكثرة حتى أنها بللت قدمى المخلص           ى    " غلب من ال حولى عن
  )٥:٦نش ( عينيك فإنهما قد غلبتانى 

وءًا                     رأة ممل هنا نرى محبة متبادلة ، ونرى قلب الرب يسوع مغلوبًا من محبة المرأة ودموعها ونرى قلب الم
  .لهامحبة لهذا المخلص الذى غفر 

  
  من الذى بدأ بالحب؟

ذى عَ               ان؟ من ال ذا المك المرأة له ة                َفَربل ما الذى أتى ب د لمست محب ا؟ لق افر للخطاي ا بشخص المخلص الغ ه
  ).١٩:٤ يو ١( الرب قلبها أوًال فنحن نحبه ألنه قد أحبنا أوًال 

ة س   اك مقابل ان هن ا آ ة، ربم ة طيب ا آلم ال له ا ق شجعة، ربم رب نظرة م ا ال ا نظر له ال نعرف ... ابقةربم
ن  م يعل اب ل دأ ونحن ......  والكت م أن اهللا يب ع آل نفس المه ى التعامل م ة خاصة ف ه طريق اذا؟ ألن اهللا ل  لم

ين اهللا         . نستجيب الرب له طريقة خاصة يجذب بها آل نفس، والتوبة آما سبق وقلنا هى عمل مشترك بيننا وب
  "١٨:٣١توبنى فأتوب ألنك أنت الرب إلهى أر " 
ذلك                          فهذ ا ، ل سابق خطاياه ة ل ا نظرة إهان م ينظر له ا ل ه المرأة لمست محبته وتشجيعه، عرفته آغافر للخطاي

  .        الت الخالصنإنسكبت أمامه وإقتربت منه بطريقة صحيحة ف
  خلص شعبك وبارك ميراثك. الرب عز شعبه وهو مؤازر خالص مسيحه " مزمور القداس لذلك نسمع فى 

سيد المسيح         والشعور بعدم اإلس   ا ال د بطالون                " تحقاق علمه لن ا عبي ول أنن ر نق ا آل الب ذا    "إن فعلن وعكس ه
دم                        ه ق شعر أن ان ي نجده فى موقف الفريسى الذى دعا المسيح، وهو قدم الكثير من أمواله لهذه الوليمة، لكنه آ

دم اإلستحقاق فنالت الخالص،                      ًا شاعر بع ًا تائب دمت قلب م يحصل        شيئًا للمسيح، أما المرأة فق سى فل ا الفري أم
  .على شىء
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ه         . ونالحظ أن مسلك الفريسى هو مسلك الكثير منا        شعر أن فمن يصوم أو يصلى آثيرًا أو يخدم المسيح وهو ي
ه  ( يقدم شيئًا للمسيح يظن أنه صار يداين المسيح        داين المسيح سريعًا     ). أى أنه جعل المسيح مديونًا ل ومن ي

د صمت       .... ونحن نفعل هذا حين نقول    ..." لو آان هذا نبياً   " ريسى  ما يدين المسيح آما فعل هذا الف       ا رب لق ي
  .لك وصليت لك فلماذا تسمح لى بهذه التجربة

  .درس المرأة الخاطئة هو أحلى درس عن التوبة موضوع شهر توت
م            : وفى إنجيل العشية وإنجيل باآر     ة     نسمع عن إبراء السيد المسيح لنازفة الدم وإقامة إبنة يايرس ث راء إبن  إب

ا مُ    ... هذه برآات التوبة  . الكنعانية ة            ًاربَ َعشفاء طبيعتن شفاء الطبيع شفاء الجسدى آرمز ل ا بال رى    .  عنه ا ن هن
ا                       ة اآلب فى شفاء طبيعتن ًا عن رغب السيد المسيح يقبل الغرباء والخطاة، ويشفى الجميع ويقيم الموتى، إعالن

  هذا لمن يقدم توبة.. وأن تكون لنا حياة أبدية
ديم  "  ألن آلمة الرب مستقيمة      ": مزمور العشية  ده     . هو َوَعَد بالخالص عبر العهد الق ذ وع د نف ا هو ق . " وه

سيد المسيح            " إمتألت األرض من رحمة الرب       ال ال اه فى آل أعم م       . " هذا رأين ة والحك ذا  " يحب الرحم ه
  رأيناه على الصليب محكومًا عليه رحمة بالبشر 

   ويكمل شفاء طبيعتنا بجسد ممجد هليكمل خالص" نتظر الرب أنفسنا ت "-:مزمور باآر
م   . نسمع فيه إمتزاج األلم بالتعزية    : البولس د اهللا    ( ففى رحلة غربتنا على األرض البد من األل و أداة فى ي فه

  ولكن مع آل ألم هناك تعزية والنهاية نسمع فى البولس أن اهللا يقيم من األموات) لشفاء طبيعتنا 
ول         -:نالكاثوليكو ة ويق ة       "  ففيه يدعونا معلمنا يوحنا للتوب َد من اهللا ال يفعل خطي وأوالد اهللا " إن آل من ُوِل

شياطين يفقد الخالص... ظاهرون وأوالد ال ر س صنع الب م الخالص ، ولكن آل من ال ي سيح تم سيد الم . فال
  فالرسول يحرضنا على فعل البر حتى ال نفقد هذا الخالص 

والمقصود أن آل من     . وطابيثا آانت تفعل البر   . فيه عن قصة طابيثا وإقامة بطرس لها       فنسمع   -:اإلبرآسيس
  .يصنع البر البد وسيحيا لألبد

  .إذًا المعنى أن التوبة تقودنا لحياة أبدية
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א 
  

ين اهللا و          . شهر توت حدثنا عن التوبة الالزمة لتكون لنا ثمار         ول      وألن التوبة هى عمل مشترك ب ا يق ى آم بين
رب إلهى أر              " أرمياء النبى    أتوب ألنك أنت ال وبنى ف الى             " ١٨:٣١ت شهر الت ه، أى ال ل شهر باب أتى أناجي ت

ساقطة                         ى ال شفى طبيعت ى لي و أت ا وشافى األمراض فه لشهر توت شهر التوبة وتقدم لى المسيح غافر الخطاي
ة      ) نى  األحد الثا ( ونجد فى األسبوع الثانى     .  ليعطيها حياة  ةالميت ى الطبيع المسيح وله سلطان على البحر وعل

ع                    . وإمتألت السفن بالسمك بكلمته    شياطين ونجده فى األحد الراب ى ال سلطان عل ه ال وفى األحد الثالث نجده ل
ة والموت                           . يم الميت   قي سلطان أن يحررك من سلطان الخطي ه آل ال ادر ول ى أن المسيح ق ول ل فالكنيسة تق

   تقدم توبة فيكون لك ثماروإبليس فهل تقبل أنت أن
دثنا                    ه لتح ل شهر باب أتى اناجي ة سيعرف المسيح وت فى شهر توت آلمتنا الكنيسة عن التوبة، ومن سيقدم توب

  "فطوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينون اهللا. " وآل من قدم توبة سيعرف من هو المسيح. عمن هو المسيح
  افى األمراض نجد المسيح هو غافر الخطايا وش-:األحد األول

انى   م القصة           -:األحد الث سمك وتفه سفن بال ه إمتألت ال ة وبكلمت ى البحر والطبيع ه سلطان عل  نجد المسيح ل
  اهم بشباآهدرمزيًا عن إيمان الكثيرين والكنيسة تصطا

  نسمع عن سلطان المسيح على الشياطين وشفائه للمجنون األعمى األخرس : األحد الثالث
ايين       نسمع فيه : األحد الرابع  ة المسيح             .  عن إقامة المسيح إلبن أرملة ن اك ثالث قصص إلقام ونالحظ أن هن

سأله أحد        . ألموات ة الميت دون أن ي ا إلقام دم فيه . والكنيسة إختارت هذه القصة بالذات هنا ، ألن المسيح تق
سألون المسيح عمل المعجزة                 ى أن المسيح      . أما فى القصتين األخريتين، نجد أشخاصًا ي ذا يعن دم من    وه  تق

اك حل              ل المسيح أن هن ان أحد يتصور قب ه، فهل آ ا من الموت دون أن يطلب أحد من شفاء طبيعتن سه ل نف
  لمشكلة الموت

سة جسده،   ) ١٧:٥ آو  ٢( هذا الشهر يقدم لنا المسيح الذى أعطانا خليقة جديدة           غافرًا خطايانا ، مؤسسًا للكني
ا   . ن سلطان إبليس، وهو أخيرًا يعطينا حياة أبدية       رازقنا لنحيا أيام غربتنا على األرض، محررنا م        فهو يعطين

  .منا بعد أن نموت جسديًايأوًال أن نقوم من موت الخطية وأخيرًا يق
  

  قراءات األحد األول من شهر بابه
  ٥:٢ – ٢٢:١ بط ١:                      الكاثوليكون١:٦٦ -:مزمور عشية
  ٤٣-٣٦:١٣أع : آسيس         اإلبر٢١-١٥:١٤ مت -:إنجيل عشية
  ٢،١:٣٣:    مزمور إنجيل القداس                 ٢،١:٦٢: مزمور باآر
  ١٢-١:٢ مر:  إنجيل القداس            ٢٠-١:٢٨مت : إنجيل باآر

  ٦:٣  -١٢:٢ آو ٢: البولس
  

  إنجيل القداس
  -:يقدم لنا المسيح غافر الخطايا ومعطى الشفاء ونالحظ فى اإلنجيل

 فى البيت إجتمع الكل حول البيت وأتوا للشفاء ،فرائحة المسيح الزآية تجذب الكل             حين ُوجد المسيح   -١
د سيكون خادم            ... والسؤال  . لها ًا يجذب الكل     لو ُوجد المسيح فى إنسان ماذا سيحدث؟ بالتأآي ًا ناجح

  . المسيح الذى فيه شفاء لهمله ليجدوا فيه
ذا  .  أن أصدقاء المفلوج ثقبوا سقف بيتهماذا حدث لصاحب المنزل؟ لقد أصابته بعض الخسائر إذ     -٢ وه

ا وئين ب دام الممل ادة للخ ا يحدث ع م بعض  لم اجمهم فتحدث له يهم ويه شيطان عل يج ال روح ، إذ يه
 .الخسائر

 .هل يعرف أحد اسماء األصدقاء ؟ ابدًا فالخادم الحقيقى ينكر ذاته -٣
دأ   -٤ م يب ذلك ل ا ل بب أوجاعن ة هى س ر أن الخطي ا أن يظه سيح أراد هن اهر أو الم شفاء المرض الظ  ب

ة صحة للجسد                          شفاء من الخطي ل اراد أن يظهر أن فى ال وج، ب األعراض الظاهرة وهى شلل المفل
 يجب نزعها ليشفى اإلنسان" أم القيح " والنفس والروح، فالخطية هى 
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ى أصدقاء الخاطىء                      -٥ سماء، وعل ه التحرك نحو ال الخطية تسبب لإلنسان شلًال روحيًا ال يستطيع مع
 . يساعدوه بصلواتهم واصوامهمأن

 .عالمة الصحة هى حمل السرير، وعالمة صحة الخاطىء قبوله حمل صليبه -٦
ذلك                 -٧ ة ل داس     ما أعظم ما صنعه المسيح لنا، إذ حلنا من رباطات الخطي سمع    ففى مزمور الق فى  "  ن

دثنا عن معجزة الخم        وإنجيل عشية فهو يستوجب أن نسبحه لألبد      " آل حين تسبحته فى فمى     سة  يح
ة والجسدية               . األرغفة والسمكتين وإشباع الجموع، وذلك ألن يسوع هو مصدر آل البرآات الروحي

ة وهو             رآة روحية حصلنا عليها هى سر اإلف      وأآبر ب  ه معجزة الخمسة األرغف خارستيا الذى تشير ل
ا    د صار الم                     . يعطى لغفران الخطاي ل لق نفس ب فاء لل ا وش ران الخطاي ا غف دم لن ه ق سيح فالمسيح بفدائ

ذه هى   " فمن يعرف المسيح يشبع وتكون له حياة أبدية .  والجسدىىمصدر الشبع الروحى والنفس   ه
 ٣:١٧يو ... الحياة األبدية أن يعرفوك

ا      " نسمع فيه    : ومزمور عشية  ا ويبارآن ة         " يترآف علين و مصدر آل برآ سمع فى المزمور صالة        . فه ون
  م الخاطىء فيشبعوا من برآات المسيححتى يعرف آل األمم خالص الرب، ويترآوا طريقه

د صولحنا مع اهللا بموت      . "  يحدثنا عن القيامة مصدر آل البرآات        :وإنجيل باآر  ألنه إن آنا ونحن أعداء ق
  )١٠:٥رو ( إبنه فباألولى آثيرًا ونحن مصالحون نخلص بحياته 

ل   ا غ ا فين سيح يحي سيح  . ٢٠:٢فالم ا الم ى يعطين اة الت ذه الحي ى سإوه ا ه ًا . ر خالصناياه دنا أموات ا ع فم
ذاتها      ة ومل ضنا للخطي ا ورف ر قوتن ى س ة، وه اة أبدي ى حي ه فه ا حيات اة ألنه ذه الحي اء وه ل أحي الكين، ب . ه

ا فى                        ا به اة نحي ا حي ل أعطان ة ب فالمسيح غفر خطايانا حقًا، ولم يترآنا ضعافًا معرضين للسقوط والموت ثاني
  .دية فى السماء فى مجدقوة هنا على األرض ثم تكون لنا حياة أب

  .وألهمية فصل القيامة هذا، تتكرر قراءاته آثيرًا فى إنجيل باآر أيام األحاد ألن المسيح قام يوم األحد باآرًا
ى        . يحدثنا عن إشتياق النفس وعطشها هللا الذى دبر لها آل هذا الخالص            : ومزمور باآر  نفس تبكر إل ونجد ال

وم اهللا أى تبدأ بالذهاب إليه باآر آل         ا         ... ي ا وقيامته صها وحياته يس هو مخل ة     . أل اة األبدي ذهب والحي فلمن ن
  .والخالص عنده ونسمع عن إشتياق النفس أيضًا لترى قوة ومجد المخلص

ا  قولكن شكرًا هللا الذى ي    " نسمع فيه نتائج هذه الحياة التى أعطاها لنا المسيح الذى صار يحيا فينا            : البولس ودن
ة               فى موآب نصرته فى المسي     ا رائحة المسيح الزآي ان ألنن ح آل حين ويظهر بنا رائحة  معرفته فى آل مك

ة                         ..." هللا شرت رائحة المسيح الزآي د إنت سيح، إذ ق ه الم ذى دخل  فى آل      وهذا ما حدث مع صاحب البيت ال
ه تنت            . مكان ، وعرف الناس أن المسيح فى البيت فأتوا بالمفلوج          ا حيات ا وتكون لن شر وحين يسكن المسيح فين

  .رائحة المسيح الذى فينا ونستطيع أن نشهد له ونخدمه
اة       : الكاثوليكون اد                . نرى فيه الطريق للحصول على هذه الحي دون جه ة ب اد فال توجد نعم والطريق هو الجه

ة           "وال حياة للمسيح فينا بدون أن نجاهد لنطهر أنفسنا           ة األخوي الروح للمحب طهروا نفوسكم فى طاعة الحق ب
  .ومن يفعل يعطيه المسيح حياته. ء فأحبوا بعضكم بعضًا من قلب طاهر بشدةالعديمة الريا
بهذا يتبرر آل مؤمن من      . بهذا ينادى لكم بغفران خطاياآم    ..." يحدثنا عن المسيح غافر الخطايا    : اإلبرآسيس

اموس موسى             ه بن روا من سي                 " آل ما لم تقدروا أن تتب ؤمنين بالم ا صرنا آم ة التى به سمع عن الطريق م ن ح ث
  أى المسيح" أما الذى أقامه اهللا فلم يرى الفساد " أحياء به أى قيامته 

  
  قراءات األحد الثانى من شهر بابة

  ٦:٤-١٣:٣يع :                           اإلبرآسيس ٢:٦٦: مزمور عشية
  ٣:١٥ -٢٤:١٤أع :                الكاثوليكون٢٧-٢٤:١٧مت : إنجيل عشية
  ٢،١:٦٥:                       مزمور إنجيل القداس  ٤،٣:٦٢: مزمور باآر

  ١١-١:٥لو :                      إنجيل القداس٨-٢:١٦ مر: نجيل باآرإ
  ١٥-٥:٤ آو ٢: البولس

  
  لماذا نقرأ هذا اإلنجيل



  قراءات األحاد
 

  ١٣

ان       . سيحأناجيل شهر بابة تقدم لنا فكرة عمن هو الم         ه م ه سلطان         وهنا نسمع عن المسيح أن ذى ل ا ، ال  ح العطاي
ادة    . على البحر وعلى الطبيعة وعلى رزق اإلنسان       ذ رمز لزي وآثرة السمك فى الشبكة الذى إصطاده التالمي

صيادين            سة، وأن ال شبكة رمز للكني سفينة وال ل أن ال بكتها، أو ق سة فى ش عدد المؤمنين الذين تصطاهم الكني
  .آانوا الرسل فى هذه القصة، وهم خدام الكنيسة فى آل زمان

سان      ". ولكن بكلمتك نطرح الشباك   . قد تعبنا الليل آله ولم نصطد شيئاً      "  سمعان   والحظ قول  ا عمل اإلن فمهم
سفينة  " ٥:١٥بدونى ال تقدرون أن تفعلوا شيئًا يو " بدون المسيح فال فائدة من شىء       والحظ أن المسيح فى ال

عمق محبة  "  لمن يحيا فى العمق      ولكن البرآات الروحية ال تأتى إال     . أى فى حياتى فهذا يعنى البرآة الكثيرة      
أخرج عنى يا رب فإنى رجل خاطىء  "والحظ قول بطرس ". تقدم إلى العمق" اهللا ومعرفة اهللا، وهذا معنى  

ذه البرآات                 ".  دم اإلستحقاق له شعور بع ذا هو   . قطعًا بطرس ال يريد أن يفارقه المسيح لكنه تعبير عن ال وه
  "ير مستحق لكل برآات اهللاأنه غ"شعور آل من يحيا مع اهللا بصدق 

د أن يصبح بطرس صيادًا                            اس، ولكن بع صيد الن شير ل ا ت ى المعجزة، أنه والمسيح بنفسه بعد ذلك فسر معن
ة آالف للمسيح بعظة واحدة                   ى بثالث ا أت ال        : للناس سيظل يذآر هذه المعجزة، وحينم ذآر المعجزة وق ه ت لعل

  .لست أنا من أتى بكل هؤالء بل هو المسيح
ذا بعمل اهللا               . هللوا هللا يا آل األرض     " -:ور اإلنجيل مزموفى   ان ه وفير إذ آ هو تهليل التالميذ على الصيد ال

وم أن آمن              . فهم يسبحونه  وم الخمسين ي ه    ٣٠٠٠وهو تهليل بطرس ي سة هللا       .  شخص بعظت ل الكني وهو تهلي
  دائمًا على برآاته

ة بإستار إصطاده بطرس من                -:إنجيل العشية  ع الجزي ه قصة دف أمر من المسيح           في سنارة ب ذه  .  سمكة ب وه
ا في                 اد فى بطنه    ج معجزة تشير لنعمة المسيح، فبطرس بأمر من المسيح يلقى السنارة فيصطاد سمكة ويفتحه

د                ) عملة( أستار   رة لكن الب ه برآات آثي ويدفع الجزية وهذه القصة تشير بوضوح ألن المسيح يعطى بنعمت
رًا       فلو آان   . من الجهاد لنحصل على النعمة     الجهاد فقط هو المطلوب فكان على بطرس أن يصطاد سمكًا آثي

واء            . وهذه مهنته ويبيعه ويدفع الجزية   ى باألستار من اله د أت ان المسيح ق ة وحدها لك ة آافي ولو آانت النعم
  .إذًا المفهوم أهمية أن نجاهد والمسيح بنعمته يبارك. دون أن يتعب بطرس

رد أن          حيف. كامه، فهو يحكم باإلستقامة     هو تسبحة هللا على أح    : ومزمور عشية  م ي ة ل ع الجزي ألوه عن دف ن س
التمرد       . فأحكام اهللا دائمًا عادلة وبحكمة عجيبة       . يعثر أحد ودفع الجزية    يتهم ب دفع س نالحظ أن المسيح إن لم ي

م     . لتعلى الحاآم الرومانى وإن دفع سيتهم بالخيانة ألمته فهو يدفع للمح           و ل دفع من   والحظ حكمة السيد، فه  ي
  .جيبه بل من مصدر غير متوقع، فال يستطيع أحد أن يتهمه بشىء 

  مخصص للقيامة مصدر آل البرآات: وإنجيل باآر
اآراً          : ومزمور باآر  سبحه ب ك لي ل، وذل رب طوال اللي تياق لل ة    . هو إش ذا وقت القيام اآر ه والمعنى هو   . وب

  تسبحة الرب على قيامته مصدر البرآات
ولس رى مث :الب ا ن انح     هن و م سيح ه سة، فالم اة للكني ات المعط ا اهللا ألوالده، والبرآ ى يعطيه ة الت ال للنعم
ة      " العطايا   ذخيرة فى أوان خزفي ر     " لنا هذه ال ارة ألن آل خي سمك   ( ونجد إش لكى  " هو من اهللا   ) صيد ال

ر   " ومهما إشتدت األالم فهو معنا دائمًا  " يكون فضل القوة هللا ال منا      ر مت و فى   ( وآين مضطهدين لكن غي فه
سفينة  سة ( ال ا) أى الكني ة له ًا مصدر برآ يقيمنا ..." دائم سوع س رب ي ام ال ذى أق نال ضًانح ذه هى "  أي وه

ا  " ألن جميع األشياء آانت من أجلكم لكى تكثر النعمة ويزداد الشكر  . نهايتنا ، أننا سنقوم مع يسوع        إذًا آل م
  ا أو هدفها القيامة مع يسوعهتهو فى حياتى من أمور وآل ما يحدث هو برآة نهاي

ة            : الكاثوليكون ا اهللا الحكم وق           " من البرآات التى يعطيه ة التى من ف ا الحكم ى      " أم وطريق الحصول عل
  .فبدون حكمة ستضيع منا أى برآة يعطيها اهللا لنا". أما المتواضعين فيعطيهم نعمة " الحكمة 

سمك فه         : اإلبرآسيس تالء               هنا نرى تطبيق واضح لمعجزة صيد ال سة ، أى إم م للكني رى دخول األم ا نحن ن
  وسرور الكنيسة بهذه البرآة . الشباك بالسمك 

  
  قراءات األحد الثالث من شهر بابة

  ١٧-٧:٤يع :                    الكاثوليكون٦،٣:٧٠مز : مزمور عشية
  ١٢-٤:١٥أع :                   اإلبرآسيس٤١-٣٥:٤ مر: إنجيل عشية



  قراءات األحاد
 

  ١٤

  ٧،٦:٧٠:                         مزمور إنجيل القداس٩،٨:٥٦: مزمور باآر
  ٢٨-٢٢:١٢مت :                    إنجيل القداس١٢-١:٢٤لو : إنجيل باآر

  ٢٣-١٢:١٦ آو ١: البولس 
  

  لماذا نقرأ هذا اإلنجيل
نهم   ونحن ال نفكر فى المسيح بشكل جسدى، فاليهود رأوه ج         . أناجيل شهر بابة تقدم لنا من هو المسيح        سديًا لك

ا                       اولكنن . صلبوه ى قلوبن ه عل ه ونملك ا نحب ا فيه ا وتأملن تم بصفات المسيح التى إذا عرفناه ه      .  نه ا قال ذا م وه
إذًا نحن من اآلن ال نعرف أحدًا حسب الجسد ، وإن آنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن       "بولس الرسول   

ا     )١٦:٥ آو   ٢(اآلن ال نعرفه بعد      يس وش               وهذا اإلنجيل يقدم لن ة إبل ا من عبودي ذى حررن انا من   ف المسيح ال
ون أعمى            . أثار هذه العبودية     ى مجن ه إل سان تحول ة من إن ك الخطي سان أو تتمل فحينما يتملك الشيطان من إن

  )١٧:٥ آو ٢( هنا نرى المسيح واهب الخليقة الجديدة . أخرس 
أ         : مجنون ثًال أو فى              المجنون يتخذ قرارات غير منطقية يتضح للعاقل حمقها، آ ران م سه فى الني ن يرمى نف

سب           والمجنون. الماء ليغرق  رارات تت ة أو           روحيًا هو من يتخذ ق ى الخطي دى آإصراره عل ه األب ب فى هالآ
تم        م ولكن ال يفكر أو ال يه د، هو يعل ذا موت أآي ة ه م أن نهاي سياق وراء شهواتها، وهو يعل ه  . اإلن م أن المه

  .مندفع وراء ملذاته
ى، فال          . فة البد أن تكون تالية للجنون الروحى  هذه الص : أعمى ر نق ه غي ه يكون قلب ى خطيت ذى يصر عل فال

رى اهللا  ود ي ه ( يع صحيح لحيات ق ال رى الطري ت  )" وال ي اينون اهللا م م يع ب ألنه اء القل وبى ألنقي . ٨:٥وط
   ١٤:١٢وبالقداسة نرى الرب عب 

ذ : أخرس ا األعمى ال سبحه، أم ه ي درك أعمال رب وي رى ال ة أو من ي ستعبد للخطي رب أى الم رى ال ى ال ي
  .المستعبد للشيطان فهو غير قادر أن يعرف الرب وبالتالى فهو غير قادر أن يسبحه

  )١٥خروج ( لذلك رأينا موسى والشعب حين تحرروا من عبودية فرعون سبحوا 
ذين سبونا آالم هناك سألنا ال) وبابل أرض العبودية لشعب إسرائيل( على أنهار بابل " والمرنم يقول 

  )٤-١:١٣٧مز ( آيف نرنم ترنيمة الرب فى أرض غريبة .. ترنيمة
تكلم ورأى،                         شيطان ف ه ال أن أخرج من ون األعمى األخرس ب فى هذا اإلنجيل نرى السيد المسيح يشفى المجن

  .نرى المسيح هنا يعطى لإلنسان خليقة جديدة متحررة من إبليس
 لكيما أسبح مجدك اليوم آله لعظيم جاللك،فعالمة شفائنا الروحى هى             فليمتلىء فمى سبحًا،   -:مزمور اإلنجيل 

  .أن نسبح اهللا العمر آله
سفينة، وآيف                     -:إنجيل عشية  واج تضرب ال ة واألم اح عظيم ا الري  يشير لحادثة نوم المسيح فى السفينة بينم

ًا هل         وقال السيد لتالميذه لماذا تخافون؟ أل     . إنتهرها السيد المسيح حين أيقظوه فهدأت      د؟ وحق يس لكم إيمان بع
ًا ال  ! يمكن أن تغرق السفينة والمسيح فيها؟      ا         . قطع سة وهى حياتن سفينة هى الكني ة التى      . وال اح العظيم والري

ا         سة وضد أفراده ديدة ضد الكني دخل   . تضرب السفينة هى حروب إبليس الذى يثير تجارب ش والمسيح ال يت
ه ح           ان بأن و             فى أحيان آثيرة طالبًا منا اإليم ن تغرق فه سفينة ل ؤمن أن ال ا أن ن اح وعلين سكت الري د ي ين يري

  .فيها
  . ألنك أنت يا رب هو رجائى-:مزمور العشيةوعلى هذا الرجاء نسبحه فى 
  بك تسبيحى آل حين. الرب هو متكلى منذ صباى

ى الموت،   والقيامة هى إنتصار الم  .  عن القيامة التى لنا رجاء فيها بعد نهاية هذا العمر        -:إنجيل باآر  سيح عل
د            . آما إنتصر على إبليس    فهذا اإلنجيل نطمئن أن آل عدو لنا يثير حروبًا ضدنا ويهيج الرياح ضد السفينة، ق

  هزمه المسيح ليهبنا حياة أبدية 
  "أعترف لك يا رب . سأقوم بالغدوات"  هو تسبحة للرب على عمله-:مزمور باآر

  -:وقوله سأقوم بالغدوات قد يعنى
  م صباحًا لنسبح اهللا على عمله الفدائى ومحبته الدائمةآل يوم نقو -١
 يشير للقيامة من األموات وبعدها نظل نسبح اهللا وإلى األبد -٢
   يحدثنا عن محبة اهللا العملية وتسبيحه بطريقة عملية وهى بذل النفس -:البولس



  قراءات األحاد
 

  ١٥

  -:وفى هذا البولس نرى اآلتى. فالتسبيح بالفم دون القلب ال يكفى
أن يذهب إلى آورنثوس فهو يعرف أن هناك حزبين فى آورنثوس أحدهم متعصب              أبلوس ال يريد     -١

ادة       . هو يبحث عن مجد اهللا فقط          . له، وهو ال يريد أن يذهب فيصاب بالمجد الذاتى         د زي وهو ال يري
  الشقاق بين حزبه وحزب بولس

 .نجد استفاناس وفرتوناتوس يرتبون أنفسهم لخدمة القديسين -٢
 .ألن يخدموا ويتعبوا ويبذلوا أنفسهمبولس يدعو أهل آورنثوس  -٣
 .أآيال وبريسكال يحوالن بيتهما إلى آنيسة أى يقومان بخدمة المؤمنين فى بيتهما -٤
وء                        . يقول بولس  -٥ سبيح من قلب ممل وب ت ًا إذًا المطل يكن محروم سوع المسيح فل رب ي من ال يحب ال

 نفسهحبًا للمسيح، ويقدم الخدمة لآلخرين، ويبحث عن مجد المسيح ال مجد 
  "فصالة األشرار مكرهة للرب"  التسبيح من قلب مملوء شرًا غير مقبول أمام اهللا :الكاثوليكون

  قاوموا إبليس فيهرب منكم،" وهنا نسمع أن طريق التسبيح المقبول هو اإلبتعاد عن الخطية فيقول 
  ..."طهروا قلوبكم... إقتربوا إلى اهللا فيقترب إليكم، نقوا أيديكم

سيد                      ه :اإلبرآسيس ذى سمعنا ال ذا ال ان ، ه نا نسمع عن طريق آخر مهم ليكون تسبيحنا مقبوًال أال وهو اإليم
  .يطلبه فى إنجيل عشية واإليمان أيضًا شرط هام لهزيمة إبليس

لذلك نسمع هنا عن اإليمان الذى      . بدون ثقة فى اهللا وإيمان قوى به لن تهدأ القلوب ولن نستطيع التسبيح بفرح             
الى                   "  إذ قد طهر باإليمان قلوبهم       "يطهر القلوب    ارة القلب وبالت ق لطه اهللا هو طري ة ب اهللا أى الثق ان ب فاإليم

  نقاوته والقلب النقى يعاين اهللا فيسبحه 
  تطبيق على اإلنجيل ، فالقلب النقى يرى اهللا ومن يرى اهللا يسبحه : الكاثوليكون واإلبرآسيس

  
  قراءات األحد الرابع من شهر بابة

  ١١:٥ -١٧:٤يع :                       الكاثوليكون٥،٤:١١٨: يةمزمور عش
  ٥:١٦-٣٦:١٥اع :                 اإلبرآسيس٢٦-٢٢:١٤مت : إنجيل عشية
  ١٤:٧٨:                      مزمور إنجيل القداس٣٠،٢١:٣٤: مزمور باآر
   ١٧-١١:٧لو :                     إنجيل القداس١٨-١:٢٠يو : إنجيل باآر

  ٢١-٣:٦ تى ١: البولس
ى من                        ه أت  فى إنجيل األحد الرابع نرى الصفة األخيرة التى تقدمها أناجيل هذا الشهر للسيد المسيح ، وهو أن

ايين            ( محبته دون أن يطلب أحد منه        ة ن ن أرمل يم إب ه أحد أن يق ا  ) فلم يطلب من ة                     -١ليقيمن  من موت الخطي
  امة العامة من الموت يوم القي-٢

  فهو إذا يريد أن يعطينا حياة أبدية معه، نحيا معه إلى األبد
ل  ور اإلنجي ل  " :مزم ى جي ل إل ن جي دهر م ى ال ك إل اآرين ل صليب " ش ى ال ى ظهرت عل ه الت ى محبت عل

  ليعطينا حياة أبدية، واآلن يقيمنا من موت الخطية
شية ل الع سفينة : " إنجي وا ال ذه أن يرآب زم تالمي واج ألن  .... وللوقت أل ن األم سفينة م ذبت ال ل تع ى اللي وف

ال     . وفى الهزيع الرابع من الليل جاء إليهم ماشيًا على البحر           . الريح آانت مضادة   ه خي .. فإضطربوا وقالوا إن
ا     " . قال ال تخافوا فلما رآب السفينة سكنت الريح          سفينة هى حياتن ه،           . فال شكلة الموت بقيامت ًا حل م واهللا حق

ه البحر                 لكننا مازل  ا يمثل ذا م نا نحيا وسط هذا العالم المضطرب المخيف بتجاربه وأهواله ونهايته الموت، وه
ة هى                   . الهائج ح فى العبري ة ري ة روح وآلم والرياح المضادة تمثل حرب إبليس ضد الكنيسة والحظ أن آلم

ا        و. ولكننا نجد المسيح دائمًا ماشيًا على البحر الذى هو هذا العالم          . آلمة واحدة  ه، وعلين هذا يعنى سلطانه علي
ه، أن نصلى                ". ال تخافوا   " لذلك يقول   . اإليمان بهذا  ا أن نعمل ا علين وإذا دعوناه ليدخل حياتنا سنهدأ، وهذا م

الم                           ذا الع ا فى سالم حقيقى وسط ضيقات وتجارب ه ا فنحي ان فى قلوبن ا أن ال    . له دائمًا ليدخل باإليم وعلين
الم             نأى ال   نقول مع التالميذ أنه خيال،       ذا الع . شك فى إمكانية أن المسيح يمأل حياتنا بالسالم وسط عواصف ه

ل            سأله أحد، ب ه دون أن ي ه بتجسده وفدائ ى ليفعل ا أت ذا م والنهاية سيقيمنا المسيح آما أقام إبن أرملة نايين، ه
  .هو فى محبته يريد أن نحيا معه لألبد 
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ا فى                 والحظ أيضًا أن بطرس سار على المياه الهائجة،        ه أن يحي  ولكن هذا إشارة إلى أنه آما أن المسيح أمكن
انهم، فبطرس                  اظهم بإيم العالم أعطى للمؤمنين أن يعيشوا فى العالم المضطرب دون أن يهلكوا ، بشرط إحتف

ى الموت      . حين شك بدأ يغرق    ا إنتصر المسيح عل شير للموت   ( وآم البحر ي ذا آل من آمن بالمسيح      ) ف هك
  ينتصر على الموت

ا رب       " مزمور العشية ذلك ففى   ل اإلعتراف بالمسيح وحفظ وصاياه أى             ... أعترف لك ي ا ف وحقوقك أحفظه
  اإليمان بالمسيح وطاعة وصاياه هما طريق القيامة مع المسيح 

  يحدثنا عن قيامة المسيح التى بها صار لنا نحن أيضًا قيامة من األموات  : إنجيل باآر
رة وفى شعب عظيم أسبحك               "  عمله   هو تسبيح اهللا على   : مزمور باآر  ا رب فى الجماعة الكثي أعترف لك ي

اموا من                   ارة لمن ق د يكون إش ى األرض وق سة التى أسسها المسيح عل والشعب العظيم قد يكون إشارة للكني
ده من          . األموات ، فنحن فى الحياة األبدية عملنا سيكون التسبيح      ستطع أحد أن يع م ي سماء جمع ل ومن فى ال

  )٩:٧رؤ ( وب آل الشع
اذا  . فى البولس نرى صورة للعالم الذى من يحيا فيه يموت ويغرق ، صورة للبحر المضطرب                 : البولس وم

صيروا  ... أناس فاسدى الرأى وعادمى الحق   ... فى العالم؟ الحسد والخصام والتجاديف     أما الذين يريدون أن ي
ع            ة ال تنف ة مع الغرق فى            ( غرق   ت. أغنياء فيسقطون فى تجربة وفخ وشهوات آثيرة غبي ة المتفق الحظ الكلم

  .الناس فى الفساد والهالك ألن محبة المال أصل لكل الشرور) البحر 
وى         " ونجد أيضًا هنا طريق الخالص والحياة        ر والتق أما أنت يا إنسان اهللا فأهرب من هذا وإسع فى طلب الب

  ....تمسك بالحياة األبدية... واإليمان والمحبة
  أن تحفظ الوصية..  الذى يحيى الكلأوصيك أمام اهللا
اثوليكون رب  : والك ا منتظرين ال ال، ونحي ة الم سبب محب رين ب م اآلخ ره ظل ل الحسن ونك وة أن نفع . " دع

د إقترب        رب ق وبكم ، ألن ظهور ال وا قل تم وثبت ذى     " فأصبروا أن رب ال ذا منتظرين ال ا هك إذًا يجب أن نحي
ضًا       سة على الموت ، آما    سيأتى منتصرًا على الموت ويعطينا النصر      اء وجعل بطرس أي ى الم سوع عل ار ي

  .يفعل هكذا، آما رأينا فى إنجيل عشية
د اإلخوة            : اإلبرآسيس ة،        ... فنرى فيه واجب الكنيسة أن تفتقد أوالدها لنرجع ونفتق سة حي سة آني رى الكني ون

ا                زداد          فكانت الك  " تنمو وتزداد فى العدد آل يوم ، هذه الحياة لوجود المسيح فيه ان وت شدد فى اإليم ائس تت ن
ون من                        . فى العدد آل يوم    م ينتقل ة، وحتى إن مات أعضاؤها بالجسد فه سة حي فعالمة الحياة النمو، هى آني

  ".فليس موت لعبيدك يا رب بل هو إنتقال" حياة إلى حياة 
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ذى       . شهر هاتور هو شهر الزراعة     نهج المسيح ال م              والكنيسة تنهج م ول آلمه ذه للحق ان إذا ذهب مع تالمي  آ
و                 صيادين ي م عن ال سيد المسيح      . ٤٧:١٣مت    + ٣٥:٤عن مثل الزارع، ولو ذهب للبحر آلمه وإستخدم ال

زارع  . هذه األمثلة لشرح معنى ملكوت السموات    والكنيسة فى موسم الزراعة أى شهر هاتور تقدم لنا مثل ال
  .٤،٣:٤٤فنحن التربة التى يسقيها الروح القدس أش . ها ثمر لشرح أن آلمة اهللا تزرع فينا ويكون ل

ى  = أذآر يا رب الزروع ونبات الحقل بارآها     " وبنفس الفكر تصلى الكنيسة فى هذه الفترة للزروع          إزمو إن
  فالكنيسة تقسم السنة إلى ثالث فترات وتصلى فيها صالة بحسب المناسبة". سيتى 

  )موسم الفيضان( لى لزيادة مياه النيل  أربعة أشهر نص-١               
  )موسم الزراعة( أربعة أشهر نصلى لبرآة المزروعات -٢           

  )موسم الخماسين(  اربعة اشهر نصلى لهدوء الرياح -٣          
  

  قراءات األحد األول واألحد الثانى من شهر هاتور
  

  ل                      األحد الثانى                                    األحد األو
  ١٤،١٣:١٠٣                       ٦،١٥:١٧:                   مزمور العشية
  ٣١-٢٧:٢                     لو ٢٠-١٠:٤مر :                   إنجيل العشية
  ٦،٥:٦٦                        ١٠،٩:٦٤:                     مزمور باآر

  ٨-٢:١٦                      مر٢٠-١:٢٨ت م:                     ل باآرإنجي
  ١٥-٧:٦                       عب ٩-١:٩ آو ٢:                          البولس

  ٢٥-١٤:١                        يه ١٢-١:٣يع :                      الكاثوليكون
  ٢٩-١٩:٥                أع ١:١١ -٣٧:١٠ أع:                     اإلبرآسيس

  ١٠،١٦:١٠٣                       ١١،١٠:٦٤:           مزمور إنجيل القداس
  ٩-١:١٣                         مت ١٥-٤:٨لو :                    إنجيل القداس

              
   -:التى تزرع فيناوقد تكون اهللا . والبذار هى آلمة اهللا تزرع فيكون لنا ثمر 

ه       : المسيح آلمة اهللا     -١ وم مع ه ونق ا أن نموت مع ة أعطان ه أى زرعت    مالذى فى المعمودي ا حيات عطين
ة   " وهذا ما قاله القديس بطرس      ). ٢١:١فى  ( فينا حياته ، فنقول لى الحياة هى المسيح          مولودين ثاني

ى                     ة إل ة الباقي ة اهللا الحي ا ال يفنى بكلم د   ال من زرع يفنى بل مم روح     ). ٢٣:١ بط    ١( األب وعمل ال
اة المسيح                      القدس اآلن فى حياتنا هو أن يثبتنا فى المسيح ويعطينا أن يكون لنا ثمر ناتج عن زرع حي

ا                           . فينا وب يعرف من هو شخص المسيح آم ة ومن يت ة أى التوب إذًا فى شهر توت نسمع عن البداي
نفهم         . نراه فى اناجيل شهر بابة     اتور ف شهر ه أتى ل م ن ه             ث ا في زرع حياتن ا أن ت ذا المسيح أعطان  أن ه

  فتكون لنا حياة ويكون لنا ثمر
دس -٢ اب المق ى الكت ة اهللا ف األآثر  -:آلم دس لنعرف اهللا ب اب المق ى الكت ة اهللا ف ة آلم ا بدراس ذا علين  ل

 ١٢:٤وآلمة اهللا سيف ذى حدين عب 
 بط  ١ويلد ثانية ) ٣:١٥ يو (أنتم اآلن أنقياء لسبب الكالم الذى آلمتكم به         : الحد األول ينقى      - أ

٢٣:١  
 ١٦:٢رؤ  + ٤٨:١٢يدين من لم يعط ثمر يو : الحد الثانى يدين  - ب

اه                   شهواته  وخطاي ومن يجلس    . فنحن حقًا ولدنا بكلمة اهللا فى المعمودية ، لكن خالل حياتنا فى العالم نتلوث ب
الكرم         فى األحد األول يطلب         والبولس .أمام آلمة اهللا فى الكتاب المقدس يتنقى       زرع ب ا أن ن زرع   " من من ي

رًا                        اب آثي سة فى األحد األول دراسة الكت ا الكني    ويكون  فنتنقى بالبرآة فبالبرآة أيضًا يحصد ، أى تطلب من
ذى ينقى           إذًا قراءات األحد األول ت    . ا ثمر لن ة اهللا ال سة فى األحد       . تفق مع الحد األول لسيف آلم أتى للكني م ن ث

ة اهللا أى   البولسزارع ولكن   الثانى فنسمع أيضًا مثل ال      يختلف إذ نسمع فيه ما يتفق مع الحد الثانى لسيف آلم
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ا تكون للحريق                   " الدينونة   ة التى نهايته . إن أخرجت األرض شوآًا وحسكًا فهى غير مفلحة وقريبة من اللعن
انى                   ذر فى األحد الث م تن زارع       . إذًا الكنيسة تعظ وتطلب فى األحد األول ث ل ال ذلك تكرر مث قى   فمن ال يتن    .ل

  وقطعًا من يتنقى ستكون له ثمار بر للحياة المزروعة فيه .  الحريقبكلمة اهللا يلعن وتكون نهايته
  

  قراءات األحد األول
  نسمع تفسير مثل الزارع: فى إنجيل عشية
  "ظهرت عيون المياه " فيحدثنا عن إنسكاب الروح القدس فيقول  : ومزمور عشية

  ).٣٩،٣٨:٧يو (  ترمز للروح القدس مياهوال.  ثمارفالمياه مع البذور تعطى
  .وآيف نمتلىء من الروح فيكون لنا ثمر؟ هذا يكون بالصراخ هللا وطلب الروح القدس

سمع صوتى        " لذلك يقول المزمور     سيد المسيح       " دعوت الرب وإلى إلهى صرخت ف ول ال ذا يتفق مع ق وه
و   (  القدس للذين يسألونه     ب الذى من السماء يعطى الروح     آلا" عن الروح القدس     ا      ). ١٣:١١ل ضًا م ذا أي وه

ا لنثمر            ع -:مزمور باآر نسمعه فى    روح القدس فين ى،          " ن عمل ال ا بغن ا ، وأآثرته تعهدت األرض ورويته
  وإمتأل نهر اهللا مياهًا
 " فيحدثنا عن القيامة فحياة المسيح الذى قام من األموات صارت حياة لنا، نحيا بها لألبد: وإنجيل باآر

  "٢٣:١ بط ١هى الزرع الذى ال يفنى 
ولس رين   -:الب اء لآلخ ة العط دثنا عن خدم ا ، فيح ذى فين زرع ال و لل ق النم ا طري ر لن ادر أن "  يظه واهللا ق

زدادون فى آل عمل صالح                                 " يزيدآم آل نعمة، لكى تكونوا ، ولكم آل إآتفاء ، آل حين ، فى آل شىء ت
  .كرم سواء فى العطايا المادية أو فى دراسة الكتاب آما قلناوالمهم أن يكون العطاء بالبرآة أى بال

ا               -:والكاثوليكون زرع وهن و ال ى ينم  البولس حدثنا عن جانب إيجابى الزم لنمو الزرع وهو العطاء بكرم حت
ه شروراً                  ى ال يخرج من سان حت زرع وهو ضبط الل و ال اد فى أن    . نسمع عن جانب آخر الزم لنم ل الجه ب

  " بارآوا وال تلعنوا " ا برآة تكون آل آلمة فيه
  نسمع فيه عن حلول الروح القدس على المؤمنين وهذا تفسير لما قيل فى مزامير باآر وعشية  : اإلبرآسيس

  ) المياه( وعمل الروح القدس ) البذرة( نسمع فيه عن فاعلية آلمة اهللا : مزمور القداس
  "لىء من الدسم وبقاعك تمت... ها ولتكثر أثمارهامفلترو أتال" فيقول 
  

  قراءات األحد الثانى
  تحدثنا المزامير عن اهللا الذى يرسل روحه فيسقى الجبال  : فى مزامير عشية وباآر القداس

رنم   . ويشبع األرض ويعطى العشب والثمر  . والجبال رمز للمؤمنين الذين يحيون فى السماويات  ويطلب الم
ل                 ولكن يطل . البرآة من اهللا الذى يفيض ببرآاته      ع أقطار األرض أن تخشى اهللا ، فمن يقاب ب المرنم من جمي

ة والحريق           آاألرضعطايا اهللا باإلستهتار ويحيا فى خطاياه وشهواته يكون          ا اللعن  التى تنبت شوآًا وعقوبته
ولس        ة            . آما نسمع فى الب ه برآ ا من يخشى اهللا فتكون ل ى              . أم سة عل انى ترآز الكني راءات األحد الث ففى ق

  تهتار بعطايا اهللاخطورة اإلس
  يحدثنا عن القيامة التى أعطت بذرة الحياة للمؤمنين ليكون لهم ثمر : إنجيل باآر

ى للزهور                      : إنجيل العشية  ه حت اهللا يعطى من برآات ان ، ف نهم اإليم ؤمنين، ويطلب م ا اهللا للم نرى فيه عطاي
ات  شية ( والنبات ور ع ى مزم راه ف ذا ن ا اهللا ). وه ى عطاي شك ف اذا ن ان  هن. فلم شك بإيم ن ي ًا لم د توبيخ ا نج

  ٢٢:٥ونالحظ أن اإليمان ثمرة من ثمار الروح غل . ضعيف فى عطايا اهللا وآرمه
رًا    ) الروح القدس ( التى شربت من المطر     ) اإلنسان المؤمن (  األرض   -١نسمع فيه عن     : البولس وأثمر ثم
سمع     ستنال برآة من اهللا، الذى سمعنا أنه يريد أ        ) ٢٣،٢٢:٥غل  ( صالحًا   ده ولكن ن ن ينعم ببرآاته على عبي

ا                -٣ إن أخرجت األرض شوآًا وحسكًا تلعن وتحرق            -٢أيضًا   ا وجهادن سى عملن ن ين و ل يس بظالم فه  اهللا ل
  وسيبارك من يستحق 

فقراءات األحد الثانى ترآز على دينونة من ال ثمر         . سمع فيه أيضًا عن دينونة المنافقين الخطاة      : الكاثوليكون
م           ) الخطية( مارهم الشوك والحسك    لهم، بل ث   ة أى تكون له ثم يطلب من المؤمنين أن تكون لهم أعمال إيجابي

  ثمار
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ائهم            : اإلبرآسيس ة وال رؤس دات الكهن تم بتهدي و ال يه ل يقف   . هنا نرى ثمارًا حلوة فى بطرس الرسول فه ب
  " ينبغى أن يطاع اهللا أآثر من الناس " ليبشر اليهود بالمسيح ويقول 

  .رى أن آلمة اهللا ال تقيد، ويبشر بها فى آل مكان رغمًا عن التهديدات ومقاومة أعداء آلمة اهللاهنا ن
والمسيح  . فقيامة السيد المسيح آانت باآر األحد  . أناجيل باآر طوال شهر هاتور تحدثنا عن القيامة       : ملحوظة

ار       ذو    . بقيامته أعطانا حياته نحيا بها فيكون لنا ثم اة نصير ب ذه الحي نقوم       وبه ا بالجسد س و متن ة فحتى ل رًا حي
  بأجساد ممجدة بسبب الحياة التى فينا 

  
  قراءات األحد الثالث من شهر هاتور

  ١١-٣:٤ بط ١:                        الكاثوليكون٤-٢:٨٥: مزمور عشية
  ٤٢-٣٠:٥أع :                اإلبرآسيس٣٠-٢٥:١١مت : إنجيل عشية
  ١٥،١٤:٨٥:                     مزمور إنجيل القداس   ٣،٢:١١٢: مزمور باآر
  ٣٥-٢٥:١٤لو :                     إنجيل القداس١٢-١:٢٤لو : إنجيل باآر

  ١٢-١:١ تس ٢: البولس 
  قراءات شهر هاتور تتكلم عن زراعة آلمة اهللا فينا

  آلمة اهللا يعطينا حياته نحيا بها  -١
  .المسيح آلمة اهللا وبها نتنقى  آلمة اهللا فى آتابه المقدس بها نعرف -٢

سمع                      راءات األحد الثالث ن ا فى ق اتور وهن وقد سمعنا هذا فى أناجيل األحد األول واألحد الثانى من شهر ه
  .عن عالمات نمو هذه الزرعة التى زرعت فينا

  
  لماذا نقرأ هذا اإلنجيل

وآلمة نبغض  . ن تالميذ للسيد المسيح     حتى نفوسنا لنكو  .. نسمع فى اإلنجيل أنه يلزم أن نبغض أبائنا وأوالدنا        
دعونا ألن نبغضهم                      ستحيل أن ي ا ي رم أبائن ا ألن نك وأسهل  . تترجم أيضًا نحب أقل، فالسيد المسيح الذى دعان

د المسيح                 " نحب اقل   " تفسير لعبارة    سلمين األمر فى ي ا أو بمن نحبهم م أننا يجب أن نقبل أى تجربة تلم بن
ه         فإن آان ه  . واثقين فى محبته   سمح ب ذى ي صليب ال ول   . و قد حمل الصليب أال نقبل نحن أن نحمل ال ذلك يق ل
ذاً              " فى هذا اإلنجيل     ى تلمي ر من           . من ال يحمل صليبه ويتبعنى ، فال يقدر أن يكون ل سه أآث ا من يحب نف أم

ا رب       .. المسيح ، إذا أصابته تجربة تجده يتصادم مع المسيح رافضًا الصليب قائالً            ذلك لماذا تسمح لى ي إذًا . ب
  .نفهم أن عالمة النمو، نمو الزرع فينا هى محبة المسيح وقبول الصليب

  )يحيا حياة سماوية( من أراد أن يبنى برجًا " ثم يقول السيد المسيح 
م           (  دأ صغيرًا ث اء يب زرع     والحظ أن البن ذا ال و وهك ة     ) ينم شرية            فليحسب النفق ة ب رك آل محب ة هى ت والنفق

ة        إذًا نف . وقبول الصليب  ا الروحي ى      . هم أن الصليب هو بسماح من اهللا وذلك لترتفع قامتن ألم ل سمح ب ن ي اهللا ل ف
ماوية  اة س ا حي و أن نحي ر ه ا، والخي ر لن ه الخي ن في م يك ا ل ًا م ك يمضى . أو ألوالده جميع سمع عن مل م ن ث

سماويات سيحارب                            ا فى ال د أن يحي سيد المسيح أن من يري ذا إعالن من ال ك آخر وه من عدو   لمحاربة مل
سالطين                   " الخير ، وهذا ما قاله بولس الرسول         ل مع الرؤساء مع ال ( فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، ب

دفعها  . ١٢:٦أف ) السماويات هى البرج الذى نحيا فيه ( فى السماويات   ) الشياطين ومن ضمن النفقات التى ن
  ومن يفعل يصير ملحًا يصلح غيره. عدم محبة المال

يس    ) أنا وأنت    ( يتكلم بلسان إبن اهللا الذى أراد أن يصير تلميذًا          : ومزمور اإلنجيل  ه إبل رنم   . فيحارب فنجد الم
ن أمتك            . أنظر إلَى وإرحمنى    " يصرخ   دك وخلص إب يس إال           " إعط عزة لعب ة إبل ستطيع محارب ن ن نحن ل ف

  .بالمسيح الذى يجب أن نصرخ إليه
  )الصليب الذى نحمله( ابلها فيشير للضيقات التى يجب أن نق: أما إنجيل العشية

سماوية              ا ال ا فى حياتن ول   . والتى يجب أن نفهم أنها بغرض نمون ى        " فيق ين والثقيل ع المتعب ا جمي َى ي الوا إل تع
أتى للمسيح فى ضيقته يريحه     ( إحملوا نيرى عليكم    . األحمال وأنا أريحكم   ذا نعرف   . أى الصليب فمن ي وبه

ألم،            ادر أن يهب راحة للمت ه          المسيح الق ل نعرف ه ، ب ل نكتشف محبت ول   . ب ذلك يق الأحد يعرف اآلب إال   "  ل
ا               . والمعرفة تعنى اإلتحاد  " اإلبن، ومن أراد اإلبن أن يعلن له         اإلبن فتكون لن صليب نتحد ب ل ال ا نقب إذًا حينم



  قراءات األحاد
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دك     " مزمور عشية   لذلك نسمع فى    . حياته وينمو الزرع ونحيا فى السماويات وهذا هو الخالص           خلص عب
  فرح نفس عبدك. المتكل عليك. لهىيا إ

  عن القيامة ، فحياتنا الجديدة المزروعة فينا هى حياة المسيح المقام من األموات : وإنجيل باآر
من مشارق الشمس إلى مغاربها بارآوا إسم الرب وهو         " تسبحة للرب على عمله المجيد هذا       : ومزمور باآر 

  نبوة عن إمتداد اإليمان لكل العالم
راً   ...  يشير للنمو نشكر اهللا آل حين      :والبولس و آثي انكم ينم بعض       . ألن إيم نكم بعضكم ل ة آل واحد م ومحب

  . فمن يحمل صليبه بصبر ينمو.من أجل صبرآم وإيمانكم فى جميع إضطهاداتكم... تزداد
ؤمنين         : والكاثوليكون اة الم الكي      . يشير للتغير الذى حدث فى حي م س صنعون إرادة األم انوا ي د أن آ ن فى  فبع

شهوات                ذه ال وا اآلن عن أن يرآضوا وراء ه شهوات، إمتنع دعوهم الرسول بطرس أن         . النجاسات وال ل ي ب
  . بالزيادة ويطلب منهم السهر فى الصلوات والمحبةاينمو

دوهم                  : واإلبرآسيس د أن جل وآيف  . نرى فيه الرسل فرحين إذ حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل إسمه بع
  مسيح أتعابهم وأحمالهم إذ قبلوا الصليب فرحوا ؟ لقد حمل ال

  
  قراءات األحد الرابع من شهر هاتور

  ٨-١:١ بط ٢:                    الكاثوليكون٩،١١:٨٥: مزمور عشية
  ٧:١٧-٤٠:١٦اع :              اإلبرآسيس٢١-١٤:١٧مت : إنجيل عشية
  ٢:٩٩: اس                        مزمور إنجيل القد٨:١٤٢: مزمور باآر
  ٣١-١٧:١٠مز :                   إنجيل القداس١٨-١:٢٠يو : إنجيل باآر

  ١٦-١:٤ آو ١: البولس
  

  لماذا نقرأ هذا اإلنجيل
ة ناضجة    . رأينا أن عالمات نمو الزرع فينا هى المحبة    اك محب زرع صار ناضجاً   ( ولكن هن اك  ) أى ال وهن

ة  محبة ناقصة آمحبة المجدلية للمسيح، فهى تحب المس        يح جدًا، لكنها ال تؤمن، بل تشك فى قدرته على القيام
  . أما المحبة الكاملة الناضجة فنراها فى إنجيل هذا القداس وعالماتها. لذلك لم يدعها السيد المسيح تلمسه

  ٢٣:١٤فمن يحب المسيح يحفظ وصاياه يو . حفظ الوصايا  -١
  ٨:٣رفة المسيح فى يبيع آل شىء ويتبع المسيح، أى يفقد آل شىء قيمته أمام مع -٢
دير، إن أراد صنع وإن أراد فعل                 -٣ ى          " اإلتكال على المسيح فقط آإله ق ين عل ا أعسر دخول المتكل م

 .ستطاع عند اهللامآل شىء .... أموالهم إلى ملكوت اهللا
  

داس   راف   : مزمور الق دير الخالق      ب إعت يس نحن           " اهللا الق ا ول ه خلقتن رب اإلل ا ال أى . ونحن شعبك  . أنت أيه
  .راف بأن المسيح هو ملكنا وإلهنا القديرإعت

سيحيين               : اإلبرآسيس ام للم م وآإته اومون أوامر      " يردد فيه اليهود هذا المعنى ولكن دون فه م يق هؤالء آله
  .هذا ما رأوه فى حياة المسيحيين أن يسوع هو ملك على المسيحيين" الملك قائلين أنه يوجد ملك آخر يسوع 

وى                       نسمع فيه ال  : الكاثوليكون اة والتق ه للحي وة الهوت ا بق د صار لن ى أن آل شىء ق ... قديس بطرس يشدد عل
ا وسيعطينا آل شىء       " لكى تصيروا بها شرآاء الطبيعة اإللهية        ا ويعطين ذى أعطان دير ال م  . هذا هو اهللا الق ث

  ) آمن يقاوم األفات لينمو الزرع( يطلب الرسول فى مقابل هذا أن نهرب من الفساد الذى فى العالم 
ل ننسب آل شىء هللا                     : البولس دنا ب ا أن     . نرى أن اهللا أعطانا الكثير، ولكن علينا أن ال نفتخر بما عن ل علين ب

  .نحتمل اآلالم آما إحتمل بولس فهناك أمجاد معدة ، أعدها لنا اهللا القدير
ة  ون. نسمع عن القيامة التى بها صار لنا حياة، صار لنا بذرة الحياة فينا       : وفى إنجيل باآر   حن نعرف أن عظم

ه من الموات أف                                  ه فى المسيح إذ أقام ذى عمل ه ال ؤمنين حسب عمل شدة قوت ا نحن الم قدرته الفائقة نحون
٢٠،١٩:١  

اآر ور ب ائًال : ومزم دير ق ل هللا الق رنم المرت ك توآلت " ي إنى علي ة " ف ده عالم دير وح ى اهللا الق ال عل فاإلتك
  نضج الحب ونضج الزرعة
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م        . سيح القدير الذى له سلطان على الشياطين      نرى الم : وإنجيل عشية  ذه فيصير له درة لتالمي بل هو يعطى ق
ل           . هذا السلطان إذا آان لهم إيمان      وا الجب دير ويعطى       . بل إن آان لهم إيمان قدر حبة خردل لنقل إذًا المسيح ق
  قدرة وقوة لمن يتبعه بإيمان

سبحه المر          : مزمور عشية وفى   درة هللا ي ائًال    نرى أنه أمام هذه الق رب إلهى من آل              "نم ق ا ال ك أيه أعترف ل
  "وأمجد إسمك إلى األبد ألنك أنت عظيم وصانع العجائب. قلبى
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אא 
  

ا                وت أول       . قراءات شهر مسرى حدثتنا أن نحاسب أنفسنا فى نهاية العام، وهل لنا ثمر فى حياتن وأتى شهر ت
ار شهور السنة ليحدثنا عن طريق اإلثمار وهو     ا نعرف   .  التوبة وهى البداية الصحيحة دائمًا ليكون لنا ثم وبه

ه                    ا في َى وأن َى، هو يثبت ف ه عمن هو المسيح             . المسيح وهذا يعنى أن يكون المسيح ف ة سمعنا في . وشهر باب
  .المسيح الذى عرفناه أعطانا حياته، زرع حياته فينا. وشهر هاتور سمعنا عن زراعة آلمة اهللا فينا

ا المسيح حي             وفى شهر آي   ة ، آيف أعطان رى البداي ه هك ن والدة المسيح جسدي         . ات ك ب ان ذل ذراء     وآ ًا من الع
ريم اة . م ا حي ون لن ة، فتك اة المقام ذه الحي ا ه ام، ليعطين صليب وق ى ال ه عل ه جسدًا، مات ب ذ ل ة اهللا إتخ فكلم

ة التى هى موضوع                    تم بالمعمودي ذا ي شهر         المسيح، ألحيا ال أنا بل المسيح يحيا فَى، وه الى ل ة الت  شهر طوب
ذا الحدث        ٢٩وشهر آيهك فى نهايته يأتى عيد الميالد يوم         . آيهك  آيهك والكنيسة تعدنا طوال شهر آيهك له
  واناجيل القداسات فى األربعة األحاد هى اإلصحاح األول من إنجيل لوقا مقسم على األربعة األحاد . المجيد
  

  قراءات األحد األول من شهر آيهك
  ١٨-١:١يع :                       الكاثوليكون٤،١:١٢: ور عشيةمزم

  ١٤-١:١أع :                    اإلبرآسيس٩-٣:١٤مز : إنجيل عشية
  ١٤،١١:١٠١:                  مزمور إنجيل القداس١٧،١٦:١٠١: مزمور باآر
  ٢٥– ١:١لو :                إنجيل القداس٤٤-٤١:١٢ مر: إنجيل باآر

  ١٧-١:١رو : لسالبو
  

  لماذا نقرأ هذا اإلنجيل
ازال          . فى هذا اإلنجيل نسمع عن البشارة بيوحنا المعمدان        سان م ولنفهم قراءات األسبوع األول، فلنتصور إن

ا جاء فى                           و يصرخ آم انى من اآلالم ، فه يحيا فى العهد القديم، مرتعب من الموت، ساقط تحت الخطية، يع
ى    بى متى تصرف وجهك عنى، أنظر وإستج       سانى إلى اإلنقضاء، حت   إلى متى يا رب تن     " مزمور عشية   ل
دون               " يا ربى وإلهى     الم، ب ذا الع انى من آالم ه سيح، يع د عن الم ردده آل خاطىء مبتع ولآلن هذا صوت ي

  .تعزية
انى األسماء       ى اهللا                 . والرد فى مع صابات تعن ذآر، وألي ى اهللا يت ا تعن رحم ويتحنن، وزآري ى اهللا ي ا تعن فيوحن

و          . والمعنى أن اهللا يقسم أنه يتذآر أنه سيتحنن علينا ويرحمنا         . قسمي ل فى ل ا قي رأه فى     ٧٣،٧٢:١وهذا م  ونق
ذى                       . قراءات األحد الرابع   ى أن المالك هو ال ذا معن راءف وه ه سيرحم ويت إذًا علينا أن نصدق وعود اهللا أن

ا مع أل         . أطلق إسم يوحنا على المولود الموعود به       ان حال زآري انوا فى ضيق شديد، إذ          هذا آ صابات إذ آ ي
  ).اهللا يتحنن هو إسم يوحنا ( وجاء المالك ليبشرهم بأن اهللا سيتحنن عليهم . يشعرون بالعار إذ ال نسل لهم

ولين   : ونسمع فى مزمور باآر   د المغل أن    " أن اهللا نظر من السماء على األرض ليسمع تنه ؤمن ب ا أن ن وعلين
سبحه  ة ن ى ثق ل ف ستجيب ب تجابة اهللا سي ذه اإلس ان . منتظرين ه ان أى الزم لء الزم ى م ستجيب ف لكن اهللا ي

ا           . المناسب ضًا هن سبيحه فى              " وتسبيح اهللا على إستجابته نسمع عنه أي رب وبت روا فى صهيون بإسم ال ليخب
  .وآون اهللا يستجيب فى ملء الزمان نرى اإلشارة له فى مزمور القداس. "أورشليم

رأة                       نرى هنا أن اهللا   : إنجيل عشية  سمع أن إم ه آل شىء إذ ن ذل ألجل ا أن نب  فى مقابل تحننه علينا يستحق من
ا من       . سكبت طيبًا غاليًا على رأس المسيح، والمسيح شجع هذا ولم يعترض             ذل حياتن ا لنب ى أن نحي وهذا يعن

  .اجل المسيح الذى تحنن علينا
ذل ،          : وفى إنجيل باآر   رح         نفهم أن المسيح ال يطلب آمية المال حين نب و ف ل آيف نعطى، فه  بمن أعطت     ب

  من اعوازها فلسين، آما فرح بالطيب ذو الثالثمائة دينار 
ر عن                     ذا يعب فى إنجيل القداس نسمع عن أالم زآريا وأليصابات ونسمع عن صراخهم فى مزمور العشية وه

الم       ؤمنين ال              . آل  متألم فى الع ة أخرى من الم اك فئ ا            لكن هن ل تطلب م سها ب ا لنف م ال  . للمسيح  تطلب م ه
  . وهذا نسمع عنه فى إنجيلى عشية وباآر. يفكرون ماذا أعطى المسيح لنا بل ماذا وآيف نعطى نحن للمسيح

  ومرة أخرى نسمع فى . المسيح يهتم بالقلب وآيف نعطى وآيف نسبح
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داس ور الق ى صهيون : " مزم نن عل ت التح ه وق ا ". ألن م يوحن ى إس ذا معن شير ألن اهللا.وه ت ت ة وق  وآلم
  .يستجيب فى ملء الزمان

  .إذًا يا من أنت فى ضيقة ، ثق أن اهللا سيتحنن عليك وهو يقسم أنه يذآر ذلك، ولكن اهللا يهتم بكيف تحيا
  .           ونفهم أن اهللا يسعده أن تبذل آل شىء له آمتحنن علينا

  .ثقة هذا التحنن وهذه المراحم آنا فى ضيقة منتظرين ب ونحيا لنسبحه مهما
رح     . ألن إيمانكم ينادى به فى العالم     " يكلمنا عن صفة أساسية يفرح بها اهللا وهى اإليمان          : ولسالب اهللا إذًا يف ف

  .بمن ال يضعف إيمانه فى الضيقة
ا                  : والكاثوليكون ذا يعطين ضيقة، وه صبر فى ال يكلمنا عن صفة أخرى يلزم أن تتوفر فى المؤمن أال وهى ال

  .١٠:٢لتى يسمح بها اهللا هدفها أن نصبح آاملين عب إذًا التجربة ا. أن نكون آاملين
ذه  : اإلبرآسيس ى آالم ه شدد ف ه نت زى، وب دس المع روح الق ن ال ىء م ى نمتل صالة حت زوم ال دثنا عن ل فيح

  .الحياة
  

  قراءات األحد الثانى من شهر آيهك
  ٢:٢-١:١ يو ١:                  الكاثوليكون٧،٥:١٤٣: مزمور عشية
  ٣٤-٣٠:٧أع :               اإلبرآسيس٥٠-٣٦:٧ لو: إنجيل عشية
  ١٣:٤٤:                    مزمور إنجيل القداس٦،٥:٧١: مزمور باآر
  ٣٨-٢٦:١لو :              إنجيل القداس٢٨-٢٠:١١لو : إنجيل باآر

  ٣:٤-١:٣رو : البولس 
  

  لماذا نقرأ هذا اإلنجيل
ا آيف       . بأن اهللا سيتحننآان إنجيل األحد األول عن بشارة المالك لزآريا      م منه شارة أخرى نفه رى ب وهذا ن

  .وأن هذا سيكون بميالد المسيح. سيتحنن اهللا على البشرية، أو آيف سيرحم اهللا البشرية المعذبة
  هنا نسمع عن بشارة المالك للعذراء بأنها ستلد المسيح

ِك      ( إسمعى يا إبنتى    : " مزمور القداس وفى   ك   ) بشارة المالك ل إن المل د إشتهى حسنك        ف اذا ؟ فهى     "  ق ولم
ة                      إمتألت نعم الم، ف ة الع ه لمحب ان في ا ال مك ة، أى قلبه ة نعم ل ممتلئ سمع فى اإلنجي ة فى    . آما ن وهى مبارآ

  .النساء ، ففى نسلها تبارآت آل األرض، أما حواء فبسببها خسرنا وبها دخلت الخطية إلى العالم
أغلق اهللا          آيف يكون لى هذا وأن  " وسؤال العذراء للمالك     ا ف ا شك زآري يس عن شك آم ًال ل ا ال أعرف رج

ذا                .بل هى تسأل عن الطريقة    . فمه سأل آيف سيحدث ه ا ت ان رد المالك     .  هى قبلت ما قاله المالك ولكنه وآ
ك إذ أنت بال                                د مثل ا أن تل اقرًا ال يمكنه ى، أى آانت ع ا هى اآلن حبل أنه آما أن اليصابات آانت عاقرًا، وه

ا صن      ة       رجل لكن آم صابات سيصنع معك معجزة عجيب ذا سيكون عن      . ع اهللا معجزة مع الي ولكن معك ه
  .طريق الروح القدس الذى سيحل عليك

  )وهذا عن الروح القدس( ينزل مثل المطر : مزمور باآروهذا ما نسمعه فى 
سة  ثم حل الروح القدس عل  ) هذا عن تجسد المسيح ملك السالم ( يشرق فى أيامه العدل وآثرة السالم        ى الكني
  .ومألها سالمًا بإستحقاقات دم المسيح

ل المسيح                 :البولسوفى   شرية قب ه الب ا آانت علي ة لم يس وال      "  نرى صورة آئيب يس من يعمل صالحًا، ل ل
متبررين مجانًا بنعمته، بالخالص الذى بيسوع المسيح       " ولكن نرى أيضًا صورة حلوة لعمل المسيح        " واحد  

  "ن الحاضرلكن يظهر بره فى هذا الزما
ى       :الكاثوليكونوفى   دء     "  نرى أن آلمة اهللا األزل ذ الب ان من ذى آ ًا إذ تجسد      " ال ذا صار بتجسده ملموس " ه

اه     اذا؟   ..." الذى سمعناه الذى رأين ة            ف ولم ا من آل خطي سوع المسيح يطهرن رى المسيح      ". دم ي ونحن اآلن ن
  . اليهود رآوه جسديًا وصلبوهمن، فكثيربعين اإليمان ونلمسه، وعين اإليمان أفضل من العين الجسدية 

ى ا سيح المخلص: إلبرآسيسوف ز للم رى موسى آرم ه . ن ول ل ى" واهللا يق شقة شعبى ف ًا م د رأيت عيان   ق
ى مصر        ،مصر  م اآلن ألرسلك إل صهم فهل نهم ونزلت ألخل ة    "   وسمعت أني ا هى أرض العبودي ومصر هن

  مز للعذراء  النار رفيهاإشارة للعالم قبل المسيح والعليقة و
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ا من سلطانهم                       : وفى إنجيل باآر   شياطين ليحررن الروح القدس يخرج ال ذى ب سمع عن خالص المسيح ال . ن
ذراء  اس للع سبحة الن سمع ت ذين رضعتهما" ون ديين الل ك والث ذى حمل بطن ال روح " طوبى لل ونالحظ أن ال

دون      خلص، ولكن الرنالقدس هو الذى يعمل فينا ليحولنا إلى خليقة جديدة بها    ا ب ان سيحل فين ا آ وح القدس م
  تجسد المسيح وفداؤه لنا

ن اهللا ليتجسد فيجعل             : وفى مزمور عشية   شرية إلب داء الب يقول المرنم يا رب طأطىء السموات وإنزل هذا ن
  هذه صالة الكنيسة دائمًا " آما فى السماء آذلك على األرض " األرض سماء 

رى الطريق الصحيح          . خلصت بإيمانها   نرى المرأة الخاطئة وقد     : وفى إنجيل عشية   ولكن فى هذا اإلنجيل ن
اآين                  . لإلقتراب من المسيح   دم اإلستحقاق، ب ة وشعور بع فعلينا أن نقترب من المسيح بإحساس صادق بالتوب

ال الخالص   ا، فنن ى خطايان سيح      .عل أن الم شارة ب و الب ك ه هر آيه ن ش انى م بوع الث ذا األس ل ه    إذًا إنجي
  .ررنا من عبودية الخطية وعبودية إبليس خالصنا سيولد ليح

  
  إنجيل األحد الثالث من شهر آيهك

  ١٧-٧:٢ يو ١:                             الكاثوليكون١١،١٠:١٣١: مزمور عشية
  ٥٠-٣٥:٧أع :                              اإلبرآسيس٣١-٢٣:١ مر: إنجيل عشية
  ١٠،٩:٨٤:                  مزمور إنجيل القداس                  ٧،٦:٨٤: مزمور باآر
  ٥٦-٣٩:١لو :                            إنجيل القداس٣١-٢١:١٥مت : إنجيل باآر

  ٢٤-٤:٤رو : البولس
  

  لماذا نقرأ هذا اإلنجيل
صابات لتخدمها         ا             . نجد هنا زيارة العذراء مريم أللي شارة المالك له د ب ذراء بع د حل المسيح فى بطن الع  لق

  -:ولنرى ماذا حدث حينما حل المسيح فى بطن العذراء. فورًا
  . والجبل العالى الراسخ رمز للحياة السماوية والثبات فى اإليمان. ذهبت بسرعة إلى الجبل -١
 ذهبت لتخدم أليصابات متشبهة بالمسيح الذى أتى ال لُيخدم بل لَيخِدم ويبذل نفسه فدية عن آثيرين -٢
 ..."سى الربتعظم نف" مريم تسبح قائلة  -٣

يحيا هكذا فى السماويات، ثابتًا وراسخًا فى إيمانه، مقدمًا الخدمة          ) ١٧:٣اف  ( وآل من يحل المسيح فى قلبه       
  هو إنسان فرح بالرب وينقل أفراحه لآلخرين. للجميع، مسبحًا ومعظمًا الرب فى أقواله وفى أفعاله 

  -:فهو يشير " ألرض أشرق الحق من ا... الرحمة والحق إلتقيا:" مزمور اإلنجيلأما 
ازاال    ) الذى قال عن نفسه أنا هو الحق          ( مع المسيح   ) ومعنى إسمه الرحمة    ( لمقابلة يوحنا    -١ ا م وهم

  .فى بطون أمهاتهم، وهذا هو موضوع اإلنجيل
 .يشير المزمور لتجسد المسيح، الحق ، إذ أشرق من األرض -٢
 .لحق اإللهىالمزمور يشير للصليب الذى تالقت فيه رحمة اهللا مع ا -٣
شفاء الحقيقى       : نرى المسيح الذى أتى ليحررنا من عبودية إبليس         : إنجيل عشية وفى   ذا هو ال سمع   . ه ذلك ن ل

ه      ا     "الشياطين تقول ل اة بطرس             " أتيت لتهلكن سيد المسيح لحم ل عن شفاء ال سمع فى اإلنجي م ن ا  " ث فترآته
سيده ويخدم           " الحمى وصارت تخدمهم     شبه ب ه يت ه      . اآلخرين   فمن شفيت طبيعت ا عملت ذا هو م والحظ أن ه

  العذراء مع اليصابات 
ذراء           : ومزمور العشية  سكنًا        " يتكلم عن سكنى الرب فى بطن الع ار صهيون ورضيها م د إخت رب ق ألن ال

  وصهيون هنا رمز للعذراء" له
ائًال   د ق ى المعم نفخ ف اهن ي ة أن الك ى طقس المعمودي نجس" ونالحظ ف روح ال ا ال دهن وب. أخرج أيه د ال ع

ائًال         ه ق نفخ في روح القدس    " بالميرون ي ل ال شية    ". إقب ل الع ذا موضوع إنجي شفى     . وه ى لي سيد المسيح أت فال
ى        ناطبيعتنا، ويحررنا من العبودية لألرواح النجسة أى الشياطين، ويمأل          بالروح القدس الذى يغير طبيعتنا إل

  خليقة جديدة
ى  سمع ف سيح ن ل الم ة قب ة القديم اآروعن الطبيع ل ب ل : إنجي ة بفع ة مجنون ة متعذب ة الكنعاني آيف آانت إبن

  .األرواح النجسة وآيف شفاها المسيح
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ا رب رحمتك ،    " إشتياق آل نفس مازالت لم تتحرر وتشفى لخالص المسيح  : مزمور باآرونرى فى    ا ي أرن
ا خالصك  رب  " وإعطن داؤنا لل يكن ن ا، ول شفى إبنته سيح لي ة للم داء الكنعاني ان ن ذا آ ل ه ًا ليكم سوع دائم ي

  .شفاؤنا ونتحرر من آل خطية
  نرى: البولسوفى 
  ولكن يؤمن بالذى يبرر المنافق فإيمانه يحسب له برًا"  طريقة الشفاء -١  

رح قلب                    -٢ ذى يف نرى إبراهيم وسارة بمستودعها الميت ، لكن لهما رجاء فى طفل هذا هواإليمان ال
  يعتنا الخاطئة الساقطة الميتة، حياة وبر اهللا ، أن نؤمن أن اهللا قادر أن يخرج من طب

ر                           -٣ دون رجل هى غي ذراء التى ب ى اإلنجاب هى رمز للع ادرة عل سارة بمستودعها الميت غير ق
 .قادرة على اإلنجاب 

  نرى فيه عالمة الشفاء ، أى المحبة ، فمن يحب أخيه هو فى النور : الكاثوليكون
ا                 موسى الذى رفضه ش     -١فنسمع فيه عن    : اإلبرآسيس سًا وقاضياً وموسى هن ود أن يكون رئي عبه من اليه

ذراء                      زًا للع ة رم ه فى العليق وة موسى أن      -٢هو رمز للمسيح الذى رفضه اليهود وصلبوه وأن اهللا ظهر ل  نب
ه    سمعوا ل وة نجدها فى     . اهللا سيقيم نبيًا مثله من اليهود وعليهم أن ي ذه البن وهى عن   ). ١٩-١٥:١٨تث  ( وه

ان إ      ذى آ ود                 المسيح ال ل موسى ومن اليه اس مث ام الن امًال أم سانًا آ سكن فى مصنوعات           -٣ن ى ال ي  إن العل
سموات واألرض        . األيدى، ولكن سليمان بنى له بيتًا     و يمأل ال اس فه شأها الن وت أن سكن فى بي . فاهللا حقًا ال ي

ذرا         د   . ءولكن هيكل سليمان آان رمزًا للعذراء ، إذ سكن اهللا فى الهيكل آما سكن فى بطن الع سكن عن واهللا ي
سحاق          . ١٥:٥٧المنسحقين والمتواضعين أش     اًال للتواضع واإلن وآل من صار    . لذلك آانت أمنا العذراء مث

  .على مثالها متواضعًا منسحقًا يصير هيكًال هللا
  

  قراءات األحد الرابع من شهر آيهك
  ٣:٣-٢٤:٢ يو ١:                        الكاثوليكون٥:٨٦: مزمور عشية 
  ٢٢-٨:٧:                     اإلبرآسيس٣-١:٨لو : إنجيل عشية
  ٣،٢:٧٩:             مزمور إنجيل القداس١٢،١١،١٠:٩٥: مزمور باآر
  ٨٠-٥٧:١لو :                 إنجيل القداس٣٥-٢٨:٣ رم: إنجيل باآر

  ٣٣-٦:٩رو : البولس
  

  لماذا نقرأ هذا اإلنجيل
ا         يالد يوحن دان يحدثنا اإلنجيل عن م ذا                    . المعم ا، فه يالد يوحن ال بم ل اإلحتف ذا اإلنجي يس الهدف من ه لكن ل

وة          .  بؤونة الباقية تدور حول يوحنا     ٣٠وقراءات  )  بؤونة   ٣٠( نحتفل به يوم ميالده      ذآر نب نحن ن وم ف ا الي أم
سبحة   . زآريا عن المسيح وعمله الخالصى وتسبحته للمسيح        ول عن      والحظ ت ل إذ يق ذا اإلنجي ا فى ه  دزآري

رن وأقام لنا . مبارك الرب إله إسرائيل الذى إفتقد وصنع خالصًا لشعبه       " ميالد إبنه     خالص من بيت داود    ق
ة  . خالص لنا من أعدائنا   . ن منذ الدهر   تكلم على أفواه أنبيائه القديسي     آما. فتاه ا ،       ليصنع رحم ذآر   مع أبائن وی

   به إلبراهيم أبينا القسم الذى حلف المقدس عهده
ا    ( يذآر عهده ). هذا هو إسم يوحنا     ( ليصنع رحمة ت األخيرة نالحظ    ومن األيا  سم  ) وهذا هو إسم زآري الق
  وآأن إنجيل األحد الرابع فيه حل لرموز األناجيل السابقة لماذا؟) هذا هو إسم أليصابات (  به الذى حلف

ة واألخرى                   شكلتان، إحداهما عام ه م ان ل ة    .  خاصة  زآريا آاهن تقى يعيش فى العهد القديم آ المشكلة العام
  .وهى مشكلة آل أتقياء العهد القديم. أين سيذهب بعد الموت وسلطان الخطية عليه. هى مشكلة خالص نفسه

  .وهذا يعتبر عارًا فى إسرائيل. والمشكلة الخاصة هى عدم وجود نسل لُه
و                  ذى يعرف النب اهن ال سى وهو الك ة   . اتولكننا نجد زآريا قد إنحصر فى مشكلته الخاصة ون المشكلة العام

شيطان ومن                       إلكل شعب    ع من الموت ومن ال يخلص الجمي يأتى ل سرائيل بل وآل األمم، أن هناك مخلصًا س
  .وآان عليه آكاهن أن يتمسك بهذه النبوات ويصلى هللا ليتمم وعده ويرسل هذا المخلص. الخطية 
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شره ال       . ولكن زآريا قلنا أنه إنحصر فى مشكلته الخاصة         د أن ب ى بع ول فى            حت ا، نجده يق يالد يوحن مالك بم
ول       .. آيف وأنا قد صرت شيخاً    . شك ه                 " أى آأنه يعاتب المالك ويق ا تقول بابى؟ إن م ى فى ش أت ل م ت اذا ل لم

  !!أيها المالك صعب الحدوث
ستطع أن يصدق                م ي رح   إن زآريا من شدة ألمه لمشكلته الخاصة ل د آل رجاء           . وال أن يف د فق ان ق إذ هو   . آ

م يكن يصلى       .كلته ناسيًا مخلص إسرائيل الذى سيأتى منحصر فى مش   ة ل ذه الحال  ومن المؤآد أنه وهو فى ه
  .فما عاد زآريا وهو مهموم بمشكلته يذآر مشكلة شعبه ومشكلة العالم آله! حتى يأتى هذا المخلص 

ى ه                     شارة  لقد وصل زآريا إلى حالة من اليأس واإلنحصار فى ذاته حتى أنه لم يستطع أن يسبح اهللا عل . ذه الب
سبيح ، وا        . وآان عقاب اهللا له أن يصمت      اجز عن الت ا الع اجز عن  لع هذا الصمت هو إعالن عن حال زآري

ا     . أن يفرح باهللا ، الذى يعيش فى يأس وإآتئاب غارقًا فى مشكلته        دوء م واهللا سمح بهذا الصمت ليتأمل فى ه
م قاله له المالك عن إبنه ، أنه يرد آثيرين من بنى إسرائيل إ    ه   .. لى الرب إلهه دم أمام رب   ( ويتق ام ال ) أى أم

اء                 ى األبن اء إل وب األب رد قل ه لي ا وقوت ل األحد األول     ( بروح إيلي ه       ) إنجي ا قال ديس م اهن الق ذا الك ارن ه وق
وم العظيم والمخوف                      " المالك عن إبنه مع نبوات مالخى         رب الي وم ال ل مجىء ي ا قب يكم إيلي ذا أرسل إل هأن

ة         " وأيضًا ) ٦،٥:٤مال  ( على األبناء   ليرد قلب اآلباء     أتى بغت امى وي ىء الطريق أم ًا فيهي ذا أرسل مالآ هأن
ه      سرون ب ذى ت ذا، إآتشف      ) ١:٣مال  ( إلى هيكله السيد الذى تطلبونه ومالك العهد ال دوء الصمت ه وفى ه

سه           م ؟ حل مشكلتى الخاص          ... زآريا أن إبنه سيكون السابق للمسيح ، وبدأ يسأل نف ا أه ى      أيهم ة وأن يكون ل
ىء         ى مج ة ه رح حقيق ذى ُيف دس أن ال روح الق ن ال اء م ا بإيح الم؟ وأدرك زآري ىء مخلص الع ًا أم يج إبن

واب               . المخلص ى األب ل ألن المخلص عل ه ب يالد إبن يس لم ه سبح ل . فلما إنفتح فمه عند ميالد إبنه، سبح ولكن
ى مجىء       ) فى األسبوع الرابع  ( لذلك نجد تسبحة زآريا      صبة عل ول      من ا     " المسيح إذ يق ام لن رن   أق خالص  ق

اهن           ". من بيت داود فتاه      ا آ ن الوى ألن زآري و من بيت هرون ب . ويوحنا بن زآريا ليس من بيت داود فه
ذى سيعطى الخالص               . أما الذى من بيت داود فهو المسيح       إذًا هو آان يسبح فرحًا بمجىء المسيح إبن داود ال

وى           . بقوة رن خالص أى خالص ق داً فكلمة ق يس ومن                . ج ة ومن سلطان إبل و خالص من سطوة الخطي فه
يولد      (بل بالعاطى   ) إبنه المولود   ( ة  هنا نجد زآريا ال ينشغل بالعطي     . العدو األآبر أى الموت    ذى س المسيح ال

ه أن يكون مجرد                . فالمسيح هو فرحته الحقيقية، لذلك نجده يسبح له       ) .  ا يطلب ل أما الصبى ، فنجد أن زآري
  ..وهذا آله درس لنا. هيىء الطريق للمسيح وليدعو الناس للتوبة فيعرفوا المسيحخادمًا ي
شاآلنا الخاصة            -١ . لنشكر اهللا على الخالص الذى تم قبل أن نشكره على عطاياه المادية وعلى حل م

ل            .. هذه عالمة على إنفتاح األعين والقلوب      ه قب سبح علي ة ون ه من قيام ا حصلنا علي أن ننشغل بم
  مشاآلنا أو حلهاأن ننشغل ب

مه      -٢ د إس ة مج ا اهللا لخدم ه لن ا يعطي ل م ضع آ ه ليه  ( أن ن ا إبن ى زآري ا أعط ق يآم ) ىء الطري
ة                        . للمسيح ا بالعطي م من فرحن ة، ومجد إسمه أه دنا من العطي م عن اطى أه سة  . أن يكون الع الكني

سبح اهللا             الميالد     المرتشدة بالروح القدس وضعت هذه األناجيل بهذا الترتيب لتعد قلوبنا لن رح ب  ونف
 .المجيد

  درس لزآريا المنحصر فى مشكلته، وصمته إذ هو غير قادر أن يسبح : األحد األول
  وهذا هو ما يستحق أن نسبح عليه. البشارة بميالد المسيح: األحد الثانى
  العذراء التى حملت المسيح داخلها تنطلق لتخدم وتسبح وتبشر بالمخلص : األحد الثالث
اذا عن اهللا؟                      :األحد الرابع   زآريا وقد إنفتحت عيناه ويسبح ألعلى ميالد إبنه بل على مجىء المسيح ولكن م

  !هل اهللا ال يهتم بمشاآلنا الخاصة؟
شاآلنا وسوف           " اهللا يقسم أنه يذآر أن يتحنن       " سمعنا أن معانى األسماء هى       ذآر م فاهللا فى محبته يقسم أنه ي

ل األحد األول            ولكن راجع اآل  . يتحنن علينا ويقدم الحل    ذى         " ية التى أتت فى إنجي م تصدق آالمى ال ألنك ل
  "سيتم فى وقته 

يس بمتعجل لألمور    . فاهللا له أوقات غير أوقاتنا نحن نريد حل مشاآلنا اآلن   و يعرف  . ولكن اهللا ل الوقت  .. فه
ان     " األمثل واألفضل والمناسب لمتى يتدخل لحل المشكلة وهذا ما يسميه الكتاب              ففى   ٤:٤غل   " ملء الزم

سيح َد الم ان ُوِل لء الزم ا .م ست آطرقن شاآل لي ى حل الم ه .  وطرق اهللا ف رح ب ًال يف د طف ان يري ا آ فزآري
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ساء                             د الن ل هو أعظم موالي ل، ب أى طف يس آ ل ل ه طف د أن شاخ، ولكن ه    .فىشبابه، واهللا أعطاه طفًال بع اهللا ل ف
  .توقيتات وطرق غير توقيتاتنا وغير طرقنا

م                       فلنسبح اهللا الحن   و ل ى ل ى خالصه العجيب حت سبحه أوًال عل ون الذى يقسم بأنه يذآر مشكالتنا وسيحلها ولن
  .تحل مشكالتنا الخاصة اآلن

دون أن تفكر فى            .. العذراء مريم   .. وآتطبيق لهذا  سبح ب ما أن حملت المسيح فى أحشائها، إنطلقت تخدم وت
ة أن  سيفعل الناس بها؟ لم تفكر فى مشمشكلتها الخاصة فها هى ستلد بدون أن يكون لها زوج فماذا         كلتها واثق

  .مريم لم تفكر فى مشكلتها بل إبتهجت بالخالص، وهذا بالضبط عكس ما فعله زآريا عرفهتاهللا عنده حل ال 
وة خالصه                  : مزمور اإلنجيل  ه وق وب لتجسد المسيح وليظهر قوت سًا     " هو شهوة القل ا جال ى   ي شاروبيم  عل ال

  شهوة قلوبنا دائمًالخالصنا هذه هى .. إظهر
  أى ألنه يتجسد " قدام وجه الرب ألنه يأتى "  نجد فيه فرحة آل الخليقة :مزمور باآر
اآر ل ب ه بالجسد : إنجي اء ل سيح بتجسده أقرب ا الم رى آيف جعلن ى " ن و أخى وأخت شيئة اهللا ه صنع م ن ي م

  .وأمى
ور عشية ا وهو ال: مزم سان صار فيه سانًا وإن ول أن إن ى األم صهيون تق ى بطن . عل ذا عن تجسد اهللا ف ه

  العذراء فصهيون هنا رمز للعذراء
رات من األرواح النجسة واألمراض ،             : إنجيل عشية   رأ الكثي د أب ذى صنعه المسيح ، فلق رى الخالص ال ن

  إذًا نرى أن من يبرأ يكرس آل ماله للمسيح . فصرن يخدمنه من أموالهن
ا صرنا أوالد        سمعون " البر الذى من اإليمان     = "  بالمسيح   نسمع فيه أننا قد تبررنا باإليمان     : البولس ه أنن  في

َد     .موعد مثل إسحق   ستودع ميت         بوعد  وإسحق ُوِل ا المسيح         .  من اهللا من م وات، وأعطان ا أم ذا نحن آن وهك
ة              .  صرنا أقرباء له    أننا ته، بل آما رأينا فى إنجيل باآر      حيا أة للهالك صرنا آني ة غضب مهي ا آني د أن آن وبع
  . للمجد هذا هو الخالص الذى فرح به زآريا أآثر من والدة طفلهدةة معرحم

ه . هو دعوة لكى نثبت فى البر الذى حصلنا عليه    : الكاثوليكون وآل  . ووعد بأنه إذا أظهر المسيح سنكون مثل
  من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه

  -: رموز آثيرة للمسيحفيه عننسمع : اإلبرآسيس
   أرض العبودية رمز لتجسد المسيح ونزوله للعالم نزول الشعب ألرض مصر -١
 قتل األطفال وخالص موسى رمز لمذبحة بيت لحم ونجاة المسيح -٢
 . رمز لوالدة المسيح المخلص)المخلص لشعب إسرائيل(والدة موسى  -٣
 .آان موسى جميًال جدًا والمسيح آان أبرع جماًال من بنى البشر -٤
 حكمةموسى المملوء حكمة رمز للمسيح أقنوم ال -٥
  هموسى المقتدر فى آالمه وفى أعماله رمز المسيح القدير فى آل ما قاله وآل ما عمل -٦
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ذا التجسد فى شهر آيهك الماضى                .  طوبة يوافق عيد الغطاس المجيد     ١١يوم   ا به . لقد تجسد المسيح وإحتفلن
ذا بالمعمو        ة واآلن نرى آيف نستفيد من هذا التجسد؟ يكون ه سيد المسيح سر        . دي وم الغطاس أسس ال ففى ي

ذا        . المعمودية ان ه اء، آ م بصعوده من الم فهو حينما نزل إلى الماء آان هذا إعالنًا منه بقبوله الموت عنا، ث
ه بعمل              . إعالنًا عن قيامته بعد موته     ولذلك نحن بالمعمودية نموت مع المسيح ونقوم معه متحدين به ثابتين في

ًا بفرحة اآل                  " وآان صوت اآلب     . ٨-٣:٦الروح القدس رو     ه سررت إعالن ذى ب ى الحبيب ال ذا هو إبن ب ه
سيد المسيح فى             آبعودة البشر آأبناء له بعد أن        ة التى أسسها ال نا بالخطية قد خسرنا البنوة، ولكن بالمعمودي
ى                . هذا اليوم عادت البنوة للبشر     وم، حل عل ذا الي ًا     ولذلك حل الروح القدس على المسيح فى ه  جسده، إعالن

ليؤسسها ، ويعيد البشر آأبناء هللا إذ يجدد طبيعتهم    ) جسد المسيح   ( عن أن الروح القدس سيحل على الكنيسة        
سيح  ى الم تهم ف و ٢ويثب سيح  . ٢١:١ آ ع الم ى هى موت م ة الت شهر هى المعمودي ذا ال راءات ه ومحور ق

  .وقيامة معه
نهم              نرى هنا موت أطفال بيت لحم، هم        : األحد األول  ة، لك ماتوا ألجل المسيح ، حقًا هم لم يقوموا بأجساد ثاني

سماء اآلن       اً              . هم أحياء فى ال ذه المذبحة حي م أن المسيح خرج من ه ه            . والمه ه بحيات ى أن ارة إل ذا إش وفى ه
اة     أنتم ستحيون       . سيعطى لهؤالء األطفال حي ا حى ف ال أن ا ق و  ( آم اة، موت      ) ١٩:١٤ي رى موت وحي ا ن هن

ا غل      . ة المسيحاألطفال وحيا  اة المسيح فين ا وحي . ٢٠:٢وهذا هو مفهوم المعمودية، موت اإلنسان العتيق فين
ة     أطفال بيت لحم ماتوا حقيقة مع المسيح لذلك فهم آالشهداء نسمى موتهم معمودية دم، أما نحن فى المعمودي

ه رو           شبه موت ة              ٥:٦فنموت مع المسيح ب ا الطبيع ل تموت فين ا      إذ ال نموت جسديًا، ب دنا به ة التى ُول .  العتيق
  ونقوم مع المسيح فى حياة جديدة نلبس فيها المسيح

ان           . نسمع فيه عن يونان آرمز لصلب السيد المسيح وقيامته        : األحد الثانى  ان آ ة ، فيون ارة للمعمودي ه إش وفي
سة بع     . آميت فى بطن الحوت فى الماء ثم قام حياً         د الكني ة تعي د الغطاس ،   فى األسبوع الثانى من شهر طوب ي

  لذلك تقرأ الكنيسة هذا الفصل من اإلنجيل عن يونان الذى دخل الماء ثالثة أيام وخرج
ة المسيح             : األحد الثالث  ا ومعمودي ة يوحن سمع عن معمودي ا ن د         . هن د عي أتى مباشرة بع ذا األحد الثالث ي وه

سي        . ونسمع فيه أن المسيح آان يعمد     . الغطاس ة الم دار عظم دان      ونسمع فيه أيضًا مق ا المعم سبة ليوحن . ح بالن
دان        . فنفهم مقدار عظمة معمودية المسيح بالنسبة لمعمودية يوحنا        ا المعم اآلب يحب   " وهنا نسمع قول ليوحن

اد               "اإلبن   وم عم ال اآلب ي اذا ق م لم ذا نفه وبين من اآلب وبه اء محب ونحن بالمعمودية صرنا فى المسيح أبن
  .إعالنًا عن فرحته بعودة البشر آأبناء له" سررت هذا هو إبنى الحبيب الذى به " المسيح 

ن اهللا               : األحد الرابع  ه إب هنا نسمع أن المولود أعمى إغتسل فى برآة سلوام، فإنفتحت عيناه وعرف المسيح أن
ه  ن ب ن اهللا     . وآم رف إب ا ونع تح أعينن تنارة فتنف ى إس ة تعط م أن المعمودي ا نفه ن هن ة  . وم تنارة نتيج واإلس

ة    للمعمودية ليست   ل شهر طوب ل األحد األول    . ظاهرة فى إنجيل األحد الرابع فقط بل فى آل أناجي ففى إنجي
ذا من                    درك ه ى األرض، ولكن من ي نرى يوسف يظهر له المالك عدة مرات ، فبالمسيح إنفتحت السماء عل

سيطة             . له نقاوة القلب فتنفتح عيناه     سيعرف المسيح    وفى إنجيل األحد الثانى يعلن السيد المسيح أن من عينه ب
سيح، وهى صادرة عن      . ويكون جسده آله نيراً    وفى إنجيل األحد الثالث نسمع أقوال يوحنا المعمدان عن الم

  قلب عرف من هو المسيح حقيقة ألن بصيرته مستنيرة إذ هو مملوء بالروح القدس 
سمع ع                   • شهر ن اثوليكون طوال ال راءات الك ن وبالمعمودية نحن نثبت فى المسيح لذلك ففى ق

  -:الثبات فى المسيح
  "ثابت فيهألن زرعه ....  فيه ال يخطىءیثبتآل من  " -:األحد األول
  "یثبت فيه فيه وهو أيضًا یثبتمن يحفظ وصاياه  " -:األحد الثانى
  " اهللایثبت فى فيه وهو یثبتفاهللا .  من يعترف أن يسوع هو إبن اهللا-:األحد الثالث

  " فينایثبتإن أحببنا بعضنا بعضًا، فاهللا 
   فى إبنه يسوع المسيحونثبت.  اهللا قد جاء ووهب لنا علمًا لنعرف اإلله الحقيقى-:واألحد الرابع

  -:فى المسيح ولكن بشروط نراها هنا هىیثبت إذًا بالمعمودية 
  حفظ الوصية -١
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 المحبة -٢
 اإليمان بأن المسيح هو إبن اهللا -٣

شر،     ةعرفمولكن . فهونرى فى قراءات طوبة أيضًا أننا سينكشف لنا المسيح ونعر   ة الب  المسيح ليست آمعرف
اد             دواخلهمفنحن نعرف البشر من الخارج دون أن نعرف          ه واإلتح ات في  ولكننا نعرف المسيح من خالل الثب

ول   ول يق ة أن الرس ه لدرج سيح " ب ر الم ا فك ن فلن ا نح و ١ (وأم ا " . ) ١٦:٢ آ دس المعطى لن الروح الق   ف
ه  " ليه بولس الرسول بقوله     إوهذا ما أشار    ) ١٢-٩:٢ آو   ١ ( "شىء حتى أعماق اهللا   " يفحص  " ... وأوجد في

ه  ى (ألعرف ه  " ) ١٠،٩:٣ف ه أى زرع ا حيات سيح أعطان ذى فالم ا ال ه فين د األول ( زرع اثوليكون األح ) آ
ة للمسيح                         ًا فى المسيح ومعرف ة ، ويعطينى ثبات اة أبدي . " ووجود هذا الزرع فَى أى حياة المسيح يعطينى حي

ذى   هى الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح           وهذه لته     ال و   ( أرس إذًا " ) ٣:١٧ي
ة من      . معرفتنا بالمسيح هى معرفة ليست من الخارج بل من خالل اإلتحاد به والثبات فيه              فنحن مولودين ثاني

د         مما ال يفنى  زرع ال يفنى بل      ًا فى المسيح       ". ٢٣:١ط  ب  ١ بكلمة اهللا الحية الباقية إلى األب ا ثبات ا إزددن وآلم
  .نعرف من هو المسيح ، ومن يعرف حالوة المسيح يسبح المسيح العمر آله ويشتاق  إليه 

ات فى المسيح          -:إذًا ملخص قراءات أحاد طوبة هى      ذا  . المعمودية التى تعطى ثب ة بالمسيح   وه  .يعطى معرف
  ة الجديدة بعد أن شفانا المسيح وحررنا من عبودية إبليسوهذه المعرفة تعطينا حياة التسبيح، حياة الطبيع

  
  قراءات األحد األول من شهر طوبة

  ١١-١:٣ يو ١:                   الكاثوليكون٢،١:٤٦: مزمور عشية 
  ٣:١٥-٢٤:١٤ع أ:                اإلبرآسيس٤٤-٤٠:٤لو : إنجيل عشية
  ٣،٢:٩٧: إنجيل القداس                    مزمور ٢،١:٩٢: مزمور باآر
  ٢٣-١٣:١٢مت :                إنجيل القداس٣٧-٣١:٤لو : إنجيل باآر

  ١٩-٤:١٥رو : البولس
داس ل الق رودس والمجوس : إنجي ه عن هي سمع في د بلغ. ن ل واح م آ هواهللا يكل رودس ت ود وهي م اليه  اهللا آل

  -:فهمبالنبوات التى درسوها وفهموها وآلم المجوس بالنجم 
  غة بحسب مفاهيمهم إسمها لغة النجوميعرفون ل -١
 )١٧:٢٤عد ( أباهم بلعام تبنأ لهم عن شخص عظيم سيظهر نجمه فى السماء  -٢

وه، ألن                          م يعرف ود فل رودس واليه ا هي وه، أم دون أن يعرف إخالص يري وا ب م أت والمجوس وجدوا المسيح ألنه
ائفون        شهوات قلوبهم الخاطئة حرمتهم من رؤيته، فهيرودس خائف من المسيح لئال           ة خ  يأخذ عرشه، والكهن

 وآل من يجرى   . لذلك نفهم أن آل من يريد أن يجد المسيح ويعرفه سيجده ويعرفهالماديةأن تضيع أرباحهم    
  .وراء شهوات قلبه لن يعرفه

  نسمعهوهذا ما . ويهود ) مجوس( ونرى فى اإلنجيل أن المسيح أتى لشفاء الكل أممًا 
  ذآر رحمته ليعقوب .. خالصه قدام الوثنيين أعلن الرب - :مزمور اإلنجيلفى 

اآر   شية وب ل الع شياطين من الكل    : وفى إنجي ع وإخراج ال شفاء الجمي ى ل ذى أت ا المسيح ال رى فيهم وإذ . ن
ه          عشية وباآر  مزامير اما   .عرفت الجموع من هو المسيح جاءوا إليه وأمسكوه        اهير التى عرفت سان الجم  فبل

  .تسبحه
   عظيم على آافة األرض . ومرهوبألن الرب علٌى... األمم صفقوا بأيديكميا جميع : " مزمور عشية

  .وآل من يعرفه يمسك به ويسبحه ) يهود وأمم ( 
بس الجالل      : مزمور باآر  ه                  ... الرب قد ملك ول نهم وملك ا م شياطين وتحريرن ى ال ذه من أجل سلطانه عل وه

  على قلوب عبيده
ذا عمل آل من     نسمع عن الكل بنفس واحدة وفم     : البولسوفى    واحد يمجدون اهللا أبا ربنا يسوع المسيح، فه

  عرف المسيح
ذا                  : الكاثوليكونوفى   ده ه ى آل من عن ه، لكن عل نرى أن العالم ال يعرفه وأما نحن فنعرفه، ونحن ثابتين في

  .وأن المعرفة ستبدأ هنا وتكمل فى السماء حين نراه آما هو. الرجاء أن يطهر نفسه حتى يظل ثابتًا فيه
  .فالمسيح أتى ألجل الجميع. سمع عن إيمان الوثنيينن: إلبرآسيسوفى ا
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  قراءات األحد الثانى من شهر طوبة

  ٢٤-١٨:٣ يو ١:                       الكاثوليكون٨،٤:٩٧: مزمور العشية
  ٢٩-٢٢:١٥أع :               اإلبرآسيس٣٦-٢٢:١٤مت : إنجيل العشية
  ٢:٦٤  ، ٧:٨٣:                  مزمور إنجيل القداس       ٢،١:٩٦: مزمور باآر
  ٣٦-٢٧:١١لو :                      إنجيل القداس١٢-٧:٣مز : إنجيل باآر

  ١٠-٢:٥غل : البولس
ول               : إنجيل القداس  سيد يق ة، وال ون آي ود يطلب ان النبى          " فى هذا اإلنجيل نرى اليه ة يون م إال آي . ال ُيعطى لك

  -:ير إلىوهنا السيد المسيح يش
  صلبه وقيامته -١
 .زات ال تغير القلوب ، بل التأمل فى محبة المسيح التى ظهرت على الصليبجاأليات والمع -٢
ة التى ه                          -٣ ا بالمعمودي دة التى نحصل عليه ة الجدي ل بالطبيع المعجزات ب يس ب  ىتغيير القلوب يأتى ل

  يونان موت مع المسيح وقيامة مع المسيح، بنزولنا للماء وخروجنا منه على مثال
ل  -٤ دها الخالص ب ة وح يس بالمعمودي ه " ل الم اهللا ويحفظون سمعون آ ذين ي وبى لل سمعون ( ط أى ي

 )الوصايا وينفذونها 
ان وسطهم ومازالت                       -٥ ان، والمسيح األعظم من يون اداة يون تأنيب للسامعين بأن أهل نينوى تابوا بمن

ه        . قلوبهم متحجرة  ه ومنادات ة المسيح وآلمات ا فحكم سبة لن اب المقدس ،       وبالن دنا فى الكت ا هى عن ه
م   . الذى من خالله نعرف المسيح حين نتأمل فيه وننفذ وصاياه        سامعين أنه وهذا أيضًا تأنيب لليهود ال

ه من                          ليمان فأتت ل يمن عن س ة الت لم يعرفوا المسيح ولم يقدروا عظمته فيسمعوا له آما سمعت ملك
 .وا أنه من قبل الربأقصى الجنوب ، وآما سمع أهل نينوى ليونان إذ عرف

ة اهللا يتحول                         شبع من آلم ه لي ه تأمالت ومن حصل على الطبيعة الجديدة بالمعمودية وحفظ آالم اهللا، وآانت ل
سيطة أى       نوالسيد هنا يحدد لنا الطريق الذى يبدأ م       . ليكون نورًا للعالم أى سراج     ا     أهمية أن تكون العين ب  له

ى مجد إسمه      هدف واحد هو مجد اهللا، أى تكون إهتماما  ه والعمل عل تى ورغباتى هى البحث عن اهللا وطاعت
سيح  (  ا بحث المجوس عن الم اة   ). آم ا حي ون لن رًا، أى تك داخل ني ون ال رًا، أى يك سد ني ون الج ذ يك حينئ

  .إذًا صار الداخل نيرًا صار الخارج نيرًا، فنكون آسراج وسط ظلمة العالم. المسيح
ى     والمزمور يشير لمن إتخذ القرار ب      هذا وقرر أن يموت عن العالم فسيحصل على البرآات ويسير من قوة إل

  "إستمع يا اهللا صالتى " ولكن ليصحب هذا إستمرار الصالة . قوة أى يسير فى حياة النمو
  . يدعونا لإليمان العامل بالمحبة وتجنب األشرار فهذا يثبتنا فى المسيح :والبولس

  .يدعونا للمحبة بالعمل والحق وبحفظ الوصايا حتى يثبت فينا ونثبت فيه: والكاثوليكون
   أواإللتصاق بأى نجاسةيدعونا فيه مجمع أورشليم لتجنب الشر: واإلبرآسيس

ورًا                       : إنجيل باآر وفى   ا فنكون ن شفاء ، شفاء طبيعتن ى لل ه أت ى األرواح النجسة، وأن نرى سلطان المسيح عل
  .جيل القداسللعالم، وهذا هو موضوع إن

اآروفى   ور ب ى : مزم ى األرواح النجسة وعل لطانه عل ه وس سيح وعرف قدرت سبحة من عرف الم سمع ت ن
  الشفاء
رى سير المسيح                  : إنجيل العشية وفى   نرى السفينة المعذبة من الريح بينما السيد المسيح قد صعد للجبل، ثم ن

اء      . على الماء المضطرب   ى الم م حين إ    . ونرى بطرس ماشيًا عل ا            ث سوع حينم شله ي ا خاف إنت دأ يغرق لم بت
ى  " صرخ  ا رب نجن ريح   " ي كون ال سفينة وس سيح لل ول الم م دخ شرح    .ث سيح أن ي ة أراد الم ذه الحادث  به

د صعوده          ل         ( لتالميذه ما الذى سيحدث بع ذا صعوده للجب سة    ) رمز ه سفينة   ( أن الكني الم    ) ال ستتعرض لع
ر ( مضطرب  دو الخ) البح ريح أى ع ره ال ر يثي ة   ( ي ى العبري دة ف ة واح ا آلم ة روح هم ح وآلم ة ري فكلم
ى      ( وسير المسيح على الماء يعلن سلطانه على آل األمور ، بل وسلطان عبيده              ) واليونانية سير عل بطرس ي

ا                . لكن إن آان لهم إيمان    ) الماء أيضاً  وى عليه ن تق يم ل واب الجح سة، أب . وعدم غرق السفينة إشارة ألن الكني
اة                  وآون يسوع يم   ى حي ذى يحول الموت إل و المخلص ال ع           .د يده لينقذ بطرس فه شفى جمي سيد ي رى ال م ن  ث

  السقماء ، فهذا هو الخالص أى شفاء طبيعتنا



  قراءات األحاد
 

  ٣١

  "نظرت خالص إلهنا أقاصى األرض جميعها " يسبح المسيح على هذا الخالص  : ومزمور عشية
  

  أناجيل األحد الثالث واألحد الرابع من شهر طوبة
                              األحد الثالث                    األحد الرابع         

  ٢٠،١٧:٧٧                     ١٣،١٢:٧٦مزمور العشية                   
  ٤٦-٣١:٥                    يو ١٨-١:٥إنجيل عشية                      يو 

  ١٦،٧:٧٩                         ٤،٦:٩٦مزمور باآر                       
  ٥٨-٤٧:٦                     يو ٢١-١:٣إنجيل باآر                       يو 

  ٣٦-١٣:١١               رو ٣٩-١٩:١٠البولس                           عب 
  ٢٠-٩:٥ يو ١                ٢١-١١:٤ يو ١الكاثوليكون                      

  ١٨-٢:١١                   أع ٤٥-٣٨:٢س                      أع اإلبرآسي
  ٨،٧:٣٥                       ٧،١١:٦٥مزمور إنجيل القداس            

  ٣٨-١:٩                   يو ٣٦-٢٢:٣إنجيل القداس                    يو 
  

ة هو شهر             .  المسيح  نسمع فيه عن معمودية يوحنا ومعمودية     : إنجيل األحد الثالث   ًا ألن شهر طوب ذا طبع وه
ة  ين       . المعمودي ى ع دل عل ة ت هادة رائع ى ش سيح، وه ن الم دان ع ا المعم هادة يوحن سمع ش ضًا ن ا أي ولكنن

ة                 ذا   .مفتوحة، رأت المسيح وعرفته ليس بعين بشرية، بل بعين داخلية فتحها الروح القدس تدل على معرف  به
  -:ونالحظ اآلتى فى اإلنجيل . المعموديةنفهم ما هى المعرفة التى تعطيها 

ة،          . يقول اإلنجيل أن يوحنا آان يعمد ألنه آان هناك مياه آثيرة           -١ ة للمعمودي رة الزم اه الكثي ذه المي وه
  فالمعمودية بالتغطيس الكامل وليس بالرش 

ا فى               -٢ د، بينم و   ( يقول فى اإلنجيل هنا أن المسيح آان يعم د          ) ٢:٤ي م يكن يعم ول أن المسيح ل ل   يق  ب
ذه دون   . تالمي انوا يعم ذه آ ذه، وتالمي د تالمي سيح عم ال أن الم شكلة إذ ق ذه الم وأغسطينوس حل ه

 ١٥:١ يح نفسه فكانت دعوته هى للتوبة مرالناس أما المس
   معمودية يوحنا    - معمودية المسيح  ب-ونحن اآلن أمام ثالث معموديات  أ

  فكيف نفرق بينها؟ . مودية التالميذ  مع-                                       ج
ى سويف             ا أثناسيوس مطران بن و دخلت       . هذا التشبيه للمتنيح األنب ال ل ون         مق زل ووجدت ثالث أالت تليف ن

  -:رمزًا للمعموديات الثالث
  )هذه آانت فقط عالمة على التوبة( هذه تشبه معمودية يوحنا : لعبة : األولى  - أ
روح           -: حرارة آلة حقيقية لكن لم تصلها    : الثانية - ب ل أن يحل ال ذ قب ة التالمي شبه معمودي ذه ت  ه

 .القدس عليهم
وهذه هى معمودية المسيح لتالميذه ومعمودية الكنيسة اآلن،        : آلة حقيقية وبها حرارة   : لثالثة ا -ج

  فهى معمودية بالماء والروح
ه     والدليل أن السيد المسيح قال لبطرس حين آان يغسل رجليه، من إغتسل ليس له حاجة                 . إال إلى غسل رجلي

  .بل هو طاهر آله، فهو يشير بهذا لمعمودية المسيح لتالميذه
  -:ما قاله يوحنا عن المسيح يثبت أنه مملوء من الروح القدس ولنرى ماذا قال عن المسيح-٣

  أنا أرسلت أمامه، وأن المسيح هو العريس الذى له العروس، وأنه أى يوحنا يفرح للعريس  - أ
روه ضد            ". يزيد وأنه ينقص    ينبغى أن المسيح    "  - ب ا ليثي والحظ أن تالميذ يوحنا جاءوا ليوحن

ه              ذه من د ويأخذ تالمي سه ويعم أن المسيح يناف ه ب ة  . المسيح، ويشعلوا الغيرة فى قلب أى عظم
 .هذه التى ليوحنا ، فهو لم يغتاظ بل طلب أن المسيح يزيد وأنه هو ينقص

  . من السماء المسيح أتى من فوق وهو فوق الكل، وأنه أتى-ج
  )أى ما رآه عند ابيه وسمعه من أبيه السماوى(  وما رآه وسمعه يشهد به -د
   من يقبل شهادة المسيح فهو يشهد أن اهللا صادق، فاهللا هو الذى أرسله -ه
   هو اإلبن الذى يحبه اآلب وقد دفع آل شىء فى يديه-و



  قراءات األحاد
 

  ٣٢

  . من يؤمن باإلبن فله حياة أبدية-ز
  ٢٩:١أنه حمل اهللا الذى يرفع خطية العالم يو وقد سبق وقال عن المسيح 

ة التى     . وأنه مع أنه بعده إال أنه قبله، ولقد رأى يوحنا وشهد أن الروح نزل عليه مثل حمامة      ذه هى المعرف ه
سيح ى الم ات ف ة والثب ا بالمعمودي صير لن ى ت سيح الت ة الم شهر، معرف ذا ال ل ه ا اناجي تكلم عنه هى ذه وه. ت

  )المولود أعمى( نا عنها إنجيل األحد الرابع اإلستنارة التى يكلم
ه فى                 ه وترآ ى عن اب ألن اهللا تخل ونعجب على من يقول أن يوحنا المعمدان وهو فى السجن قد حدث له إآتئ

  !!السجن فأرسل تالميذه يسألون المسيح من هو ؟
ة  ! المسيح؟هل بعد آل هذه الشهادات ، هل من مأله الروح هكذا وإرتكض فى بطن أمه، هل يشك فى     اإلجاب

و  سيح من ه سألون الم ذه ي اذا أرسل تالمي ساطة عن لم ه ... بب م أن و يعل سيح فه ذه للم ان يحول تالمي ه آ أن
  ٤٠-٣٥:١وهو فعل ذلك من قبل يو . سيموت

اء       " يقول  : ومزمور اإلنجيل  ار والم اء       " ( جزنا فى الن الروح والم ة ب ى الراحة       ) " المعمودي ا إل ( وأخرجتن
  فمن عرف المسيح يسبحه" بارآوا أيها الشعوب إلهنا ) " ى السماويات اآلن فى سالم وفرحنحن نحيا ف

نسمع عن شفاء المفلوج فى بيت حسدا الذى آان ومعه مرضى آثيرون يتوقعون تحريك               : إنجيل عشية وفى  
ه      يش -:ومزمور العشية . المياه، إشارة لشعوب العهد القديم التى آانت تتوقع الخالص بالمعمودية          ذا بقول ير له

ة                 "  ارة للخالص بالمعمودي رة، إش اه الكثي ضًا      . يا اهللا فى البحر طريقك ومسالكك فى المي ول المزمور أي ويق
الخالص    " أضاءت بروقك المسكونة    " ام األموات              . إشارة لوعود اهللا ب وج واألعمى وأق ا شفى المفل ه آم وأن

  .هو قادر أن يعطينا شفاء لطبيعتنا وحياة أبدية
ة، وأن المسيح سيصلب             : باآروإنجيل   اآر   . يحدثنا عن حديث المسيح لنيقوديموس عن المعمودي : ومزمور ب

ه       " يقول   سموات بعدل ة                       " أخبرت ال ل الحي سيد مث ه ال ق علي ذى عل صليب ال ى ال دل اهللا ظهر واضحًا عل فع
يخلص                  ) موضوع إنجيل باآر  ( النحاسية   ه ل ذى ظهر فى قداسته وموت شعوب مجده ال ع ال  شعبه   ورأى جمي

  ومحبته العجيبة للبشر 
  "مغتسلة أجسادنا بماء نقى" نرى فيه المعمودية : والبولس

  "بدم يسوع ، طريقًا جديدًا" وآيف صار للمعمودية القوة؟ بصليب المسيح 
ان      سنة واإليم ال الح ة واألعم ة؟ بالمحب ى المعمودي ه ف دنا ب ذى إتح سيح ال ى الم ت ف ف نثب ار " وآي ا الب أم

  "افباإليمان يحي
  .فنرى فيه أن المحبة هى طريق الثبات فى المسيح: والكاثوليكون
  فالذين قبلوا إعتمدوا .. توبوا وليعتمد آل واحد منكم" فنرى فيه الطريق : واإلبرآسيس

  
  قراءات األحد الرابع

داس ل الق ى إنجي لوام الت ة س ى برآ سل ف أن إغت اه ب سيح عين تح الم ذى ف ود أعمى ال دثنا عن المول ى  يح تعن
سماء          . مرسل تنارة    . وفى هذا إشارة للمعمودية أى الموت مع المسيح المرسل من ال ة تحدث اإلس وبالمعمودي

  فلقد 
  إنفتحت عينى األعمى وهذا يسمى إبصار -١
 .عرف أن المسيح هو إبن اهللا وآمن به وهذا يسمى بصيرة -٢

 فيه أى لتنفتح بصيرته ويؤمن بالمسيح       أن المولود أعمى ُوِلَد هكذا لتظهر أعمال اهللا       " وهنا نفهم قول المسيح     
نهم ال يبصرون      صيرة  ( فيخلص، وال يصير آاليهود الذين لهم أعين لك وم أحد      ) بال ب رأه ي ل نق ذا اإلنجي وه

  .التناصير، ألن المعمودية تعطى إستنارة
  .فهو مصدر الحياة والنور" ألن ينبوع الحياة عندك " : ومزمور اإلنجيل

  فبالمسيح نور العالم الذى نموت معه ونقوم معه فنستنير ونعرف"  النوربنورك يا رب نعاين" 
  المسيح فنؤمن به

  السيد المسيح يلوم اليهود ألنهم لم يعرفوه مع أن: إنجيل عشيةوفى 
  اآلب شهد له -١
 يوحنا شهد له -٢



  قراءات األحاد
 

  ٣٣

 أعماله تشهد له  -٣
 الكتب المقدسة تشهد له -٤

  ولماذا لم يعرفوه؟ 
  آلمة اهللا ليست ثابتة فيهم  -١
 كتاب المقدس بين أيديهم وال يريدون أن يفهموه ال -٢
 ليست لهم محبة اهللا فى أنفسهم  -٣
 يطلبون المجد ألنفسهم  -٤
 ال يصدقون موسى  -٥

روح القدس            : مزمور عشية  وفى   ارة لل ذى فاض وأوحى       نرى أن المياه إنحدرت وفاضت األودية ماء إش ال
   هذا بكل ما جاء فى الكتاب المقدس عن المسيح، ولكنهم رفضوا آل

تيا  . يشير لسر اإلفخارستيا الذى يفتح أعيننا فال نصير آاليهود غير عارفين المسيح            : وإنجيل باآر  فاإلفخارس
  .تعطينا حياة المسيح فينا وهذا يفتح حواسنا الروحية 

ا    " فنتوب لنستحق التناول " يا رب إله القوات إرجعنا "  هو صرخة توبة    : ومزمور باآر  ر وجهك علين ولين
اة    " ص  فنخل ورًا وحي ا ن دعو بإسمك    . " أى تكون لنا البصيرة الروحية ونعرفك ونثبت فيك وتمألن ا فن " أحين

  .بأن تعطينا حياتك، فالخبز الذى تعطيه لنا هو حياة ، هو حياتك
رى                   ننتفخيحذرنا أال   : والبولس ة أى فى المسيح ون ات فى الزيتون صيرة، والثب  فنرفض، فالكبرياء تفقدنا الب
  ود فى عمى مقابل اإلستنارة التى نحن فيها أن اليه

اثوليكون ة : والك اة األبدي ا الحي ور ( اهللا أعطان ى المزم اء ف ا ج اة، ). نفس م ذه الحي د ه ا نفق ة تجعلن والخطي
ن         . وبالتوبة نستعيدها  ات فى اإلب شهر     ( ونسمع عن الثب ذا ال ا     ) موضوع ه سكم من      " ويطلب من إحفظوا أنف

  للخالص أى عمل وجهاد " األصنام 
م            : واإلبرآسيس يهم األم ا ف اة           " نرى فيه الخالص لكل الناس بم ة والحي وثنيين التوب ذا  ". إذ أعطى اهللا ال وه

  .يعنى ضمنًا أن الدعوة لمعرفة المسيح هى لكل منا
   



  قراءات األحاد
 

  ٣٤

 
  "فشبعتمتطلبوننى ألنكم أآلتم من الخبز " نسمع فيه : األحد األول
   الخمسة آلف بخمسة أرغفةإشباع نسمع فيه عن معجزة :األحد الثانى
  "ومن يؤمن بى فال يعطش أبدًا. فال یجوعأنا هو خبز الحياة من يأتى إلَى " نسمع فيه : األحد الثالث
  هأنذا أعطى نصف أموالى للفقراء" نسمع فيه عن دعوة السيد لزآا وقول زآا : األحد الرابع

ذ       ة ال د شهر طوب أتى بع ا بالمسيح       شهر أمشير ي ى المسيح ومعرفتن ا ف ه سمعنا عن ثباتن ومن يعرف  . ى في
ستغنى عن أى شىء آخر  ه أى سي شبع ب ة ي سيح حقيق رة .الم ر مباش صوم الكبي ل ال أتى قب شير ي هر أم .  وش

سة                       ا ويعطشون ، ولكن الكني ام يجوعون فيه وآثيرون من الناس حين يقترب الصوم يشعرون بأنه ستأتى أي
  .ذه القراءات لتقول لهم ال بل ستشبعون بالمسيحتضع أمام أوالدها ه

  .بذلك تحدثنا القراءات فى شهر أمشير عن الشبع بالمسيح
وال    ن أم رة، م ا آثي ه عطاي ة ل سيح المادي ا الم ون عطاي اه أن تك سيح معن شبع بالم صور أن ال ن يت اك م وهن

تم من      "  قائًال   الخ وهؤالء يعاتبهم السيد المسيح فى إنجيل األحد األول        ... ومراآز وصحة  تطلبوننى ألنكم أآل
د  فأعداد لناس الذين تجمعوا حوله إزدادت جدًا       " الخبز فشبعتم    اتبهم المسيح      بع زات ، فع معجزة الخمس خب
   أم ألجل الخبز؟ىهل جئتم تطلبوننى أنا لشخص.... وآأنه يقول

م، أو هل    هل تقفون للصالة لتطلبوننى، ولتعرفوننى و     ... ومازال المسيح يعاتب أوالده    تفرحون بى وبحبى لك
ساؤل،                   تقفون أمامى فى الصالة ألجل طلباتكم المادية فقط؟ فالكنيسة فى األحد األول تضع شعبها أمام هذا الت

  هل هو معرفة شخص المسيح أم طلب عطايا المسيح؟... ما هو الهدف الحقيقى لعالقتك مع المسيح
سان؟      والكنيسة فى األحد الثانى تقدم لنا المسيح الق        ا هى إحتياجات اإلن ادر على إشباع آل إحتياجاتى، لكن م

العواطف آالحب،    شبع ب نفس ت ام، وال شبع بالطع سد ونفس وروح والجسد ي ه ج م أن سان ينبغى أن نعل فاإلن
اهللا فهى نفخة من اهللا               شبع سوى ب ام                . والروح ال ت زات أشبع الجموع بطع والمسيح فى معجزة الخمس خب

  .يشبع البطون، هو أيضًا قادر أن يشبع النفس والروحمادى ولكن القادر أن 
  وفى األحد الثالث نسمع عن آيفية الشبع؟ آيف يشبعنا المسيح؟

سه                 ألالمسيح يختلف عن البشر، فا     ا نف ا المسيح فيعطين شبعوا ، أم ب الجسدى يأتى بالطعام ألوالده فيأآلوا وي
ا جس    " أنا هو خبز الحياة     " لنشبع به إذ قال      سه آسر شبع            فهو أعطان دمًا نف تيا مق ه فى سر اإلفخارس ده ودم

ن        . حقيقى للنفس، والنفس الشبعانة تدوس العسل  ه فى المخدع ، ل ه مع من إآتشف شخص المسيح فى عالقت
ولس إذ عرف       .)٨:٣فى  ( ويحسبه نفاية    يعود يشبع بكل ما فى العالم من ملذات، بل سيدوس آل شىء             هنا ب

ة    ) ١٤:٥ آو   ٢( لتى تحصره   المسيح وإآتشف محبة المسيح ا     ة      من  .حسب آل األشياء نفاي ذة العالق  عرف ل
  .سيمضى ويبيع آل الآللىء، أى لن يعود لكل ملذات العالم أية قيمة عنده) اللؤلؤة آثيرة الثمن ( مع المسيح 

ه، أمو     هان وتطبيقًا لهذا نسمع فى األحد الرابع عن قصة زآا الذى إذ دخل المسيح بيته                ه علي ه التى    ت أموال ال
رح                 . ظل آل عمره يجمعها صارت رخيصة فى نظره         ى سر شبع وف اتى يكون ل دخل المسيح لحي ا ي وحينم

  .ولذة وتعزية حقيقية تسندنى فى التجارب، وحب غير غاش
المخدع فى  هذا األحد الرابع يسبق الصوم مباشرة، فلو عشنا متتبعين فكر الكنيسة طوال شهر أمشير، بجهاد                

شاف شخص الم  د أن     إلآت شراب بع ام وال رك الطع هًال أن نت صبح س ا، وي صوم علين أتى ال شبع، ي سيح الم
ل  ( أضف لذلك أن الصوم سيساعد على التحليق فى السمائيات، فالجسد      . إآتشفنا اللذة الحقيقية   شتهى  ) المثق ي

ا   ) ١٧:٥غل  ( ضد الروح    ًا                 . ويعوقه ًا وحزن يس جوع صوم فرصة شبع بالمسيح ول شب   . ويصبح ال ع من ي
  .بالطعام العادى يعود ويجوع أما من يشبع بشخص المسيح فلن يجوع ولن يعطش إلى األبد
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  ٣٥

  
داس ل الق زات  -:إنجي ل معجزة الخمس خب د أن عم ه بع ى تبعت وع الت سيح للجم سيد الم اب ال ه عت سمع في  ن
سمكتين، إذ   م   وال ول له وننى " يق شبعتم     ... تطلب ز ف تم من الخب م أآل ام     . ألنك ل للطع د، ب ام البائ وا ال للطع إعمل

و        " الباقى للحياة األبدية     ام               . ٣:١٧والحياة األبدية هى أن نعرفه ي تم بالطع ود يه ه وال يع شبع ب ه ي ومن يعرف
  .ت فى المسيح فنعرفه ونشبع به نجاهد لنثبهل... وآأن الكنيسة فى األحد األول توجه سؤاًال لنا. البائد

ه   : " مزمور اإلنجيل  ا   " اإلعتراف والبهاء قدام ور،             ن آلم انى المزم ة بشخص المسيح سندرك مع زداد معرف
  فالعالم بكل ما فيه نفاية". الجالل العظيم فى قدسه" وإن آان الرب هكذا . ونسبح بها الرب يسوع

شية   ل الع وع إذ رأوا    : إنجي ذ والجم ه التالمي رى في زات أرادوا أن     ن الخمس خب وع ب باع الجم زة إش  معج
الم          . يختطفوه ليجعلوه ملكاً   ذا الع و  ( ولكن يسوع ملكه ليس من ه سماوى     )٣٦:١٨ي ك ال ل هو المل ذلك  . ب ول

وه    سماويته وعل زًا ل ل رم ى الجب سوع إل صرف ي ى    .إن سة الت زًا للكني ائج رم ر اله ى البح ذه إل زل تالمي ون
يًا                    . آالم وتجارب وضيقات    مازالت تحيا فى العالم فى       راه ماش ذلك ن الم ل ى آل الع ه سلطان عل سوع ل لكن ي

ر ى البح شاطىء . عل ى ال سفينة إل م صارت ال دوه معه ا أخ الم  . ولم ا س ا يعطين ى حياتن و دخل إل سيح ل فالم
م         . ويقودنا للسماء بعد رحلة األرض المضطربة       سيد له ول ال افوا       " والحظ ق ا هو ال تخ ن    " أن ه ل فمن يعرف

  .وهذا نوع من الشبع. خاف وسيمتلىء سالمًاي
نالحظ فى اإلنجيل أن ريح عظيمة آانت تهب وتعذب السفينة وفى العبرانية آما فى اليونانية               : مزمور عشية 

نجس أى     . فكلمة روح وآلمة ريح هما آلمة واحدة    روح ال ارة لل ذه إش والمعنى أن الريح التى تعذب السفينة ه
سمع فى المزمور           .  ضد الكنيسة  الشيطان الذى يثير حروباً    ا ن ا رب وِدن األرض      "لكنن م ي ه آل      " ق سيد ل فال

ا أعطيكم   تهبل هو أعطى هذا السلطان لكنيس    . السلطان على هذه األرواح النجسة وقد دانها وحكم عليها          ها أن
م   أن "      لذلك نسمع فى المزمور    ١٩:١٠سلطانًا أن تدوسوا الحيات والعقارب وآل قوة العدو  لو            ا قلت انك

  "آلهة 
ه             -:إنجيل باآر  شبع ب ه ون سوع فنعرف ة ي ان أحد يحفظ آالمى     "  نرى فيه طريق رؤي فحفظ الوصية   " إن آ

ه  شبع ب ه ت ه وإذ تعرف اين اهللا فتعرف ى تع ين الت ذه تعطى الع ب وه اوة للقل ى . يعطى نق ذا ف وذج له رى نم ون
   من الشبعوالفرح نوع. أن إبراهيم إذ رأى يوم المسيح فرح" اإلنجيل 

  "سراج لرجلى آالمك... " ترديد لنفس الفكرة: ومزمور باآر
ذلك ففى                  .العكسنرى فيه   : والبولس ة ل سان المعرف د اإلن ين، فيفق ق الع اثوليكون  الخطايا التى تغل ا   الك  يعلمن

  ومن يفعل سيختبر حياة النقاوة والمعرفة والشبع "إجتهدوا أن توجدوا بال عيب " القديس بطرس 
ًا         : برآسيسإلوفى ا  ك إعالن ان ذل ه التى صارتا ال تبصران ، فك ا عيني نرى قصة إهتداء بولس الرسول وأم
ة                  قلبه الذى لم يعرف المسيح فإضطهد     عن   ه المغلق ًا عن عين قلب ان إعالن ه، أى أن إغالق عينيه الخارجية آ

  أما حينما إنفتحت عين قلبه عرف المسيح وشبع به، فحسب آل األشياء نفاية
  

  قراءات األحد الثانى من شهر أمشير المبارك
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هنا نرى  . خمس خبزات أعطاها لهم غالم    اع السيد المسيح لخمسة آالف نفس ب      يحدثنا عن إشب  : إنجيل القداس 
لينا أال نعتذر بأن    إذًا ع . السيد المسيح المشبع ونرى أن القليل فى يدنا حين نعطيه للسيد يتبارك ويصبح آثيراً             

  .ما فى يدنا قليل 
ىَ                بروهنا نجد أن سر ال     د الغالم، عل د        آة هو فى آسر الذات بدًال من أن أآون مصرورًا فى ي ى ي ل إل  أن أنتق

بعًا                      .المسيح ا وش اة لن ه حي  هذه المعجزة آشفت سر اإلفخارستيا حين آسر المسيح ذاته ، وأعطانا جسده ودم
  لنا



  قراءات األحاد
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ل    . فكل ما نقدمه سيتبارك آما رأينا فى اإلنجيل         .." للرب يا جميع الشعوب   قدموا  : "مزمور القداس  وهل نقب
سبيح     ) ١:١٢رو  ( أن نقدم أجسادنا ذبائح حية       ه لنمجد          ). ١٥:١٣عب   ( ونقدم ذبائح الت دام ل سنا خ دم أنف ونق

  إسمه
ك ولكن   إنجيل العشيةونرى فى   وه  السيد يشفى إبن عبد المل ان أفضل إذ    ين ول   عن أن اإليم ون  " يق ال تؤمن

ولس الرسول   ". إن لم تعاينوا أيات وعجائب       ان ال يمكن إرضاؤه     " ولذلك يقول ب دون إيم ). ٦:١١عب  ( ب
  إنجيل باآروهذا هو نفسه موضوع . فاإليمان يرضيه وبذلك نستطيع أن نعرفه ونشبع به

ه      فيشرحان طريق نقاوة القلب      مزامير العشية وباآر  أما  . فمن يؤمن به ال يدان     ا  " لنرى اهللا ونعرفه فنشبع ب ي
  "إال السالك بال عيب... رب من يسكن فى مسكنك
  "الذى يفعل الحق يأتى إلى النور " إنجيل باآرونفس الموضوع نجده فى 

ى      . نجد ملكى صادق رمز السيد المسيح فى آهنوته إذ يقدم خبزًا وخمراً           : البولسوفى   ول عل ة  " لذلك يق رتب
و" ملكى صادق اول ه سيح فالتن ين لنعرف الم اح األع شبع وسر إنفت ى .  سر ال اثوليكونوف سمع عن الك  ن

   لكن علينا حتى يثبت هذا الحق فينا فنشبع به أن.المسيح وأنه الحق الثابت فينا
  . أن نثبت على اإليمان الذى تسلمناه وال ننحرف وراء إيمان آخر-٢ نحب بعضنا بعضًا                   -١ 

ود                     : إلبرآسيسوفى ا  ة اليه الرغم من مقاوم ا  . نجد بولس الرسول يعلم فى آورنثوس سنة وستة أشهر ب هن
داء، وإذا قَ                      ة األع  َىِونرى صفة للسيد المسيح ينبغى أن نفهمها، أنه قوى وقادر أن يحفظنا بالرغم من مقاوم

اذا يفعل  فهو ليس ضعيفًا وهو ال يخطىء ويعرف ) ١١:١٩يو ( علينا األعداء فيكون هذا بسلطان منه      إذًا . م
  علينا أن نعرف أننا فى يد إله قدير، وهذا اإليمان يفتح أعيننا باألآثر فنعرفه ونحبه ونشبع به
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تح         .نرى يسوع يعطينا نفسه خبزًا حيًا نتحد به فنعرفه ونشبع به           : إنجيل القداس فى   ا أن تنف ه يعطين  إتحادنا ب

اد   . أعيننا ونراه فنعرفه، المعرفة التى من خالل اإلتحاد وليست المعرفة الخارجية       وهذه التى من خالل اإلتح
ة ا هو إال نفاي ه م الم وأن ة الع ة تفاه ذا نعرف حقيق ق، وبه وى وأعم ه أق سيح . ب ى الم ا عل تح أعينن ا تنف حينم

نا       ونعرف شخصه ونراه آما هو سنحبه        ا ونفوس شبع أرواحن ذا ي اة          . وه اة ، حي ا أن الحي ة رأين فى شهر طوب
ا    و فين ه وه ابتين في صرنا ث ة ف ا بالمعمودي سيح زرعت فين سدنا    . الم الم بج ى الع ا ف ا نحي ن مازلن ن نح ولك

ات فى                    سبب فى إضعاف الثب ة تت إن الخطي ة ف ور مع الظلم الضعيف معرضين للخطية، وحيث ال شرآة للن
رة                      لذلك أ  .المسيح سيح، إذ يعطى لمغف ابتين فى الم ه نظل ث ذى ب عطانا اهللا هذه النعمة أى سر اإلفخارستيا ال
   وبالتالى حبًا له وشبعًا بههوآلما إزددنا ثباتًا فيه إزددنا معرفة ب. الخطايا

ا              : ومزمور اإلنجيل  ا  والحظ أ  . يسبح الرب على هذه المراحم، بل آل المراحم اإللهية التى تشملنا آل حياتن نن
  .آلما إزددنا معرفة به نزداد تسبيحًا له

  -:نسمع السيد يعاتبهم على أنهم لم يعرفوه ويحدد األسباب: إنجيل العشيةوفى 
  هم يفتشون الكتب ولكنهم لم يفهموها فهى تشهد له -١
 لم يقبلوا إليه لتكون لهم حياة -٢
 ليست لهم محبة اهللا فى نفوسهم -٣
 .ن المجد من بعضهم البعضهم مهتمين بأنفسهم وليس باهللا، ويقبلو -٤
 هم لم يؤمنوا بموسى بينما هم يتفاخرون بأنهم يتبعونه -٥
  "وأنا بالبر أعاين وجهك " نرى آيف نعاين وجه المسيح : مزمور العشيةوفى 

دما يظهر مجدك        " والنتيجة حينما نرى وجهه أننا نشبع        ون عن             ". وأشبع عن م ال يبحث ود فه ا هؤالء اليه أم
  . بمجد أنفسهمل  بآيف يحيوا بالبر
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إذًا السيد المسيح ال يقصد الرؤية باألعين الجسدية ،          "  الذى أرسلنى    الذى يرانى قد رأى    " :إنجيل باآر وفى  
  وآيف نراه، أى نرى المسيح؟. فاآلب لم يره أحد قط 

ذى   من  آبل قد . ىالذى يؤمن بى ليس يؤمن ب" إليمان  بالبصيرة أى بأعين القلب وهذه تنفتح بالطهارة وا         بال
ذ وصاياه            " .  أرسلنى   قد ل سماع آالم اهللا وتنفي ان النظرى، ب سمع آالمى    " واإليمان ليس هو اإليم ومن ي

  .بل أن آالم المسيح سيكون فيه دينونة لمن يسمع ولمن يعمل أو لم يؤمن  .." هوال يحفظ
ول   هذه بلسان من سمع اإلنجيل وأن آالم اهللا سيدين من لم يعمل         : مزمور باآر وفى   ن هى   " بما سمعه فيق أي

  "مبارك الرب إلى الدهر"  يا رب بل يسبح الرب قائًال ْلَومراحمك اُأل
ى  ولس وف شية  الب ل ع ى إنجي ل ف ا قي ى م وبكم " رد عل سوا قل معتم صوته فالتق وم إن س دثنا عن " الي ويح

  الراحة التى ندخل بها عن طريق شرآتنا فى جسد المسيح
  دينونة األشرار ومجد األبرار الثابتين فيه  نسمع عن -:الكاثوليكونوفى 
تيا                       : إلبرآسيسوفى ا  شاب الميت وعن صالته فى سر اإلفخارس ولس لل اء ب سمع عن إحي ين    . ن ة ب والعالق

  )وهذا هو موضوع إنجيل القداس( فبسر اإلفخارستيا نأخذ حياة . اإلثنين هى الحياة بعد الموت
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  ١٠-١:١٩لو :                  إنجيل القداس١٩-١١:١٧لو: إنجيل باآر

  ١٦-١:١ آو ١: لبولسا
ه فى نظره        . نرى نتيجة الشبع: إنجيل القداسفى   د آل شىء قيمت ه، فق ا هو   . فزآا حين دخل المسيح بيت وه

  .يبيع آل األموال التى جاهد طوال عمره فى جمعها
  فمضى) المسيح ( وهذا هو ما قاله السيد المسيح فى مثل الرجل الذى وجد لؤلؤة آثيرة الثمن 

  )آل شىء فى الدنيا يصبح نفاية فى نظره( ىء وباع آل الآلل
  "٧:٢٧النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة آل مر حلو أم " وهذا ما قيل فى األمثال 

سان             "  األرض وملئها     للرب : "ومزمور اإلنجيل  فإذا آانت األرض آلها للرب، فلماذا الطمع فى أن يجمع إن
  .و ليس له بل هو ملك هللالكثير ، فمهما إمتلك فما إمتلكه فه

 واهللا  إذًا على اإلنسان أن يجتهد وال يتكاسل  " . ين فيها   نآوجميع السا المسكونة  " واهللا هو الذى يقسم فاهللا له       
  .يرزقه ، دون أن يطمع فى جمع الكثير

ا عن أن    فعدم الغفران يعطل، نسمع عن تعليم السيد المسيح تالميذه بأن يغفروا لآلخرين     :إنجيل العشية وفى   ن
ر        . نرى المسيح وأن نشعر باألحضان اإللهية آما شعر بها اإلبن حين عاد ألبيه بالتوبة              ى ليغف ًا المسيح أت حق

  ١٥،١٤:٦لنا، لكن هو وضع شرطًا لكى يغفر لنا وهو أن نغفر نحن أيضًا لآلخرين مت 
ا     ونجد فى تعليم السيد المسيح فى إنجيل العشية أنه يجب أن ال نشعر فى داخلنا               ول أنن ل نق "  بأى بر ذاتى ، ب

  .وتعليم آخر أن نحرص أال نعثر أحد" عبيد بطالون
رب                          رى ال ا ي شية، سريعًا م ل الع رح   فيمن ينفذ تعاليم السيد المسيح التى سمعناها فى إنجي ا رب    " ف ألنك ي

  "فرحتنى بصنيعك
لى عطاياه، بل  نرى شرطًا جديدًا لنرى المسيح ونشبع به أال وهو الشكر ع:إنجيل باآروفى 

الشكر الدائم على آل حال ومن أجل آل حال وفى آل حال، الشكر مهما آانت الظروف، 
  فاهللا صانع خيرات وال يعمل سوى الخير

  نرى التسبيح والشكر تنفيذًا لما سمعناه فى اإلنجيل : مزمور باآروفى 
  .نسمع فيه أن الخصومات والشقاقات هى معطل عن معرفة المسيح : والبولس

اثوليكون و   : والك ضًا الغضب ه ة وأي شهوات والنجاس ن ال داع م و اإلنخ ه عن معطل آخر أال وه سمع في ن
  معطل إذ هو ال يصنع بر اهللا



  قراءات األحاد
 

  ٣٨

سيس بس     : واإلبرآ د فيل ى ي فاء عل نع ش سة وص رد األرواح النج ذى ط سيح، ال ل الم ه عم رى في رى . ن ون
اع  . الجموع يعتمدون ليثبتوا فى المسيح     ه  حتى سيمون الساحر ب ه    . سحره وعظمت ون عن انوا يقول ذا  " إذ آ ه

  "هو قوة اهللا العظيمة
سمع فى اإلبرآسيس    . ويكون له هذا فرحًا حقيقياً   ) موضوع اإلنجيل ( فمن يعرف المسيح يبيع آل شىء        " فن

  "فكان فرح عظيم



  قراءات األحاد
 

  ٣٩

אא 
  

  قراءات األحد الثالث من شهر بشنس المبارك
ع           أغفل القطمارس السن   ا تق شنس ألنه ودة والنصف األول من شهر ب اد برمهات وبرم وى الدوار فصول أح

  .فى فترتى الصوم الكبير والخمسين المقدسة
  قراءات األحد الثالث

  ٤:٥-١٥:٤ يو ١:                الكاثوليكون٨،١٤:٧٨: مزمور عشية
  ٥٢-٤٤:١٣أع :          اإلبرآسيس٤٠-٣٤:٢٢مت : إنجيل عشية
  ١٩،٢٥:٦٧:               مزمور إنجيل القداس١٦،١١:٧٣: مزمور باآر
  ٣٧-٢٥:١٠و ل: ل القداس             إنجي١٢-١:٢٤لو : إنجيل باآر

  ١٠-١:١١عب : البولس
روح القدس          ول ال ع     . إحتفلت الكنيسة فى األسبوع الماضى بحل شنس وفى   م وفى األسبوع الثالث والراب ن ب

فهو يعطينا المحبة وهو يعرفنا بمن هو المسيح  . يسة عن عمل الروح القدس  أسابيع بؤونة األربعة تحدثنا الكن    
شياطين             ا أرواح ال تالء      . وهو يعطينا أن نكون خليقة جديدة وهو يطرد عن تم أن نطلب اإلم ا أن نه ذلك علين ل

  .من الروح القدس
ث   د الثال داس األح ل ق سأل الناموس . إنجي سيح  ىي سيد الم اة ا "  ال نع ألرث الحي اذا أص ب  م م يجي ة، ث ألبدي

سيد                  ىالناموس ب، فيجيب ال ذا    "  على سؤال السيد بأن الناموس يتلخص فى وصيتى المحبة هللا وللقري إفعل ه
ومعنى إجابة السيد المسيح، أنه إن إستطعت أن تنفذ هذه الوصايا نفذها، ولكنك لن تقدر بدون الروح                 " فتحيا  

ا أن نحب             ) ٥:٥رو  ( القدس الذى يسكب محبة اهللا فى قلوبنا         ه يجب علين  ونفهم من مثل السامرى الصالح أن
ة              .  إنسان آل ا اهللا     . ونالحظ أن الكنيسة بدأت بعد عيد العنصرة بأول ثمار الروح القدس وهى المحب د خلقن فلق

ة  = جنة عدن ( فى الجنة وآان لنا حبًا مقدسًا هللا، أى آان حبنا مخصصًا هللا، لذلك آان آدم يعيش فى فرح      جن
الم، فعاش فى حزن                     ). الفرح ل أحب الع د يحب اهللا، ب ذلك  . ولكن لما سقط آدم إتجهت أنظاره للعالم، فلم يع ل

ى المعم    دس عل روح الق ل ال داء ، ح ة بالف د الخليق ع تجدي وبهم ليعي  فم ى قل ة اهللا ف سكب محب ة د لي دهم للحال
  سالم.... فرح.. .الفردوسية األولى أى حالة الفرح لذلك فثمار الروح القدس هى بالترتيب  محبة

اس       ة للن ذه المحب رت ه ة، وظه ى محب سيحيون ف اش الم و ع د اهللالول ذلك . تمج ل ل ور اإلنجي ادى  فمزم  ين
  .أى بإظهار محبتكم لكل الخليقة على مثال السامرى الصالح" بارآوا اهللا فى الكنائس "

  س  يظهر أن تعليم السيد المسيح هو المحبة وأن المحبة تلخص النامووإنجيل عشية
ة    . فمن يتبع شريعة المحبة يكون من شعب المسيح     " ألننا نحن شعبك    : " ومزمور العشية  ة هى عالم فالمحب
اذب                " الخليقة الجديدة    و آ اه فه سمعه فى         " . فإن قال أحد إنى أحب اهللا وأبغض أخ ا ن ذا م اثوليكون وه . الك

يس      وه. وفى الكاثوليكون عالمة أخرى هى اإلعتراف بأن يسوع هو إبن اهللا           ذا أيضًا يعطيه الروح القدس، فل
  )٣:١٢ آو ١( أحد يقدر أن يقول يسوع رب إال بالروح القدس 

  "لذلك يقول الكاثوليكون أيضًا آل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ُوِلَد من اهللا
دثنا       وم يح ولس وبنفس المفه روح القدس                      الب ان ال يمكن إرضاؤه ونالحظ أن ال دون إيم ه ب ان وأن   عن اإليم

سيح رب    ول إن الم ؤمن ويق ه ي سان ليجعل سعى وراء اإلن دس    . ي روح الق ه ال ل علي د ويح ؤمن يعتم ن ي وم
  وهذا ما نراه . فتنسكب فيه المحبة

  فلقد آمن الوثنيون ففرحوا ومجدوا آلمة الرب: اإلبرآسيسفى 
ام من      . ةفال خليقة جديدة سوى بالقيام      .  فى شهرى بشنس وبؤونة فهى عن القيامة       أناجيل باآر أما   فالمسيح ق

ه ا حيات وات ليعطين ه رو . األم دة غل . ١٠:٥ونحن نخلص بحيات ة الجدي ا هو الخليق ذى ينفعن ونالحظ أن ال
  المسيح الفدائى وقيامته  للكنيسة بناء على عملَىعِط والروح القدس ُأ١٥:٦

صليبه  " رض  صنع خالصًا فى وسط األ    " يحدثنا عن الخالص الذى صنعه الرب بصليبه        : ومزمور باآر  وب
ه لنحتفظ     آ ونحن   .وبفدائه صرنا خليقة جديدة   " أما اهللا فهو ملكنا     " ملك علينا    دة نطلب دوام رحمت خليقة جدي

  "أذآر خليقتك هذه" بها 
  



  قراءات األحاد
 

  ٤٠

  قراءات األحد الرابع من شهر بشنس المبارك
  ٨-١ يو ٣:                    الكاثوليكون١١،١٠:٤٥: مزمور العشية 
  ١٨-٢:١١اع :                  اإلبرآسيس٤٦-٤١:٢٢مت : إنجيل عشية
  ١،٢:٦٥:                              مزمور إنجيل القداس٦:٤٦: مزمور باآر
  ١٣-١:٤لو :                      إنجيل القداس١٨-١:٢٠يو : إنجيل باآر

  ٣٣-١٨:١٤ آو ١: البولس
يس     نرى الروح القدس يقتاد الرب يسوع     : إنجيل القداس فى   ى      .  للبرية ليجرب من إبل سوع عل ففى إنتصار ي

يس       ه ربطه           . إبليس إنتصار لنا نحن المؤمنين على إبل ده آل إغراءات سيد المسيح حين رفض من ي ل إن ال ب
ة أن نغلب               . لحسابنا إلى أن قيده بصليبه أخيرًا        ا إمكاني ة ليعطين سيد المسيح للبري روح القدس ال اد ال لذلك إقت

ذلك يطمئ     .  فى المسيح  إبليس ونحن ثابتين   الم ، ل يس ونغلب الع سيد   ننحن فى المسيح قادرين أن نغلب إبل ا ال ن
  )٣٣:١٦يو ( ثقوا أنا قد غلبت العالم" المسيح 

ل  وفى   سبحة للمسيح   : مزمور اإلنجي ا    " ت ك األرض آله سجد ل ة      " فلت اد الخليق يس ، وأع ط إبل ذى رب و ال فه
  يتها لهلتسجد هللا عوضًا عن تبعيتها إلبليس وعبود

ابتين فى المسيح                     ا ث وال أنن يس ل ا فى المسيح هو عمل           . والحظ أنه ما آان يمكننا أن نغلب إبل روح  وثباتن ال
روح القدس                 فنحن فى المعمودية ن   . القدس ا ال رون يحل علين روح وفى المي اء وال ة    . ولد من الم فى المعمودي

ه رو            ر   ٥– ٣:٦نتحد بالمسيح إذ نموت معه ونقوم متحدين ب و               وال ا ل رون يبكتن ا فى المي ذى حل علين وح ال
ة       ى المعمودي ه ف دنا ب ذى إتح سيح ال ى الم ابتين ف ل ث ة لنظ وة ومعون ا ق ا ويعطين و ( أخطأن رو   + ٨:١٦ي

  "رتلوا .... هللوا له..... ليرتلوا لك" والروح القدس يعطينا أن نفرح ، ومن يفرح يسبح ). ٢٦:٨
ى  شية وف ل الع سيح ل: إنجي ؤال الم رى س الروح ن ان داود ب إن آ ه ف ه عن ألوهيت ذى يكشف في سيين ال   لفري

  -:وهنا نرى" يدعوه ربى فكيف يكون إبنه 
الروح القدس                 -١ سوع رب إال ب ول ي در أن يق  ١( الروح القدس أعلن لداود هذا، فال أحد يق

ه المسيح ي         ولآلن فهذا ). ٣:١٢آو   ال عن ذى ق رآم      عمل الروح ال ى ويخب ا ل و  ( أخذ مم ي
  الروح القدس هو الذى يعرفنا من هو شخص المسيح فنحبه ونشبع بهف). ١٤:١٦

ول        الحظ األسلوب الرائع الذى يقنع به السيد المسيح سامعيه بأنه هو اهللا            -٢  وهذا يتفق مع ق
 "٧:٢٠أر " عتنى يا رب فإقتنعت أقن" أرمياء 

يس عدونا        -٣ ادر أن يغلب إبل ا الق ا  و. المسيح هنا يكشف عن الهوته، فالمسيح هو ربن إن آن
 .ثابتين فيه نغلب، والروح القدس هو الذى يثبتنا فيه

ى  شيةوف ور ع سمع  : مزم و اهللا  " ن ا ه ى أن وا إن وا وإعلم ذين  " آف سيين ال سيح للفري سيد الم سان ال ذه بل ه
  هذه بلساننا ، فالذى يحارب عنا هو اهللا" الرب إله القوات معنا " والحظ قول المزمور . يسمعوه

   وهزم الموت عدونا ،القيامة صارت لنا حياة المسيحب القيامة فعن : وإنجيل باآر
  هو تسبحة للرب القائم من بين األموات: ومزمور باآر

   وفائدة المواهب بناء الكنيسة نجد فيه أن الروح يعطى مواهب : والبولس
الحق          -٣   اإلخوة شهدوا ببرك     -٢ نفسك موفقة        -١يقول معلمنا يوحنا لغايوس     : الكاثوليكونوفى   سلك ب  ت
ا             ...  تفعل باألمانة لإلخوة وللغرباء الذين شهدوا بمحبتك       -٤ دة التى يخلقه ة الجدي وهذه هى مواصفات الخليق

  .فينا الروح القدس
ول اهللا      : واإلبرآسيس ره اهللا ال تنجسه أنت        " نسمع فيه ق ا يطه دة هو       " م ة جدي ا لنصير خليق ذى يطهرن وال

  .ه هنا يحل على آرنيليوس وبيته ليطهرهم ويصيرهم خليقة جديدةالروح القدس، الذى نجد
  
  
  
  
  



  قراءات األحاد
 

  ٤١

  قراءات األحد األول من شهر بؤونة المبارك
  ٩-١:١ بط ١:                        الكاثوليكون٦:٩: مزمور العشية
  ١٢:١٣-٢٥:١٢أع :             اإلبرآسيس١٣-١:١٧مت : إنجيل العشية
  ٨،٩:١٤٢:            مزمور إنجيل القداس         ٢،١:٦٦: مزمور باآر
  ١٣-١:١١لو :               إنجيل القداس٢٠-١:٢٨مت : إنجيل باآر

  ٢٩-١٣:١٥رو : البولس
سألونه            إنجيل القداس فى نهاية    ذين ي ل      .  يقول السيد المسيح أن اآلب يعطى الروح القدس لل ة اإلنجي وفى بداي

ا   . أبانا الذى فى السموات يعلمنا السيد المسيح أن نصلى قائلين يا      م م إذًا اآلب أبانا وعلينا أن نطلب منه، وأه
د أن اآلب       وإذا. فى اإلنجيل العطايا الجيدة   نطلبه منه هو اإلمتالء من الروح القدس هذا الذى يسميه            ألنا الب  س

ىء من               .... " إسألوا تعطوا " يعطينا فبحسب وعده     روح القدس   لكن ما يجب أن نفهمه أننا ال يمكن أن نمتل ال
روح         . إال لو سألنا اآلب أن يعطينا الروح القدس      ور، أن ال ة فى المزم سمع اإلجاب دة؟ ن ا جي ولماذا هو عطاي

  "فإنى عليك توآلت" لذلك يقول ) ٧:١ تى ٢( فهو روح النصح " القدس يهدينى إلى اإلستقامة 
ون              وليمألآم إله الر  " نسمع لماذا هو عطايا جيدة أيضًا        : البولسوفى   دما تؤمن رح وسالم عن جاء من آل ف

  فنرى الروح القدس هو مصدر الفرح والسالم والرجاء "وتزدادون فى الرجاء بقوة الروح القدس
ى  اثوليكونوف ة  : الك روح للطاع ديس ال ى تق سابق ف م اهللا اآلب ال ضى عل ون بمقت ارين يكون سمع أن المخت ن

  )ثةهنا نرى عمل األقانيم الثال( ورش دم يسوع المسيح 
  .لذلك هو عطية جيدة. ولكن فى موضوعنا هنا نرى الروح القدس يقدسنا لنصير مختارين 

لهم                        : فى اإلبرآسيس ونرى   ذى يرس ة وهو ال ار الرسل للخدم ذى يخت و ال سة فه ود الكني أن الروح القدس يق
  هو يقود ويدبر الكنيسة . ويمألهم ليكرزوا ويعلموا

لكن  . هذا عمل الروح القدس اآلن، فهو يكشف لنا عن مجد المسيح             و. نسمع عن التجلى    : إنجيل عشية وفى  
 يكشف   فأين ومتى. وهذا فيه أهمية عظيمة لنا .  تالميذه إلى جبل عاٍل منفردين وحدهمخذالحظ أن المسيح أ   

سماويات               ل  ( لنا الروح عن مجد المسيح فنعرفه ونشبع به ونحبه؟ إن عشنا فى ال دوء   ) جب ردين  ( فى ه منف
  )١٣،١٢:١٩ مل ١( ا نسمع صوت الروح القدس بهذ). 

فالذين آشف لهم الروح القدس عمن هو المسيح " يتكل عليك الذين يعرفون إسمك : " مزمور العشيةوفى 
  .وعن قدرته آإله قدير، نجدهم يتكلون عليه

  "لبيك يا ربفال تترك طا" ولكن هؤالء إذ أدرآوا عمل الروح القدس نجدهم يصلون طالبين اإلمتالء الدائم 
روح القدس أعطى      . عن القيامة التى بها حصلناعلى الحياة، حياة المسيح، والخليقة الجديدة         : وإنجيل باآر  وال

  للكنيسة بناء على عمل المسيح الفدائى وقيامته 
اآر ور ب سيح : ومزم ق خالص الم ا طري سيح أن تعرف األرض آله ن عرف الم شمل . هى صالة م وأن ت

  تهالجميع رأفاته وبرآا
  

  قراءات األحد الثانى من شهر بؤونة المبارك
  ٩-١:١ بط ٢:                      الكاثوليكون٨،٧:١٥: مزمور العشية
  ٢٢-٨:١٤أع :                  اإلبرآسيس٤١-٣٨:٤لو : إنجيل العشية
  ٦:١٢:                         مزمور إنجيل القداس٢،١:٣٣: مزمور باآر
  ٢٦-١٧:٥لو :                      إنجيل القداس ٨-٢:١٦ز م: إنجيل باآر

  ١٦-٦:٢ آو ١: البولس
سمع أن     . نسمع عن عمل هام للروح القدس فى الكنيسة وهو غفران الخطايا          : إنجيل القداس فى   ل ن فى اإلنجي

 عن شفاء   فالسيد المسيح قبل أن يبحث عن شفاء الجسد، هو يبحث         . المسيح غفر خطايا المفلوج قبل أن يشفيه      
ال  " لذلك أعطى الروح القدس للكنيسة ليغفر الخطايا        . النفس، فالخطية هى سبب شقاء الجنس البشرى       ولما ق

و               سكت ي اه أم سكتم خطاي ن أم ه وم ر ل اه تغف رتم خطاي ن غف دس م روح الق وا ال م إقبل ال له خ وق ذا نف ه
٢٣،٢٢:٢٠"   



  قراءات األحاد
 

  ٤٢

أسبح الرب الذى " ذه العطية ر تسبيحًا هللا على هذا الغفران ، وهالمزموولذلك نجد فى 
فالغفران ليس راجعًا إلستحقاقى بل راجع إلى " اما أنا فعلى رحمتك توآلت " أحسن إلَى 

  لذلك علينا أن نسبحه. رحمته 
شبهت بالمسيح        . نسمع عن شفاء حماة سمعان  : وفى إنجيل عشية   ا قامت وخدمتهم، أى ت شفاء أنه ة ال وعالم
  )٢٨:٢٠مت  ( مخِدم بل لَيالى لم يأت لُيخَد

  )٢٠:١١لو  + ٢٨:١٢مت ( ونجد المسيح يخرج شياطين ، وآان يخرجهم بالروح القدس 
فالتبكيت هو عمل   " فى الليل أدبتنى آليتاى " فالتسبحة عالمة الشفاء " أبارك الرب : " مزمور العشية وفى  

ه عن   . ت نتيجة التبكيت ورؤية الرب عالمة نقاوة القلب التى حدث" تقدمت فرأيت الرب. " الروح القدس    ألن
  .فمن يرى الرب ال يعود يتزعزع "يمينى آى ال أتزعزع

  عن القيامة فبالقيامة والفداء حل الروح القدس: وإنجيل باآر
  فنتيجة شفاء الروح القدس يسبح اإلنسان . تسبيح : ومزمور باآر

  )٢:١١إش ( نرى الروح القدس يعطى حكمة فهو روح الحكمة : البولسوفى 
  مالم" بل يعطينا الروح القدس أن نعرف شيئًا عن السماء ". بل ننطق بحكمة اهللا فى سر" 

  "فأعلنه اهللا لنا نحن بروحه..... تره عين
وهذا عن  . نرى أن اهللا وهب لنا آل ما هو للحياة والتقوى بل جعلنا شرآاء الطبيعة اإللهية              : الكاثوليكونوفى  

ا           طريق الروح القدس الساآن فينا، فهو ا       لروح المحيى وهو الذى يبكت ويعين ويعطينا القداسة والمحبة وبهم
  نشترك فى الطبيعة اإللهية 

انى من       : اإلبرآسيسوفى   ا نجده يع الروح القدس يعطى بولس مواهب شفاء نال بسببها آرامة عظيمة ولكنن
  ضيقات آثيرة، فنحن ما زلنا فى الجسد وفى هذا العالم 

  
   شهر بؤونة المباركقراءات األحد الثالث من

  ٩:٢-١٩:١ بط ٢:               الكاثوليكون١٥:٣٣ ، ١:٦:                   مزمور عشية
  ١٢-١:١٧أع :                  اإلبرآسيس١٢-٧:٧مت :                  إنجيل عشية
  ٧،٤:٦٠:                    مزمور إنجيل القداس٢٣،٢٢:٣٧: مزمور باآر
  ٣٧-٢٢:١٢مت :                   إنجيل القداس١٢-١:٢٤لو : إنجيل باآر

  ١٦-١:٤ آو ١: البولس
ى  داسف ل الق شياط  : إنجي ن آانت ال شفى م ذا ي شياطين ، وبه دس يخرج ال روح الق د أن ال ه نج د جعلت ين ق

  .إذًا الروح القدس يعطينا الشفاء من آل أعمال الشياطين. مجنون وأعمى وأخرس
  لسان من شفاه الروح القدس من عبودية إبليس، فنجده يسبح هو ب: ومزمور اإلنجيل

تالء من                : إنجيل عشية وفى   ه هو اإلم ا نطلب إن آان الروح القدس يحررنا من إبليس ويشفى طبيعتنا، فأهم م
دس  روح الق ا . ال سميه هن رات" وي سميه " الخي دة" وي ا الجي ع " العطاي ارن م و ( وق ى ) ١٣:١١ل ونالحظ ف

ة           اإلنجيل أن عطايا   ثالً   (  اهللا آلها صالحة ألوالده، فحتى ما نظنه حي المرض م ة سمكة أى         ) آ هو فى الحقيق
  .وقد يكون المرض هو لشفاء النفس والتوبة . فاهللا ال يسمح سوى بالخير . خير لنا

روح ، فال       " إسألوا تعطوا   "  والحظ أول آية فى اإلنجيل       د  فإذا آان إهتمامنا األول بأن نسأل اإلمتالء من ال ب
  وسنأخذ 

ؤدبنى بغيظك      : " مزمور عشية   وفى   ى                  " ال ت ًا من ى أال تكون مغتاظ ا رب ولكن آأب عل ى ي وإذا . أى أدبن
. قارنا هذا بإنجيل عشية، نفهم أن اهللا يغتاظ إذا إعترضنا على ما يسمح به، وفكرنا أنه يعطينا حيات ال سمكاً                  

روح القدس أو من        فاهللا يغضب " يا رب ال توبخنى بغضبك   " وبنفس المفهوم    تم أن يطلب ال ى من ال يه عل
  .يتذمر على مشيئته

  قصة القيامة التى أعطتنا الروح القدس ليعطينا حياة جديدة : إنجيل باآروفى 
  صراخ دائم هللا وبلجاجة لنمتلىء من الروح القدس: مزمور باآروفى 

  )٢٦:٨رو ( فالذى يعين ضعفاتنا هو الروح القدس " التفت إلى معونتى " 



  قراءات األحاد
 

  ٤٣

تفخ                          : والبولس ه أن ال ين ة علي ى موهب آى ال   " الروح القدس يعطى لكل واحد مواهب لكن من يحصل عل
م وآالء سرائر اهللا           ". ينتفخ أحد    ات مع أنه رى الخدام معرضون لإلهان ل ن ى     . ب ذى حصل عل ادم اهللا ال فخ

  سيحمواهب الروح القدس ال يطلب آرامات زمنية بل يقبل اإلهانات آشريك فى صليب الم
اثوليكون دس    : والك اب المق اب الكت ود آت دس يق روح الق رى ال يس    . ن ودهم إبل ة يق ين آذب اك معلم ن هن لك

  .ونصيب هؤالء العذاب يوم الدين
نرى إيمان آثير من الوثنيين بكرازة بولس الذى يعمل فيه الروح القدس وسرور هؤالء الذين               : واإلبرآسيس

  .معنا فى البولسلكننا نرى مضايقات اليهود آما س. آمنوا
  

  قراءات األحد الرابع من شهر بؤونة المبارك
  ٢٠-٩:٥يع :                    الكاثوليكون٥،٩:٨٣: مزمور عشية
  ١١-١:١٨أع :              اإلبرآسيس٤٨-٣٤:٥مت : إنجيل عشية
  ٢٥،٢٧،٢٦:٦٨:                      مزمور إنجيل القداس٧،٤:٦٠: مزمور باآر

  ٣٨-٢٧:٦لو :                 إنجيل القداس١٨-١:٢٠يو : اآرإنجيل ب
  ١٨-٢:٤آو : البولس

ة      . يكلمنا عن المحبة التى هى أول ثمار الروح القدس: إنجيل القداس  دثنا عن طبيع ل تح ولكن آلمات اإلنجي
ا سوى ا                   . الخليقة الجديدة بالروح القدس    در عليه ل ال يق ا اإلنجي دثنا عنه ة التى يح ذه المحب ودين من    وه لمول

يهم   " ولكن حتى نكتسب طبيعة المحبة هذه البد من الجهاد، فنسمع فى اإلنجيل مثُال              . الروح القدس  أحسنوا إل
  أعطوا تعطوا آونوا رحماء.... ال تدينوا.. أقرضوا غير مؤملين شيئًا )... إلى األعداء( 

ل  ور اإلنجي ذه و   : ومزم اجين وه ة بالمحت ب الرحم ل طل ا أن اإلنجي ية اهللاالحظن ى   . ص سمع ف ين ن ذلك ح ل
ستجيب   " ألن الرب قد إستجاب للبائسين . أطلبوا اهللا لتحيا نفسكم     " المزمور   نفهم أنه لكى نرضى اهللا ولكن ي

ا ) وهذا هو الجهاد  ( إذ طلبناه علينا أن نرحم البائسين        سكبت  . حينئذ تأتى النعمة أى تنسكب المحبة فين وإذا إن
  "سم اآلب بالتمجيدنسبح إ" المحبة فى قلوبنا 

ه              : إنجيل عشية وفى   ة فى قلب سكب المحب داءآم      .بعض وصايا السيد المسيح ، من ينفذها تن وا أع ذه  (  أحب وه
  بارآوا العنيكم وصلوا ألجل الذين يطردونكم) بالجهاد( آيف؟ ) نعمة تنسكب فينا 
  )١٣:١١لو ( صالة ، فالروح القدس يعطى للذين يسألونه : ومزمور عشية

  عن القيامة التى بها حصلنا على الخليقة الجديدة: ل باآروإنجي
  فعالمة الطبيعة الجديدة التسبيح . هو صالة وتسبيح إلستجابة اهللا : ومزمور باآر

ة                     : البولسوفى   ىء محب روح القدس فنمتل ىء من ال وب لكى نمتل اد المطل والوصايا  . نرى وصايا هى الجه
  ومالحظة آلماتنا . هى المواظبة على الصالة والسلوك بحكمة

  مجموعة وصايا أخرى: والكاثوليكون
  ن بعضكم على بعضيئ ال-١ 
   الشعور بقرب مجىء المسيح-٢ 
   الصبر-٣ 
   عدم الحلف-٤ 
  ..... الصالة فى التعب والترتيل فى الفرح-٥ 

  وهذا آله جهاد ومن نتيجته إنسكاب النعمة والقلب يمتلىء محبة
دير، وتصديق وعوده            نجد هنا نقطة مهم   : واإلبرآسيس ا ق أن إلهن ة ب ة    . ة لإلمتالء وهى الثق فمع آل المقاوم

د حدث                          ه، وق ه ليؤذي التى واجهها بولس فى آورنثوس ، طلب منه اهللا أن يكرز فى المدينة وال يقوم أحد علي
  .وإستمر بولس يعلم ويكرز فى المدينة سنة وستة أشهر



  قراءات األحاد
 

  ٤٤

 
 

ع فى األسبوع األول     ٥وهذا ألن عيد الرسل يوافق    . ا عن إرسالية الرسل   يكلمن : األحد األول  ه يق  أبيب أى أن
  )٢٠-١:١٠لو (وهذه القراءة نجدها فى . من شهر أبيب

سيد      " قولوا لهم قد إقترب منكم ملكوت اهللا         " وفى هذه األيات نسمع أن السيد المسيح يقول لرسله           ا نجد ال هن
ه سيح يؤسس مملكت س. الم ول ال م" يد وق وا له ه   " قول رب أى أن د إقت يهم ق ك اهللا عل اس أن مل شارة للن و ب ه

الم،          . سيحررهم من ملك أخر يستعبدهم     ذا الع يس ه سابق رئ ك ال وقطعًا فهو يؤسس مملكته بعد أن أسقط المل
سماء                ) . ٣٠:١٤يو  ( أى إبليس    رق من ال و  ( لذلك يقول السيد المسيح لرسله رأيت الشيطان ساقطًا مثل الب ل
  )٢:٤مال ( وقارن بين تشبيه السيد المسيح للشيطان بأنه برق وبين تسمية المسيح بشمس البر ). ١٨:١٠

م          -١ وره، ول ستمر ن الشيطان مشبه بالبرق فهو آان مخلوقًا نورانيًا، ولكنه سقط سريعًا ولم ي
وراً               ان ن د أن آ رق، إذ            يعد له مكانًا فى السماء، بل صار ظلمة بع ا يحدث مع الب ذا م  وه

   دائم ال ينقطعهأما المسيح فهو آشمس ، نور.  وينير لكنه سريعًا ما يختفىيظهر
ا                -٢ زول ليحل محله ا ت ا سريعًا م ع، ولكنه عطايا الشيطان من ملذات العالم هى آالبرق تلم

أما مملكة المسيح ملك السالم، فهو ينشر نوره وسالمه وفرحه فى              . ظالم الحزن والكآبة  
 هو الفرق بين لذة الخطية وفرح البروهذا . مملكته بصفة دائمة

ستعبدهم،                        ه وي ا من يدي سببها إذ يقبلونه ذلهم ب م ي الشيطان يتحكم فى البشر ويغويهم بملذات العالم وشهواته ث
ه                   ) ٩،٨:٤مت   ( وبنفس المنطق هو عرض على السيد المسيح أن يعطيه آل ممالك وملذات العالم إن سجد ل

  .ذا العالمولذلك أسماه السيد المسيح رئيس ه
سيد المسيح      . إذًا األسبوع األول نسمع فيه عن تأسيس المملكة عن طريق إرسالية الرسل         ود ال م جن الرسل ه

  .الذين أرسلهم آملك يريد أن يؤسس مملكته
دخل ملكوت   نرجع ونصير مثل األوالد وإال لن ن        وفيه يدعونا السيد المسيح أن       ٩-١:١٨مت   : األحد الثانى  

اة                  ويعلمن. السموات ى الحي دخل إل ن ن ا، وإال ل ا إن أعثرتن ل        . ا أن نقطع أيادينا أو أرجلن ذا اإلنجي إن ه ذا ف وبه
  .يضع لنا قوانين المملكة، مملكة المسيح

  .أى بال شهوات خاطئة= األطفال 
ة التى                      = قطع األيادى واألرجل     شهوة الخاطئ ل ال ل يقصد قت ى، ب ى الحرف قطعًا ال يعنى السيد المسيح المعن

  األيادى واألرجلتحرك 
ة، أو من مات فى              وبهذا نفهم أن قانون المملكة هو أن من يدخل ملكوت اهللا هو من أصبح بال شهوة خاطئ

ة مات      . فنحن ُولدنا بطبيعة منفتحة على الشر وتشتهى خطايا العالم        . داخله اإلنسان العتيق   ولكن فى المعمودي
روح     ) ١٧:٥ آو ٢( خليقة جديدة صرنا فى المسيح   . اإلنسان العتيق وولد إنسان جديد     ا ال ا يعطين ومع جهادن

ال               ود آاألطف ال        . القدس معونة تسمى النعمة تعمل على إماتة الشهوات الخاطئة فنع ا ق ثًال هو م د م نقطع الي
ول   ولس الرس ه ب ة    " عن شهوة الردي وى ال ة اله ا النجاس ى األرض الزن ى عل ضاءآم الت وا أع و ....( أميت آ

٥:٣"(  
ة        ). ١١:٦رو  ( إحسبوا أنفسكم أمواتًا عن الخطية      " ضًا  وقال عنها أي   ومن يقف أمام الخطية آميت يجد معون

وهذا ما قاله بولس الرسول     . من الروح القدس،هى النعمة، تعينه على أن تموت الشهوات الخاطئة فى داخله             
  )"١٣:٨رو ( إن آنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون " 

ه              إذًا قراءة األحد ال    ة يعطي ًا عن الخطي سه ميت د ويحسب نف ة وهو أن آل من يجاه ثانى تعطينا قانون المملك
  .الروح القدس معونة وُيحسب عضوًا فى ملكوت اهللا وتكون له حياة أبدية

  ).١٧-١٠:٩لو ( معجزة الخمس خبزات والسمكتين ( هو إنجيل البرآة : األحد الثالث
ه شبع    .  أن يشبع أوالده فى مملكته  وهذا إشارة ألن اهللا ملكنا هو ملك قادر        بطن، ولكن والشبع ليس فقط شبع ال

  .لكل عناصر اإلنسان من روح ونفس وجسد



  قراءات األحاد
 

  ٤٥

ازر من األموات            : األحد الرابع  ة لع ل إقام و   ( هو إنجي شهر         ). ١١ي ل ال ام طبيعى ألناجي ذا خت فكل من    . وه
ازر  ينتمى لمملكة المسيح يموت اآلن ويستمر فترة فى القبر ، آما حدث مع               ام          .  لع ا ق يقوم آم ًا س ه حتم ولكن

  "أنا هو القيامة والحياة من آمن بى ولو مات فسيحيا " آما قال السيد المسيح لمرثا أخت لعازر . لعازر
  )٢٦،٢٥:١١يو ( وآل من آان حيًا وآمن بى فلن يموت إلى األبد 

ك        شيطان،   إذًا أناجيل شهر أبيب تكلمنا عن تأسيس مملكة المسيح بعد أن أسقط المل سابق ال ى    ال ك هو عل ليمل
ا                    وبنعمته يعي . قلوبنا شبعنا ويغنين ه التى بال حدود، ي نعم ببرآات ة، فن وإن . دنا آأطفال ويميت شهواتنا الخاطئ

  متنا بالجسد فبسبب إيماننا به تكون لنا حياة أبدية
  

  قراءات األحد األول من شهر أبيب المبارك
  ١٢-١:١ بط ١:                    الكاثوليكون ٩،٦:١٩:              مزمور عشية
  ٢١-١٢:٥أع :                     اإلبرآسيس٦-١:٩لو :             إنجيل عشية
  ٧:٨٨:                   مزمور إنجيل القداس١٩،٢٣:٣٠:             مزمور باآر
  ٢٠-١:١٠لو :                إنجيل القداس٢٠-١:٢٨مت :             إنجيل باآر

  ٢٧-١:٩ آو ١:             البولس
  راجع مقدمة شهر أبيب: إنجيل القداس 

  . أزاح من إستعبدهم هو ملك على شعبه بعد أن"اهللا الممجد: " مزمور اإلنجيل
دام شعبه  " عظيم هو ومرهوب    " أى وسط شعبه    "  القديسين   ؤامرةفى م  ا  . إذ أخضع الملك القديم تحت أق آم

  ٢٦-٢٤:١٠ل شعبه يدوس ملوك آنعان يش فعل يشوع إذ جع
شفاء المرضى                   : إنجيل عشية  شياطين ول ع ال ى جمي ذه عل إذًا . نرى فيه أن السيد المسيح يعطى سلطانًا لتالمي

  هى مملكة قوية هذه التى يؤسسها المسيح
ة ع           " اآلن علمت أن الرب قد خلص مسيحه      : مزمور عشية  وة عالم ذه الق ى  هذه تعنى أن تأسيس المملكة به ل

ستمر فى الصالة    . أن عمل المسيح الفدائى قد أتى بثماره، وأن شفاعته الكفارية مقبولة     "  ولكن البد من أن ن
  "يا رب خلص وإستجب

  .عن القيامة ، فالمسيح قام ليقيم شعبه، فالمملكة حية وليست ميتة : إنجيل باآر
  فالمملكة شعارها الحب لمن أسسها" أحبوا الرب : " مزمور باآر

    أرسله المسيح ليؤسس المملكةيحدثنا فيه بولس الرسول عن آيف آان يتصرف آرسول: لبولسا
اثوليكون سيح : والك سها الم ى أس ة الت ذه المملك ة ه رى نهاي ة أن  . ن شتهى المالئك ة ت اد أتي ة هى أمج والنهاي

  .تراها
  م نرى اهللا يؤيد رسله بأيات وعجائب، فاهللا ال يترآهم دون أن يؤيده: اإلبرآسيس
ًا        " يا رب خلص ملكك     "  فى مزمور عشية نسمع      -:ملحوظة ا ملوآ ا وأنت إذ أن اهللا جعل من ك هو أن والمل
  ) ٦:١رؤ ( وآهنة 

  
  قراءات األحد الثانى من شهر أبيب المبارك

  ٢٥-١٤:١يه :                          الكاثوليكون٥،١:١٢٧: مزمور عشية
  ٢٣-١٩:٥أع :                اإلبرآسيس        ١٨-١:١٦لو : إنجيل عشية
  ٢،١:١١٨:                              مزمور إنجيل القداس٢،١:٤٠: مزمور باآر
  ٩-١:١٨مت :                        إنجيل القداس٨-٢:١٦مز : إنجيل باآر

  ٢٤-١:١غل : البولس
  راجع مقدمة شهر أبيب: إنجيل القداس

ام                 " الذين بال عيب    طوباهم  : " مزمور اإلنجيل  وا أم أن وقف ه ب روح القدس وإستجابوا ل طوبى لمن أعانهم ال
  .الخطية آأموات، فعملت النعمة فيهم وأماتت فيهم شهواتهم الخاطئة، فصاروا بال عيب



  قراءات األحاد
 

  ٤٦

ه                 . وآيل الظلم الذى بحكمة صنع    عن  : إنجيل العشية  ين يدي ا ب إذ لم يستمتع بما بين يديه، بل إستفاد من آل م
دبر ح ستقبللي ى الم شاآله ف وًال لم ت، وصحة . ل واًال، ووق دينا اآلن أم ين أي ا... ونحن ب اذا ننفقه ى م و . فف ل

  ولو أنفقناها فى خدمة اهللا لصرنا حكماء. أنفقناها على شهواتنا ما آنا حكماء
  "طوبى لجميع الذين يتقون الرب" يطوب من يتصرف بحكمة : مزمور عشية

يقومون         عن القيامة فمملكة   :إنجيل باآر  ة، وس  المسيح هى مملكة أحياء وليس أموات، قاموا من موت الخطي
  له أحياء وليس إله أموات إاهللا إلهنا . بأجساد ممجدة

سة إستلمت                       -١نالحظ فيه اآلتى    : البولس ره، ألن الكني ولس ثابت ال يمكن تغيي ه ب شر ب ذى يب ان ال  أن اإليم
سة ويتلف         -٢.ة مملكة المسيح  هذا هو إيمان الكنيس   . اإليمان رأسًا من المسيح    ان يضطهد الكني ذى آ ولس ال  ب

ود ونصير                    . اإليمان، صار آأرزًا باإليمان    ا متاحة لنع ر لكل واحد فين ة التغيي إذًا بولس تغير وبالتالى إمكاني
  .أطفاًال

سلم      . نرى أن هناك من يسلك بحسب شهواته : الكاثوليكون ستقيم الم ان الم سه بحسب اإليم ولكن من يحفظ نف
  للكنيسة غير عاثر سيقوم أمام مجد اهللا بال عيب فى اإلبتهاج 

سجن        : واإلبرآسيس ين أوالده            . نرى حماية اهللا لرسله وإنقاذهم من ال د ويع ذ ويؤي ًا أن ينق ادر دائم ..... واهللا ق
  .فهل نصدق أن هذا يمكن أن يحدث معنا

داس     ل الق رى فى  : ما عالقة البولس والكاثوليكون واإلبرآسيس بإنجي ر   ن ة التغيي ولس إمكاني ا  .  الب إذًا يمكنن
اًال ود أطف ام شهواته. أن نع ًا أم اثوليكون من وقف ميت ى الك رى ف ة . ون رى إمكاني ة إوفى اإلبرآسيس ن لهي

  يعطيها اهللا ألوالده ليتغيروا بها ويخلصوا 
  

  قراءات األحد الثالث من شهر أبيب المبارك
  ١٢-١:٣يع :         الكاثوليكون                    ٩،٨:٥١: مزمور عشية 
  ٢٣-١٢:١٨اع :                          اإلبرآسيس١٥-٧:١٤لو : إنجيل عشية
  ١٨،١٧:١٤٥:                              مزمور إنجيل القداس٢،١:١٣٤: مزمور باآر
  ١٧-١٠:٩:                           إنجيل القداس١٢-١:٢٤لو : إنجيل باآر

  ١٦-٣:٦ تى ١ :البولس
  )وراجع مقدمة شهر أبيب( ع شبمملكة المسيح آلها برآة و: إنجيل القداس
  "الرب قريب لسائر المستغيثين به ولكل الذين يدعون" " الرب عادل : " مزمور اإلنجيل

  .لوهو يعطى بعد. إذًا الرب يعطى من برآاته لمن يدعوه ويستغيث به
و اإلتضاع واإلنسحاق، أى ما أشير له هنا بالجلوس فى المتكآت            شرط آخر لكى يعطى اهللا وه     : إنجيل عشية 

سيد      . األخيرة أى الشعور بعدم إستحقاقنا ألى شىء يعطيه اهللا         فينتى         " آما قال بطرس لل ا رب أخرج من س ي
  )"٨:٥لو ( حين رأى البرآة العظيمة فى الصيد " فأنا رجل خاطىء 

ة حصلنا علي        : إنجيل باآر  أهم برآ ة     عن القيامة، ف ا هى القيام ا أساسها               . ه ع به ل أن آل البرآات التى نتمت ب
  القيامة

رب      " نرى هنا التسبيح    : مزمور باآر  سبحه             " سبحوا إسم ال ى برآات اهللا أن ي ى من يحصل عل سيد  . فعل فال
   هفرح باألبرص الذى عاد ليشكره بعد أن شفا

شرور   فمحبة المال . يشير ألهمية أال تكون طلباتنا مادية آثيرة      : البولس اة فى      .  أصل لكل ال ا حي ل تكون لن ب
  وال نطلب أن نكون أغنياء فهذا يسقطنا فى تجربة وفخ وشهوات. تقوى مع قناعة
  هنا نرى أن ضبط اللسان هو وسيلة التحكم فى الشهوات : والكاثوليكون
ولس من      نرى فيه نوع من برآات اهللا فغاليون لم يرد أن يسمع لليهود بل طردهم وبهذا ن               : واإلبرآسيس ا ب ج

  .يدهم ومن يدى غاليون
  

  قراءات األحد الرابع من شهر أبيب المبارك
  ١٠:٢-٢٥:١ بط ١:                      الكاثوليكون١٧،١٠:٥٨: مزمور عشية 
  ٢٢-١١:١٩أع :                         اإلبرآسيس١٠-١:٧لو : إنجيل عشية
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  ١٦،١٥:٣٩:   مزمور إنجيل القداس                      ١٣،١٢:٨٥: مزمور باآر
  ٤٥-١:١١يو :                         إنجيل القداس١٨-١:٢٠يو : إنجيل باآر

  ١١:٢-٢٧:١ فى :البولس
  )راجع مقدمة شهر أبيب( القيامة نهاية مملكة المسيح : إنجيل القداس
  .وهل هناك أعجب من إقامة ميت" إلهى جعلت عجائبك آثيرة : " مزمور القداس

ا هو أعظم من                     " وفى أفكارك ليس من يشبهك      "  دبر لم و ي ضًا ، فه فالمسيح لم يشفى لعازر حينما آان مري
  "شفاء مريض أال وهو القيامة ، التى بها آمن آثيرون

ل   .  الكنيسة لم تأخذ قصة إبنة يايرس وال إبن أرملة نايين     -:ملحوظة دفنون مث ألن أعضاء المملكة يموتون وي
  .فى النهاية مثلهلعازر ثم يقومون 

" نرى فيه إيمان قائد المئة الذى آان سببًا فى شفاء عبده وبهذا نفهم أن اإليمان بالمسيح يحيى               : إنجيل عشية 
  )٢٥:١١يو ( من آمن بى ولو مات فسيحيا 

  .هو تسبحة من تمتع بخالص المسيح وقيامته: ومزمور عشية
  نحن عن قيامة المسيح والتى بسببها سنقوم :وإنجيل باآر
  .تسبحة آل من إستمتع بخالص المسيح وقيامته: ومزمور باآر

ل المسيح          " يقول معلمنا بولس الرسول     : والبولس ا يحق إلنجي شوا آم ة،       ففي  "فقط عي وم القيام ا لي  إنتظارن
  .هكذا ينبغى أن نعيش

ا بطرس الرسول، آيف ينبغى أن نعيش فى إنت               : والكاثوليكون ا معلمن وم   بنفس فكر البولس يشرح لن ظار ي
  ..فإطرحوا عنكم آل شر وآل غش" القيامة 

سة     : اإلبرآسيسوفى   ا الكني ذا تحي سته هك ا سمعناه فى      . نسمع أن إسم المسيح آان يتعظم فى آني ذنا م و نف فل
والحظ عمل المسيح فى آنيسته، وماذا آان       . البولس والكاثوليكون لتعظم إسم المسيح فى آنيسته وأمام الناس        

ى جسد                          يصنع على يدى بول    آزر التى آانت تؤخذ من عل ل والم ى بالمنادي فاء أمراض حت وات وش س من ق
  .فهى آنيسة قوية حية بالمسيح الحى فيها. بولس 

ل األحد             . ولكن هل ننفذ وصايا البولس والكاثوليكون      ة التى وردت فى إنجي وانين المملك ا بحسب ق وهل نحي
  .الثانى

  
  أناجيل أحاد شهر مسرى

  )١٩-٩:٢٠لو ( ل الكرم والكرامين مث: األحد األول
  )٣٩-٢٧:٥لو ) ( العشار ( يسوع فى بيت الوى : األحد الثانى
  المسيح القوى يهزم الشيطان ويربطه وينهب بيته: األحد الثالث

  )٣٤-٢٢:٣ مر( إرادته يصير أخوة وأخته وأمه وآل من يصنع 
  )٣١-٣:١٣ مر( عالمات نهاية األزمنة  : األحد الرابع
سىء (  لو حدث وأتى يوم أحد فى الشهر الصغير          -:ملحوظة رأ فصل   ) الن ضًا   ). ٣٥-٣:٢٤مت  ( يق وهو أي

  .عن عالمات األزمنة التى نقرأها فى األحد الرابع من شهر مسرى
  

  الخط العام للقراءات
س         ذه ال ا إنقضت ه ه آم نة شهر النسىء هو آخر شهور السنة القبطية، وفكر الكنيسة الذى تقدمه لشعبها هو أن

سىء                 . فسينتهى العالم آله   لذلك تقرأ الكنيسة إنجيل عالمات نهاية األزمنة فى آخر شهور السنة وهو شهر الن
  ). أيام فقط٦ أو ٥( 

ة                       سة عالمات نهاي رأ الكني ذلك تق سىء ل صغير المسمى بالن شهر ال ذا ال وألنه قد ال يأتى يوم أحد فى خالل ه
ع من شهر مسرى آخر        ة فى األحد الراب سنة   األزمن اً    (  شهور ال ين يوم ة ذات الثالث شهور العادي ذآر ) ال لت

ر     م أن عم سنة واأله ذه ال ا إنتهت ه ى آم زول وينته ضى وي الم سينق الم، وأن الع ة الع عبها بنهاي سة ش الكني
  .اإلنسان نفسه سينتهى آما إنتهت هذه السنة



  قراءات األحاد
 

  ٤٨

ه،          وقراءة األحد األول   رم آرم ق          عن الكرامين األردياء الذين سلمهم صاحب آ الثمر عن طري البهم ب ولما ط
وه      ه قتل م   . عبيده الذين آان يرسلهم أهانوا عبيده وجرحوهم وأرسلوهم فارغين ، ولما أرسل لهم إبن ان ُحك وآ

رين         رم آلخ ى الك اء ويعط رامين األردي ؤالء الك يهلك ه ه س يهم بأن سيح عل سيد الم صود  . ال ح المق وواض
  .قتلوا األنبياء الذين أرسلهم اهللا لهمبالكرامين األردياء هم اليهود الذين أهانوا و

  .وأخيرًا صلبوا السيد المسيح له المجد دون أن تكون لهم ثمار
ر                              شهر األخي شهر مسرى هو ال ا ف ا قلن ذا الفصل فى شهر مسرى؟ آم وجرت  . ولكن لماذا تقرأ الكنيسة ه

ال     صاحب الم ام ل ل ع ة آ ى نهاي ه ف ن أعمال ساب ع شف ح ل آ ل وآي دم آ ادة أن يق شعب . الع ن أى ال ونح
  أين الثمار؟.... وهو يسألنا فى نهاية العام) مشار لها بالكرم( المسيحى قد إستأمننا اهللا على وزنات آثيرة 

رم            دمتها هللا صاحب الك ار التى ق ا هى الثم سه م ا اهللا   . إذًا فليجلس آل منا فى نهاية العام ويسأل نف د أعطان لق
فهل صارت   ... لقد مألنا اهللا نعمة ) ٢٣،٢٢:٥غل  ( الخ  .. وسالمفأين ثماره من محبة وفرح      .. الروح القدس 

   فماذا فعلنا بها؟١٠:٤ بط ١أعمالنا الصالحة تمجده؟ لقد أعطى لكل منا مواهب 
ات     ان             . والمواهب هى الوزن ا باإليم سالم فى قلوبن ك ال اف ( هل صرنا صانعى سالم، هل حل المسيح مل

  )٢١:١فى ( هل صارت لنا حياة المسيح ) ١٧:٣
اذا أخذ                         سه، م إذًا األسبوع األول فيه تطلب الكنيسة من آل منا أن يجلس مع نفسه جلسة حساب، ليحاسب نف

  من المسيح، وماذا قدم له؟
سة فى                             أتى للكني ذلك ن ه عذرًا ول ه ضعيف وخاطىء، وأن اهللا سيجد ل األحد  وقد يجد اإلنسان حجة لنفسه أن

انى سيح دخل بيت الوى االث سمع أن الم دًا  لن اة ج شارون خط شار، والع المون( لع انوا سارقون وظ م آ ) ه
تهم                 ى ال  . ونسمع السيد يقول أنه أتى آطبيب ليشفى مرض الخطية، هو أتى ألجل الخطاة ليشفيهم من خطي أت

  .ليدعو األبرار بل الخطاة، وليجعل آل شىء جديدًا
ول   صل لتق ذا الف ا ه دم لن سة تق أن الكني ا: وآ تكم اآلن، وم ا هى حج و م ن ه ى لم سيح أت ذرآم ، فالم و ع  ه

  )١٧:٥ آو ٢( خاطىء مثلكم ليجعله خليقة جديدة 
  .تفرح قلب اهللا إلى خليقة جديدة وتكون لكم ثمار فلماذا لم تتحولوا

  المسيح أتى لكى يعطينا هذه اإلمكانية فلماذا لم نستفد منها
ذى      وآون أن المسيح يوجد فى بيت الوى فهذا يعنى أن المسيح موجود دا             رك المسيح ال ا أت  فى   خلى، فهل أن

اتى    ذات                          . داخلى يقود حي ستمتع بمل ى أن ن ا هو إصرارنا عل ود حياتن ع المسيح من أن يق ا يمن ونالحظ أن م
  .خطايا هذا العالم

مع المسيح   " فشرط أن المسيح يحيا فينا وتكون لنا حياته ويقود حياتنا فنثمر هو أن نقبل الصليب مع المسيح         
ار              ) ٢٠:٢غل   (  أنا بل المسيح يحيا فىً      صلبت فأحيا ال   ه ثم ن تكون ل صليب ل رفض ال والحظ أن   . إذًا من ي

ستحقنى             " والسيد المسيح يقول لنا     . المسيح قال لالوى إتبعنى فتبعه فوراً      ى فال ي ( من ال يأخذ صليبه ويتبعن
ه،            ). ٣٨:١٠مت   ا حيات ا وتكون لن ى بيتن ه     إذًا حتى نكون مثل الوى ويدخل المسيح إل ا تبع ه آم د أن نتبع الب

  -:والصليب هو. الوى ولكى نتبعه علينا أن نقبل الصليب
  قبول أى ألم يسمح به اهللا بشكر -١
 .أن نقف أمام ملذات العالم وخطاياه آموتى -٢

ا        ة، فال ذنب لن سقطنا فى الخطي شيطان شاطر، وهو ي اك عذر شهير ، أن ال راءة   . وهن أتى لق ا ن األحد وهن
ه                 حيث نسمع أن ا   الثالث   ه التى آانت فى بيت ة  . لمسيح القوى، إلهنا الجبار قد قيد الشيطان ونهب أمتعت وأمتع

يم    و الجح ان ه ه آ ن وبيت ى نح شيطان ه ا  . ال ال لن ا، وق شيطان وحررن د ال سيح قي ن " والم ررآم اإلب إن ح
و   ( فبالحقيقة تكونون أحرارًا     صليب ليفك أسر المحب              ). ٣٦:٨ي ل ال يم من قب ى الجح زل إل وسين،  فالمسيح ن

ستم تحت     " لذلك يقول الرسول  . وهو قيد الشيطان فما صار له سلطان علينا          م ل سودآم ألنك فإن الخطية لن ت
  )"١٤:٦رو ( الناموس بل تحت النعمة 

  .فلم يبقى لنا عذر) ١١:١٦يو ( لقد دان المسيح الشيطان وسحقه 
ه   ًا للمسيح بالجسد، أخوه    يصير قريب  ونجد فى إنجيل األحد الثالث أن آل من يصنع إرادة اهللا       ه أو أم  أو أخت

  ٣٠:٥ومن لحمه ومن عظامه أف ) ٢٣:١اف ( هذا ألننا صرنا جسده 



  قراءات األحاد
 

  ٤٩

اذا إذ إنتظرت              " الخط العام لقراءات هذا الشهر يلخص قول الرب          ه، لم م أصنعُه ل ا ل ماذا يصنع لكرمى وأن
  )"٤:٥إش ( أن يصنع عنبًا صنع عنبًا رديئًا 

   ويجددنا يعيننا ولما سقطنا تجسد وفدانا وصار هو حياتنا، وأرسل لنا روحه القدوس .لقد خلقنا اهللا فى جنة
اء بالجسد       ). ٧-٥:٣تى   + ٢٦:٨رو  (  ه أقرب ه             . بل جعلنا ل ا من شيطان وحررن د ال دة وقي ة جدي ا خليق . وجعلن

  ماذا يفعل لنا أآثر من هذا؟ لماذا ال نعطى ثمرًا يفرح قلب اهللا؟
اذا ال                فلنجلس جلسة حساب مع ال     نفس فى نهاية العام ونسأل أنفسنا هذا السؤال أين الثمار التى نقدمها هللا؟ ولم

تكون هذه الجلسة لحساب النفس يوميًا خصوصًا أن الحياة ستنتهى آما إنتهت هذه السنة، والحياة ستنتهى فى                 
  .أى وقت ولن تنتظر نهاية السنة

  ت أول شهور السنة الجديدةبالتوبة وهذا هو محور قراءات شهر تو... وآيف نبدأ
  

  قراءات األحد األول من شهر مسرى المبارك
  ١٥-٨:٣ بط ١:                       الكاثوليكون١٨،٢٢:٣٢: مزمور عشية
  ٤٠-٢٣:١٩أع :  اإلبرآسيس                   ٥٦-٤٥:٦  مر:إنجيل عشية
  ١٥،١٤:٧٩: لقداس                       مزمور إنجيل ا٢١،٢٠:٣٢: مزمور باآر
  ١٩-٩:٢٠لو :                      إنجيل القداس٢٠-١:٢٨مت : إنجيل باآر

  ٢٧-١:٩ آو ١: البولس
  راجع مقدمة شهر مسرى: إنجيل القداس
  " أنظروا تعهد الكرمة . " هى صالة ليتعهد اهللا آرمته فتعطى ثمارها: مزمور اإلنجيل

ا                   هنا نرى سفينة بها التالميذ      : إنجيل عشية  اه، وحينم ى المي يًا عل يهم ماش أتى المسيح إل ائج، وي وسط بحر ه
  دخل السفينة سكنت الريح

هل ألن المسيح فى    . لماذا ليس لى ثمار هل ألن الظروف معاآسة ، واألمور مضطربة حولى     .. والسؤال  
اه أ        . السماء ال يشعر بى    ى المي سير عل ى مسيطر  إنجيل عشية يقول ال المسيح موجود وهو ضابط الكل ، ي

تهدأ األمور              . على آل األمور   دخل س ذ وحين ي ذ        . لكن لنصرخ له آما فعل التالمي نا حينئ تهدأ نفوس م س والمه
  .سيكون لنا ثمار
نفس للمسيح       : ومزمور عشية  ه صراخ ال رى في ا    " ن ا رب علين تكن رحمتك ي ى      "فل ذ عل ا صرخ التالمي آم

  .المسيح ليدخل سفينتهم
   ثمار بدون قيامة ، فحياة المسيح القائم من بين األموات زرعت فينافال.  عن القيامة :وإنجيل باآر

ا ثمر           "نفسنا تنتظر الرب فى آل حين       : " ومزمور باآر   + ١:٦٣مز   ( ، آما تشتاق األرض للماء فيكون له
  فال ثمار بدونه " ألنه هو معيننا ). " ١:٤٢مز 

ار وسط الر            :البولسوفى   اك ثم ة  نرى واجبات الرعاة ليكون هن ى عن آل            . عي راٍع تخل ولس الرسول آ فب
  حقوقه ليربح الرعية لحساب المسيح

ى  اثوليكونوف ر    :الك ذناها نثم و نف ايا ، ل رى بعض الوص د  "  ن رأى واح ًا ب وا جميع ين  ... آون وا محب آون
  ..."اإلخوة
م بال سالم         : اإلبرآسيس وفى   ون اهللا ه ذين ال يعرف وثنيين ، فال اج ال رى هي اجون   . ن ل   . بال سبب يهت ذا مث ه

م فى    . لكن اهللا حفظ أوالده آما حفظ السفينة وأسكت الريح       ) إنجيل عشية ( البحر الهائج    ًا أوالده يحفظه ودائم
  .سالم

  
  قراءات األحد الثانى من شهر مسرى المبارك

  ١٧-٧:٢ يو ١:                    الكاثوليكون١٢٥،١٢٤:١١٨: مزمور عشية
  ١٢-١:٢٠أع :                    اإلبرآسيس      ١٧-٩:١٨لو : إنجيل عشية
  ١٥،٥:٨٨:                                مزمور إنجيل القداس٢،١:٨٨: مزمور باآر
  ٣٩-٢٧:٥لو :                             إنجيل القداس٨-٢:١٦ مر: إنجيل باآر

  ٢٣-١:٦أف : البولس



  قراءات األحاد
 

  ٥٠

ا أن    . راجع مقدمة شهر مسرى   : إنجيل القداس  رى هن ولس                 ون سمع ب ذلك ن دًا ل  المسيح يصنع آل شىء جدي
لذلك رفض  . األشياء العتيقة قد مضت "  ويقول أيضًا    ١٧:٥ آو   ٢هوذا الكل قد صار جديدًا      " الرسول يقول   

نهم              ع ع ى أن يرف ذه إل سماء               .... السيد المسيح أن يصوم تالمي سيد المسيح أى يصعد لل ع ال اذا؟ حين يرتف فلم
روح ال       م ال أتيكم المعزى، ولكن إن ذهبت                        " قدس   حينئذ يرسل له ق ال ي م إنطل ه إن ل ق ألن م أن أنطل ر لك خي

  )"٧:١٦يو ( أرسله إليكم 
ار      ) ٥:٥رو ( والروح القدس يسكب محبة اهللا فى قلوبنا     ة هى أول الثم ل المحب ة ، ب غل  ( ومن ثماره المحب

ه لمن    وبهذه المحبة نقدم أجسادنا ذبيحة حية، دون أن نشعر أننا ق        ). ٢٣،٢٢:٥ ا نقدم دمنا شىء، فنحن نقدم م
ل المسيحى         . مألت قلوبنا محبته، وإن فعلنا آل البر نقول أننا عبيد بطالون           فالصوم فى المسيحية آثير جدًا، ب

ذاتى               ). ١:١٢رو  ( يقدم جسده ذبيحة حية      ر ال ذا هو    ( ولو طلبنا من اليهودى أن يفعل ذلك فسينشق من الب ه
ذاتى ر ال ديم أى الب ال) الق يهم ف د عل د حل بع دس ق روح الق ن ال م يك ة الحب، فل ده إمكاني يس عن ا . يهودى ل أم

ل ذبيحة                      ة ب ه ذبيحة حي دم ذات ه، يق روح القدس في سكبه ال ذى ي ه، الحب ال المسيحى فبالحب لمن صلب ألجل
  .لهمثال أم تعطى وتبذل إلبنها وهى ال تطلب شيئًا لمحبتها . آاملة آالشهداء دون أن يشعر بأنه قدم شىء 

دًا،           " تعترف السموات بعجائبك يارب     : " مزمور القداس  ه جعل آل شىء جدي العجائب التى ظهرت فى أن
ل          " وغير طبيعة اإلنسان إذ مأله بالروح وأعطاه طبيعة التسبيح           ذى يعرف التهلي شعب ال ل أن   ". طوبى لل ب

  "وبنور وجهك يسلكون" الروح القدس يقود المؤمن 
ر            نجد قصة    : إنجيل عشية  فى   وء ب ديم ممل سى اليهودى الق ا سبق فالفري ى م ق عل سى والعشار آتطبي الفري
ل                          . ذاتى سيح، ب ه الم ا أعطاه ل ر مستحق لكل م ه غي أما العشار فهو نموذج للمسيحى الجديد الشاعر دائمًا أن

ه    . هو أشر الخطاة   ل إيمان ال قب اموس بال       " وقارن بين شاول الطرسوسى الذى ق ذى فى الن ر ال ة الب  من جه
  )"١٤:١ تى ١( الخطاة الذين أولهم أنا " وبعد إيمانه قال )" ٦:٣فى ( لوم 

دة          . ثم نجد فى إنجيل عشية أن الملكوت هو لمن شابه األطفال             ة جدي فعمل الروح فينا يغير طبيعتنا إلى طبيع
  .بسيطة آطبيعة األطفال

  " يا رب إرحم"، نرددها آل يوم هو ترديد لصالة العشار: مزمور عشيةوفى 
  هذا صراخ المسيحى الجديد " صرخت من آل قلبى فإرحمنى وإستجب لى 

ا رب     " فهو الجانب اآلخر المكمل لمزمور العشية، فهو تسبيح هللا على مراحمه            : مزمور باآر أما   مراحمك ي
ة              ". أسبحها إلى األبد   ا القيام ا   ( فالمسيحى الجديد إنفتحت عيناه وأدرك عظم عطايا اهللا له وأوله ل ب ) آر  إنجي
  فيسبحه العمر آله

  عن القيامة التى أعطتنا الحياة الجديدة: وإنجيل باآر
نرى فيهم آيف أن اهللا قدم لنا آل شىء لنصير خليقة جديدة مثمرة : والبولس والكاثوليكون واإلبرآسيس

  ثمارًا تفرح اهللا صاحب الكرم
   وصايا ينبغى أن تطاع-١ البولس نرى آيف نثمر ففى

   سالح أعطاه لنا اهللا ينبغى أن نحارب به إبليس آل حين -٢                                   
  نرى أهمية المحبة وبها نصير خليقة جديدة وبدونها ال ثمار : الكاثوليكونوفى 

يم واهللا يحول الموت             : واإلبرآسيس وعظ والتعل شاب             نرى فيه آسر الخبز مع ال ولس ال ام ب ا أق اة آم ى حي  إل
  يعطى آل إمكانيات اإلثمارتيخوس فاهللا أف
  

  قراءات األحد الثالث من شهر مسرى المبارك
  ٧:٣-١٨:٢ بط ١:                            الكاثوليكون١١،٧:٥: مزمور عشية
  ١٤-٨:٢١أع :                      اإلبرآسيس٣٦-٢٧:١١لو : إنجيل عشية
  ٦،٢:٢٧: زمور إنجيل القداس                         م٣،٢،١:١٤: مزمور باآر
  ٣٤-٢٢:٣مز :                         إنجيل القداس١٢-١:٢٤لو : إنجيل باآر

  ٢٠-١٧:١٦رو : البولس
سيد المسيح           : إنجيل القداس  ه ال ا قال تلخص فيم ل ت رة اإلنجي ة شهر مسرى وفك روح القدس   " راجع مقدم ال
  فأنت بال عذر أيها اإلنسان) " ١١،٨:١٦يو ( ين دقد ألن رئيس هذا العالم .... دينونة ... يبكت على



  قراءات األحاد
 

  ٥١

 نحن صرنا من   بلمغلوب ، طر، فالشيطان اآلن مدان أى مقيد وال معنى ألن نقول الشيطان شا   ) ١:٢رو   ( 
  أقارب اهللا، فنحن جسده

ذلك        . ليس معنى أن الشيطان مدان أن نكف عن الصالة والصراخ           : مزمور اإلنجيل  ا، ل ازال يحاربن بل هو م
ازال يحارب شعب اهللا وال             .صرخ ونصلى فلن ه م ه ولكن ًا، أى هو حدد قوت شيطان حق ط ال سيد المسيح رب  ال

ا رب صوت    " والمزمور هنا هو صالة لنغلب بها عدو الخير . ننتصر عليه سوى بالصوم والصالة  إستمع ي
  .."الرب هو عونى وناصرى. تضرعى

سمع آالم اهللا وتحفظه             نرى هنا المسيح يرفض تطويب أمه فقط أل       : وإنجيل عشية  سة ت ا قدي نها أمه، بل ألنه
  ومن هذا اإلنجيل نرى ثالث نقاط مهمة بها يكون لنا ثمار

  سماع آالم اهللا وحفظه آما فعلت العذراء -١
ة                    -٢ ال تطلب أيات بل تأمل فى محبة اهللا التى ظهرت فى الصليب وفى الكتاب المقدس الذى يشعل محب

 .ثماراهللا فى القلب، وبالمحبة تكون ال
الم    -٣ ور للع سان ن ون اإلن رًا، أى يك ه ني سد آل ون الج سيطة ليك ين الب ار( الع ن الثم ذا م ين ) وه والع

 .البسيطة هى التى لها إتجاه واحد تنظر إليه وهو البحث عن آل ما يمجد اهللا فقط
ادة            : مزمور عشية  ى بيتك    أ" يكمل النقاط الثالث السابقة بنقطة رابعة هامة ليكون لنا ثمار وهى العب دخل إل

ار                 " وأسجد قدام هيكلك المقدس    رة من ضمن الثم رح آثم رى فى المزمور الف ين      " ون ع المتكل رح جمي وليف
والحظ أن الفرح الذى نحصل عليه هنا على األرض ما هو إال عربون للفرح األبدى الذى سنحصل        " عليك  

  "إلى األبد يسرون " عليه فى السماء، فهناك ثمار أبدية 
   عن القيامة ، فال ثمار بدون القيامة:رإنجيل باآ

اآر  سالك بال عيب     : " مزمور ب ى مسكنك إال ال سكن ف ا رب من ي ستمتع    " ي ى ن ام، لكن حت ًا ق فالمسيح حق
  ببرآات القيامة علينا أن نجاهد لنسلك بال عيب

  -:سمع من بولس الرسول أهميةن: لبولسوفى ا
  الحفاظ على اإليمان السليم الذى تسلمناه-١ 
  .وعثرات اإلبتعاد عمن يعلمون تعاليمًا مخالفة ويصنعون شقاقات-٢

  .فالحياة الروحية المثمرة ال تنمو إال من خالل إيمان سليم وتعاليم سليمة
ولس    ام آخر لب يم ه شر    " وتعل ى ال سطاء ف ر وب ى الخي اء ف وا حكم ا" آون ا م سالم  "  مضى وإذا فعلن ه ال فإل

  . وهذا هو موضوع إنجيل القداس أى ربط وإدانة الشيطان"سيسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعًا 
  نرى فيه وصايا لو إتبعناها يكون هناك ثمر: والكاثوليكون
ول            : واإلبرآسيس يس أن    " نرى فيه نقطة هامة وهو اإلستعداد للموت ألجل المسيح فبولس يق ستعد ل ى م ألن

  .لحياة لن يكون له ثمر فمن يتعلق بهذه ا"ألجل إسم الرب..أربط فقط بل أن أموت أيضًا
  

  قراءات األحد الرابع من شهر مسرى المبارك
  ٥:٥-٧:٤يع :                   الكاثوليكون١٧٦،١٧٠:١١٨: مزمور عشية
  ٣٠-١٩:١١أع :                       اإلبرآسيس٣٦-٢٠:١٧لو : إنجيل عشية

  ١٢،١١:٨٨: جيل القداس                            مزمور إن٢،١:٨٩: مزمور باآر 
  ٣١-٣:١٣مز :                         إنجيل القداس١٨-١:٢٠يو : إنجيل باآر

  ١٣:٣-١٣:٢ تس ١: البولس
ى                         : إنجيل القداس  سهر عل ا، فلن تنتهى حياتن ه، وس الم آل ينتهى الع ذا س سنة الماضية ، هك ذه ال آما إنقضت ه

  .آرمنا ليكون هناك ثمر فيه يفرح قلب الرب
  ى هذا اإلنجيل ضيقات آثيرة ستواجه العالم، لكن علينا أن نثبت ونرى ف

العالم بصورته الحالية التى فيها البعض يتمرد ويثور ضد         " واألرض… لك هى السموات  :" مزمور اإلنجيل 
   البعض فى حب والبعض تحت األقدام .اهللا وآنيسته، سينتهى وسيأتى اليوم الذى فيه الكل سيخضع

  "عتز يدهت" ويأتى اليوم الذى فيه " فهو الذى أسس المسكونة .  السموات واألرض هللاوتصير) ١:١١٠مز ( 
  هو نفس إنجيل القداس لكن مأخوذ من إنجيل لوقا  : إنجيل عشية



  قراءات األحاد
 

  ٥٢

ل                      : مزمور عشية  ا جاء فى اإلنجي ذين يأخذهم لمجده، آم ه ال فيؤخذ الواحد    " صالة لكى نكون من مختاري
  " فلتدن طلبتى من حضرتك يا رب وآقولك نجنى" فيقول المزمور " ويترك اآلخر
   عن القيامة ، فبعد إنقضاء العالم سنقوم آما قام المسيح باآورتنا :إنجيل باآر

ر اهللا                     : مزمور باآر  أ لغي ه، فلمن نلج مع أخبار نهاية العالم والدينونة نرفع صلواتنا هللا لكى تكون لنا قيامة مع
  " إلى جيليا رب ملجأ آنت لنا من جيل"  األزلى 
اء                     : " البولس سوع واألنبي رب ي وا ال ذين قتل تحملتم من أهل عشيرتكم هذه اآلالم آما نحن أيضًا من اليهود ال

  "وإنما عاقنى الشيطان. …وإضطهدونا نحن
ة                   ضيقة العظمى فى نهاي ذى ينتهى بال سة وال شيطان ضد الكني ره ال ذى يثي م ال م اإلضطهاد واألل هنا نرى آ

  )جيل القداسموضوع إن( األيام 
  -:نسمع فيه أن حياتنا بخار يظهر قليًال ثم يضمحل إذًا: الكاثوليكون

  مهما زادت اآلالم فهى محدودة ألن العمر قصير -١
يس فيهرب    " علينا أن ال ننجذب إلغراءات العالم فالعمر قصير لذلك يقول         -٢ اوموا إبل فإخضعوا هللا، ق

 "منكم
ضطهاد، وحتى   ل والكنيسة تنمو، إذًا ال داٍع لليأس مهما زاد اإل         نرى أنه مع الضيق فإن اهللا يعم      : اإلبرآسيس

   فاهللا موجود يدافع عنا وعن آنيستهوإن أتت الضيقة العظمى



  قراءات األحاد
 

  ٥٣

אאא 
 

  
  ١٨-١:٣ بط ٢:                          الكاثوليكون١٢،١١:٤٠: مزمور عشية

  ٢١-١٤:٢أع :                        اإلبرآسيس٣٣-١٢:٢١لو : جيل عشيةإن
  ٢٥،٢٤:١٠١:                          مزمور إنجيل القداس٢٤،١٢:١٠١: مزمور باآر
  ٣٥-٣:٢٤مت :                        إنجيل القداس٣٧-٣٢:١٣مز : إنجيل باآر

  ١٧-١:٢ تس ٢: البولس
الم                  نفس موضوع : إنجيل القداس  ة الع ة وضيقات نهاي (  األحد الرابع من شهر مسرى فهو عن عالمات نهاي

  )راجع مقدمة شهر مسرى
دى     اهللا أ  : مزمور اإلنجيل  ى أب ل هى سنوك           "  زل ى جي ل إل ذى أسس       ". من جي دء      اوهو ال ذ الب "  ألرض من

رة         واألية األخير . ن اهللا باقٍ  كفالعالم الحاضر ستنتهى صورته ل    " هى تبيد وأنت تبقى   " ة األخي ة مع اآلي ة متفق
  "السماء واألرض تزوالن ولكن آالمى ال يزول" من اإلنجيل 
اآر ل ب د وال    : إنجي ا أح ا وال يعلمه اعة ال يعلمه ى س أة ف أتى فج رب ي وم ال تعداد في سهر واإلس زوم ال ن ل ع

  المالئكة
امى   عإخبرنى  : " مزمور باآر  ة فأسهر           " = ن قلة أي امى قليل أن أي اع ب ى إقتن ى فى    و .إعطن  نصف    ال تنزعن

   فجأة والمعنى ال تأخذنى يا رب وأنا غير مستعد  يأتىهو" أيامى
ام، سيظهر ضد المسيح المسمى              : البولس داد ع اك إرت انى، وأن هن يتحدث عن عالمات ما قبل المجىء الث

  "إنسان الخطية إبن الهالك" هنا 
سهم         نرى فيه عالمات النهاية وأنه سيأتى فى آخر األ         :الكاثوليكون يام مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنف

ه  د مجيئ و موع ن ه ائلين أي زول ... وق ة ت اك   الوالنهاي ن هن ة ولك ل العناصر محترق ضجيج وتنح سموات ب
  .سموات جديدة وأرض جديدة

ة            :اإلبرآسيس ى ظلم شمس إل ى األرض وتتحول ال ات عل سماء وأي  عالمات النهاية أيضًا من عجائب فى ال
  . أن يجىء يوم الرب العظيم الشهيرلوالقمر إلى دم قب



  قراءات األحاد
 

  ٥٤

אאאא 
א  

  
شهر    .  عليها نايوم األحد هو يوم القيامة، والقيامة هى أعظم برآة حصل     اد فى ال فلو تصادف وجاء خمسة أح

ل            ا أناجي رأ لن ذا ، وتق سة به رح الكني ة، تف ا القيام ذآر فيه رات ن سة م ة أى خم زات  ( البرآ س خب الخم
  والسمكتين فى إنجيل القداس وإنجيل العشية وإنجيل باآر، لتذآرنا بأن القيامة هى أعظم برآة حصلنا عليها 

  ٨-١:٥يع :                                  الكاثوليكون٣:٩٢: مزمور عشية
  ٩-١:٢٤أع :                       اإلبرآسيس٢١-١٥:١٤مت : إنجيل عشية
  ٧،٦:١٤٢:                            مزمور إنجيل القداس١٢،١١:٩٦: مزمور باآر
  ١٧-١٢:٩لو :                           إنجيل القداس٤٤-٣٥:٦مز : إنجيل باآر

  ٢٥-١٨:١٤ آو ١: البولس
ة،           : أناجيل القداس والعشية وباآر     ل البرآ سمى أناجي ل ت سيد المسيح         هى أناجي  نفس   ٥٠٠٠حيث أشبع ال
مكتينب زات وس ة . خمس خب نحهم برآ عبه ويم ارك ش سيح يحب أن يب سيد الم ا أن ال رى هن ة . ون م برآ وأه

  حصلنا عليها هى القيامة 
ور  لمزم دَى " اإلنجي سطت ي كب س"  إلي ك نف ك صارت ل ى برآات اءىألتلق ة الم ل أرض عديم سكب فإ"  مث

  .مرالمشبه بالماء ليروينى فأث) الروح القدس ( أعظم برآاتك 
رة         : " مزمور عشية  اه آثي ى شعبه      " رفعت األنهار صوتها من صوت مي ارة لفيض برآات اهللا عل ذا إش . ه

  )روحية وجسدية( فاألنهار بمياهها الحلوة رمز للبرآات 
  .هو السيد المسيح الذى ظهر لنا ليقدم لنا آل برآة" نور أشرق للصديقين: " مزمور باآر

  . لكنه يستخدمها فى البناءنبوةلسنة وأ "اهللا يعطى برآات لبولس : البولس
  هجوم على األغنياء إلظهار أن البرآة ليست هى المادية بل الروحية هى األهم : الكاثوليكون
واهللا . لكنه إستخدمها ضد رسول المسيح      ) فصاحة وخطيبًا مفوهاً  ( اهللا أعطى برآات لترتلوس     : اإلبرآسيس

  .يسةأعطى لبولس مواهب إستخدمها فى بناء الكن



  قراءات األحاد
 

  ٥٥
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٢٩ 

 
  ٦:٢-١:١ يو ١:                          الكاثوليكون٧،٥:١٤٣: مزمور عشية
  ٣٤-٢٣:٧أع :                        اإلبرآسيس٥٠-٣٦:٧لو : إنجيل عشية
  ١٣:٤٤:                             مزمور إنجيل القداس٦،٥:٧١: مزمور باآر

  ٣٨-٢٦:١لو :                      إنجيل القداس٢٨-٢٠:١١لو : اآرإنجيل ب
  ٣١-١:٣رو : البولس

  البشارة هى بمجىء المسيح ليخلصنا من الموت والشيطان والخطية
ور عشية زل : " مزم سموات وأن ا رب طأطىء ال سيح " ي زل الم سيح لين ل الم ا قب سان م ل إن هى شهوة آ

  المسيح السموات أى يجعلنا نحيا السماويات ونحن على األرضوهى شهوة آل منا ليطأطىء . ويتجسد
 to bow downطأطأ                             

  فالمسيح فى سمائه، لكنه جعلنا نحيا السماويات
  
  
  
  
  
  

  )٢٠:٣فى ( ألن سيرتنا هى فى السموات = ونحن على األرض 
سيد المسيح      الخطاة، فلقد  هذه هى البشارة ، خالص    : إنجيل عشية  د   "  سمعت المرأة الخاطئة قول ال إيمانك ق

صك اك ... خل ك خطاي ورة ل و ". مغف ذه الوعود ه سمع ه ى ن سيح حت راب للم ق اإلقت نالحظ أن طري ولكن ل
  .الطريق الذى إتبعته المرأة أى اإلنسحاق والدموع والتوبة

شيا   ) بع اهللاإص ( نسمع فيه عن الروح القدس   : إنجيل باآر  ذى يخرج ال ادًا      طينال ا إعتم شكيل طبيعتن د ت ويعي
ا           ) ذراع اهللا ( على عمل فداء المسيح       ه وحررن ذنا من شيطان وأخ ذى غلب ال شيطان        . ال ود ال ى ال يع   لكن حت

ال                   الروح ال يق وء ب الروح، والممل ين ب ا أن نكون ممتلئ ه، علين مرة أخرى ومعه سبعة شياطين أخر أشر من
  ًاعنه أن بيته يكون فارغًا مكنوسًا مزين

ر م        : مزمور باآر  سة          متل ما عذرك يا إنسان فى أنك غي ى الكني ه عل الرغم من أن اهللا أفاض ب الروح ب " ىء ب
فالروح يفيض   . ولكن الحظ أن الجزة هى لخروف مذبوح        " مثل المطر ) فروة الخروف   ( ينزل على الجزة    

  )٢٤:٥غل  + ١:١٢رو ( على من قدم جسده ذبيحة حية، صلب الجسد مع األهواء والشهوات 
ا المطر            " ومثل قطرات تقطر على األرض      "  أجسادنا مأخوذة من األرض ومشبهة هنا باألرض ينزل عليه

  .فتثمر
  نرى فيه ماذا آنا قبل المسيح وبالمسيح تبررنا: البولس

ه        : الكاثوليكون دس، ودم لقد صار المسيح مرئيًا ومسموعًا وملموسًا ليس بالحواس الجسدية ولكن بالروح الق
  وجهادنا أن ال نخطىء. هرنا من آل خطيةيط

ذى      : اإلبرآسيس موسى المرفوض من شعبه رمز للمسيح واهللا يرسل موسى ليخلص الشعب رمزًا للمسيح ال
  أتى ليخلصنا

د إشتهى حسنك    : مزمور اإلنجيل  ا          " الملك ق ذراء الطاهرة التى إشتهى اهللا حسنها فتجسد من بطنه هى الع
  .ليخلص العالم

فهى إمتألت نعمة ألنها إستحقت      " سالم لِك أيتها المملؤة نعمة    "  الحظ بشارة المالك للعذراء      :سإنجيل القدا 
  ذلك لجهادها فى أن تحفظ نفسها طاهرة، هى إستحقت أن يحل المسيح فيها

  السماء

  األرض
  طأطىءالسموات
  أى أحناها ألسفل



  قراءات األحاد
 

  ٥٦

ه،                هوهكذا آل من يجاهد سيمتلىء نعمة تغير طبيعت        ا حيات الى تكون لن ه، وبالت  ويحل المسيح باإليمان فى قلب
ل هى    . ليس عن شك    ... آيف  ...  الخالص وسؤال مريم العذراء      وهذه هى بشارة  . ن لنا طبيعة جديدة   وتكو ب

  .غير متزوجة وال تريد الزواج بل وهبت نفسها هللا فكيف تحبل وتلد



  قراءات األحاد
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  -:تشمل قراءات عيد الميالد ثالثة أیام
   ثانى يوم عيد الميالد-٣ عيد الميالد                      -٢  برمون عيد الميالد             -١

   دوهى تتحدث عن الميالد ، من هو المسيح وآيف ُوِلَد وأحداث يوم الميالد ومكان الميالد، ورموز الميال
ة        (  ذناه               / إسحق آإبن موعد وليس بحسب الطبيع اذا أخ ة ، م موسى مخلص شعبه من مصر أرض العبودي

أخيرًا أنه هو    . نبوات التى قيلت عنه، أن المسيح أعظم من المالئكة وأنه ُوِلَد للفداء أى للصليب             من تجسده، ال  
  األزلى إبن اهللا بالطبيعة

  .وألن الكنيسة أرادت أن تشرح آل هذا لم تكتفى بيوم واحد، بل عرضت هذه األفكار على ثالث أيام
  

  قراءات برمون عيد الميالد المجيد
  ١٤-١:٤يو ١:                    الكاثوليكون٢٣،٣،٢:٤٩: مزمور عشية
  ٢٥-١٣:١٣أع :                      اإلبرآسيس١٧-١:١مت : إنجيل عشية
  ٣:١٠٩:                           مزمور إنجيل القداس٢،١:٧٥: مزمور باآر
  ٢٠-١:٢لو :                     إنجيل القداس٢٥-١٨:١مت : إنجيل باآر

  ١٨:٤-١٥:٣غل : سالبول
  قصة الميالد وبشارة المالئكة وتسبحة المالئكة: إنجيل القداس

ا اهللا       "بيك أثرونوس  " آما يحدث يوم الجمعة العظيمة وترتل الكنيسة مزمور         : مزمور اإلنجيل   أى عرشك ي
دفن إال أ                         ا رب قبلت الموت وال و أنك ي ه، ول ا نعرف    للمسيح فى الساعة الثانية عشرة ساعة الدفن لتقول ل نن

زود        . من أنت، فأنت اهللا الجالس على العرش العظيم         .هكذا هنا، فنحن نسمع فى اإلنجيل أن المسيح ُوِلَد فى م
سين          " وتأتى الكنيسة لترتل له      ة            " معك الرئاسة فى يوم قوتك فى بهاء القدي ا هو فى حال ه بينم شهد لعظمت لت

  "دتكمن البطن قبل آوآب الصبح ول" وتشهد ألزليته . إتضاع
  .فالكنيسة تريد أن تقول ، ولو أنك متضع لكننا نعرف حق قدرك

ى الب        " من صهيون حسن بهاء جماله     " :مزمور عشية  اًال من بن د فى صهيون      األبرع جم أتى  " شر ول اهللا ي
  هو أتى ليخلصنا " حيث أريه خالص اهللا. " أى يتجسد ونراه" ًاجهار

و  ..." داود إبن آتاب ميالد يسوع المسيح إبن      : " إنجيل عشية  ن داود فالمسيح ولد ليصير ملكًا فه ذا   .  إب فى ه
   نسب المسيح بالجسداإلنجيل نرى 

ى                :إنجيل باآر  رى آيف تمت والدة المسيح األزل ل ن روح       "  وفى هذا اإلنجي ى من ال ه ُوجدت حبل ريم أم م
  .ديسة مريمالقدس آما نقول فى القداس أن المسيح تجسد وتأنس من الروح القدس ومن العذراء الق

أنس     " اهللا ظاهر فى اليهودية : " مزمور باآر  ذا حين تجسد وت المسيح  " عظيم هو إسمه فى إسرائيل      . " ه
صار موضعه فى "  وإشارة لتجسده يكمل المزمور     ) ١٦:٦غل  ( معظم فى الكنيسة التى تسمى إسرائيل اهللا        

  "ساليم ومسكنه فى صهيون
  :البولس

  ..راهيم وفى نسله ال يقول وفى أنسالهلت فى إب أما المواعيد فقي-١ 
 هو آإسحق إبن بحسب موعد وليس .فالمسيح إبن موعد وليس بالطبيعة" وفى نسلك الذى هو المسيح 
دم وحواء، أن من نسلهما من سيخلص العالم، ثم تعددت آوهذا ما َوَعَد اهللا به . آإسماعيل إبن بحسب الطبيعة
  .المواعيد وها هى قد تحققت 

ل اهللا،                      " جاء ملء الزمان ارسل اهللا إبنه       ولما  -٢ اد محدد من قب اك ميع ن ولكن هن ذا اإلب رًا به فاهللا وعد آثي
  وها قد أتى
اء من اهللا         : الكاثوليكون تم فأبن . يقول يوحنا أن الحق هو أن يسوع المسيح قد جاء فى الجسد، ثم يضيف أما أن

  وبه صارت لنا حياة بالفداء / وة بنفتجسده أعطانا ال



  قراءات األحاد
 

  ٥٨

رمزًا للمسيح الذى خلص شعبه   ) ارض العبودية ( نرى قصة إنقاذ اهللا لشعبه من أرض مصر    : إلبرآسيسا
شرح من هو            " أقام اهللا مخلصًا إلسرائيل يسوع      " من العبودية بتجسده، لذلك يكمل بولس        ولس لي م يكمل ب ث

  "دميهلست مستحقًا أن أحل سيور حذاء ق" المسيح فيقول أن يوحنا المعمدان قال عنه 
  

  قراءات عيد الميالد المجيد
  ١٧-١٢:١ بط ٢:                          الكاثوليكون٨:٧١: مزمور عشية
  ٣٣-٢٦:١٣اع :                   اإلبرآسيس٣٨-٢٣:٣لو : إنجيل عشية
  ٦،٥:٢:                          مزمور إنجيل القداس١٥:٧١: مزمور باآر
  ١٢-١:٢مت :                     إنجيل القداس١٧-١٤:١يو : إنجيل باآر

  ٤:٢-١:١عب : البولس
داً           : إنجيل القداس  ين واح ى ليجعل اإلثن م، فالمسيح أت م من األم ونالحظ فى   . نسمع عن قصة المجوس وه

دون        . أن من يريد بنية خالصة أن يجد يسوع سيجده        ... اإلنجيل نقطة هامة جداً    انوا يري ون آ المجوس الوثني ف
م يجدوه                      وات ل راء فى النب اموس والخب أن يجدوه فوجدوه، بينما هيرودس ورؤساء الكهنة والكتبة حافظو الن

  ولم يعرفوه، فهم ال يريدونه بل يريدون مجد أنفسهم
ة      " الرب قال لى أنت إبنى    : " مزمور اإلنجيل  ذا عن والدة المسيح األزلي ا  "ه دتك  أن وم ول ودًا   "الي  صار مول

م ميراثك      " هللافى ملء الزمان لنصير آلنا أبناء       بالجسد من إمرأة     وة تحققت       "اسألنى فأعطيك األم ذه النب  وه
  فى إيمان المجوس 

  .دمآل إبنًافإبن اهللا صار . نسب المسيح بالجسد، والذى ينتهى بأنه إبن اهللا: إنجيل عشية
  إشارة لزيارة المجوس " يقدمون له هدايا .. ملوك ترسوس: " مزمور عشية

ا       ( الكلمة صار جسدًا وحل بيننا      : " باآرإنجيل   ى أخذ جسدًا بينن ا مجده   ) تعن و    ورأين زود،         فه د فى م ًا ول حق
  ولكن هو له آل المجد

  إشارة لهدايا المجوس" يعيش ويعطيه من ذهب شبا: " مزمور باآر
  )حتى نرث نحن المجد( جعله وارثًا لكل شىء /  اهللا آلمنا فى إبنه -١: البولس
  متياز اإلبن عن المالئكةنرى إ-٢     
  تحذير لمن يهمل هذا الخالص الذى أتى به المسيح-٣     

ال أمل أن أذآرآم    " إستكماًال للنقطة الثالثة المشار لها فى البولس نجد هنا القديس بطرس يقول             : الكاثوليكون
ا ، فه                  " فى آل حين بهذه األمور        ذى تجسد ألجلن ال وصايا المسيح ال ارة لخطورة إهم د أن يتجسد      إش ل بع

  ثم نرى أيضًا هنا المجد والكرامة التى للمسيح المتجسد . ويتواضع بهذا الشكل نهمل خالصنا 
  -:لكن ما عالقة هذا بالتجسد. يتكلم عن موت المسيح مصلوبًا ودفنه فى قبر : اإلبرآسيس

   هو ولد لهذا -١ 
  ود نرى ظل الصليبذفى الم-٢ 

  ر هدية المجوس إشارة ألالم المسيح الم-١   -:ودذظل الصليب فى الم
  هو ولد وسط حيوانات تذبح-٢                            
  أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبله= هو مرفوض ال مكان له -٣                                 
   هم رعاة غنم وهو حمل اهللاتبدين أتى له رعاة م-٤                                 

   آانوا يرعون الخراف المعدة للتقديم للهيكل-:اة مبتدینرع
  

  قراءات ثانى یوم الميالد المجيد
  ٤:٥-١٥:٤ يو ١:                               الكاثوليكون١:٧١: مزمو ر عشية
  ٤٣-٣٦:١٣أع :                     اإلبرآسيس٢٣-١٥:١٢مت : إنجيل عشية
  ١٧،١٦:٧١:                          مزمور إنجيل القداس  ١٨،٩:٧١: مزمور باآر
  ١٣-١:١يو :                      إنجيل القداس٤٦-٤١:٢٢مت : إنجيل باآر

  ١:٥-١٩:٤غل : البولس



  قراءات األحاد
 

  ٥٩

  نا أوالدًا هللالهو آلمة اهللا األزلى الذى تجسد ليجع" نرى فيه أزلية السيد المسيح : إنجيل القداس
من  " فليكن إسمه مبارآًا إلى األبد " ففيه صرنا أبناء هللا   " ك به جميع قبائل األرض      تتبار: " مزمور القداس 

  أجل تجسده الذى به صرنا أبناء هللا
  تبعته جموع آثيرة فشفاهم جميعًا" نرى فيه المسيح الذى أتى ليشفى : إنجيل عشية

ة ل                     سدت بالخطي ا التى ف شفاء الكامل لطبيعتن شفاء الجسدى ، ال ل      واألهم من ال سمع فى اإلنجي أضع  " ذلك ن
  " إبن داود" ونسمع أنه " روحى عليه فيخبر األمم بالحق 

سمع فى المزمور                          : مزمور عشية   ك ن الى هو المل ك ، فبالت ن داود المل ارة ألن المسيح هو إب اهللا أعط   " إش
  "ليحكم لشعبك بالعدل.... حكمك للملك
شياطين والموت           المسيح هو الرب ، هو إبن اهللا الذى أت         : إنجيل باآر  سته أى ال ه وأعداء آني ى ليخضع أعدائ
  .تحت رجليه
  .وآل األمم تتعبد له. ويسجد له جميع ملوك األرض" المسيح هو الرب والكل خاضع لُه : مزمور باآر

ى أن يتصور المسيح         " المسيح شابهنا وتجسد لنشبهه ويتصور فينا       : البولس يا أوالدى الذين أتمخض بكم إل
ا المسيح                  " نا الحرية   ويعطي" فيكم   ا به د حررن ة التى ق وا إذًا فى الحري ر        " إثبت ه صرنا أوالد موعد نظي وب
  إسحق

  إستكماًال للبولس نرى فى الكاثوليكون ماذا حصلنا عليه من التجسد : الكاثوليكون
   نغلب العالم-٣ نولد من اهللا       -٢ أننا نثبت فى اهللا واهللا يثبت فينا           -١

ؤمن                  : آسيساإلبر ر آل من ي ا وتبري إستكماًال للبولس والكاثوليكون نرى هنا أن المسيح جاء لغفران خطايان
  ه، ألن الناموس عجز عن ذلكب

ة                 ذه األي وم نجده فى ه ذا الي راءات ه وى اهللا ظهر فى الجسد                " ملخص ق . ١٦:٣ تى ا" عظيم هو سر التق
ا و    شفى طبيعتن ه في ا حيات ه جسدًا ليعطين الرب أخذ ل ى  ف صير عل ا ون الم ويبررن وة هللا، ونغلب الع دنا للبن يعي

ذى            . صورته وبهذا نحيا فى تقوى     سر تقوى اإلنسان المسيحى ليس أنه ينفذ الوصايا بقوته بل بحياة المسيح ال
  .فيحرره من عبودية العالم وهذه هى الغلبة) ٢٠:٢غل ( يحيا فيه 



  قراءات األحاد
 

  ٦٠

אאא 
  

  مقدمة عن عيد الغطاس
ن فى                   يسمى عيد    سماء واإلب الغطاس أو عيد الظهور اإللهى ، ففيه ظهر الثالوث األقدس، صوت اآلب من ال

اك سؤال     . الماء ، والروح القدس على شكل حمامة يحل على المسيح           اد          .. وهن وم عم الثوث ي اذا ظهر الث لم
  المسيح بالذات؟

ل الث      و عم ق ه شبهنا ، إذًا الخل ورتنا آ ى ص سان عل ق اإلن ال اهللا لنخل ق ق ول نخل ورتنا.. الوث إذ يق  ...ص
  ه آان آل شىء والروح يعطى حياة لهذا المخلوق فب ،فاآلب يريد واإلبن يخلق. أى بصيغة الجمع... آشبهنا

  )١٠:٣٧حز ( 
ة    ى بالخطي ا  . واليوم نحتفل بتأسيس سر المعمودية الذى به نخلق خليقة جديدة بعد أن فسدت خليقتنا األول وآم

ذلك ظهر                        آانت الخليقة األولى   الوث األقدس ، ل ة هى عمل الث ة الثاني ذا الخليق  هى عمل الثالوث األقدس هك
ة وم المعمودي دس ي الوث األق صون. الث ع يخل د أن الجمي اآلب يري ى ١( ف اء ). ٤:٢ ت ى الم ن يغطس ف واإلب

  .إعالنًا عن قبول الموت، وهذا هو الفداء المزمع أن يقدمه على الصليب 
ه رو                   ثم يخرج من الماء إعال     ه، متحدين ب ا مع يقوم ويقيمن ل س ر، ب ًا فى القب ن يظل ميت ه ل . ٥-٣:٦نًا عن أن

ك مع آل                              د ذل يقوم بع روح القدس س سته، وال والروح القدس يحل على جسد المسيح وجسد المسيح هو آني
اء            نزولهمعمد بدوره فى سر المعمودية، ويجعل آل معمد فى            الماء يموت مع المسيح، وفى خروجه من الم

رح     . ١٧:٥ آو   ٢يقوم مع المسيح من موت الخطية نقوم مع المسيح ثابتين فيه آخليقة جديدة               ة يف وهذه الخليق
ه سررت        " وفرحة اآلب هذه ظهرت فى قوله       . بها اآلب  وم الغطاس     " هذا هو إبنى الحبيب الذى ب ذا ي ال ه ق

اليوم هو فرحة اآلب برجوع             " له إسمعوا " ولم يكمل    ى ف وم التجل ضال   آما قال ي ه ال سة ( إبن ى  ) أى الكني إل
ا               . أحضانه حقًا هو فرح بطاعة المسيح الذى أطاع حتى الموت موت الصليب، لكنه فرح اليوم أيضًا برجوعن

و  ... وهذا يعنى أن آدم يوم ُخِلَق آان هناك شيئًا ينقصه    . لذلك قال المسيح ينبغى لنا أن نكمل آل بر         وما هو؟ ل
صا أ أدم يموت وينتهى باإلنف ة أخط ع الظلم ور م ال شرآة للن سيح . ل عن اهللا، ف سيد الم م ال وم رس ن الي لك

ر  ق تبري د أصبح طري رح اآلب ، فلق ذا ف ة ، وبه ود لألحضان اإللهي ر آدم ليع ة وتبري ران الخطي ة غف طريق
  .اإلنسان آامًال

  -:ومن هنا نفهم رسالة يوحنا المعمدان األساسية
   ويتنقى سيعرف المسيح حين يظهر  دعوة الشعب اليهودى للتوبة، ومن يتوبىه -١
 .ليعمد المسيح فيتأسس سر المعمودية ويكمل آل بر -٢

  .إذًا المعمودية هى موت مع المسيح وقيامة معه
   ومن مات معه تغفر جميع خطاياه السابقة -:موت مع المسيح  -١
ه        : قيامة معه  -٢ ولس الرسول         . نقوم متحدين به، وهذا يعطينا أن نحيا بحيات ه ب ا قال ذا م اة   " وه ى الحي ل

 )"٢٠:٢غل " ( المسيح يحيا فى )" " ٢١:١فى ( هى المسيح 
  .وألن المسيح يحيا فينا ، آمل آل بر

  
  -:وقراءات عيد الغطاس هى آاألتى

   -:برمون عيد الغطاس المجيد -١
سيح     ة الم داد لمعمودي ا آانت لإلع ا وآيف أنه ة يوحن ى معمودي سة عل ه ترآز الكني ى . وفي رى ف ون

ا       القر ة يوحن سبة لمعمودي ة المسيح بالن ا  . اءات عظم المسيح بالنسبة ليوحنا وعظم معمودي وأن يوحن
ة المسيح   .  الطريق للمسيحُيِعدآان فقط    وأن المسيح بدأ خدمته بعد أن أنهى يوحنا عمله وأن معمودي

ا   ة يوحن ى دور معمودي د أن إنته دأت بع ط ( ب ة فق ة توب ت عالم ى آان ذ ) الت ا وآيف أن تالمي يوحن
  صاروا تالميذًا للمسيح

  وفيه ترآز الكنيسة على الظهور اإللهى وعمل الثالوث األقدس-:عيد الغطاس المجيد -٢
 وفيه ترآز الكنيسة على المعمودية: ثانى يوم عيد الغطاس المجيد -٣

  



  قراءات األحاد
 

  ٦١

  -:وملحوظة
   المعمودية والظهور اإللهى فقد حدثا معًا -١طبعًا الموضوعان متداخالن 

  
  ن عيد الغطاس المجيدقراءات برمو

  ١٩-١٢:١ بط ٢:                           الكاثوليكون٦،١:٤١: مزمور عشية
  ٣٤-٢٥:١٦أع :                      اإلبرآسيس٢٢-١٢:٤مت : إنجيل عشية
  ٤،٣:٤٤:                             مزمور إنجيل القداس٨،٧:٤١: مزمور باآر
  ١٨-١:٣لو :                    إنجيل القداس     ٢٩-٢٢:٣يو : إنجيل باآر

  ١٧-١:١ آو ١: البولس
سيح،     " صوت صاروخ   " نرى هنا معمودية يوحنا ومن هو يوحنا        : إنجيل القداس  وأنه جاء ليعد الطريق للم

ستقيمة          " ودعوة يوحنا للتوبة   ه م وا طرق رب وإجعل ق ال و صوت صارخ أعدوا طري ة ( فه م آالم   ) بالتوب ث
  .مسيح وعظمة معمودية المسيح بالنسبة ليوحنايوحنا عن ال

ل   ه هو                     : مزمور اإلنجي سبة ل ه بالن ا لعظمت ذى أشار يوحن سبحة للمسيح ال ى       " هو ت اًال من بن رع جم أنت أب
  "إنسكبت النعمة من شفتيك. البشر

ل عشية ه وأُ : إنجي ا خدمت ين أنهى يوحن ه ح دأ خدمت سيح ب ه أن الم د في ا تَمِلْسنج ذ يوحن د تالمي وا  ونج حول
سيح   سيد الم ذًا لل اه   ( وصاروا تالمي ا أخ دى ويوحن ن زب وب إب اه ويعق دراوس أخ سمع أن ). بطرس وأن ون

  .المسيح هو النور العظيم الحقيقى بحسب نبوة إشعياء
ى اهللا الحى       : " مزمور عشية  ا   " عطشت نفس إل ذ يوحن ا    ( تالمي وب ويوحن دراوس وبطرس ويعق حين  ) أن

دموا توب  ا وق تمعوا ليوحن سيح   إس ا الم ا دعاهم ه، وحينم تاقوا ل سيح وإش وا الم ة عرف ا " ة حقيقي ت ترآ للوق
وا من هو                         ونهم فعرف ة عي ه إذ فتحت التوب السفينة وشباآهما وآل شىء وتبعاه ولماذا؟ ألن نفوسهم إشتاقت ل

ؤمن تائب يعرف أن ال خالص      " خالص وجهى هو إلهى      " المسيح بل عرفوا أنه المخلص الحقيقى        وأى م
  .وى باهللاله س

   معمودية المسيح-٢ معمودية يوحنا     -١نسمع هنا عن معموديتين : إنجيل باآر
ونرى أن يوحنا يفرح إذ بدأ الناس يذهبون للمسيح ليعتمدون منه بدًال من أن يأتوا إليه هو، بل أن ما حدث 

 الناس للمسيح يكون قد آان فيه آمال فرحه، فهو قد خلق لهذا لكى يعد الطريق للمسيح، وبهذا ، أى بذهاب
  .أتم عمله

ألنه آان هناك " ونرى أن المعمودية آانت بالتغطيس إذ يقول . ونرى فى اإلنجيل شهادة يوحنا للمسيح
  "مياه آثيرة

فمعمودية يوحنا آانت إعدادًا لمعمودية المسيح أى آأنها تنادى "  ينادى غمرًا غمٌر: " مزمور باآر
  .عليها

ألهل آونثوس أن يكونوا بال إنشقاقات وال تحزبات ال لبولس وال ألبلوس ، هو دعوة بولس : البولس
وطالما صاروا أوالدًا هللا . والمعنى أنهم عمدوا بإسم الثالوث وليس بإسم بولس. فليس هو الذى عمدهم

  فهو إخوة فيجب عليهم أن ال يعيشوا فى شقاقات
هذا هو إبنى "  سمعوا صوت اآلب يتحدث فيه بطرس عما حدث فى التجلى، وأنهم: الكاثوليكون

  رف من يقرأَعوهذا القول لآلب قيل أيضًا يوم الغطاس وبطرس يقول هذا لُي" الحبيب الذى به سررت 
من هو المسيح ويقول أيضًا أن األنبياء شهدوا له، بل أن نورًا سيظهر فى قلب آل واحد رسالته عن 

 حل على الكنيسة يوم حل على جسد المسيح، منهم يشهد للمسيح، وهذا هو عمل الروح القدس الذى
  .وبهذا يشرق نوره فى قلوبنا)" ١٤:١٦يو ( يأخذ مما لى ويخبرآم " فالروح يخبرنا عمن هو المسيح 

  .نرى هنا اهمية المعمودية؟ إذ إعتمد حافظ السجن هو وجميع بيته بعد أن آمنوا: اإلبرآسيس
  



  قراءات األحاد
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  قراءات عيد الغطاس المجيد
  ٢٠-٥:٥ يو ١:                 الكاثوليكون١٣،٧:٤١: مزمور عشية
  ٦:١٩-٢٤:١٨أع :               اإلبرآسيس١٢-١:٣مت : إنجيل عشية
  ٢٨،٢٦:١١٧:                    مزمور إنجيل القداس٤،٣:٢٨: مزمور باآر
  ٣٤-١٨:١يو :                 إنجيل القداس١١-١:١ مر: إنجيل باآر

  ٧:٣-١١:٢تى : البولس
  نرى فيه: إنجيل القداس

   الروح القدس نازًال من السماء مستقرًا على المسيح -١ 
 أزلية - حمل اهللا الذى يرفع خطية العالم  ج- إبن اهللا  ب-شهادة يوحنا المعمدان عن المسيح أنه أ-٢

يس مستحقًا أن  يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء ل-ى بعد المسيح إال أنه آان قبله دتأنه أ... المسيح  
  يحل سيور حذائه
مبارك اآلتى بإسم " ردًا على ما عرفناه من اإلنجيل نسبح مع المرنم فى هذا المزمور  : مزمور اإلنجيل

  ".أنت هو إلهى فأشكرك إلهى أنت فأرفعك" وألنه أتى ليكمل آل بر نسبحه " الرب
  :إنجيل عشية

  .هر لخدمته دعوة يوحنا للتوبة ومن يتوب سيعرف المسييح حين يظ -١
  )التى بالماء ( بالنسبة لمعمودية يوحنا ) التى بالروح القدس ونار( عظم معمودية المسيح -٢

  "أذآرك يا رب فى أرض األردن: " مزمور عشية
ح لى طريق الخالص ِتأذآر عملك ومعموديتك التى آانت الطريق لتجديد خلقتى وطبيعتى وبها ُف -١

  "ىخالص وجهى هو إله. فإنى أعترف له" 
 أذآر دعوة يوحنا للتوبة ، وأقدم توبة فتنفتح عيناى وأعرفك -٢

 نرى هنا ظهور الثالوث األقدس، فى نهاية اإلنجيل ، لكن فى بداية اإلنجيل نرى دعوة يوحنا :إنجيل باآر
  .والمقصود أن آل من يقدم توبة تنفتح عيناه ويعرف الثالوث األقدس. للتوبة

  إشارة لصوت اآلب بينما اإلبن فى المياه" اه صوت الرب على المي: " مزمور باآر
  )٢٩،٢٨:١٢يو ( آان اهللا إذًا تكلم يظنون أنه رعد " إله المجد أرعد " 
  إشارة ألن المعمودية بالتغطيس" الرب على المياه الكثيرة " 
  فعمل تجديد خلقة اإلنسان هو عمل جبار" صوت الرب بقوة" 

  رى عمل الثالوث األقدس  نالبولس والكاثوليكون واإلبرآسيسوفى 
   نرى عمل اآلبالبولسفى 
  ألنه ظهرت نعمة اهللا المخلصة لجميع الناس  -١
 اهللا يريد أن الجميع يخلصون= برحمته خلصنا .... لما ظهر لطف مخلصنا اهللا ومحبته للبشر -٢

  )فنحن نموت ونقوم معه بالمعمودية( غسل الميالد الثانى ...   ونرى عمل اإلبن
وتجديد الروح القدس الذى أفاضه علينا بغنى بيسوع المسيح مخلصنا لكى ..... ح القدس ونرى عمل الرو
  نتبرر بنعمة ذاك 

هذا هو الذى جاء بماء ودم وروح يسوع المسيح ال ... نرى عمل اإلبن والروح القدس: لكاثوليكونفى ا
  ...بالماء فقط بل بالماء والدم والروح يشهد

  يشهدون فى السماء هم ثالثة اآلب والكلمة والروح القدسفإن الذين ... ونرى الثالوث 
  )السنة وتنبؤ ( طى مواهب عنرى عمل الروح القدس الذى ي: اإلبرآسيسفى 

  .وهذه المواهب هى لبنيان الكنيسة 
  

  قراءات ثانى یوم عيد الغطاس المجيد
  ٢٢-١٥:٣ بط ١:                 الكاثوليكون٦،١:٤١: مزمور عشية

  ٣٩-٢٦:٨أع :             اإلبرآسيس٢٢،٢١:٣لو :  عشيةإنجيل
  ٢،١:١٠٣:                 مزمور إنجيل القداس٥،١١:٣٣: مزمور باآر



  قراءات األحاد
 

  ٦٣

  ٥٢-٣٥:١يو :             إنجيل القداس١٧-١٣:٣مت : إنجيل باآر
  ١٤-١:١اف : البولس

يوحنا آان له . بها تالميذه للمسيحشهادة عجيبة من يوحنا للمسيح يحول " هو ذا حمل اهللا: " إنجيل القداس
وبه حدث . شهادة نثنائيل نرى فيها شخص المسيح وأنه إبن اهللا. العين المفتوحة ورأى عمل المسيح الفدائى

من اآلن ترون السماء مفتوحة ومالئكة اهللا يصعدون وينزلون على إبن " الصلح بين السماء واألرض 
  "البشر

  )آلمات نثنائيل(  المسيح إبن اهللا ملك إسرائيل هنا تسبحة لشخص : مزمور اإلنجيل
  عماد السيد المسيح والظهور اإللهى: إنجيل عشية
 ذاوه" هو إشتياق النفس التى عرفت قيمة المعمودية " يل إلى جداول المياه ألآما يشتاق ا " :مزمور عشية
هوذا ماء ماذا "  قال لفيلبس فالخصى الحبشى حين فهم ما هى المعمودية ووجد ماء. إلبرآسيسما نراه فى ا

  يمنعنى أن أعتمد 
  عماد السيد المسيح والظهور اإللهى: إنجيل باآر
دعوة للتوبة قبل المعمودية التى هى " ة الرب هلم أيها األبناء وإسمعونى ألعلمكم مخاف: "مزمور باآر

  "تقدموا إليه وإستنيروا " أسماها هنا اإلستنارة 
  -:عد للمؤمن المعمدنرى هنا ماذا قد أ: البولس
نعمة وسالم من اهللا اآلب والرب يسوع المسيح وبرآة بكل برآة روحية فى السماويات فى المسيح  -١

  الذى إختارنا فيه قبل إنشاء العالم
 طبعًا للمعمودية التى بها نصير أبناء باإلتحاد بالمسيح اإلبن "  للتبنى ينناع"  -٢
وختمنا بروح الموعد القدوس الذى هو عربون ميراثنا . نلنا الخالص بدمه، وفيه أيضًا أخذنا نصيبًا -٣

 )أى حصولنا على الجسد الممجد ( المقتنىلخالص 
 أنفس وبالمعمودية نخلص فهى ليست ٨فبالفلك خلص . نرى فيها فلك نوح آمثال للمعمودية : الكاثوليكون

  ...إلزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح
   

  
      

  
      

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

  
   

  
       

   
 


