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 اليوم؟تعلمت ماذا 

ة، لعمق مفاهمي الكنيسلدلخول  – دسخالل هذا ال س بوع املق - بفتح أ مامك الباصفحات قليةل ت 

 اليت تتىل علينا يف البصخات املقدسة والليتورجيات اخلاصة هبذا ال س بوع... وخاصة من خالل القراءات

راا  من ل هنا مرتبة بعناية من قبل أ ابء الكنيسة القديسني اب   املقدسة اجليد أ ن هتمت أ ن تتابع القراءاتمن 

ولتعيش أ حداث هذا ال س بوع حلظة بلحظة مع مس يحنا  روح هللا القدوس، من أ جل فائدتك الروحية

هنا ف املصلوب الآيت من أ جل خالص نفسك وخالص العامل لكه. يًا ليست قراءات صامء أ و ترتيبًا طقس  ا 

فقط، ولكهنا من خالل طقسها تشع بعمق رويح وحيايت مقدس كعا ة الكنيسة يف لك طقوسها، 

 تدقيق فهيا ل س باب خمتلفة.وال  ثريين فرصة ادلخول لعمقهايفوت عىل الك لل سف و 

اكن الكثريين ال جيدون اخلطوط الرائعة اليت تنسج ثواًب اكماًل من ارتباط القراءات ببعضها وهبدف ا ومل

لقراءات وأ ثناء اليوم، أ ثناء ا اليت حيلو للكثريين متابعهتا والعظات والنبذات ، هناك الكثري من الكتباليوم

ا ادلخول لعمق القراءات وتفهم ارتباطها وتأ خذ مهنوذلكل نقدم كل هذه النبذة مكدخل بس يط جدًا لتعتا  

 هذه القراءات يف يبًا روحيًا حيثك عىل التوبة واحلياة مع هللا، وجيعكل تقدم بنفسك عىل الغوص أ كرثتدر 

 املقدسة.

أ ن تعرف أ ن الكنيسة يف اترخيها رتبت هذه القراءات يف هذا ال س بوع بعد أ ن اكنت تقرأ  الكتاب وجيب 

ب أ كرث مناس بة لشعهبا، وضع أ ابء الكنيسة القديسون ترتياملقدس اكماًل يف هذا ال س بوع، ولكن لتكون 

لتفات لهذا الكزن الرويح...نشجعك ف هذه القراءات لتناسب أ حداث لك ساعة.   هبذه النبذة عىل اال 

ننصحك يف بداية لك يوم )أ و ليةل( أ ن تقرأ  اجلزء اخلاص به قبل متابعة القراءات، لتكون متأ هبًا أ خريًا 

الة رتاجع ما تعلمته أ يضًا، وتأ خذ تدريبًا روحيًا كل، وحتوهل ا يل ص، وميكنك أ ن تعو  يف أآخر اليوم للفهمها

  وتوبة...

رية، وجيعل لنا قيامته س نيناً كث ويمكل لنا البصخة املقدسة، ويرينا فرح ،يعطيك لك بركة ونعمةالرب 

ا بيشوي وال نبا يس الكنيسة ال نبنصيباً يف ملكوته بشفاعة القديسة العذراء أ م النور مرمي وصلوات قدي

  بينا قداسة البااب املعظم ال نبا توارضوس الثاين، وصلوات أ ابء الكنيسة، أآمني.رويس، وصلوات أ  
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"صالح هو الرب لمنتظريه 

في يوم ضيقهم وهو 

 يعرف خائفيه"

نبوات الحادية  –)ناحوم 

 عشر(

 أحد الشعانين

 "اهلل القادر..."
 

فهو هللا. وال مجل أ ن قدرة هللا لها عالقة خاصئئة ايايت أ  هللا هللا قا ر أ ن يق م من  هللا قا ر عىل لك ائئ 

ن سئئكت هللا حىت بعد أ ن أ نتنت. )سئئبت لعا(ر(املوت   قا ر أ ن يقمي من هذه احلةارة أ وال  البراهمي.. وا 

يدخل فهيم و  .التجنزي العام( –)نبوة حزقيال هؤالء نطقت احلةارة... هللا قا ر أ ن حييي العظام اليابسئئئئئة 

يارفة، أ ن يطر  من هيلكي ابعة امحلام والص روخًا فيحيوا... هللا قا ر أ ن حييم من موت اخلطية... هللا قا ر 

ويرجعم ل كون بيت الصئئئئالة بعد أ ن اكنت مغارة لصئئئئوص... وقد يبدو أ ماس أ نه ًسئئئئك سئئئئوطًا، فهو 

صيدة مهسة )ق يس تعمل السوط ليطر  الرش، ولكنه أ كرث حبًا... فهو ًسك ابلسوط واحلب يدس مدمعه 

من ال موات  يحهللا قا ر أ ن يق م، فقد قام املس   ...مثلث الرحامت قداسة البااب ا نو ة الثالث( –حب 

... التجنزي العام( –كورنثوس ال وىل  –)البولس وصار ابكورة املضطجعني. ويف املس يح أ يضًا س يحيا امجليع 

"الرب خملصئئئئئك قدوس ا:ائيل  أ   هو هللا معلمك لتةد الطريق اذلي هللا هو ال (يل وال بدي... يقول 

رب ئئئئعىل ا خراج املاء من الصخرة الصامء لنش ... هو قا رنبوات احلا ية عشئئئئر( –)أ اعياء  تسري فيه.."

ذا عطشئئئ نا يف ال ية  هل بعد هذا نيأ س من خطية أ و ضئئئعف أ و  ...نبوات احلا ية عرشئئئ( –)أ ائئئعياء ا 

 قا ر هللا مشئئالك أ و وروفهللاهللا هللا قا ر، وقا ر عىل التغيري، وقا ر عىل أ ك  عدو وهو املوت واخلطية...

ضاعك كووعو ه كثرية، ولكن قدرته ومعهل مع ت اتحة الفرصة هل يف حياتك، وا  س تةابتك وا  ام ك يعمتد عىل ا

، وأ ن نرشب من الك س اذلي يرشهبا، ونصطبغ ابلصبغة اليت ر(ئئئئئئاحلا ية عش –)اال جنيل اكن هو متضعًا 

 يصطبغ هبا هو...
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"فاقتن لنا رجاءًا عظيمًا، 

وإيمانًا حقيقيًا بغير شك، ولنغر 

على المحبة التي تفوق كل 

. فإن الذي يحب يصدق شئ

كل شئ. ولنواظب على الصالة 

ونحب الصوم لكي نفوز 

 )طرح الحادية عشر(اعيده" وبم

 

 ليلة اإلثنين

 "يوم الرب.. تحذير ومجد"
 

كثري من النبوات هذه الليةل تتلكم عن يوم الرب... يوم الرب اخمليف اذلي فيه غضبه عىل الرش وال رشار.. 

ابلرمغ أ ننا يف طريق اخلالص... طريق الصئئئليب حيث تتةىل  بة هللا لنا، الكم صئئئعب ولكنه رضوريهللا 

وهذا ليس بغريب ل ن احملب احلقيقي هو اذلي حيذر أ وال ه أ يضئئئئئًا فحي هو حياوطهم  ًا.ولكنه يعطينا حتذير 

 ابه...

ن ال . ويقول نبوات الساعة ال وىل( –)صفنيا  "خافوا الرب اال هل ل نه قريب هو يوم الرب" ور معمك (ماً  ن"ا 

جنيل السئئئاعة ال وىل( –)يوحنا  يف النور لئال يدركمك الظالم"يسئئئريًان فسئئئريوا  وم الرب "قريب هو ي. ا 

 .نبوات الساعة الثالثة( –)صفنيا العظمي. قريب هو و:يع جدًا" 

اي خدام  ا"نوحوا أ هيا الكهنة. احزنو  نبوات السئئاعة السئئا سئئةويشئئجعنا يوئيل النع عىل النوح املقدس يف 

لهمك. قدسئئوا  املذحب. ا خلوا بيته ابملسئئوح اي خدام هللا، ل نه قد بطلت اذلبيحة والسئئكيب من بيت الرب ا 

كر(وا ابخلدمة"  .. ولكنهللاهللاصومًا. وا 
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مع التحذير للخطاة املهتاونون )اذلين يرفضون ابستـئئئئئئمرار معل النعمة وليس اذلين جياهدون(، هناك  د 

 ال  هللا ليسوا مه اذلين بال خطية، ولكهنم التائبون.... أ وعظمي ل وال  هللا

ذبيحة  ...نبوات السئئئئئاعة ال وىل( –)صئئئئئفنيا "ل ن هللا أ عد ذبيحته قدس مدعويه" هللا حيل املشئئئئئلكة 

يوحنا )"حيث أ كون أ   فهناك يكون خا س ومن خيدمم يكرمه أ يب" هناك  د...  –الصليب أ ي جسده 

جنيل الساعة ال وىل( –  ..ا 

 

  حنتاج ا يل

جنيل الساعة ال وىل("سريوا يف النور" النور...  +  )ا 

جنيل احلا ية عرش(الصوم والصالة +   )ا 

جنيل احلا ي عرش(اال ميان مثل حبة اخلر ل +   )ا 
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 )طرح التاسعة(يديك اللتين بال عيب خلقتني وزينتني مضيئًا كثوب مزين" "

 

 

 

 

 1 يوم األثنين
 "كرم الحبيب... نحن"

 
نسئئئئئان وأ عد هل لك ما حيتاجه. ورأ   أ ن لك ما معهل هو حسئئئئئن جدًا   نبوات –)التكوين خلق هللا اال 

عت  أ ننا حنن كرمه اخلاص ابكر( نسئئان، وأ سئئكنه يف جنة عدن )البسئئ تان(. وا  . وأ وهر حبه الغري  دو  لال 

سكن مع هللا س تاننا ادلاخيل( حيث ن هللا وصار ينشد لنا حلبيبويتخذ هللا قلبنا مسكننًا هل. فنحن كرم ا ،)ب

نبوات  –ياء )أ ائئئئع . ويعت   الغرس اجلديد احملبوب نبوات ابكر( –)أ ائئئئعياء نشئئئئ يد احلبيب لهذا الكرم 

 ...ابكر(

 

حهللا ئئئئرشة مع املسيـئئئ ما أ مجلها  بة من هللا لناهللا وما أ معقها ع 

نا عىل  نا أ كرث يف خالصئئئئئئه اذلي قدمه ل وتتةىل  بة هللا ل

 حنفظ كرمنا )بسئئئئ تاننا(، وبداًل من أ ن الصئئئئليب ابلرمغ أ ننا مل

نصئئنع ارًا صئئاحلًا )أ عاماًل صئئاحلة(، نورا أ وراا الرايء ) رة 

جنيل ابكر( –)مرقس التني امللعونة(  فينا  . وال جيد املسئئئئئ يحا 

ارًا عوض حبه العجيبهللا ونسئئعأ أ ن نغطي أ نفسئئ نا من عرينا 

 –ن )التكويبأ وراا التني كام فعل أآ م وحواء بعد السئئئئئقوط 

سعة( ولكن هللا ما(ال يدبر خالصًا لنا ابلرمغ من  ..نبوات التا

 لعنة الرايء واخلطية...
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ول يف سئئئفر ، ويقنبوات الثالثة( –)اخلروج هللا يكره الرشئئئ ولكنه صئئئفح عن رش ائئئعبه حي  رجعوا 

ربونه ويتةىل "أ ذكروا الرب ابلصئئئالح أ طلبوه ببسئئئاطة قلوبمك فا  ا جيده اذلين ال جي )نبوات الثالثة(احلمكة 

 ...لذلين ال يكفرون به"

احلل هو ترك الفرصئئئئة للمسئئئئ يح ليطهر هيلكنا ادلاخيل كام 

، ونرجعه بسئئئئئ تاً  )أ  جيل اليوم(طهر الهيلك من اللصئئئئئوص 

مسكنًا للرب وكرمًا للحبيب... هو وحده عنده قوة التغيري وفعل 

 التوبة... هو هل السئئئئئلطان أ ن يفعل هذا ل ن يرية بيته أ لكته،

ص)أ  جيل اليوم(وحنن بيته وكرمه  ا  ئئئئئئئ. وي رح أ نه معل لك 

رت يدي عن أ ن ختلص؟ أ و ثقلت أ ذ ي عن السامع؟ ئئئئ"أ قص

ا ية نبوات احل –)أ ائئئئئعياء  ا  ا خطاايمك قامئة بينمك وبني هللا"

 ...عرش(

 

رم ك يف بس تان أ خطأ  اال نسان ومن بس تان بدء طريق الصليب، ويف بس تان وهر املس يح القامئ... حنن 

سكن هللا مع  سة احلية م س تان جند  رة احلياة اليت يه جسده  مه... الكني صاحل... ويف الب احلبيب لمثر 

لهيا  ، ويصئئعد الثة()مزمور الثالناس.. الكرمة اليت غرسئئ هتا ميينه... الكنيسئئة يه البسئئ تان.. نفرح لذلهاب ا 

يل ال بد ره الرب وقبهل ليسكن يف  ايره ا  . طوىب ملن اختا)مزمور السا سة(هناك القبائل اها ة ال :ائيل 

أ  جيل )بيت الصئئئئالة... كرم احلبيب  . هكذا يكون البسئئئئ تان هيلك الرب حي  يرجع)مزمور التاسئئئئعة(

 .اليوم(

 

فة الرب... كامل  يب... عش ابحلمكة وخما بك كرمًا للحب اجعل قل

تار  هتا من اخمل اارها متل  لك بي فة الرب، والفرح من  خما ن، ياحلمكة 

 ...نبوات ابكر( –)يشوع بن سرياخ وتروهيم من عصريها 

 

ام قدمناه ش ذواتنا عت"فلنةلس ابلعشئئئئئئاء لك يوم منفر ين وحد  عند كامل الهنار، نف  تدريب مجيل 

 ... )عظة ابكر(للمالك اذلي خيدمنا ليصعده للرب 
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أيها النور الحقيقي الذي 

يضيء لكل إنسان اآلتي 

)مقدمة الطرح  مإلي العال

 في ساعات النهار(

 2 يوم األثنين 
 "نور المسيح"

 
 بني ... وفصئئئئل هللانبوات ابكر( –)التكوين قال هللا ليكن نور فاكن نور. ورأ   هللا النور أ نه حسئئئئن 

ا يف نالنور والظالم. و عا هللا النور هنارًا، والظالم  عاه لياًل... هناك  امئًا نور املس يح يضئي حياتنا. وحيات 

ضيئون يف  س يح يه نور وهنار.. وذلكل فهناك حد واحض بني النور والظالم... وأ وال  هللا أ بناء النور، وي امل

العامل... مفنذ البدء يريد  هللا أ ن نعيش يف النور ونمتتع بنور املسئئئ يح... أ ما حي  نبعد عن املسئئئ يح فنعيش 

يح حياتنا ه يدرك أ نه حي  نتةه للمسئ يح، ينري املسئ  يف الظلمة ويدفعنا الشئ يطان أ ن نعيش يف الظلمة، ل ن

وراً والنور ويل للةاعلني الظالم ن"وتنقشئئئئع الظلمة.. ويصئئئئور لنا أ ننا البد أ ن نعيش يف ولمة ونفرح هبا... 

وأ حياً  يكون الظالم  اخلنا ونظهر للناس أ ننا يف النور كشئئئجرة التني  نبوات الثالثة( –)أ ائئئعياء  "والماً 

نا، أ  جيل اليوم( -)الرايء امللعونة  . ولكن احلقيقة أ ن النور أ مجل بكثري، ومبجر   خول املسئئئئئ يح يف قلوب

ئل لتضئئ  أ وقدوا مصئئابيحمك ابلفضئئا"ينقشئئع الظالم وهترب من قلوبنا لك ما حيب أ ن يعيش يف الظالم... 

  ...)طرح الثالثة( "عليمك يف احلمك

ء ماكن يف املسئئكونة. أ عم يسئئوع النور احلقيقي اذلي ييضئئأ هيا النور احلقيقي اذلي ييضئئء، املال  لك "

قائاًل أ ن من يؤمن به لن  هنم مل يقرتبوا من هذا النور ليتأ ملوه. وأ وهر فهيم :ه  فا  مجليع ال مم ماخال الهيو . 

ىل ال بد  ...)طرح احلا ية عرش( "ميوت ا 

لهيي، أ نر عي "أ نظر واسئئئ تجب يلوالآن فلنطلب من هللا أ ن ينري لنا حياتنا قائلني  م لئال أ  م اي ريب وا 

ىل .. فا ن للنور وحده القدرة ع.(احلـئئئا ية عـئئئرش)مزمور  يف املوت، لئال يقول عدوي ا ين قد قويت عليه"

 ا خرتاا الظالم.. والنور هو نور املس يح...
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زعزع "خالصي ومجدي هما بإلهي، إله معونتي، ورجائي هو باهلل. ألنه إلهي ومخلصي ناصري فال أت

 )مزمور الساعة األولى(أبدًا" 
 

 

 

 ليلة الثالثاء

 "الخالص"

 
ليه... ولكن من ك  ةرث اخلالص... هو ما قدمه لنا السئئ يد املسئئ يح عىل الصئئليب... أ مه ما نرجوه ونسئئعأ ا 

برار... ولكن احلقيقة أ نه جاء ليخلص ما  ضغط اخلطية وأ اثرها، نشعر أ نه بعيد عنا، أ و أ ن املس يح قدمه لل 

هكلهللا وطوال ال سئئئئ بوع يوحض ربنا يسئئئئوع بأ نه جاء ليخلص لك أ حد... مل يأ يت لل لاء بل للمر ... قد 

ضابط اللك" ليمك، قال الرب ال ضًا أ رجع ا  ، وأ   أ ي يلًّ ضابط اللك  ارجعوا ا   –(كراي ) "هكذا ما يقوهل الرب 

 ...نبوات الساعة ال وىل(

 

نا يسئئئئئوع ا قا ر عىل تغيري .. حنتاج أ ن نثق أ ن اخلالص وحده عند رب هام  "خاليص و ديلوحيد ال

بداً"  لهيي وخمليصئئئئئ   ي فال أ تزعزع أ  نه ا  هل معونيت، ورجايئ هو ابهلل. ل  لهيي، ا  عة )مزمور ااب  لسئئئئئئا

... أ حياً  نظن أ نه مفيش فايدة... اخلالص عند ربنا يسئئوع املسئئ يح... فال نظن أ ننا نقدر أ ن حنارب ال وىل(

نرس أ نفسئئ نا يف حضئئن ذكل املصئئلوب عنا وحنمتي يف جرحه املفتوح اذلي خيرج  اخلطية وحد ، واحلل أ ن

 منه ادلم واملاء... ادلم املقدس املسفوك عنا من أ جل خالصنا.. وماء الطهارة اذلي يغسلنا من أ   س نا...

 

جنيل الساعة ال وىل( –)لوقا  "ايرب، أ قليل مه اذلين خيلصون؟"يف يأ س نا أ حياً  نسأ ل  اال جابة  فتأ يت ،ا 

جنيل الساعة ال وىل( –)لوقا  "اجهتدوا أ ن تدخلوا من الباب الضيق" ع وحتذير.. ي... يف هذه الاجابة تشج ا 

بح صئئ في  ،هو املسئئ يحليح أ نه ضئئيق لكنه  ..أ   هو الطريق –هو املسئئ يح نفسئئه التشئئجيع أ ن الطريق 

ن كثوهناك التحذير  ن ابملس يح نفسه،مفتوح لنا، ومؤم   هوسهاًل وأ يضًا هنايته احلياة، و  ريين س يطلبون "ا 

جنيل السئئاعة ال وىل( –)لوقا  أ ن يدخلوا فال يسئئ تطيعون" ون وأ مامنا مثل معيل وهو الكتبة والفريسئئ ي ،ا 
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سئئئلوك  ... فاحلل يفأ جنيل التاسئئئعة( -)لوقا اذلين أ خذوا الويالت ابلرمغ من أ هنم اكنوا مدعوون للخالص 

س ي لقاء رجائنا عىل امل صنا جاء وتأ مل عناح اخمللص... هذا الطريق وا  س يح خمل ، وهذا حات()ختام الطرو فامل

ذ يعرف أ ننا ضئئئعفاء أ مام املشئئئ ما تر  ه الكنيسئئئة كثريًا جدًا يف هذا ال سئئئ بوع لتذكري  أ ن املسئئئ يح الك ا 

 واخلطااي، جاء وتأ مل عنا، فكيف ال يساعد  يف طريقناهللا...

 

... لثالثة(نبوات ا –)ماليخ  "ضئئئئئعوا يف قلوبمك أ ين أ حببتمك، يقول الرب"

نه ال يوجد أآخر فا  يه  يه...  فلنتلك عل ل ريب "أ نظر واسئئئئئ تجب يل اينلتج  ا 

نر عيم لئال أ  م نوم املوت. أ مئئئا أ   فعىل ر تئئئك تولكئئئت. هيي. أ  ل  وا 

لهيي فأ تلك  "ملةأ ي... وهو أ يضًا امللةأ  )مزمور الثالثة( يبهتج قلع خبالصك" ا 

 ...)مزمور السا سة( ا ، ومن لكمة مقلقة"عليه. ل نه ينجيم من خف الصي

 

غتة "فاحرت(وا ل نفسمك لئال تثقل قلوبمك من الش بع والسكر واهلموم ادلنيوية، فيقبل عليمك ب يقول املس يح 

سة( –)لوقا  ذكل اليوم" سا  جنيل ال رش، ويطلب ا  سلبيًا مبعىن الابتعا  عن اخلطية وال ... هذ ميثل هجا ًا 

 "ا(رعوا ل نفسمك برًا. اجنوا ارة احلياة. اس تنريوا بنور املعرفة واطلبوا الرب حىتاجيابيًا  منا هللا أ يضًا هجا اً 

سعة( –)هواع  يأ تيمك ارة ال " سهرنبوات التا سهروا وصلوا، ل نمك ال ... ويوصينا ابل  تعلمون "أ نظرواهللا ا

 ...أ جنيل احلا ية عرش( –)مرقس  مىت يكون الزمان"

 

 

يف فئئئاخلئئالص هل معئئالن 

طريق الباب الضئئيق... البعد 

لبيئئئات واحليئئئاة  عن السئئئئئ

فيكون لنئئا ار  ابالجيئئابيئئات

نا رجاء  للخالص... ويكون ل

يف املسئئئ يح اخمللص.. وسئئئهر 

 يف صالة... فال نزتعزع أ بدًا...
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  6 
"فلنصنع إرادة اهلل يا إخوتي مادام لنا وقت أن نعمل فيه 

صيرنا أن نترك العالم" أعمال الرب. تذكروا أن الموت ال يتأخر، وم

 التاسعة( –)عظة ألبينا القديس األنبا شنودة رئيس المتوحدين 

 

 

 

 

 ثالثاءيوم ال

 "ال تنسى أبدًا..."

 
ن وأ مه ما فيه أ ن السئئئ يد املسئئئ يح تلكم كثريًا ع .يوم الثالاثء من ال سئئئ بوع املقدس اكن مليئًا ابل حداث

ت هذا اليوم تتحدث عن أ ن هللا مرارًا كثرية وبطرا ائئئئئ ىت خراب الهيلك وهناية العامل... وكثري من نبوا

أ علن ذاته لشئئئئئعبه و بته الغري  دو ة وفرحه برجوعهم وتوبهتم بال فائدة )راجع نبوات وأ  جيل سئئئئئواعي 

صة الطوفان ... وتوحض لنا قأ جنيل الثالثة( –"مك من مرة أ ر ت أ ن أ مجع بنيِك... فمل تريدوا" )مىت اليوم(... 

 ... فنحن كثريًا ما... ننىس هللاهللانبوات التاسعة( –)التكوين هوم نفس املف 

 

س أ هللا ويعيش بعيدًا عن هللا فتكون أآخرته اخلراب هنا ويف ادلهر الآيت... وهناك من ئئئئئئئهناك من ين

أ   "يرجع ا يل هللا ويتوب ويقبل خالصه ويعيش كام حيق لال جنيل، وهذا يفرح يف  يئه، ويفرح هبم هللا... 

مك بأ مرين  ا ن لك اذلين فررِح  هبم يف السئئامء ل جل توبهتم عىل ال رض، سئئوف ال يرون حزً  وال أ ملًا يف أ خ  

سوف ال يرون فرحًا وال نياحًا يف  سامء لعدم توبهتم عىل ال رض، ف ح هبم يف ال ذكل املاكن. وأ ما اذلين مل يرفر 

عظة )يرون فرحاً وال نياحًا من الآن" ذكل املوضئئع. ل ن اذلين سئئ يصئئنعون فرام عىل ال رض، سئئوف ال 

س ي ...ابكر( –ل بينا القديس ال نبا ا نو ة رئيس املتوحدين  س يانه ون ان وصاايه ذلكل  امئًا حيذر  هللا من ن

لهك وال حتفظ وصاايه وأ حاكمه وحقوقه هذه اليت أ   ئ"احرت( من أ ن تنسمن أ جل حياتنا ال بدية  أ الرب ا 

لهك..." ئبع... فتنسأ وصيك هبا. لئال تأ لك وتش    .نبوات الثالثة( –)التثنية أ الرب ا 
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ن ذكر  خطااي  ينسئئهناك قول مجيل للقديس ال نبا أ نطونيوس   ن نسئئينا خطااي  يذكرها لنا هللا وا  اها "ا 

أ لنا ئئئئأ هللا وحناسب أ نفس نا عىل خطااي  ونعيش بوصااي هللا، حىت ينسئئئئ... فنحن جيب أ ال ننسلنا هللا"

   ويطراا يف ار النس يان...هللا خطااي

نا...  ِح أ ن تعرتف "ال تسئئئئئ توكخطوة معلية حنتاج أ ن نعرتف خبطيتنا ونثق أ ن هللا قا ر عىل غفراهنا ل

 .لسا سة(نبوات ا –)يشوع بن سرياخ خبطاايك... ال تتبع هواك وقوتك لتسري يف اهوات قلبك" 

الظلمة    هو نور العامل. من يتبعم ال مييش يف"أ  ي يف النور ئئئئوخطوة أ خر  معلية أ ن نتبع املس يح و ش

 ...أ جنيل السا سة( –)يوحنا بل ينال نور احلياة" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبوات  –)التكوين أ هللا يف وسئئط جيل رشير ئئئئئئئئنر   اذج جيدة و اذج سئئي.ة.. نوح البار مل ينسئئ

أ عطاه قوس بدأ  العامل مرة أ خر  و وبه  .، ويف املقابل مل ينسئئئاه هللا وحفظه يف لك خطوة وابركهالتاسئئئعة(

رش الشعب وقهتا،  أ هللا ابلرمغ منئقزح حىت يتذكر ميثاقه معه وال ينساه... ومثهل ايليا النع اذلي مل ينس

ائئعب  معكسئئهو  .نبوات الثالثة( –)ملوك ال ول ومعه سئئ بعة أآالف ركبة مل تنحم لبعل.. ومل ينسئئامه هللا 

 ،أ هللا أ وال ه أ بداً ئئئئئئئاكرا هتم... ال ينس تناسوا هللا.. فرتك هلم بيهتم خراابً الهيو  وهيوذا الاخسريوطي اذلين 

"اذلين ينتظرون هللا يتبدلون فتتةد  قوهتم وتنبت هلم أ جنحة أ... ئئئئئئئئئئوال عهده... ولكن حنن من ننسئئئئ

 .نبوات التاسعة( –)أ اعياء " عون وال يتعبون. ميشون وال يعيوناكلنسور. يس 
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 )طرح الثالثة(في دياره، ونفوز بمراحمه ورأفاته" "لنفرح معه 

 

 

 
 

 

 ليلة األربعاء

 "استعد لملكوت السموات"

 
س بوع املقدس يف قراءات هذه الليةل )ليةل ال ربعاء( عن ـئئئئئئتس ت  مر تعالمي الرب يسوع يوم الثالاثء من ال 

لقاء الضوء عىل خشصياتيس متر و  –يف الهيلك ملكوت السموات من خالل أ مثلته  قبل أ ن يرتكه  -معينة  ا 

نا ... مفاذا اكنت تعال ه؟... علمهم الاس تعدا ... فينبغي أ ن نعيش حيات "يرتك لمك خرااًب"بال رجعة وقال عنه 

 لكها يف الاس تعدا  مللكوت السموات..

جعيب هو الرب اذلي هيمت بتعل نا وهو متقدم ا يل أ صئئئعب اللحظات... وواحض أ ن هذه التعالمي  مة ل نه 

متل ايم قبل يقولها يف أ واخر ا  (أ جنيل احلا ية عرش -)يوحنا ام الفداءهللا... فاكن قد اقرتب الفصح ا 

 

مدعوون ... هناك أ جنيل السئئئئاعة ال وىل( –)مىت يشئئئئ به ملكوت السئئئئموات عرس ابن املكل  -

مهتاونون ال يس تحقون العرس... وهناك أ  س مل يكونوا من مضن املتوقع حضورمه وقد  عوا أ يضًا 

هتاون.. مفن أ   من  قاب عىل ال ناك ع ياب العرس.. وه مدعوون ليس علهيم ث ناك  للعرس.. وه

 ؟هؤالء

 

ن املكل بخشصئئئئيات الهيو  ور سئئئئاء الكهنة والكتبة والفريسئئئئني اذلين انطبق علهيم مثل عرس ا -

ساعة ال وىل( ضوا"... اذلين )طرح ال سري  ال نبياء( وأ هانومه ... و"هتاونوا وم سكوا عبيده )تف "أ م

وا ... واسئئئئئ تحقاجنيل السئئئئئاعة ال وىل( –)مىت  "املدعوون مل يكونوا مسئئئئئ تحقني"... وقتلومه"
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ن ي... اخمليف أ ن هذه الشئئئئخصئئئئيات ميكن أ ن تكون حنن اذلأ جنيل التاسئئئئعة( –)مىت الويالت 

تعو   البقاء يف الكنيسئئئئة ولكن ل هداف أ خر هللاهللا... ولكن ما(الت ر ة ربنا جديدة لك صئئئئباح 

 )راجع مزامري اليوم(للتائبني 

 

ي مل يكن ... اذل)طرح السئئاعة ال وىل(خشصئئية هيوذا الاخسريوطي اذلي انطبق عليه نفس املثل  -

 اجنيل الساعة ال وىل( –)مىت عليه ثياب العرس 

 

يل ال بد"من الرب للملكوت...  اللك مدعو - مزمور ) "طوىب ملن اخرتته وقبلته ليسكن يف  ايرك ا 

ذا جاء سئئئ يده جي... لنجهتد أ ن نسئئئكن يف  ايره ا يل ال بد... الثالثة( ده "طوىب ذلكل العبد اذلي ا 

 ...أ جنيل الثالثة( –)مىت  يفعل هكذا"

 

... علموا حىت جاء الطوفان وأ خذ امجليع"ربون... ومل يئئئئئئئ"كام اكنوا قبل أ ايم الطوفان يأ لكون ويشئئ -

 أ جنيل الثالثة( -)مىت ... "تؤخذ الواحدة وترتك ال خر "

 

ذا ل نمك ال تعلمون يف أ ية ساعة يأ يت ربمك" - ذاً ل نمك "... أ جنيل الثالثة(–)مىت  "فاسهروا ا  فاسهروا ا 

 عدا .. و مفتاح الاس ت... السهر الرويح هأ جنيل السا سة( –)مىت  ال تعرفون اليوم وال الساعة"

 

 كيف نسهر؟

  أ وال يف الصالة اليت يه مفتاح لك ا 

 اثنيًا يف الاحرتاس من مصا ر اخلطية 

 مرةـاثلثًا يف التوبة املست 

 الزيت يف مثل... رابعًا يف ال عامل الصئئئئئئاحلة 

  أ جنيل السا سة( –)مىت  العذار  احلكحيت

 

  لنستعد لملكوت السموات...
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 أنجيل الحادية عشر( –ارتفعت عن األرض أجذب إلي الجميع" )يوحنا وأنا إن 

 

 

 

 ربعاءيوم األ

 "ات حياتيةمقارن"

 
يوم ال ربعاء هو يوم املقار ت بني مفاهمي... مهنا سامئية ومهنا أ رضية... قضاه الرب يف بيت عينيا يف خلوة 

ن"يرتك لمك خرااًب"وبعيدًا عن الهيلك اذلي قال عنه  ... ه خروف الفصئئئئئح اذلي حيفظ قبل اذلحب... اكن ك 

وقضئئئاها الرب مع تالميذه يف تعل هم وطمأ نهتم... ومنه وصئئئلنا مفاهمي روحية وحتذيرات يف طريق امللكوت 

 واخلالص..

 

رأ ينا مقار ت جعيبة بني ما يفعهل من أ جلنا وبني ر  فعلنا املغاير من  حية أ خر ... ورأ ينا مقار ت بني 

 نتخذ مهنم  روسًا حلياتنا... أ اخاص... لعلنا

كثري من نبوات السئئئئئواعي يف هذا اليوم حتدثنا عن معامالت هللا مع ائئئئئعبه يف القدمي واه مه  -

ر والعد  نبوات ابك –)اخلروج هبم... فقد أ خرج هلم ماء من خصرة صئئامء حي  عطشئئوا يف ال ية 

وات نب –)اخلروج معو  النار ... وسئئئئار أ ما م يف القفر بعمو  السئئئئحاب و نبوات التاسئئئئعة( –

.. والعجيب .نبوات السا سة( –)اخلروج ... وفتح هلم طريقًا يف البحر وجنامه من أ عداهئم الثالثة(

وات نب –)اخلروج  "ملاذا ختامصونم؟ وملاذا جتربون الرب؟"أ ن موىس اكن يسئئئئئئأ ل الشئئئئئعب 

ا  من أ جلنا،ابكر( ضيقة ويعمل لك  قدر أ ن نرتد عنه وجنربه هل ي ... فبعد أ ن ينقذ  هللا من ال

يع  بنا هذه احلياة )ال ية(هللا... مقارنة بني معل وحب هللا معنا ولنا، وحبنا هلهللا ولسان حاهلم يقول 

ليههللا  .. ابلطبع يف وسطنا ولكننا رمبا ال نقرتبنبوات ابكر( –"أ يف وسطنا الرب أ م ال؟" )اخلروج  ا 

نة يا نا القراءات لتوحض خ يه ل معل هللا العظمي هذا املفهوم تعط نة هيوذا ابلرمغ من  يا  الهيو  وخ
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شئئئئئجيعًا القتناء ت ابل حر  معهم... وحنن كذكل.. ذلكل فكثري من نبوات اليوم فهيا تبيكتًا لنا أ و 

 احلمكة...

 

نفس املقارنة يف العهد اجلديد.. ابلرمغ أ ن السئئئ يد املسئئئ يح معل أآايت كثرية بسئئئبب حبه وكدليل  -

ا جنيل  –يوحنا )، وابلتايل تشئئاوروا ليقتلوه عىل مراكزمهالهيو  خيافون عىل الهوته، اكن ر سئئاء 

... واكن الفصئئئح قد اقرتب. اكن املفروض أ ن هيمتوا ابلعيد ويذكروا احسئئئا ت هللاهللا، ولكهنم ابكر(

  فوا الوقت يف حتني الفرصة... أ ليس هذا ما نفعهل مقارنة بعمل هللا معنا؟هللا

 

فاكن يتلكم  "اكن يدخل لينظرخيانته...  بنيلسئ يد املسئ يح مع هيوذا و مقارنة واحضة بني ما فعهل ا -

اًا"  ... راجع أ  جيل السواعي عن خيانة هيوذا)مزمور أ جنيل الثالثة( ابطاًل، وقلبه مجع هل ا 

 

مقئئارنئئة بني خيئئانئئة هيوذا وبئئأ رخص ان  -

ليمك؟" ىت )م "ماذا تعطوين وأ   أ سئئلمه ا 

وبني سئئكب طيب  أ جنيل التاسئئعة( –

أ جنيئئئل  –)يوحنئئئا ملرأ ة الغئئئايل المثن ا

. ..أ جنيل التاسئئعة( –السئئا سئئة و مىت 

نا  من نبيع حنن؟ هل نبيع هللا اذلي أ حب

نا ونشئئئئئرتيه؟... مقارنة  أ م نبيع أ نفسئئئئئ 

 تس تحق التأ ملهللا

 

 
أهم مقارنة تظهر من جهة اهلل نفسههه،  

هذا الجحود،     نا في  ما يرا بذل    بين ظل ي ي

، لرفضمر في اهههحتى النهاية!! فيما نست

ساعة... يقول   "ألجل هذا أتيت إلي هذه ال

جذب إلي       عت عن األرض أ نا إن ارتف وأ

 أنجيل الحادية عشر( –)يوحنا  الجميع"
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إن محبة السههيد المسههيح تتضههح بجالء إذا "

سر    سس فيها هذا ال " تأملنا الظروف التي أ

 (1جزء  –)كتاب بستان الروح 

 

 ليلة الخميس

 "كبرىالمقارنة ال"
 

ما(لنا نتأ مل يف املقارنة الك  ... ليةل امخليس... ما(ال ربنا يسئئئوع يف بيت عنيا مثل اخلروف املعد لذلحب 

ك نه حتت احلفظ... ا تان بني ما اكن خيطط هل الس يد املس يح وبني ما اكن خيطط الهيو ، وما اكن خيطط 

صة... مقارنة بني  بة هللا الهيوذاهللا... اهنا املقارنة الك   الىت حتدث معنا لك يوم يف الهنائية وما  حياتنا اخلا

ما ننو  حنن أ ن نفعهل  نا الرب من براكت ونعم، وبني  عده ل يل ليةل امخليس(ي .. اكن .)راجع نبوات وأ  ج

الهيو  يفكرون يف أ مرين.. يعدون أ نفسئئهم للفصئئح، واكنوا أ بعد ما يكون عن الاسئئ تعدا  احلقيقي لهذا العيد 

ي يتذكرون فيه معل هللا معهم واملفروض أ ن يروا فيه اائئئئارات واحضة عىل ذبيحة الصئئئئليب... الكبري اذل

وال مر الثاين وهو جعيب. أ هنم يتحينون الفرصئئة لي يقتلوا املسئئ يح ويتشئئاوروا عىل ذكل، وتبدأ  املؤامرات 

لتفاف حول احلقائق وجلب اهو  (ور وتلصيق الهتم ادلينية والس ياس ية، ال مانع يف بعض و وادلسائس واال 

ص عتبار قي اذلين تفكروا "ختطيط  مك للوصول لغايهتم  -ر أ نه ملكهم ئئئئئئئاملغالطات اك ح هئم يف الرومان وا 

يض، ماذا يفعل ... وعىل النق )مزمور أ جنيل السئئا سئئة( ابلظمل يف قلهبم، الهنار لكه اكنوا يسئئ تعدون للقتال"

 عن امللكوت يعطينا تعلحيً  –ال هيمت سو  خبالصنا  –اته خملصنا؟هللا جيهز نفسه ل مور هامة جدًا... ينكر ذ

را تههللاهللا... –يفاج.نا بتقدمي جسده و مه يوم امخليس )اليوم التايل(هللا  –  يبدأ  تسلمي نفسه اب 
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 أ فعالنا...هناك مقارنة جعيبة بني ترتيب هللا لنا وبني 

ن  بة السئئئئ يد املسئئئئ يح تتضئئئئح  "تأ مل يف  بة هللا الفائقة... ا 

ذا تأ ملنا الظروف اليت أ سس فهيا هذا الس. لقد أ سسه يف جبال ء ا 

الوقئئت اذلي اكن النئئاس يتكتلون ضئئئئئئده، وحييكون املؤامرات 

للتخلص منه مبوتة ائئنيعة. ففي الوقت اذلي اكن الناس هييئون فيه 

عطاهئم قوت  وهار أآايت حبه اب  وسئئئائل موته، اكن هو منشئئئغاًل اب 

يصئئئئئنع صئئئئئليبه، واحلدا  يعد  احلياةهللا يف الوقت اذلي اكن النةار

املسامري اليت س تخرتا جسده املقدس، واحلاقدون جيمعون أ قىس 

أ نواع الشئئوك ليغرس يف جبينه الطاهر.. يف ذكل الوقت عينه اكن 

س تا) يسوع يعد البرش بقوت احلياة اذلي هو جسدههللاهللا" ن كتاب ب

 ..(عن : التناول ومشاعر  ليةل التناول - 1 جزء –الروح 

 

( ا . لنالكامً تأ ملنا معل الرب معنا مقارنة جبحو  ، لكام نوقن  بة هللا الفائقة  ،حقاً  تسئئاخاً  لكام ا   ،املاكن ا 

ية ا ( ا ت "حيث كرثت اخلط أآاعة الشمس..  اا ال وساخ وتطهريها حي  تدخهلتظهر قوة النور عىل ا خرت 

اذلي يغفر هل قليل حيب قلياًل" "و سئئئئكب الطيب...  – راجع أ جنيل الثالثة – (20  5)رو النعمة جدا" 

أ يب.  "أ عامالً كثرية حسئئ نة أ ريتمك من عند -... مقار ت ك   بني معل هللا معنا وبني ر  فعلنا (47  7)لو 

 ...أ جنيل التاسعة( –)يوحنا  مفن أ جل أ ي معل ترمجونم؟"

 

 خبالصئئه خشصئئيار متفلنغتمن الفرصئئة.. نفس ال م ينطبق عىل هيوذا الاخسريوطي... السئئ يد املسئئ يح هي

دء هو أ يضئئئئئًا يف وب ،)ولكام اقرتبنا من الصئئئئئليب، لكام (ا  الاه م به(، وهو يف هذه الليةل قد أ ف االتفاا

 ...حلن أ فتش نون( –)مزمور أ جنيل الثالثة "الكمه أ لني من ادلهن وهو نصال"  تنفيذ خطتههللا...

 
سنجد أننا في نفس الموقف، ولكن األه    سنا  م إذا راجعنا أنف

سنزداد حبًا لفادينا،  شجع أكثر في توبتنا... ألننا  أننا  درك نس  ونت

 ص الذي يعاملنا حسب أمانته هو...كم نحتاج أكثر لهذا المخل

  



  19ماذا تعلمت اليوم؟ | 
 

10 
"رأى يسوع أن ساعته قد جاءت، لكي ينتقل من هذا العالم ذاهبًا إلي اآلب، وقد أحب خاصته الذين في 

 أنجيل لقان خميس العهد( –)يوحنا العالم، أحبهم إلي النهاية" 

 

 

 

 

 يوم الخميس الكبير

 "جسد والدمال"

 
أ عظمها هو أ ن الرب يسئئئئوع لنا أ سئئئئس لنا أ عظم : يف  ثرية يف هذا اليوم الكبري لكنهناك أ حداث ك 

الكنيسئئئئة وهو : التناول... وفاجأ  تالميذه بعد الفصئئئئح الهيو ي بعهد جديد، ليس هو مثل العهد القدمي 

 هد()راجع أ جنيل قداس مخيس الع س وجعول... لكن اليوم عند  عهد جديد بدم املسئئ يحهللا اذلي فيه  م تيو 

ملائدة الرهيبة" مفا أ عظمها عطية...  يل ا تأ مل لك يوم)طرح ابكر("هذا هو يوم التقدم ا  يف  ... حنتاج أ ن ن

الفداء املقدم عىل  اقاتناوهل لنثبت فيه... وننال به اسئئئ تحل  تأ هلناهذا احلب العظمي وهذا ادلم الكرمي اذلي 

 الصليب...

ر ئئئئئئئئلك يوم حنتاج أ ن نتذكر أ ن الرب يسئئئوع يف نفس الوقت اذلي اكن يتأ مل فيه اكن يعد لنا هذا السئئئ

  حتي لنا الكنيسئئة أ ن اخلالص ابلصئئليب ومثاهل منذ القدمي، حي –يوم امخليس  –العظمي... يف هذا اليوم 

صليب هزم بم ا:ائيل عامليق ملا اكن يرفع موىس صا هللا يف (نبوات ابكر –)اخلروج  يديه مبثال ال ... وبع

يحة الفصئئئح ذب  ،... وال كرثنبوات ابكر( –)اخلروج يد موىس )مثال الصئئئليب( صئئئار املاء عذاًب يف ال ية 

"هذا اذلي أ صئئعد ذاته ذبيحة مقبوع عىل الصئئليب عن خالص تشئئري ا يل ذبيحة املسئئ يح عىل الصئئليب 

يجنس نا"  نف )حلن فاي ا  راخفاريستيا.. ... واليت ننال اس تحقاقها يف الارفع خبور ابكر امخليس الكبري( –طاف ا 

 جسد و م املس يح...

عطاء  رسئئني  مني جدًا هلم،  ولكن قبل أ ن يتناول أ اب   الرسئئل من اجلسئئد وادلم، اهمت ربنا يسئئوع اب 

 ...ارةالتواضع والطهر العظميهللا... ئوهبذا يرمس لنا طريق التقدم ا يل هذا الس
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سئئ تكاماًل لتواضئئع السئئ يد املسئئ يح الواحض جدًا ا  

منذ أ ن نزل من السئئئامء وجتسئئئد، الآن نراه يئزتر 

مبزئرة اكخلا م مبزيد من اال تضاع، ويغسل ال رجل، 

مبئئا فهيم هيوذا اخلئئاهنهللا هئئذا هو ادلرس ال ول، 

واذلي تذكر  به الكنيسئئئئئة يف لقان مخيس العهد 

.. .ماء الطهارة( )راجع صلوات وقراءات اللقان عن

تضئئئئاعًا أ معق نراه بعد قليل يف ليةل  وما(ال هناك ا 

نا هذا الفكر  ية قبوهل الآلآم... هل ل امجلعة يف بدا

ند  نا ع بل أ ن يكون ماكن وهذا السئئئئئلوك أ ن نق

تضاع، وخنئئئئئ وا ا أ رجل اخلطاةهللا... فلنتقدم ا يل هذا السنيال رجل، وليس أ رجل القديس رج بعد ر العظمي اب 

 متواضعني...تناولنا 

وادلرس الثاين هو الطهارة... واكلعا ة حي  نضئئئئعف ونظن أ ننا ال نسئئئئ تحق اجلسئئئئد وادلم، نتذكر قول 

نسان نفسه" القديس بولس الرسول  .. فليس ري(بولس قداس امخليس الكب –)كورنثوس ال وىل "ل تحن اال 

خذ من نا وا ا نتني أ مام عدم طهارت يلب احلل أ ن  تنع فقط، وا ا احلل يف التوبة اليت تؤهلنا.. فال نقف سئئئئئ 

 التوبة طريق للتأ هل للتناول، والمتتع ابال حتا  ابملس يح...

س تقبال املس يح... مثل التلميذين اذلين سأ ال املس يح  ذلكل فلهنمت قبل أ ن نتقدم للتناول أ ن هنييء قلبنا ال 

.. فلنعد يف الرب يسئئوع ا يل علية ... فأ رائئدمهأ جنيل الثالثة( –)مىت "أ ين تريد أ ن نعد كل الفصئئح لتأ لك" 

)لوقا احىت" "املعمل يقول كل  أ ين موضع ر قلبنا علية ونفراها ونزيهنا ونعدها ل ن تكون موضع راحة اخمللص 

د ابلتوبة واال عرتاف )غسئئئئئل ويرع   .... هذا السئئئئئؤال موجه للك واحد مناهللا املاكن هو قلبكأ جنيل ابكر( –

  د ابال تضاع ومصاحلة الآخرين...ع  ال رجل( اذلي يعطينا الطهارة.. وير 

نه حب معيل من هللا، ولي نفهمه، حيكيه لنا هللا  أ 

 ،نبوات التاسئئئئعة( –)التكوين يف قصئئئئة ذحب ا ق 

ويصلهيا ال ب الاكهن يف قسمة قداس مخيس العهد... 

"هكذا أ حب هللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد لي ال 

احليئئاة  هيكل لك من يؤمن بئئه بئئل تكون تكون هل

حيئئث أ ن ا ق يرمز ا يل  ،(3)يوحنئئا ال بئئديئئة." 

  فلنتقدم للتناول من الجسد والدم... ...املس يح
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 قيامة املسيح

 احلد الفاصل... األحد الفاصل
 

 أخريستوس آنيستي... آليثوس آنيستي
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 الكتب لمتابعة أكثر عمقًا لقراءات هذا األسبوع المقدس اإلستعانة بهذهنك يمك

 

  البااب املعظم ال نبا توارضوس الثاينقداسة  –املنةلية القبطية كتاب 

  س  ير س أ سقف ورئي اجلليل ال نبا متا  نيافة احل  - روحانية طقس القراءات الكنس يةكتاب

 الساين العامر

  القمص مىت املسكنياملتنيح  –أ س بوع الآلآم مع أ  جيل ساعة بساعة كتاب 

  القمص بيشوي اكملاملتنيح  –رحالت مع املس يح تاب ك 

  القمص لوقا س يداروساملتنيح  –تأ مالت يف أ  جيل وعش يات الس نة التوتية كتب 

  أ نطونيوس فكريالقمص  –أ س بوع الآلآم وقراءات ترتيب قطامرس كتاب 

 


