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 ةرا ز

  االسبوع االول

  االثنني

  )٤-١: ١( ا سيدبا رك ي: من رسالة بولس الرسول اىل العربانيني

إنَّ اَهللا، َبعَدما َكلََّم اآلباَء َقدیًما ِباَألنِبیاَء َمرَّاٍت َكثیرًة ِبُوجوٍه ة، ایها االخو 

َكلََّمنا في آِخِر اَألیَّام هِذه ِباْبٍن َجَعَله واِرثًا ِلُكلِّ شيء وِبه َأنَشَأ  َكثیرة،

. ُظ ُكلَّ شَيٍء ِبُقوَِّة َكِلَمِتههو ُشعاُع َمْجِده وُصورُة َجوَهِره، َیحفَ  .العاَلِمین

 وَبعَدما قاَم ِبالتَّْطهیِر ِمَن الَخطایا، َجَلَس عن َیمیِن ذي الَجالِل في الُعَلى،

فكاَن َأعَظَم ِمَن الَمالئَكِة ِبِمْقداِر ما ِلالسِم الَّذي َوِرَثه ِمن َفْضٍل على 

  .والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین. َأسماِئِهم

  )٤-١: ١( لوقا جنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازةإِ

الَ ایها الحبیب،  نوَن ِروایِة اُألموِر الَّتي َتمَّت  مَّ َأخَذ كثیٌر ِمَن النَّاِس ُیَدوِّ

كما َنَقَلها إَلینا الَّذیَن كانوا ُمنُذ الَبدِء ُشهوَد ِعیاٍن ِللَكِلَمة، ثُمَّ صاروا  ِعندَنا،

یُتها َجمیعًا ِمن ُأصوِلها، َأن َأكُتَبها َأیُت َأرَ  عاِملیَن لها، نا َأیضًا، وَقد تَقصَّ

م، َة ما َتَلقَّیَت ِمن َتعلیم َلَك ُمَرتََّبًة یا تاوفیُلُس الُمكرَّ والمجد هللا . ِلَتَتَیقََّن ِصحَّ

  .دائماً 
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 ةرا ز

  

  الثالثاء

  )١٧-٩: ١٠(بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول اىل اهل روما

ِمَك َأنَّ یسوَع َرّب، وآَمنَت ِبَقلِبَك َأنَّ الّلَه َأقاَمه ِمن َبیِن إذا َشِهدَت ِبفَ 

الِبّر، والشَّهادُة ِبالفِم  إلىفاِإلیماُن ِبالَقلِب ُیَؤدِّي . اَألموات، ِنلَت الَخالص

َفال .  ))َمن آَمَن ِبه ال ُیْخزى((: َفَقد َوَرَد في الِكتاب الَخالص، إلىُتَؤدِّي 

لَیهوِديِّ والُیوناِنّي، فالرَّبُّ َربُّهم َجمیًعا َیجوُد على َجمیِع الَّذیَن َفْرَق َبیَن ا

َكیَف َیْدعوَن َمن . ))فُكلُّ َمن َیْدعو ِباسِم الرَّبِّ َیناُل الَخالص((. َیدعوَنه

لم ُیؤِمنوا ِبه؟ وَكیَف ُیؤِمنوَن ِبَمن لم َیسَمعوه؟ وَكیَف َیْسَمعوَنه ِمن 

ما ((: یَف ُیَبشِّروَن ِإن لم ُیرَسلوا؟ وَقد َوَرَد في الِكتابَغیرِ ُمَبشِّر؟ وكَ 

ولِكنَُّهم لم ُیذِعنوا ُكلُّهم ِللِبشارة، فَقد قاَل  ))!َأحَسَن َأقداَم الَّذیَن ُیَبشِّرون

فاِإلیماُن ِإًذا ِمَن السَّماع،  ))یا َرّب، َمن الَّذي آَمَن بما َسِمَع ِمنَّا؟((: َأَشْعیا

والنعمة والسالم مع جمیعكم یا  .كوُن َسماَع َكَالٍم على المسیحوالسَّماُع یَ 

  .امین. اخوة
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 ةرا ز

  

  )٩-٥: ١( لوقا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

كاَن في أیَّاِم هیروُدس َمِلِك الَیهوِدیَّة كاِهٌن اسُمه َزَكِریَّا ِمن ِفرَقِة َأِبیَّـا، َله 

وكاَن ِكالهما باّرًا ِعنَد اهللا، تابعًا  لیصابات،اَمرَأٌة ِمن َبناِت هاروَن اسُمها َأ

وَلم َیُكْن َلهما َوَلد َألنَّ  .جمیَع َوصایا الرَّبِّ وَأحكاِمه، وال َلوَم عَلیه

وَبیَنما َزَكِریَّا یقوُم . َألیصاباَت كاَنت عاِقرًا، وَقد َطَعنا ِكالُهما في السِّنّ 

ُألِقَیِت الُقرَعُة َجْریًا على ُسنَِّة  ي َدوِر ِفرَقِته،ِبالِخدَمِة الَكهنوِتیَِّة أماَم اِهللا ف

  .والمجد هللا دائماً  .دَس الرَّبِّ وُیحِرَق الَبُخورالَكَهنوت، فَأصابَتُه ِلَیدُخَل َمقِ 
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 ةرا ز

  االربعاء

  )٣٩- ٣٢: ١٠( با رك يا سيد: عربانينيلن رسالة بولس الرسول اىل ام

ضَي، الَّتي فیها َتلقَّیُتُم النُّور فجاَهدُتم ِجهاًدا اذُكروا َأیَّاَم الماایها االخوة، 

فِصرُتم تاَرًة ُعرَضًة ِللتَّعِییِر والشَّداِئد، وتارًة ُشَركاَء  َكثیًرا ُمَتَحمِّلیَن اآلالم،

فَقد شاَرْكُتُم السَُّجناَء في آالِمهم وتقبَّْلُتم َفِرحیَن . الَّذیَن عوِملوا ِبِمْثِل ذِلك

ال ُتضیعوا ِإًذا . مواُلُكم، عاِلمیَن َأنَّ َلكم َثرَوًة َأْفضَل ال َتزولَأن تُنَهَب َأ

ْبِر ِلَتعَملوا بِ  ِثَقَتكم فَلها َجزاٌء َعظیم، َمشیَئِة الّله وٕانَّ ِبُكم حاَجًة ِإلى الصَّ

ِإنَّ . َقلیًال َقلیًال ِمَن الَوْقت فَیأتي اآلتي وال ُیبِطئ(( .فَتحُصلوا على الَموِعد

فَلْسنا َأبناَء )). َلَديَّ ِباِإلیماِن َیْحیا وإِِن ارَتدَّ، لم َتْرَض َعنه َنْفسي البارَّ 

والنعمة والسالم مع . اِالرِتداِد ِلَنهِلك، بل َأبناُء اِإلیمان، ِلخالِص النَّْفس

  .جمیعكم یا اخوة امین
  

  )١٤-٨: ١( لوقا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

یقوُم ِبالِخدَمِة الَكهنوِتیَِّة أماَم اِهللا في داِخِل َمِقدِس الرَّبِّ  َبیَنما َزَكِریَّا 

كاَنت َجماَعُة الشَّعِب ُكلُّها ُتَصلِّي في خاِرِجه ِعنَد ِإحراِق وُیحِرَق الَبُخور 

َفاضَطَرَب  .َفَتراَءى َله َمالُك الرَّبِّ قاِئمًا عن َیمیِن َمذَبِح الَبُخور. الَبخور

ال َتَخْف، یا : ((فقاَل لَه الـَمالك. َن رآُه واسَتولى عَلِیِه الَخوفَزَكِریَّا حی

. َزَكِریَّا، فقَد ُسِمَع ُدعاُؤَك وَسَتِلُد لَك اَمرَأُتَك َأِلیصاباُت ابنًا َفَسمِّه یوَحنَّا

  .والمجد هللا دائماً . فَرُح ِبَموِلِده ُأناٌس كثیرونوسَتْلقى َفَرحًا وابِتهاجًا، ویَ 
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 ةرا ز

  اخلميس

  )٧-٤: ٤(با رك يا سيد : غالطية ن رسالة بولس الرسول اىل اهلم 

ا َتمَّ الزَّمان، َأرَسَل اُهللا ابَنه َمولوًدا المَرَأٍة، َمولوًدا في ُحْكِم ایها االخوة،  َلمَّ

والدَّلیُل على  .الشَّریعْة ِلَیفَتِدَي الَّذیَن هم في ُحْكِم الشَّریعة، فَنْحظى ِبالتََّبنِّي

وَح الَّذي ُیناديَكوِنُكم  : َأبناء َأنَّ اَهللا َأرَسَل ُروَح ابِنه ِإلى ُقلوِبنا، الرُّ

ا فَأنَت واِرٌث فَلسَت َبعُد َعْبًدا بِل ابٌن، وإِذا ُكنَت ابنً  ))یا َأبتِ ((، ))َأبَّا((

  .والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین. ِبَفْضِل الّله

  

  )١٧-١٤: ١( لوقا ةربنا يسوع املسيح حبسب كراز جنيلإِ

ال َتَخْف، یا َزَكِریَّا، فقَد ُسِمَع ُدعاُؤَك وَسَتِلُد لَك : ((قاَل الـَمالك لزكریا

وسَتْلقى َفَرحًا وابِتهاجًا، وَیفَرُح ِبَموِلِده . اَمرَأُتَك َأِلیصاباُت ابنًا َفَسمِّه یوَحنَّا

ّب، و  ِألَنَّه سَیكونُ ُأناٌس كثیرون  َلن َیشَرَب َخمرًا وال َعظیمًا َأماَم الرَّ

وِح الُقُدس وهَو في َبْطِن ُأمِّه، وَیُردُّ َكثیرًا ِمن َبني  ُمسِكرًا، وَیمَتِلُئ ِمَن الرُّ

ُته، ِلَیعِطَف  ِإسرائیَل ِإلى الرَّبِّ إلِهِهم وَیسیُر َأماَمه وفیِه ُروُح إیلیَّا َوُقوَّ

ى ِحكَمِة اَألبرار، َفُیِعدَّ ِللرَّبِّ ِبُقلوِب اآلباِء على اَألبناء، وَیْهدَي الُعصاَة إل

   .دائماً والمجد هللا )). َشعبًا ُمتَأهِّباً 
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 ةرا ز

   اجلمعة

  )٢٠-١٤: ٦(با رك يا سيد : افسس من رسالة بولس الرسول اىل اهل

وُشدُّوا َأْقداَمكم الَحّق والَبسوا ِدْرَع الِبّر وُشدُّوا َأوساَطكم بِ ((انَهضوا ِإًذا 

، واحِملوا ُتْرَس اِإلیماِن في ُكلِّ حال، فِبه ))ِبشارِة السَّالمبالنَّشاِط ِإلعالِن 

یِر الُمشَتِعَلة واتَِّخذوا َلكم ُخوَذَة . َتسَتطیعوَن َأن ُتخِمدوا َجمیَع ِسهاِم الشِّرِّ

وح، َأي َكِلَمَة اهللالَخالص وَسی الِة . َف الرُّ َأقیموا ُكلَّ حیٍن َأنواَع الصَّ

وح، و ِلذِلَك تَنبَّهوا وَأحُیوا اللَّیَل ُمواِظبیَن على الدُّعاِء  والدُّعاِء في الرُّ

 ِبُجْرَأٍة ِسرَّ الِبشارة، غَ وَهَب لي َأن َأَتكلََّم وُأَبلِّ ِلَجمیع الِقدِّیسین وِلي َأیًضا ِلی

َعسى أن َأجُرَؤ على التَّْبشیِر ِبه . وفي َسبِیلها َأنا َسفیٌر ُمَقیٌِّد ِبالسَّالِسل

  .والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین. َأن َأَتَكلَّم كما َیِجبُ 

  )٢٠-١٨: ١( كرازة لوقا بربنا يسوع املسيح حبس جنيلإِ

ِبَم َأعِرُف هذا وَأنا : ((بمیالد یوحناالمالك لما بشره  قاَل َزكِریَّا ِللـَمالك 

َأنا ِجبرائیُل (( :َفَأجاَبُه الـَمالك)) َشیٌخ َكبیر، َوامَرَأتي طاِعَنٌة في السِّّن؟

القاِئُم لدى اهللا، ُأرِسلُت إلیَك ُألكلَِّمَك وُأَبشَِّرَك ِبهذه اُألمور وَسَتَظلُّ صاِمتًا، 

فال َتسَتطیُع الكالَم إلى َیوَم َیحُدُث ذلك، َألنََّك لم ُتؤِمْن ِبَأقوالي وهي َسَتِتمُّ 

   .دائماً والمجد هللا )). في َأواِنها



  

                                                     
  
 

١١ 
 

 ةرا ز

  السبت

  )٢٤-٢٠: ٤(با رك يا سيد : افسس لرسول اىل اهلمن رسالة بولس ا

ا َأنُتم فما هكذا َتعلَّمُتُم المسیح،ایها االخوة، أ ِإذا ُكنُتم ُأخبرُتم ِبه وفیه  مَّ

َأي َأن ُتقِلعوا عن سیَرِتكُم  َتلقَّیُتم َتْعلیًما ُمواِفًقا ِللَحقیَقِة الَّتي في یسوع،

وَأن َتَتجدَّدوا  لَّذي تُفِسُده الشََّهواُت الخاِدعة،اُألولى فَتخَلعوا اِإلنساَن الَقدیَم ا

وِحيّ  َفَتلَبسوا اِإلنساَن الَجدیَد الَّذي ُخِلَق على ُصورِة اِهللا  ِبَتَجدُِّد َأذهاِنكُم الرُّ

  .والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین. في الِبرِّ وَقداسِة الَحقّ 

  

  )٢٥-٢١: ١( الوق ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

بًا ِمن ِإبطاِئه في الـَمقِدس، فَلمَّا َخَرَج لم  كاَن الشَّعُب َینَتِظُر َزَكِریَّا، ُمَتَعجِّ

َیسَتِطْع َأن ُیَكلَِّمهم، َفعَرفوا َأنَّه رَأى ُرؤیا في الَمقِدس، وكاَن ُیخاِطُبهم 

وَبعَد . انَصَرَف ِإلى َبیِتهَفَلمَّا اَنَقضت َأیَّاُم ِخدَمِتِه . ِباِإلشاَرة، وَبِقَي َأخَرس

ِتلَك اَألیَّام َحَمَلِت امرَأُته َألیصابات، َفَكَتَمت َأمَرها َخمَسَة َأشُهر َوكانت 

هذا ما صَنَع الرَّبُّ إَليَّ َیوَم َنَظَر ِإَليَّ ِلُیزیَل َعنِّي العاَر (( :َتقوُل في َنفِسها

   .دائماً والمجد هللا )). َبیَن النَّاس

  



  

                                                     
  
 

١٢ 
 

 ةرا ز

  ثانياالسبوع ال

  االثنني

  )٦-٣: ١(با رك يا سيد : افسس من رسالة بولس الرسول اىل اهل

في  فَقد باَرَكنا كلَّ َبَرَكٍة روِحیَّة .تَبارَك الّلُه َأبو َربِّنا یسوَع المسیح

ِلَنكوَن في  ذِلك ِبَأنَّه اختاَرنا فیه َقبَل ِإنشاِء العاَلم السََّمواِت في الَمسیح

َأن َیتَبنَّانا ِبَیسوَع  وَقدََّر َلنا ُمنُذ الِقَدم ال َعیٍب في الَمحبَّةبِ  َنَظِره ِقدِّیسینَ 

الَّتي َأنَعَم ِبها عَلینا  على ما ارَتَضته َمشیَئُته ِللتَّْسبیِح ِبَمجِد ِنعَمِته المسیح

  .النعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امینو  .في الَحبیب

  )٢٣-١٨: ١( متى ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

َأمَّا َأصُل یسوَع المسیح فكاَن أنَّ َمریَم ُأمَّه، َلمَّا كاَنت َمْخطوبًة ِلُیوُسف، 

وِح الُقُدس وكان ُیوُسُف َزوُجها بارا�، . ُوِجَدت َقبَل َأن َیَتساكنا حاِمًال ِمَن الرُّ

ما َنوى ذلك حتَّى و  .َفَلْم ُیِرْد َأن َیشَهَر َأْمَرها، فعَزَم على َأن ُیطلَِّقها ِسّراً 

یا ُیوُسَف ابَن داود، ال َتَخْف : ((تراَءى له َمالُك الرَّبِّ في الُحلِم وقاَل له

وِح . َأن تَأِتَي ِبامَرَأِتَك َمریَم ِإلى َبیِتكَ  َن فیها هَو ِمَن الرُّ فِإنَّ الَّذي ُكوِّ

َشعَبه ِمن  الُقُدس، وسَتِلُد ابنًا فَسمِِّه یسوع، َألنَّه هَو الَّذي ُیَخلُِّص 

ها ِإنَّ : ((وكاَن هذا ُكلُّه ِلَیِتمَّ ما قاَل الرَّبُّ على ِلساِن النَِّبيّ  )).َخطایاهم

والمجد هللا )). اُهللا مَعنا(( َأيِ  ))الَعذراَء َتْحِمُل فَتِلُد ابنًا ُیسمُّوَنه ِعمَّانوئیل

   .دائماً 



  

                                                     
  
 

١٣ 
 

 ةرا ز

  الثالثاء

  )٩-٤: ٤(سيد با رك يا : فيليب من رسالة بولس الرسول اىل اهل

ُر الَقولَ ایها االخوة،  ِلُیعَرْف ِحلُمكم  .افَرحوا: ِإفَرحوا في الرَّبِّ داِئًما، ُأكرِّ

ال َتكونوا في َهمٍّ ِمن َأيِّ شيٍء كان،  .ِإنَّ الرَّبَّ َقریب. ِعنَد َجمیِع النَّاس

الِة والدُّع مْ كُ باتِ لْ بل في ُكلِّ شَيٍء ِلُترَفْع طِ  فِإنَّ  اِء مع الشُّْكر،ِإلى اِهللا ِبالصَّ

 .سالَم اِهللا الَّذي َیفوُق ُكلَّ ِإدراٍك َیحَفُظ ُقلوَبكم وَأْذهاَنكم في المسیِح یسوع

وَبعُد، َأیُّها اِإلخَوة، فُكلُّ ما كاَن َحّقًا وَشریًفا وَعاِدًال وخاِلًصا وُمسَتَحب�ا 

وما  .ذِلك َقدِّروه َحقَّ َقدره وَطیَِّب الذِّْكر وما كاَن َفضیلًة وَأْهًال ِللَمْدح، ُكلُّ 

، ُكلُّ ذلك  َتعلَّمتموه ِمني وَأَخذُتموه َعنِّي وَسِمعُتموه ِمنِّي وعاَینُتمو ِفيَّ

والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة  .اعَملوا ِبه، وإِلُه السَّالِم َیكوُن َمعكم

  .امین

  )٣١-٢٦: ١( لوقا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

لشَّهِر السَّاِدس، َأرَسَل اُهللا الـَمالَك ِجبرائیَل ِإلى َمدیَنٍة في الَجلیِل في ا

اْسُمها النَّاِصَرة، ِإلى َعْذراَء َمْخطوَبٍة ِلَرُجٍل ِمن َبیِت داوَد اسُمُه یوُسف، 

 إَفرحي، َأیَُّتها الـُممَتِلَئُة ِنْعَمًة،: ((فَدَخَل إَلیها َفقال. َواسُم الَعْذراِء َمرَیم

فداَخَلها ِلهذا الَكالِم اضطراٌب َشدیٌد وسَأَلت َنفَسها ما َمعنى )). الرَّبُّ َمَعكِ 

ال تخافي یا َمرَیم، فقد ِنلِت ُحظَوًة ِعنَد : ((فقاَل لها الـَمالك. هذا السَّالم

  .دائماً والمجد هللا . َفستحِملیَن وَتِلدیَن ابنًا فَسمِّیِه َیسوع. اهللا



  

                                                     
  
 

١٤ 
 

 ةرا ز

  االربعاء

  )٦-٣: ١(با رك يا سيد : قولسي س الرسول اىل اهلمن رسالة بول

 شُكُر اَهللا َأبا َربنِّا یسوَع المسیِح داِئًما، وَنحُن ُنصلِّي ِمن َأجِلُكم،ایها االخوة، ن

ِمن َأْجِل  َبعَد َأن َسِمْعنا بِإیماِنكم في المسیِح یسوع وِبَمَحبَِّتكم ِلَجمیِع الِقدِّیسین

فَقد َسِمعتُم ِبهذا الرَّجاِء في َكِلَمِة الَحّق، . في السََّمواتالرَّجاِء الَمْحفوِظ َلكم 

وَكما َأنَّها تُثِمُر َوتنَتِشُر في العاَلِم َأْجَمع، . الَّتي َوَصَلت ِإَلیكم َأي في الِبشارةِ 

فِهي كذِلَك تُثِمُر وَ تنَتِشُر فیما َبیَنكم ُمذ َسِمعتُم ِبِنعَمِة اِهللا وَعَرفُتموها َحقَّ 

  .والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین عِرَفة،المَ 

  

  )٣٨-٣١: ١( لوقا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

َفستحِملیَن . ال تخافي یا َمرَیم، فقد ِنلِت ُحظَوًة ِعنَد اهللا((:قاَل الـَمالك لمریم

َوُیولیه الرَّبُّ اِإللُه  وَتِلدیَن ابنًا فَسمِّیِه َیسوع َسیكوُن َعظیمًا َوابَن الَعِليِّ ُیدعى،

ر، َوَلن َیكوَن ِلُملِكه َعرَش َأبیه داود، وَیمِلُك على َبیِت َیعقوَب َأَبَد الدَّه

فَأجاَبها )) َكیَف َیكوُن هذا َوال َأعِرُف َرُجًال؟: ((َفقاَلت َمرَیُم ِللَمالك)) ِنهایة

وَح الُقُدَس َسینِزُل َعلیِك وُقدرَ : ((الـَمالك َة الَعِليِّ ُتَظلَِّلِك، ِلذِلَك َیكوُن ِإنَّ الرُّ

وها ِإنَّ َنسیَبَتِك َألیصابات قد َحِبَلت هي . الـَمولوُد ُقدُّوسًا َوابَن اِهللا ُیدعى

َأیضًا ِبابٍن في َشیخوَخِتها، وهذا هو الشَّهُر السَّاِدُس ِلِتلَك الَّتي كاَنت تُدعى 

ّب َفلَیُكْن لي : ((ت َمرَیمَفقالَ )). فما ِمن َشيٍء ُیعِجُز اهللا. عاِقراً  َأنا َأَمُة الرَّ

   .دائماً والمجد هللا . َوانصَرَف الـَمالُك ِمن ِعنِدها)). ِبَحَسِب َقْوِلكَ 



  

                                                     
  
 

١٥ 
 

 ةرا ز

  اخلميس

  )١٣-٩: ١(با رك يا سيد : قولسي من رسالة بولس الرسول اىل اهل

سوع لَیوِم الَّذي َسِمْعنا فیه بِإیماِنكم في المسیِح یُمنُذ اایها االخوة، 

، ال ِمن َأْجِل الرَّجاِء الَمْحفوِظ َلكم في السََّموات  وِبَمَحبَِّتكم ِلَجمیِع الِقدِّیسین

الِة ِمن َأجِلُكم وَنسَأُله َتعالى َأن َتمَتِلئوا ِمن َمعِرَفِة َمشیَئِته  َنُكفُّ عَن الصَّ

وِحي ِلَتسیروا سیرًة جَ  دیرًة ِبالرَّبِّ في ُكلِّ شَيٍء ِمَن الِحكَمِة واِإلدراِك الرُّ

یَن  ُتْرضیِه ُكلَّ الرِّضا وتُثِمروا ُكلَّ َعَمٍل صاِلح وَتْنموا في َمعِرَفِة اهللا، ُمَتقوِّ

ْبِر الَجمیل، وَتشكُروا اآلَب  ُكلَّ ُقوٍَّة ِبُقدَرِته الَعزیزة، على الثَّباِت التَّاّم والصَّ

فهو  .یسیَن ِمیراَثهم في النُّورَفِرحین َألنَّه َجَعَلكم َأْهًال َألن ُتشاِطروا الِقدِّ 

انا ِمن ُسْلطاِن الظُُّلمات وَنَقَلنا إلى َمَلكوِت ابِن ُمَحبَِّته والنعمة  .الَّذي َنجَّ

  .والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین
  

  )٤٥-٣٩: ١( لوقا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

. لى الَجَبل ِإلى َمدینٍة في َیهوذافي تلَك األَیَّام َقاَمت َمریُم فَمَضت ُمسِرَعًة إِ 

فَلمَّا َسِمَعت َألیصاباُت َسالَم . وَدَخَلت َبیَت َزَكِریَّا، َفَسلََّمت على َألیصابات

وِح الُقُدس،َفَهتََفت ِبَأعلى  َمرَیم، ارتََكَض الَجنیُن في َبطِنها، َوامَتَألت ِمَن الرُّ

ِمن َأیَن لي َأن تَأِتَیني  !باَرَكٌة ثََمَرُة َبطِنكِ َومُ ! ُمباَرَكٌة َأنِت في النِّساء: ((َصوِتها

ُأمُّ َربِّي؟ فما ِإن َوَقَع َصوُت َسالِمِك في ُأُذَنيَّ حتَّى ارتََكَض الَجنیُن ابِتهاجًا في 

   .والمجد هللا دائماً )). فَسَیِتمُّ ما َبَلغها ِمن ِعنِد الرَّبّ  :َبْطني َفطوبى ِلَمن آَمَنت



  

                                                     
  
 

١٦ 
 

 ةرا ز

  اجلمعة

  )٢٠-١٥: ١(با رك يا سيد : قولسي بولس الرسول اىل اهلمن رسالة 

ففیه ُخِلَق ُكلُّ شَيء . هو ُصوَرُة اِهللا الَّذي ال ُیرى وِبْكُر ُكلِّ َخلیَقةالمسیح 

ِممَّا في السََّمواِت وِممَّا في اَألْرض ما ُیرى وما ال ُیرى َأَأْصحاَب َعْرٍش 

هو َقْبَل ُكلِّ  .ُكلُّ شَيٍء ُخِلَق ِبه وَله نكانوا َأم ِسیاَدٍة َأم ِرئاسٍة َأم ُسْلطا

هو الَبْدُء  .أي َرأُس الَكنیسة وهو َرأُس الَجَسد. شَيء وِبه ِقواُم ُكلِّ شَيء

ِلیَُّة في ُكلِّ شَيء والِبْكُر ِمن َبیِن اَألموات فَقد َحُسَن َلدى  .ِلَتكوَن َله اَألوَّ

ُكلَّ موجود ِممَّا في  ُیصاِلَح ِبه وِمن َأجِله وَأن .َأن َیِحلَّ ِبه الَكماُل ُكلُّه اهللا

  .والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین .اَألْرِض وِممَّا في السََّموات

  

  )٥٠-٤٦: ١( لوقا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

َنَظَر ُتَعظُِّم الرَّبَّ َنْفسي وتَبَتِهُج روحي ِباِهللا ُمَخلِّصي َألنَّه : ((قاَلت َمرَیم

َسوَف ُتَهنُِّئني َبعَد الَیوِم َجمیُع اَألجیال َألنَّ الَقدیَر . ِإلى َأَمِته الَوضیعة

ُقدُّوٌس اسُمه وَرحَمُته ِمن جیٍل ِإلى جیٍل ِللذَّیَن : َصَنَع ِإليَّ ُأمورًا َعظیمة

   .والمجد هللا دائماً . َیَتّقوَنه

  

  



  

                                                     
  
 

١٧ 
 

 ةرا ز

  السبت

  )٢٩-٢٤: ١(رك يا سيد  با: قولسي من رسالة بولس الرسول اىل اهل

ُسرُّني اآلَن ما ُأعاني َألجِلكم فُأِتمُّ في َجَسِدي ما َنَقَص ِمن ایها االخوة، ی

َشداِئِد المسیح في َسبیِل َجَسِده الَّذي هو الَكنیسة، َألنِّي ِصرُت خاِدًما َلها 

ن ُأِتمَّ التَّْبشیَر ِبَحَسِب التَّدبیِر اِإللِهيِّ الَّذي ُوِكَل ِإَليَّ ِمن َأْجِلكم، وهو َأ

ِبذِلَك السِّرِّ الَّذي َظلَّ ًمْكتوًما َطواَل الدَُّهوِر واَألجیال وُكِشَف  بَكِلَمِة اهللا،

فَقد َأراَد اُهللا َأن ُیعِلَمهم أيَّ ِغًنى هو ِغنى َمْجِد ذِلَك السِّرِّ  الَیوَم ِلِقدِّیسیه،

ِبه ُنَبشُِّر فَنِعُظ ُكلَّ  .جاُء الَمْجدِعنَد الوثِنیِّین، َأي َأنَّ المسیَح فیكم وهو رَ 

. ِإنسان وُنعلُِّم ُكلَّ ِإنساٍن بُكلِّ ِحكَمة ِلَنجَعَل ُكلَّ ِإنساٍن كاِمًال في المسیح

والنعمة . وَألْجِل ذِلك َأتعُب وَأجاِهُد ِبَفْضِل ُقدَرِته الَّتي َتعَمُل ِفيَّ َعَمًال َقِوی�ا

  .نوالسالم مع جمیعكم یا اخوة امی

  

  )٥٦-٤٨: ١( لوقا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

َسوَف ُتَهنُِّئني َبعَد الَیوِم َجمیُع اَألجیال َألنَّ الَقدیَر َصَنَع ِإليَّ  :قاَلت َمرَیم

ُقدُّوٌس اسُمه وَرحَمُته ِمن جیٍل ِإلى جیٍل ِللذَّیَن َیَتّقوَنه َكَشَف : ُأمورًا َعظیمة

َحطَّ اَألقِویاَء عِن الُعروش . َشتََّت الـُمَتَكبِّریَن في ُقلوِبهمَعن ِشدَِّة ساِعِده ف

َأَشبَع الِجیاَع ِمَن الَخیرات واَألغِنیاُء صَرَفهم فاِرغین . ورَفَع الُوَضعاء

)). نَصَر َعبَده إسرائیل ذاِكرًا، كما قاَل آلباِئنا، َرحَمَته ِإلبراهیَم وَنْسِله ِلَألبد

. َألیصاباَت َنحَو َثالَثِة َأشُهر، ثُمَّ عاَدت ِإلى َبیِتها وَأَقاَمت َمریُم ِعندَ 

   .والمجد هللا دائماً 



  

                                                     
  
 

١٨ 
 

 ةرا ز

  االسبوع الثالث

  االثنني

  )١٧-١٢: ٣(با رك يا سيد : قولسي من رسالة بولس الرسول اىل اهل

اِن َأنتُُم الَّذیَن اختاَرهُم اُهللا فَقدََّسهم وَأحبَّهم، ِالَبسوا َعواِطَف الَحنایها االخوة، 

ْبر ِاحَتِملوا َبعُضكم َبعًضا، واصَفحوا َبعُضكم . واللُّْطِف والتَّواُضع والَوداعِة والصَّ

فكما َصَفَح َعنُكُم الرَّّب، ِاصَفحوا . عن َبعٍض ِإذا كاَنت َألَحٍد َشْكوى ِمَن اآلَخر

وْلَیُسْد ُقلوَبكم  .مالوالَبسوا َفوَق ذِلك ُكلِّه َثوَب الَمحبَّة فإنَّها ِرباُط الكَ . َأنتُم َأیًضا

وُكونوا . َسالُم المسیح، ذاَك السَّالُم الَّذي ِإَلیه ُدعیتُم ِلَتصیروا َجَسًدا واِحًدا

ِلتَنِزْل ِفیكم َكِلَمُة المسیِح واِفرًة ِلتُعلِّموا َبعُضكم َبعًضا وتَتباَدلوا . شاِكرین

َتسابیَح ِبكم شاِكرین ِبَمزامیَر و ُقلو  َرتِّلوا ِهللا ِمن َصمیمِ . النَّصیحَة ِبُكلِّ ِحكَمة

وَمْهما َیُكْن َلكم ِمن َقوٍل َأو ِفْعل، فْلَیُكْن ِباسِم الرَّبِّ یسوع . وَأناشیَد ُروِحیَّة

  .والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین .َتشُكروَن ِبه اَهللا اآلب

  )٦٣-٥٧ :١( لوقا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

اَأمَّا َألیص َفَسِمَع جیراُنها وَأَقاِرُبها . َتمَّ َزماُن ِوالَدِتها َوَضَعِت ابناً  ابات، َفَلمَّ

وَجاُؤوا في الَیوِم الثَّاِمِن . ِبَأنَّ الرَّبَّ َرِحَمها َرحَمًة َعظیمة، فَفِرحوا َمَعها

: ت ُأمُّه وقالتفَتَكلَّمَ . ِلَیِختنوا الطِّْفَل وَأرادوا َأن ُیَسمُُّوه َزَكِریَّا ِباسِم َأبیه

َلیَس في َقراَبِتِك َمن ُیدعى ِبهذا : ((قالوا لها)) ال، بل ُیَسمَّى یوَحنَّا((

وَسَألوا َأباه ِباِإلشاَرِة ماذا ُیریُد َأن ُیَسمَّى، َفَطَلَب َلوحًا وَكَتب )). اِالسم

بوا ُكلُّهم)) ِاسُمُه یوَحنَّا((    .والمجد هللا دائماً . فَتَعجَّ



  

                                                     
  
 

١٩ 
 

 ةرا ز

  الثالثاء

  )١٧-١٠: ٢٢( بارك يا سيد :ؤيا القديس يوحنامن ر

ففاِعُل اِإلثم فلَیفَعِل اِإلثَم َأیضًا، . نَّ الَوقَت قِد اقَتَربإ ایها االخوة،َ 

ْس َأیًضا، والبارُّ فْلَیعَمِل الِبرَّ َأیًضا، والِقدِّیُس فلَیَتَقدَّْس  والنَِّجُس فْلَیَتَنجَّ

َجزاِئَي الَّذي َأْجزي ِبه ُكلَّ واِحٍد ي هاَءَنذا آٍت على َعَجل، ومع. َأیًضا

ُل واآلِخر، والِبداَیُة والنِّهاَیة. على َقْدِر َعَمِله َأنا . َأنا اَألِلُف والیاء، واَألوَّ

َأنا َفرٌع . َیسوَع َأرَسلُت َمالكي ِلیشَهَد َلكم ِبهِذه اَألشیاِء في َشأِن الَكناِئس

یَُّته والَكوَكُب الزَّ  باحِمن داُوَد وُذرِّ وُح والَعروسی. اِهُر في الصَّ : قوُل الرُّ

وَمن كاَن َعْطشاَن فْلَیأِت، وَمن  ))!َتعالَ : ((َمن َسِمَع فلَیُقلْ  !))َتعالَ ((

اًنا   .والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین .شاَء فْلَیسَتِق ماَء الَحیاِة َمجَّ

  

  )٦٦-٦٤: ١( لوقا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

َتمَّ َزماُن ِوالَدِتها َوَضَعِت ابنًا فسمي یوحنا َفانَفَتَح َفُم   َأمَّا َألیصابات، َفَلمَّا

َفاْسَتولى الَخوُف على . ابیه زكریا ِلَوقِته َوانَطَلَق ِلساُنه فَتَكلََّم وباَرَك اهللا

َیهوِدیَِّة جیراِنِهم َأجَمعین، وَتَحدََّث النَّاُس ِبَجمیِع هذِه اُألموِر في ِجباِل ال

ما َعسى َأن : ((ُكلِّها وكاَن ُكلُّ َمن َیسَمُع ِبذِلَك َیحَفُظه في َقلِبه قائالً 

   .والمجد هللا دائماً  .َفِإنَّ َیـَد الرَّبِّ كاَنت َمَعه)) َیكوَن هذا الطِّْفل؟

   



  

                                                     
  
 

٢٠ 
 

 ةرا ز

  االربعاء

  )٤-٢: ١٥(بارك يا سيد  :من رؤيا القديس يوحنا

ٍر ُمخَتِلٍط ِبالنَّار، والَّذیَن َغَلبوا الَوحَش وصوَرَته رأیُت ِمثَل َبْحٍر ِمن ِبلَّو 

ُویَرتِّلوَن َنشیَد  وَعَدَد اسِمه قاِئمیَن على َبحِر الِبلَّور، َیحِملوَن ِكنَّاراِت اهللا

َعظیَمٌة َعجیَبٌة َأْعماُلَك َأیُّها : ((َعبِد الّلِه موسى وَنشیَد الَحَمِل فَیقولون

َمن ُتراه ال َیخاُف  .وَعدٌل وَحقٌّ ُسُبُلَك، یا َمِلَك اُألَمم الرَّبُّ اِإللُه القدیر

ُده یا َرّب؟ اسَمكَ  وستَأتي َجمیُع اُألَمِم فَتسُجُد . فَأنَت َوحَدَك ُقدُّوس وال ُیَمجِّ

والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة )) . َألنَّ َأْحكاَمَك قد َظَهَرت َأماَمكَ 

  .امین

  

  )٧٥-٦٧: ١( لوقا يح حبسب كرازةربنا يسوع املس جنيلإِ

وِح الُقُدس فَتَنبََّأ قالیوحنا  دَ لما ولِ  َتباَرَك الرَّبُّ : ((امَتَأل َأبوُه َزَكِریَّا ِمَن الرُّ

ِإلُه ِإسرائیل َألنَُّه افَتَقَد َشعَبه َوافَتداه َفَأقاَم َلنا ُمَخلِّصًا َقدیرًا في َبیِت َعبِده 

َمِن القدیمداُود َكما قاَل ِبِلساِن َأ ُیَخلُِّصنا ِمن : ِنبیاِئه اَألطهاِر في الزَّ

َأعداِئنا وَأیِدي َجمیِع ُمبِغضینا فَأظَهَر َرحَمَته آلباِئنا وَذَكَر َعهده الـُمَقدَّس 

ذاَك الَقَسَم الَّذي َأقَسَمه ألَبینا ِإبراهیم بَأن ُینِعَم عَلینا َأن َننُجَو ِمن َأیدي 

. َر خاِئفین ِبالتَّقوى والِبرِّ وَعیُنه َعَلینا، َطواَل َأیَّاِم َحیاِتناَأعداِئنا َفنعُبَده َغی

   .والمجد هللا دائماً 



  

                                                     
  
 

٢١ 
 

 ةرا ز

   اخلميس

با رك يا : قورنتس اىل اهلالثانية من رسالة بولس الرسول 

  )٤-١: ٦(سيد 

ا ُكنَّا َنعَمُل مَع اهللا، فِإنَّنا ُنناِشُدكم َأالَّ تَنالوا ِنعَمَة  اِهللا ِلَغیِر ایها االخوة، لمَّ

في َوقِت الَقبوِل اسَتَجبُتَك، وفي َیوِم الَخالِص ((: فِإنَّه َیقول .فاِئَدة

فها ُهَوذا اآلَن َوقُت الَقبوِل الَحَسن، وها ُهَوذا اآلَن َیوُم )) . َأَغثُتكَ 

فِإنَّنا ال َنجَعُل َألَحٍد َسَبَب َزلَّة، ِلَئالَّ َیناَل ِخدَمَتنا َلوم، بل  .الَخالص

ي ِبَأنُفِسنا في ُكلِّ َشيٍء على َأنَّنا َخَدُم اِهللا ِبثَباِتنا الَعظیمِ نُ  والنعمة  .َوصِّ

  .والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین

  

  )٨٠-٧٦: ١( لوقا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

وِح الُقُدس فَتَنبََّأ قالیوحنا  دَ لما ولِ  نَت َأیُّها وَأ: امَتَأل َأبوُه َزَكِریَّا ِمَن الرُّ

الطِّْفُل سُتدعى َنِبيَّ الَعِلّي َألنََّك َتسیُر َأماَم الرَّبِّ ِلُتِعدَّ ُطُرَقه وُتَعلَِّم َشعَبه 

ِتلَك َرحَمٌة ِمن َحناِن ِإلِهنا ِبها افَتَقَدنا الشَّاِرُق . الَخالَص ِبُغفراِن َخطایاهم

ِظالِل الـَموت ِلُیَسدَِّد ُخطانا ِمَن الُعلى فَقد َظَهَر ِللُمِقیمیَن في الظُّلَمِة وَ 

وَأقاَم في الَبراري ِإلى . وكاَن الطِّْفُل َیتَرَعرُع وَتشَتدُّ ُروُحه)) ِلَسبیِل السَّالم

   .والمجد هللا دائماً . َیوِم ُظهوِر َأمِره ِإلسرائیل



  

                                                     
  
 

٢٢ 
 

 ةرا ز

   اجلمعة

با رك يا : قورنتس اىل اهلالثانية من رسالة بولس الرسول 

  )٦-١: ٤(سيد 

بل َنُرفُض  االخوة، َأمَّا وَقد ُأَعِطینا ِتلَك الِخدَمَة َرحَمًة، فال تَْفُتُر ِهمَّتُنا،ایها 

اَألسالیَب الَخِفیََّة الشَّائنة، فال َنسُلُك ُطُرَق الَمكِر وال ُنَزوُِّر َكِلَمَة اهللا، بل ُنظِهُر 

فِإذا كاَنت ِبشارتُنا  .اهللالَحقَّ فُنَوصِّي بَِأنُفِسنا لدى ُكلِّ َضمیٍر ِإنساِنيٍّ َأماَم 

عن َغیِر الُمؤِمنیَن  َمحجوَبة، فِإنَّما هي َمحجوَبةٌ عِن السَّاِئریَن في َطریِق الَهالك،

الَّذیَن َأْعمى َبصاِئَرهم ِإلُه هِذه الُدْنیا، ِلَئالَّ ُیبِصروا نوَر ِبشارِة َمْجِد المسیح، وهو 

وما َنحُن ِإالَّ . ا، بل إلى یسوَع المسیِح الرَّبّ فَلْسنا َنْدعو إلى َأْنُفِسن .ُصورُة اهللا

هو )) ِلُیشِرْق ِمَن الظُّلَمِة ُنور((: فِإنَّ الّلَه الَّذي قال. َخَدٌم َلكم ِمن َأْجِل یسوع

الَّذي َأشَرَق في ُقلوِبنا ِلَیُشعَّ نوُر َمعِرَفِة َمْجِد الّله، ذِلَك الَمْجِد الَّذي على َوْجِه 

  .ة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امینوالنعم. المسیح

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٢٣ 
 

 ةرا ز

  

  

  )٦-١: ٣( لوقا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

في السََّنِة الخاِمَسَة َعْشَرَة ِمن ُحْكِم الَقیَصِر طیباریوس، ِإذ كاَن ُبنِطیوس 

بیالُطس حاِكَم الَیهودّیة، وهیروُدس َأمیَر الرُّبِع على اـلَجلیل، وفیِلبُّس َأخوُه َأمیَر 

الرُّبِع على ناِحَیِة ِإیطوِرَیَة وَطراخونیِطس، ولیسانیاس َأمیَر الرُّبِع على َأبیلینة،
 

فجاَء  وَحنَّاُن وَقیافا َعظیَمي الَكهََنة، كانت َكِلَمُة اِهللا إلى یوَحنَّا ْبِن َزَكِریَّا في الَبرِّیَّة

على ما ُكِتَب في  ٍة ِلُغفراِن الَخطایا،ِإلى ناِحَیِة اُألرُدنِّ ُكلِّها، ُینادي ِبَمعموِدیَِّة َتوبَ 

َأِعدُّوا َطریَق الرَّّب واجَعلوا  :َصوُت ُمناٍد في البرِّیَّة: ((ِسفِر َأْقواِل النَِّبيِّ َأشْعیا

ُكلُّ واٍد ُیرَدم وُكلُّ َجَبٍل وَتلٍّ ُیخَفض والطُُّرُق الـُمنَعِرَجُة تَُقوَّم والَوْعَرةُ . ُسُبَله َقویَمة

   .والمجد هللا دائماً )). وُكلُّ َبَشٍر َیرى َخالَص اهللا لُتَسهَّ 

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٢٤ 
 

 ةرا ز

  السبت

با رك يا : قورنتس اىل اهلاالوىل من رسالة بولس الرسول  

  )٩-١: ١(سيد 

ِمن بوُلَس الَّذي شاَء اُهللا َأن َیدُعَوه ِلَیكوَن، َرسوَل المسیح یسوع، وِمَن 

لى الَّذیَن ُقدِّسوا في المسیِح إلى َكنیسِة اِهللا في قوِرنُتس، إ اَألِخ ُسْتیِنس،

یسوع ِبَدعَوتِهم ِلَیكونوا ِقدِّیسین مع َجمیِع الَّذیَن ِیْدعوَن في ُكلِّ َمكاٍن ِباسِم 

عَلیُكُم النِّعَمُة والسَّالُم ِمن َلُدِن اِهللا َأبینا  ،َربِّنا یسوَع المسیح، َربِِّهم وَربِّنا

َهللا دائًما في َأمِركم على ما ُأوتیُتم ِمن ِإنِّي َأشُكُر ا: والرَّبُّ یسوَع المسیح

فَقد ُأْغنیُتم فیه ُكلَّ الِغنى في ُفنوِن الَكالِم  .ِنعَمِة اِهللا في المسیِح یسوع

حتَّى ِإنَّه ال ُیعِوُزكم َشيٌء  فقد ثََبَتت فیُكم َشهادُة المسیح، وَأْنواِع الَمعِرَفة،

وُهو الَّذي ُیثَبُِّتُكم  َربِّنا یسوَع المسیح، ِمَن الِهبات، وَأنُتم تَنَتِظروَن َتَجلِّيَ 

هو اُهللا َأمیٌن  .إلى النِّهاَیة حتَّى َتكونوا ِبال َعیٍب َیوَم َربِّنا یسوَع المسیح

والنعمة والسالم مع جمیعكم  .َدعاُكم إلى ُمشاَركِة َابِنه یسوَع المسیِح َربِّنا

  .یا اخوة امین

  

  



  

                                                     
  
 

٢٥ 
 

 ةرا ز

  

  )١٤-٧: ٣( لوقا كرازة ربنا يسوع املسيح حبسب جنيلإِ

یا َأوالَد : ((َیقوُل ِللُجموِع الَّتي َتخُرُج ِإَلیه ِلَتعَتِمَد َعن َیِدهیوحنا كاَن 

فَأثِمروا ِإذًا َثَمرًا َیُدلُّ  اَألفاعي، َمن َأراُكم َسبیَل الـَهَرِب ِمَن الَغَضِب اآلتي؟

فِإنِّي َأقوُل )). َأبانا هَو ِإبراهیم ِإنَّ : ((على َتوَبِتكم، وال ُتَعلِّلوا النَّْفَس قِائلین

هاهَي . َلكم ِإنَّ اَهللا قاِدٌر على أن ُیخِرَج ِمن هذِه الِحجاَرِة َأبناًء ِإلبراهیم

ذي الَفأُس على ُأصوِل الشََّجر، فُكلُّ شَجرٍة ال تُثِمُر َثَمرًا َطیِّبًا ُتقَطُع وُتلقى 

َمن كاَن ِعنَده : ((فَأجاَبهم)) ل؟فماذا َنعمَ : ((فَسَأله الـُجموع)). في النَّار

وَمن كاَن ِعَنده َطعام، . َقمیصان، َفلیقِسْمُهما َبیَنه وَبیَن َمن ال َقمیَص َله

یا : ((وَأتى ِإَلیه َأیضًا َبعُض الُجباِة ِلَیعَتِمدوا، فقالوا له)). َفلَیعَمْل َكذِلك

وَسَأله )) َر ِممَّا ُفِرَض َلكمال َتْجبوا َأكثَ : ((فقاَل َلهم)) ُمَعلِّم، ماذا َنعَمل؟

ال َتَتحاملوا على : ((فقاَل َلهم)) وَنحُن ماذا َنعَمل؟: ((َأیضًا َبعُض الـُجنود

   .والمجد هللا دائماً )). َأَحٍد وال َتظُلموا َأَحدًا، واْقَنعوا ِبَرواِتِبكم

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٢٦ 
 

 ةرا ز

  االسبوع الرابع

  االثنني

  )٩- ٦: ٢(با رك يا سيد : قورنتس اىل اهلاالوىل من رسالة بولس الرسول 

ایها االخوة، ِإنَّنا على ِحكَمٍة َنَتكلَُّم َبیَن الُمؤِمنیَن الرَّاشدین، وَلیَست  

وال، بل  بِحكَمِة هِذه الدُّْنیا وال ِبِحكَمِة ُرَؤساِء َهِذه الدُّْنیا، وَمصیُرُهم ِللزَّ

یَِّة الَّتي ظلَّت مكتوم ًة في الماضي، تلَك الَّتي َنَتكلَُّم على ِحكَمِة اِهللا الِسرِّ

ما لم َتَرهُ : ((فكما َوَرَد في الِكتاب. َأَعدَّها اُهللا َقبَل الدُّهوِر في َسبیِل َمْجِدنا

َعْیٌن وال َسِمَعت ِبه ُأُذٌن وال َخَطَر على َقْلِب َبَشر، ذلَك ما َأعدَّه اُهللا ِللَّذیَن 

  .امین والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة )).ُیِحبُّوَنه

  

  )٢٩-٢٧: ٣( يوحنا ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

َأنُتم . َلیَس َألحٍد َأن َیَأُخَذ َشیئًا لم ُیعَطه ِمَن السَّماء: ((َشِهَد یوَحنَّا قال

َمن . ِبَأنُفِسكم َتشَهدوَن ِلي ِبَأنِّي ُقلُت ِإنِّي َلسُت الَمسیح، بل ُمرَسٌل ُقدَّاَمه

وَأمَّا َصدیُق الَعریس الَّذي َیِقُف َیسَتِمُع . هَو الَعریسكاَنت َله الَعروس ف

والمجد هللا . فُهوذا َفَرحي قد َتمَّ . الَعریسِإَلیه فِإنَّه َیفَرُح َأشدَّ الَفَرِح ِلَصوِت 

   .دائماً 

  



  

                                                     
  
 

٢٧ 
 

 ةرا ز

  الثالثاء

  )٢١- ١٢: ٥(با رك يا سيد : تسالونيقي اىل اهلاالوىل من رسالة بولس الرسول 

ها اِإلخَوة، َأن ُتكِرموا الَّذیَن َیجَهدوَن َبیَنكم َویرَعوَنكم في الرَّبِّ َنسَأُلكم، َأیُّ  

عیشوا . وَأن ُتَعظِّموا َشأَنهم ِبُمنَتهى الَمحبَِّة ِمن َأْجِل َعَمِلِهم وَینَصحوَنكم،

 وُنناِشُدكم، َأیُّها اِإلخَوة، َأن َتنَصحوا الَّذیَن َیسیروَن سیرةً . ِبَسالٍم فیما بیَنُكم

َعفاء وَتصِبروا على َجمیِع  باِطلة وُتَشدِّدوا َقلیلي الِهمَّة وُتساِندوا الضُّ

ِإحَتِرسوا َأن ُیجاِزَي َأَحٌد َشر�ا ِبَشّر، بل ِلَیطُلِب الَخیَر داِئًما َبعُضكم  .النَّاس

وا ُأشُكر  ال َتُكفُّوا عن الصَّالة، ِإفَرحوا داِئًما،. ِلَبْعض واطُلبوه ِلَجمیِع النَّاس

وح،ال  .على ُكلِّ حال، فِتلَك َمشیَئُة اِهللا َلكم في المسیِح یسوع ال ُتخِمدوا الرُّ

ِإجَتِنبوا ُكلَّ َنوٍع  .بِل اخَتِبروا ُكلَّ َشيٍء وَتمسَّكوا ِبالَحَسن َتزَدروا النُُّبوَّات،

  .والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین. ِللشَّرّ 

  

  )٣٦-٣١: ٣( يوحنا سب كرازةربنا يسوع املسيح حب جنيلإِ

ِإنَّ الَّذي یأتي ِمَن َعُل هو َفوَق ُكلِّ َشيء والَّذي ِمَن : َشِهَد یوَحنَّا قال

ِإنَّ الَّذي یأتي ِمَن السَّماء . اَألرض ُهَو َأرِضّي یتكلَُّم ِبكالِم َأهِل اَألرض

ِبَل َشهاَدَته َأثَبَت َأنَّ َمن قَ  .شَهُد ِبما رَأى وَسِمع وما ِمن َأَحٍد َیقَبُل َشهاَدَتهیَ 

وَح . فِإنَّ الَّذي َأرَسَله اهللا یَتَكلَُّم ِبَكالِم اهللا. اَهللا َحقّ  ذِلَك ِبَأنَّ اَهللا َیَهُب الرُّ

َمن آَمَن . ِإنَّ اآلَب ُیِحبُّ االبن فَجَعَل ُكلَّ شيٍء في َیِده. ِبغیِر ِحساب

   .ائماً والمجد هللا د. ِباالبن فلُه الَحیاُة اَألبدیَّة



  

                                                     
  
 

٢٨ 
 

 ةرا ز

  االربعاء

  

  )٢١-١٦: ٢٢( من رؤيا القديس يوحنا، بارك يا سيد

َأنا . َأنا َیسوَع َأرَسلُت َمالكي ِلیشَهَد َلكم ِبهِذه اَألشیاِء في َشأِن الَكناِئس

باح یَُّته والَكوَكُب الزَّاِهُر في الصَّ وُح والَعروس. َفرٌع ِمن داُوَد وُذرِّ : یقوُل الرُّ

وَمن كاَن َعْطشاَن فْلَیأِت، وَمن  !))َتعالَ : ((ِمَع فلَیُقلْ َمن سَ !)) َتعالَ ((

اًنا یَة . شاَء فْلَیسَتِق ماَء الَحیاِة َمجَّ َأشَهُد َأنا ِلُكلِّ َمن َیسَمُع اَألْقواَل النََّبوِّ

ِإذا زاَد َأَحٌد عَلیها َشیًئا زاَده اُهللا ِمَن النََّكباِت  :الَّتي في هذا الِكتاب

وإِذا َأسَقَط َأَحٌد َشیًئا ِمن َأْقواِل ِكتاِب النُّبوَءِة . ي هذا الِكتابالَموصوَفِة ف

هذه، َأسَقَط اُهللا َنصیَبه ِمن َشَجَرِة الَحیاِة وِمَن الَمدیَنِة الُمَقدََّسِة اللَّتَیِن 

َأَجل، ِإنِّي : ((یقوُل الَّذي َیشَهُد ِبهذه اَألشیاء. ُوِصَفتا في هذا الِكتاب

عَلیكم َجمیًعا ِنعَمُة . َتعاَل، َأیُّها الرَّبُّ َیسوع! آمین)) . لآتٍ على َعجَ 

  .والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین! الرَّبِّ َیسوع

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٢٩ 
 

 ةرا ز

  

  )٢٥-١٨: ١( متى ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

وُسف، َأمَّا َأصُل یسوَع المسیح فكاَن أنَّ َمریَم ُأمَّه، َلمَّا كاَنت َمْخطوبًة ِلیُ 

وِح الُقُدس وكان ُیوُسُف َزوُجها بارا�، . ُوِجَدت َقبَل َأن َیَتساكنا حاِمًال ِمَن الرُّ

وما َنوى ذلك حتَّى . َفَلْم ُیِرْد َأن َیشَهَر َأْمَرها، فعَزَم على َأن ُیطلَِّقها ِسّراً 

 َتَخْف یا ُیوُسَف ابَن داود، ال: ((تراَءى له َمالُك الرَّبِّ في الُحلِم وقاَل له

وِح . َأن تَأِتَي ِبامَرَأِتَك َمریَم ِإلى َبیِتكَ  َن فیها هَو ِمَن الرُّ فِإنَّ الَّذي ُكوِّ

الُقُدس، وسَتِلُد ابنًا فَسمِِّه یسوع، َألنَّه هَو الَّذي ُیَخلُِّص َشعَبه ِمن 

ها ِإنَّ (( :وكاَن هذا ُكلُّه ِلَیِتمَّ ما قاَل الرَّبُّ على ِلساِن النَِّبيّ )). َخطایاهم

فلمَّا قاَم )). اُهللا مَعنا(( َأيِ  ))الَعذراَء َتْحِمُل فَتِلُد ابنًا ُیسمُّوَنه ِعمَّانوئیل

ُیوُسُف ِمَن النَّوم، َفعَل َكما َأمَره َمالُك الرَّبِّ فَأتى ِبامَرَأِته ِإلى َبیِته، على 

   .دائماً هللا والمجد . َأنَّه لم َیعِرْفها حتَّى وَلَدِت ابنًا فسمَّاه یسوع

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٣٠ 
 

 ةرا ز

  اخلميس

 با رك يا سيد: طيموثاوستلميذه من رسالة بولس الرسول االوىل اىل 

  )١٦-١٤:  ٤؛ ١٦: ٣(
  

وُأعِلَن باّرًا في  قد ُأظِهَر في الَجَسد(( :نَّ ِسرَّ التَّْقوى لَعظیمایها االخوة، إ

وح وَتراَءى ِللَمالِئَكة وُبشَِّر به ِعنَد الَوَثِنیِّین وُرِفَع  وِمَن ِبه في العاَلموُأ الرُّ

وِحیََّة الَّتي فیَك، ِتلَك الَّتي ِنلَتها  )).في الَمْجد وانت ال ُتْهِمِل الَموِهَبَة الرُّ

ِإصِرْف َهمََّك ِإلى ذِلَك وُكْن . ِبُنُبوٍَّة مع َوَضِع َجماعِة الشُّیوِخ َأیِدَیُهم عَلیكَ 

ِإنَتِبْه ِلَنْفِسَك وِلَتْعلیِمَك وواِظْب . النَّاس َله ُمالِزًما ِلَیظَهَر َتَقدُُّمَك ِلَجمیعِ 

والنعمة . على ذِلَك، فِإنََّك ِإذا َفَعلَت َخلَّصَت َنْفَسَك والَّذیَن َیسَتِمعوَن ِإَلیك

  .والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین

  

  

  )٥- ١: ١( يوحنا ةربنا يسوع املسيح حبسب كراز جنيلإِ

كاَن في الَبدِء  .َكِلَمُة كاَن َلدى اهللا والَكِلَمُة هَو اهللافي الَبدِء كاَن الَكِلَمة وال 

فیِه كاَنِت  .ِبه كاَن ُكلُّ َشيء وِبدوِنه ما كاَن َشيٌء ِممَّا كان .َلدى اهللا

 .والنُّوُر َیشِرُق في الظُُّلمات وَلم ُتدِرْكه الظُُّلمات الَحیاة والَحیاُة نوُر النَّاس

   .والمجد هللا دائماً 



  

                                                     
  
 

٣١ 
 

 ةرا ز

  اجلمعة

  )١٤- ١١: ٢(با رك يا سيد : طيطستلميذه من رسالة بولس الرسول اىل 

، َینبوُع الَخالِص ِلَجمیِع النَّاس، وهي ایها االخوة، لَقد َظَهَرت ِنعَمُة اهللا

ُتَعلُِّمنا أن َننِبَذ الُكْفَر وَشَهواِت الدُّْنیا ِلَنعیَش في هذا الدَّْهِر ِبَرزانٍة وَعْدٍل 

السَّعاَدَة الَمرُجوَّة وَتَجلَِّي َمْجِد ِإلِهنا الَعظیم وُمَخلِِّصنا  وَتْقوى، ُمنَتِظرینَ 

یسوَع المسیِح الَّذي جاَد ِبَنْفِسه ِمن َأْجِلنا ِلَیفَتِدَینا ِمن ُكلِّ ِإْثٍم وُیَطهَِّر َشْعًبا 

اِلَحة ا به َحریًصا على اَألعماِل الصَّ والنعمة والسالم مع جمیعكم یا  .خاص�

  .اخوة امین

  

  )١٣- ٦: ١(يوحنا  ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

جاَء شاِهدًا ِلَیشَهَد ِللنَّور َفُیؤِمَن  َظَهَر َرُجٌل ُمرَسٌل ِمن َلُدِن اهللا ِاْسُمه یوَحنَّا

كان . لم َیُكْن هو النُّور بل جاَء ِلَیشَهَد ِللنُّور .عن َشهادِته َجمیُع النَّاس

نیُر ُكلَّ ِإْنسان آِتیًا ِإلى العاَلم كاَن في العاَلم وِبه كاَن النُّوُر الَحّق الَّذي یُ 

ا الَّذیَن َقِبلوه . فما َقِبَله َأْهُل َبیِته. جاَء ِإلى َبیِته. العاَلم والعاَلُم َلم َیعِرْفهُ  َأمَّ

ال  فُهُم الَّذینَ  :وُهُم الَّذیَن ُیؤِمنوَن ِباسِمه فَقد َمكََّنهم َأْن َیصیروا َأْبناَء اهللا

والمجد هللا . ِمن َدٍم وال ِمن َرغَبِة َلْحٍم وال ِمن َرغَبِة َرُجل بل ِمَن اِهللا ُوِلدوا

   .دائماً 

  



  

                                                     
  
 

٣٢ 
 

 ةرا ز

   السبت

  )٧- ٤: ٣(با رك يا سيد : طيطستلميذه من رسالة بولس الرسول اىل 

َلمَّا َظَهَر ُلْطُف اِهللا ُمَخلِِّصنا وَمَحبَُّته ِللَبَشر،ایها االخوة، 
لى لم َینُظْر إِ  

َأعماِل ِبرٍّ عِمْلناها َنحُن، بل على َقْدِر َرَحَمِته َخلََّصنا ِبُغْسِل المیالِد 

وِح الُقُدسِ  الَّذي َأفاَضه عَلینا واِفًرا ِبَیسوَع المسیِح  الثَّاني والتَّجدیِد ِمَن الرُّ

َر ِبِنْعَمِته فَنصیَر، ِبَحَسِب الرَّجاء، َوَرَثَة  ُمَخلِِّصنا، . الَحیاِة اَألَبِدیَّةحتَّى ُنَبرَّ

  .والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین

  

  )١٨-١٤: ١(يوحنا  ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة جنيلإِ

الَكِلَمُة صاَر َبَشرًا فَسَكَن َبیَننا فرَأینا َمجَده َمجدًا ِمن َلُدِن اآلِب البٍن َوحید 

ِإنَّ اآلتَي  :هذا الَّذي ُقلُت فیه: ((تفَشِهَد له یوَحنَّا فهَ . ِملُؤه النِّعَمُة والَحقّ 

فِمن ِمْلِئه ِنْلنا ِبَأجَمِعنا وَقد ِنْلنا )). َبْعدي قد َتَقدََّمني َألنَّه كاَن ِمن َقْبلي

َألنَّ الشَّریَعَة ُأعِطَیت عن َیِد موسى وَأمَّا النِّعَمُة والَحّق . ِنعَمًة على ِنعَمة

ِإنَّ اَهللا ما رآُه َأحٌد قّط االبُن الَوحیُد الَّذي . فَقد َأتَیا عن َیِد یسوَع المسیح

  .دائماً والمجد هللا . في ِحْضِن اآلب هو الَّذي َأخَبَر َعنه

   



  

                                                 

  
 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                 

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٣٥ 
 

  دا ز

  )تذكار استشهاد اطفال بیت لحم(كانون االول  ٢٧

  )١٧-٩: ٧(بارك يا سيد : من رؤيا القديس يوحنا

ثیًرا ال َیسَتطیُع َأَحٌد َأن ُیحِصَیه، ِمن ُكلِّ ُأمٍَّة وَقبیَلٍة وَشعٍب َرَأیُت َجمًعا كَ 

وِلسان، وكانوا قائمیَن َأماَم الَعرِش وَأماَم الَحَمل، الِبسیَن ُحَلًال َبیضاء، 

الَخالُص : ((ِبَأیدیهم َسَعُف النَّخِل، وهم َیصیحوَن ِبَأعلى َأْصواِتهم فَیقولون

وكاَن َجمیُع الَمالِئَكِة قاِئمیَن َحوَل )) !الَعرِش وِللَحَمل لِهنا الجاِلِس علىإلِ 

الَعرِش والشُّیوِخ واَألْحیاِء اَألرَبَعة، فَسَقطوا على ُوجوِههم َأماَم الَعرِش 

لِهنا التَّْسبیُح والَمجُد والِحكَمُة والشُّكُر إلِ ! آمین: ((قاِئلین وَسَجدوا ِلّلهِ 

فخاَطَبني َأَحُد الشُّیوِخ )). !ُة َأَبَد الدُّهور آمینواِإلْكراُم والُقدَرُة والُقوَّ 

: فُقلُت َله  .))هؤُالِء الالَِّبسوَن الُحَلَل الَبیضاء، َمن هم وِمن َأیَن َأَتوا؟":قال

هؤُالِء ُهُم الَّذیَن َأَتوا ِمَن الَشدَِّة (( :فقاَل لي )).یا َسیِّدي، َأنَت َأعَلم((

ِلذلك هم َأماَم َعرِش اِهللا . َلهم وَبیَّضوها ِبَدِم الَحَملالُكْبرى، وَقد َغَسلوا ُحلَ 

فَلن َیجوعوا  َیعُبدوَنه َنهاًرا وَلیًال في َهیَكِله، والجاِلُس على الَعرِش ُیَظَلّلُهم،

َألنَّ الَحَمَل الَّذي في َوَسِط  وَلن َیعَطشوا وَلن َتلَفَحهُم الشَّمُس وال الَحّر،

دیهم ِإلى َینابیعِ ماِء الَحیاة، وسَیمَسُح اُهللا ُكلَّ َدمَعٍة الَعرِش سَیْرعاهم وسَیهْ 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة )) .ِمن ُعیوِنهم

  

  



  

                                                     
  
 

٣٦ 
 

  دا ز

  )١٨-١٦: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

َلمَّا رَأى هیروُدُس َأنَّ الَمجوَس َسِخروا ِمنه، اسَتشاَط َغَضبًا وَأرَسَل فَقتَل 

ُكلَّ ِطفٍل في َبیَت لحَم وَجمیِع َأراضیها، ِمِن ابِن َسَنَتْیِن فما دوَن ذلك، 

فتَّم ما قاَل الرَّبُّ على ِلساِن . ِبَحَسِب الَوْقِت الَّذي َتحقََّقه ِمَن الَمجوس

صوٌت ُسِمَع في الرَّامة ُبكاٌء وَنحیٌب َشدید راحیُل تبكي : ((النَِّبيِّ ِإْرِمیا

  )).د َأَبْت َأن َتَتعزَّى َألنَّهم زالوا عِن الُوجودعلى َبنیها وقَ 

  .والمجد هللا دائماً 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٣٧ 
 

  دا ز

  كانون االول ٢٨

  )١٣-١: ٥(با رك يا سيد : من رسالة القديس يوحنا الرسول االوىل

ُكلُّ َمن آَمَن ِبَأنَّ یسوَع هو المسیح فهو َمولوٌد هللا وُكلُّ َمن ایها االخوة،  

وَنعَلُم َأنَّنا ُنِحبُّ َأبناَء اهللا ِإذا ُكنَّا ُنِحبُّ  .بَّ الَمولوَد َله َأیًضاَأَحبَّ الواِلد َأحَ 

اهللا وَنعَمُل ِبَوصایاه َألنَّ َمحبََّة اِهللا َأن َنحَفَظ وصایاه وَلیَست َوصایاه ثَقیَلَة 

بة هو وما َغَلَب العاَلَم هذه الَغلَ . َألنَّ ُكلَّ ما ُوِلَد ِهللا َیغِلُب العاَلم الَحْمل

َمِن الَّذي َغَلَب العاَلم ِإن لم َیُكْن ذاَك الَّذي آَمَن ِبَأنَّ یسوَع هَو . ِإیماُننا

ال ِبَسبیِل الماِء  .هذا الَّذي جاَء ِبَسبیِل الماِء والدَّم یسوُع المسیح ابُن اهللا؟

وَح هو الحقّ . َوْحَده بل ِبَسبیِل الماِء والدَّم وُح َیشَهد َألنَّ الرُّ والَّذیَن  .والرُّ

وُح والماُء والدَّم وهؤُالِء الثَّالثُة ُمتَِّفقون :َیشَهدوَن ثالثة ُكنَّا َنقَبُل ِإذا  الرُّ

من آَمَن  .فَشهادُة اِهللا َأعَظم وَشهادُة اِهللا هي َأنَّه َشِهَد البِنهَشهادَة النَّاس 

َجَعَله كاِذًبا َألنَّه لم  وَمن لم ُیَصدِِّق اهللالشَّهادُة ِعنَده  كاَنت ِتلكَ  ِبابِن اهللا

َأنَّ اَهللا َوَهَب َلنا وهِذِه الشَّهادُة هي  .ُیؤِمْن ِبالشَّهادِة الَّتي َشِهَدها اُهللا البِنه

ه َمن كاَن َله االبُن كاَنت لَ  .الَحیاَة اَألبِدیَّة وَأنَّ هذِه الحیاَة هي في ابِنه

َكَتبُت ِإَلیكم ِبهذا ِلَتعَلموا  .ه الَحیاةَمن لم َیُكْن َله ابُن اهللا لم َتُكْن لَ . الَحیاة

والنعمة والسالم . َأنَّ الَحیاَة اَألَبِدیََّة َلكم أنتُُم الَّذیَن ُیؤِمنوَن ِباسِم ابِن اهللا

  .امین. مع جمیعكم یا اخوة



  

                                                     
  
 

٣٨ 
 

  دا ز

  

  )٢٠-١٥: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا 

َهُلمَّ : ((سَّماِء، قاَل الرُّعاُة َبعُضُهم ِلَبعضِإلى ال ا انَصَرَف الـَمالِئَكُة َعنَلمَّ 

وجاؤوا )). ِبنا ِإلى َبیَت َلحم، َفَنَرى ما َحَدَث، ذاَك الَّذي َأخَبَرنا ِبه الرَّبّ 

وَلـمَّا َرَأوا . ُمسرعین، فَوَجدوا مریَم ویوُسَف والطِّفَل ُمضَجعًا في الـِمذَود

َفَجمیُع الَّذین َسِمعوا . ذلك الطِّْفل ذلَك جَعلوا ُیخِبروَن ِبما قیَل َلهم في

بوا ِممَّا قالوا َلهم وكاَنت َمریُم َتحَفُظ َجمیَع هذِه اُألمور،  الرُّعاَة َتَعجَّ

دوَن اهللا وُیَسبِّحوَنه على ُكلِّ ما . وَتتََأمَُّلها في َقلِبها وَرَجَع الرُّعاُة وهم ُیَمجِّ

  . دائماً والمجد هللا. َسِمعوا وَرَأوا َكما قیَل َلهم

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٣٩ 
 

  دا ز

  كانون االول ٢٩

  )٤- ١: ١(با رك يا سيد : من رسالة القديس يوحنا الرسول االوىل

ذاك الَّذي كاَن ُمنُذ الَبْدء ذاك الَّذي َسِمعناه ذاك الَّذي َرَأیناُه ِبَعیَنینا ذاَك 

َرت فَرَأینا َألنَّ الَحیاَة َظهَ  ،ِمن َكِلَمِة الَحیاةوَلَمَسْته َیدانا  الَّذي تََأمَّلناه

ذاَك  الَّتي كاَنت َلدى اآلب فَتجلَّت َلنا وَنشَهد وُنَبشُِّركِم ِبتلَك الَحیاِة اَألبِدیَّةِ 

ُنَبشُِّركم ِبه َأنتم َأیًضا ِلَتكوَن َلَكم َأیًضا ُمشارَكٌة مَعنا  ،الَّذي َرَأیناه وَسِمعناه

نَّنا َنُكتُب ِإَلیكم ِبذِلك وإِ  .وَالبِنه یسوَع المسیح وُمشاركتُنا هي ُمشاركٌة ِلآلب

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. ِلَیكوَن َفَرُحنا تام�ا

  

  )١٧-١٢: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

َبعَد الَجالِء ِإلى باِبل َیُكْنیا وَلَد : نسب یسوع المسیح ابن داود ابن ابراهیم

َزُربَّاَبل وَزُربَّاَبل وَلَد َأبیهود وَأبیهود وَلَد َأْلیاقیم َشَأْلتَئیل وَشَأْلتَئیل وَلَد 

وَأْلیاقیم وَلَد عازور وعازور وَلَد صادوق وصادوق وَلَد آخیم وآخیم وَلَد 

َأِلیهود وَأِلیهود وَلَد َأِلعاَزر وَأِلعاَزر وَلَد َمتَّان وَمتَّان وَلَد َیْعقوب وَیْعقوب 

 .تي ُوِلَد ِمنها یسوع وهو الَّذي ُیقاُل له المسیحوَلَد یوُسف َزوَج َمریَم الَّ 

فَمْجموُع اَألجیاِل ِمن ِإبراهیَم ِإلى داود َأربعَة عَشَر جیًال، وِمن داوَد ِإلى 

الَجالِء ِإلى باِبل َأربعَة عَشَر جیًال، وِمَن الَجالِء ِإلى باِبل ِإلى المسیح 

  .والمجد هللا دائماً . َأربعَة عَشَر جیالً 



  

                                                     
  
 

٤٠ 
 

  دا ز

  نون االولكا ٣٠

  )١٤- ٧: ٤(با رك يا سيد : من رسالة القديس يوحنا الرسول االوىل

ِحبٍّ َأیُّها األِحبَّاء، فْلُیِحبَّ َبعُضنا َبعًضا َألنَّ الَمَحبََّة ِمَن اهللا وُكلَّ مُ  

ما  .َمن ال ُیِحّب لم َیعِرِف اهللا َألنَّ الّلَه َمحبَّة .َمولوٌد هللا وعارٌف ِباهللا

َمحبَُّة اِهللا َبیَننا هو َأنَّ اَهللا َأرَسَل ابَنه الَوحیَد ِإلى العاَلم ِلَنْحیا َظَهَرت ِبه 

َأحَبْبنا اهللا بل هو َأَحبَّنا وما َتقوُم َعَلیه الَمَحبَّة هو َأنَّه َلسنا َنحُن  .ِبه

ذا الُحّب َأیُّها اَألِحبَّاء ِإذا كاَن اُهللا قد َأحبَّنا ه. فَأرَسَل ابَنه َكفَّارًة ِلَخطایانا

فِإذا َأَحبَّ . ِإنَّ اَهللا ما عاَیَنه َأَحٌد َقطّ . فعَلینا َنحُن َأن ُیِحبَّ َبعُضنا َبعًضا

وَنعِرُف َأنَّنا فیه ُنقیُم . وَمَحبَُّته فینا ُمكَتِمَلة َبعُضنا َبعًضا فاهللا فینا ُمقیمٌ 

ا وَنشَهد َأنَّ اآلَب َأرسَل وَنحُن عاَینَّ  .وَأنَّه ُیقیُم فینا ِبَأنَّه ِمن ُروِحه َوَهَب لنا

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. ابَنه ُمَخلًِّصا ِللعاَلم

  

  )١٥-١٣: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

انَصَرفوا في و ، في الُحلِم َأالَّ َیرِجعوا ِإلى هیروُدسالمجوس  ىُأوِحَي ِإل لما

ِلیوُسَف في  َتراَءى َمالُك الرَّبِّ  همَبعَد انِصرافِ ف ،َطریٍق آَخَر ِإلى ِبالِدهم

ُقم َفُخِذ الطِّْفَل وُأمَّه واهُرْب ِإلى ِمْصر وَأِقْم ُهناَك َحتَّى : (( الُحلِم وقاَل له

فقاَم فَأَخَذ الطِّْفَل . ))ُأْعِلَمك، َألنَّ هیروُدَس َسَیْبَحُث عِن الطِّفِل ِلُیهِلَكه

 لى َوفاِة هیروُدس، ِلَیِتمَّ ما قالَ فَأقاَم ُهناَك إِ . ِإلى ِمصر وُأمَّه َلیًال وَلَجَأ

  .والمجد هللا دائماً  .))ِمن ِمصَر َدَعوُت ابني(( :الرَّبُّ على ِلساِن النَِّبيّ 



  

                                                     
  
 

٤١ 
 

  دا ز

  كانون االول ٣١

  )٢١- ١٥: ٤(با رك يا سيد : من رسالة القديس يوحنا الرسول االوىل

وَنحُن  . فاُهللا فیه ُمقیٌم وهو ُمقیٌم في اهللاَمن َشِهَد ِبَأنَّ یسوَع هو ابُن اهللا

اُهللا َمحبَّة فَمن َأقاَم في . َعَرْفنا المحبََّة الَّتي ُیظِهُرها اُهللا َبیَننا وآمنَّا ِبها

واكِتماُل الَمحبَِّة ِبالنََّظِر ِإَلینا َأن َتكوَن  .الَمَحبَِّة َأقاَم في اهللا وَأقاَم اُهللا فیه

ال  كذلك َنكوُن في هذا العاَلموِم الدَّینونة فكما َیكوُن هو ِلیَ  َلنا الطَُّمأنیَنةُ 

َخوَف في الَمحبَّة بِل الَمحبَُّة الكاِملُة َتْنفي َعنها الَخوف َألنَّ الَخوَف َیْعني 

 َأمَّا َنحُن فِإنَّنا ُنِحّب َألنَّه .الِعقاب وَمن َیَخْف لم َیُكْن كاِمًال في الَمَحبَّة

وهو ُیبِغُض َأخاه  ))ِإنِّي ُأِحبُّ اهللا((: ِإذا قاَل َأَحد .َأن ُنِحبَّه َأَحبَّنا َقبلَ 

كاَن كاِذًبا َألنَّ الَّذي ال ُیِحبُّ َأخاه وهو َیراه ال َیسَتطیُع َأن ُیِحبَّ اَهللا وهو 

َمن َأَحبَّ اَهللا فْلُیِحبَّ َأخاه : ِإَلیُكُم الَوِصیََّة الَّتي َأَخْذناها عنه .ال َیراه

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .یًضاَأ

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٤٢ 
 

  دا ز

  

  )٢٣-١٩: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

ما إن ُتُوفَِّي هیروُدس حتَّى تراَءى مالُك الرَّبِّ في الُحلِم ِلُیوُسَف في 

د ُقْم َفُخِذ الطِّْفَل وُأمَّه واذَهْب ِإلى َأرِض ِإسرائیل، فق(( :ِمصَر وقاَل له

فقاَم فَأخَذ الطِّْفَل وُأمَّه وَدَخَل َأرَض . ))ماَت َمن كاَن ُیریُد ِإهالَك الطِّْفل

َلِكنَّه َسِمَع َأنَّ َأرِخالَُّوس خَلَف َأباُه هیروُدَس على الَیهوِدیَّة، . ِإسرائیل

. فُأوِحَي ِإلیه في الُحلم، فلَجَأ ِإلى ناِحَیِة الَجلیل. فخاَف َأن َیذَهَب ِإلیها

جاَء َمدینًة ُیقاُل لها النَّاِصرة فَسكَن فیها، ِلَیِتمَّ ما قیَل على ِلساِن و 

  .والمجد هللا دائماً  .ِإنَّه ُیدعى ناِصرّیاً : األَنِبیاء

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٤٣ 
 

  دا ز

  كانون الثاني ٢

  )٢١- ١٨: ٥(با رك يا سيد : من رسالة القديس يوحنا الرسول االوىل

لِكنَّ الَمولوَد ِهللا  .ِلَد ِهللا ال َیخطَأَنعَلُم َأنَّ ُكلَّ َمن وُ  ایها االخوة، نحن

یر َنحُن َنعَلُم َأنَّنا ِمَن اهللا وَأمَّا العاَلُم فُهو ُكلُّه َتحَت  .َیحَفُظه فال َیَمسُّه الشِّرِّ

یر وَنعَلُم َأنَّ ابَن اِهللا َأتى وَأنَّه َأْعطانا َبصیرًة ِلَنعِرَف ِبها . َوْطَأِة الشِّرِّ

هذا هو اِإللُه الَحقُّ . َحقِّ ِإذ َنحُن في ابِنه یسوَع الَمسیحَنحُن في ال. الَحقّ 

، ِاحَذروا اَألْصنام. والَحیاُة اَألبِدیَّة والنعمة والسالم مع جمیعكم یا  !یا َبِنيَّ

  .امین. اخوة

  

  )٣٢-٢٥: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا 

ِسمعان، َینَتظُر الَفَرَج ِإلسرائیل، كاَن في ُأوَرَشلیَم َرُجٌل بارٌّ َتقيٌّ اسُمه 

وُح الُقُدُس ناِزٌل عَلیه وُح الُقُدُس قد َأوحى ِإَلیه َأنَّه ال َیرى . والرُّ وكاَن الرُّ

وح. الموَت َقبَل َأن ُیعاِیَن َمسیَح الرَّبّ  ولـّما . فَأتى الـَهیَكَل ِبداِفٍع ِمَن الرُّ

یا َعنُه ما َتفِرُضه الشَّریَعة، َحَمله َعلى َدَخَل ِبالطِّفِل َیسوَع َأَبواه، ِلُیَؤدِّ 

اآلَن ُتطِلُق، یا َسیِّد، َعبَدَك ِبَسالم، َوْفقًا ِلَقْوِلَك (( :ِذراَعیِه َوباَرَك اَهللا فقال

فَقد َرَأت َعیناَي خالَصَك الَّذي َأعَدَدته في سبیِل الشُّعوِب ُكلِّها ُنورًا َیَتَجلَّى 

  .والمجد هللا دائماً . ))ْعِبَك ِإسرائیلِللَوثَِنیِّین وَمجدًا ِلشَ 



  

                                                     
  
 

٤٤ 
 

  دا ز

  كانون الثاني ٣

  )٧- ٢: ١(با رك يا سيد : من رسالة القديس يوحنا الرسول االوىل

الَّتي كاَنت َلدى  الَحیاَة َظَهَرت فَرَأینا وَنشَهد وُنَبشُِّركِم ِبتلَك الَحیاِة اَألبِدیَّةِ 

ُنَبشُِّركم ِبه َأنتم َأیًضا ِلَتكوَن  ،هذاَك الَّذي َرَأیناه وَسِمعنا اآلب فَتجلَّت َلنا

وَالبِنه یسوَع  َلَكم َأیًضا ُمشارَكٌة مَعنا وُمشاركتُنا هي ُمشاركٌة ِلآلب

ِإلیكُم الَبالَغ الَّذي . وإِنَّنا َنُكتُب ِإَلیكم ِبذِلك ِلَیكوَن َفَرُحنا تام�ا .المسیح

َلنا ((: فِإذا ُقْلنا .َم فیهِإنَّ اَهللا نوٌر ال َظال: سِمعناه ِمنه ونخِبُركم به

وَأمَّا  .ونحُن َنسیُر في الظَّالم ُكنَّا كاِذبیَن وَلم َنعَمْل ِللَحقّ  ))ُمشاَركٌة مَعه

، ِإذا ِسْرنا في النُّور كما َأنَّه هو في النُّور فَلنا ُمشاَركٌة بعُضنا مع َبعض

لسالم مع جمیعكم یا والنعمة وا .وَدُم یسوَع ابِنه ُیَطهُِّرنا ِمن ُكلِّ َخطیَئة

  .امین. اخوة

  

  )٣٥-٣٣: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا  

: وباَرَكهما ِسمعان، ثُمَّ قاَل ِلَمرَیَم ُأمِّه. كاَن َأبوه وُأمُُّه َیعَجباِن ِممَّا ُیقاُل فیه

رائیل وآَیًة ها ِإنَّه ُجِعَل ِلسُقوِط َكثیٍر ِمَن النَّاس وِقیاِم َكثیٍر ِمنُهم في ِإس((

وَأنِت سَینُفُذ َسیٌف في َنْفِسِك ِلَتنَكِشَف اَألفكاُر َعن ُقلوٍب . ُمَعرَّضًة ِللرَّْفض

  .والمجد هللا دائماً . ))كثیرة

  



  

                                                     
  
 

٤٥ 
 

  دا ز

  كانون الثاني ٤

  )٢٥- ٢٠: ٢(با رك يا سيد : من رسالة القديس يوحنا الرسول االوىل

لم  .َة ِمَن الُقدُّوس وَتعِرفوَن َجمیًعاَأَما َأنُتم فَقد َقِبلتُم الِمْسحَ ایها االحباء، 

وَأنَّه ما ِمن ِكذَبٍة َتأتي الَحّق بل َأنَّكم َتعِرفوَنه  َأكُتْب ِإَلیكم َأنَّكم ال َتعِرفونَ 

ُینِكُر َأنَّ یسوَع هو المسیح؟ َمِن الَكذَّاُب ِإن لم َیكْن ذاَك الَّذي  .ِمَن الَحقّ 

ال ذلك الَّذ ُكلُّ َمن َأنَكَر اِالْبَن  .ي ُینِكُر اآلَب واِالْبنهذا هو المسیُح الدَّجَّ

ا َأنُتم َفْلَیْثُبْت فیكم . َمن َشِهَد ِلالْبن كاَن اآلُب مَعه. لم َیُكِن اآلُب مَعه َأمَّ

فِإن ثََبَت فیكم ما َسِمعتُموه ُمنُذ الَبْدء ثََبتُّم َأنُتم  .ما َسِمعُتموه ُمنُذ الَبْدء

ِإنَّها ذي وَعَدنا ِإیَّاه هو ِبَنفِسه ذلك هو الَوْعُد الَّ  :آلبَأیضا في اِالْبِن وفي ا

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .الَحیاُة اَألَبِدیَّة
  

  )٤٠-٣٦: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا 

ي السِّّن، كاَنت ُهناَك َنِبیٌَّة هَي َحنَُّة ابَنُة فانوئیل ِمن ِسْبِط آِشر، طاِعَنٌة ف

عاَشت َمَع َزوِجها َسبَع َسَنواٍت ثُمَّ َبِقَیت َأرَمَلًة َفَبَلَغِت الرَّاِبَعَة والثَّمانیَن ِمن 

وِم والصَّالِة َلیَل َنهار فَحَضَرت . ُعمِرها، ال تُفاِرُق الـَهیَكل، ُمَتَعبَِّدًة ِبالصَّ

َأمِر الطِّفِل ُكلَّ َمن كاَن في ِتلَك السَّاَعة، وَأَخَذت َتحَمُد اهللا، وُتَحدُِّث بِ 

ّب، ابوه وامه وَلـمَّا َأَتمَّا . َینَتِظُر افِتداَء ُأوَرَشلیم َجمیَع ما َتفِرُضه َشریَعُة الرَّ

وكاَن الطِّْفُل َیَتَرَعرُع وَیشَتدُّ ُمْمَتِلئًا . َرَجعا ِإلى الَجلیل ِإلى َمدیَنِتِهما النَّاِصرة

  .والمجد هللا دائماً . یهِحكَمة، وكانت ِنعمُة اِهللا علَ 



  

                                                     
  
 

٤٦ 
 

  دا ز

  كانون الثاني ٥

  )٧- ١: ٣(با رك يا سيد : من رسالة القديس يوحنا الرسول االوىل

نا ِبها اآلب ِلُندَعى َأبناَء اهللا وإِنَّنا َنْحُن كذِلك ِإذا . ُأنُظروا َأيَّ َمحبٍَّة َخصَّ

ء َنحُن ُمنُذ اآلَن َأبناُء اهللا َأیُّها اَألِحبَّا .فَألنَّه لم َیعِرْفهَیعِرُفنا كاَن العاَلُم ال 

َنحُن َنعَلُم َأنَّنا ُنصِبُح ِعنَد ُظهوِره . وَلم ُیظَهْر حتَّى اآلن ما َسَنصیُر ِإلیه

ُكلُّ من كاَن َله هذا الرَّجاُء فیه َطهََّر َنْفَسه . َأشباَهه َألنَّنا َسَنراه كما هو

ارَتكَب اِإلْثم َألنَّ الَخطیَئَة  ُكلُّ َمِن ارَتَكَب الَخطیَئةَ  .كما َأنَّه هو طاهر

ُكلُّ َمن ثََبَت  .َتعَلموَن َأنَّه قد َظَهَر ِلُیزیَل الَخطایا وال َخطیَئَة َله .هي اِإلْثم

، ال ُیضلَّنَّكم َأَحد .فیه ال َیخَطأ وُكلُّ َمن َخِطَئ لم َیَرُه وال َعرَفه : یا َبِنيَّ

والنعمة والسالم مع جمیعكم یا  .هو بارّ  َمن َعِمَل الِبرَّ كاَن بار�ا كما َأنَّه

  .امین. اخوة

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٤٧ 
 

  دا ز

  )٥٢-٤١: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا 

فَلمَّا َبَلَغ . َیذَهباِن ُكلَّ َسَنٍة ِإلى ُأوَرَشلیَم في عیِد الِفْصحیسوع  كاَن َأَبوا

َفَلمَّا انَقَضت . ِة في العیداْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنة، َصِعدوا ِإَلیها َجْریًا على السُّنَّ 

بيُّ یسوُع في ُأوَرَشلیم، ِمن َغِیر َأن َیعَلَم َأَبواه . َأیَّاُم العیِد وَرَجعا، َبقَي الصَّ

وكانا َیُظنَّاِن َأنَّه في القاِفلة، َفسارا َمسیَرَة َیوٍم، ثُمَّ َأخذا َیبَحثاِن َعنُه ِعنَد 

َفوجداُه . جداه، َرَجعا ِإلى ُأوَرَشلیَم َیبَحثاِن عنهفَلمَّا َلم یَ . اَألقاِرِب والـَمعاِرف

. َبعَد َثالَثِة َأیَّاٍم في الـَهیَكل، جاِلسًا َبیَن الُمَعلِّمین، َیسَتِمُع ِإَلیهم ویسَأُلهم

ا َأبَصراه . وكاَن َجمیُع َساِمعیِه ُمعَجبیَن َأَشدَّ اِإلعجاِب ِبَذكاِئه وَجواباِته فَلمَّ

، ِلَم َصَنعَت ِبنا ذلك؟ فَأنا وَأبوَك َنبَحُث : ((ه ُأمُّهَدِهشا، فقاَلت لَ  یا ُبَنيَّ

وِلَم َبحثُتما َعنِّي؟ َألم َتعَلما َأنَّه َیِجُب َعليَّ : ((فقاَل َلُهما)) َعنَك ُمَتَلهَِّفْین

ُثمَّ َنزَل َمَعهما، وعاَد ِإلى . فَلم َیفَهما ما قاَل َلهما)) ؟َأن َأكوَن ِعنَد َأبي

. اِصَرة، وكاَن طاِئعًا َلُهما، وكاَنت ُأمُّه َتحُفُظ ِتلَك اُألموَر ُكلَّها في َقلِبهاالنَّ 

والمجد . وكاَن یسوُع َیتسامى في الِحكَمِة والقاَمِة والُحْظَوِة ِعنَد اِهللا والنَّاس

  .هللا دائماً 

  

  



  

                                                     
  
 

٤٨ 
 

  دا ز

  االول من الدنح االحدااليام اليت تلي عيد الدنح اىل 

  كانون الثاني ٧

  )٧-١: ١(بارك يا سيد : الة بولس الرسول اىل اهل رومامن رس

 ِمن بوُلَس َعْبِد المسیِح یسوع ُدِعَي ِلَیكوَن َرسوًال وُأفِرَد ِلُیعِلَن ِبشارَة اهللا،

 ِتلَك الِبشارَة الَّتي َسَبَق َأن َوَعَد ِبها على َألِسَنِة َأنِبیاِئه في الُكُتِب الُمَقدَّسة،

وُجِعَل ابَن  ُوِلَد ِمن َنْسِل داُوَد ِبَحَسِب الطَّبیعِة الَبَشِریَّة، في َشأِن ابِنه الَّذي

اِهللا في الُقدَرِة، ِبَحَسِب روِح الَقداسة، ِبِقیامِته ِمن َبیِن اَألموات، َأال وهو 

طاَعِة  إلىِبه ِنْلنا النِّعَمَة ِبَأن َنكوَن رسوًال، فَنهِدَي  .یسوُع المسیُح رّبنا

وَأنتُم َأیًضا ِمنها، َأنُتُم الَّذیَن  اُألَمِم الَوثَِنیَّة، ِإكراًما السِمه، اِإلیماِن َجمیعَ 

یَن  إلى َجمیِع َأِحبَّاِء اِهللا الَّذیَن في ُرومة، إلى. َدعاُهم یسوُع المسیح الَمدُعوِّ

سوَع عَلیُكُم النِّعَمُة والسَّالُم ِمن َلُدِن اِهللا َأِبینا والرَّبِّ ی. ِلَیكونوا ِقدِّیسین

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. المسیح

  

  

  



  

                                                     
  
 

٤٩ 
 

  دا ز

  

  )٢٨-١٩: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحنا  

هذه َشهاَدُة یوَحنَّا، ِإذ َأرَسَل ِإَلیه الَیهوُد ِمن ُأوَرَشلیَم َبعَض الَكَهَنِة 

َلسُت : ((، ِاعَتَرفَ فاعَترَف وَلم ُینِكْر )) ؟َمن َأنتَ : ((والالَِّوّییَن َیسَألوَنه

 )).َلسُت ِإیَّاه: ((قال)) ؟َأَأنَت ِإیِلیَّا ؟َمن َأنَت ِإذاً : ((فسَألوه. ))المسیح

َمن َأنَت فَنحِمَل الَجواَب ِإلى : ((فقالوا له !))ال: ((َأجابَ )) ؟َأَأنَت النَِّبيّ ((

یَّةَأنا َصوُت مُ : ((قال)) ماذا َتقوُل في َنفِسَك؟ ؟الَّذیَن َأرَسلونا  :ناٍد في الَبرِّ

موا َطریَق الرَّبّ  وكاَن الُمرَسلوَن ِمَن )). َكما قاَل النَِّبيُّ َأَشْعیا. َقوِّ

یِسیِّین، فَسَألوُه َأیضاً  ِإذا لم َتُكِن المسیَح وال ِإیِلیَّا وال النَِّبّي، فِلَم : ((الِفرِّ

ُد ِإذًا؟ الماء، وَبیَنكم َمن ال َتعِرفوَنه، َأنا ُأَعمُِّد في : ((َأجاَبُهم یوَحنَّا)) ُتَعمِّ

وَجرى ذلك في )). ذاَك اآلتي َبعِدي، َمن َلسُت َأهًال َألن َأُفكَّ ِرباَط ِحذاِئه

  .والمجد هللا دائماً . َبیَت َعْنیا ِعْبَر اُألرُدّن، َحیُث كاَن یوَحنَّا ُیَعمِّد

  

  

  



  

                                                     
  
 

٥٠ 
 

  دا ز

  كانون الثاني ٨

  )٢٦- ٢١: ٣(ا سيد بارك ي: من رسالة بولس الرسول اىل اهل روما 

ِبرُّ الّلِه ِبَمعِزٍل عِن الشَّریعة، َتشَهُد َله الشَّریعُة  َظَهرَ َأمَّا اآلن فَقد ایها االخوة،  

واألَنبیاء، هو ِبرُّ اهللا وَطریُقه اِإلیماُن ِبَیسوَع المسیح، ِلَجمیِع الَّذیَن آَمنوا، ال 

اًنا ذِلَك ِبَأنَّ َجمیَع النَّاِس قد َخِطُئوا . َفْرق روا َمجَّ فُحِرموا َمْجَد اهللا، ولِكنَّهم ُبرِّ

ِبِنعَمِته، ِبُحكِم الِفداِء الَّذي تَمَّ في الَمسیِح َیسوع، ذاَك الَّذي َجعَله اُهللا َكفَّارًة في 

َدِمه ِباِإلیمان لُیظِهَر ِبرَّه، بِإْغضاِئه عِن الَخطایا الماِضَیِة في ِحلِمه َتعإلى، 

َر من كاَن ِمن َأهِل اِإلیماِن  ِلُیظِهَر ِبرَّه في َمِن الحاِضر فَیكوَن هو بار�ا ُویَبرِّ الزَّ

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. ِبَیسوع
  

  )٣٤-٢٩: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحنا 

َفعُ ُهَوذا َحَمُل اِهللا الَّذي َیر : ((یسوَع آِتیًا َنحَوه فقالیوحنا في الَغد رَأى 

یأتي َبْعدي َرُجٌل قد َتَقدََّمني َألنَّه كاَن  :هذا الَّذي ُقلُت فیه. َخطیَئَة العاَلم

وَأنا لم َأُكْن َأعِرُفه، ولِكنِّي ما ِجْئُت ُأَعمُِّد في الماء ِإالَّ ِلَكي . ِمن َقْبلي

وَح َینزِ : ((وَشِهَد یوَحنَّا قال)). َیظَهَر َأْمُره ِإلْسرائیل ُل ِمَن السَّماِء َرَأیُت الرُّ

وَأنا َلم َأُكْن َأعِرُفه، ولِكنَّ الَّذي َأرَسَلني ُأَعمُِّد . كَأنَّه َحماَمة فَیسَتِقرُّ عَلیه

وَح َینِزُل فَیسَتِقرُّ عَلیِه، هو ذاَك  :في الماِء هو قاَل لي ِإنَّ الَّذي َترى الرُّ

وِح الُقُدس والمجد )). ِهدُت َأنَّه هو ابُن اهللاَوَأنا رَأیُت وشَ . الَّذي ُیَعمُِّد في الرُّ

  .هللا دائماً 



  

                                                     
  
 

٥١ 
 

  دا ز

  كانون الثاني ٩

  )١١- ٥: ١(با رك يا سيد : من رسالة بولس الرسول اىل العربانيني

َأنَت ابِني وَأنا الَیوَم : ((ایها االحباء، ِلَمن ِمَن الَمالِئَكِة قاَل اُهللا َیوًما

وَیقوُل  )).َأًبا وهو َیكوُن ِلَي ابًنا؟ ِإنِّي َسَأكوُن َله: ((وقاَل َأیًضا)) َوَلدُتَك؟

وفي  )).وْلَتسُجْد َله َجمیُع َمالِئَكِة الّله: ((ِعنَد ِإدخاِل البْكِر ِإلى العاَلم

وفي  ،))َجَعَل ِمن َمالِئَكِته َأْرواًحا وِمن َخَدِمه َلهیَب نار: ((الَمالِئَكِة َیقول

َبِد الدُّهور، وَصوَلجاَن اِالسِتقاَمِة ِإنَّ َعْرَشَك َأللَُّهمَّ ألَ : ((اِالْبِن یقول

َأحَببَت الِبرَّ وَأبَغضَت اِإلْثم، ِلذِلك َأللَُّهمَّ َمَسَحَك ِإلُهَك  .َصوَلجاُن ُمْلِككَ 

، َأنَت في الَبدِء : ((وقاَل َأیًضا)). ِبَزیِت اِالبِتهاِج دوَن َأْصحاِبكَ  َربِّ

والنعمة . هي َتزوُل وَأنَت َتْبقى ك،َأسسََّت اَألرَض، والسََّمواُت ُصْنَع َیَدی

   والسالم مع جمیعكم یا اخوة امین

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٥٢ 
 

  دا ز

  

  )١٥-٧: ١١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

: ، َأخَذ یسوُع یقوُل ِللُجموِع في َشأِن ُیوحنَّاتالمیذ یوحنا َلمَّا انصَرف 

یَِّة َتنُظرون؟ َأَقَصبًة َتهُ (( یح؟ بل ماذا َخَرجتُم ماذا َخَرجُتم ِإلى الَبرِّ زُّهاالرِّ

َتَرون؟ َأَرُجًال َیلَبُس الثِّیاَب النَّاِعَمة؟ ها ِإنَّ الَّذیَن یلَبسوَن الثِّیاَب النَّاِعَمَة 

َنَعم، بل : بل ماذا َخَرجُتم َتَرون؟ َأَنِبّیًا ؟ َأقوُل َلكم. ُهم في ُقصوِر الُملوك

هاَءَنذا ُأرِسُل َرسولي ُقدَّاَمَك : ((َشأِنه فهذا الَّذي ُكِتَب في. َأفَضُل ِمن َنِبيّ 

َأكَبُر  لم َیظَهْر في َأوالِد النِّساءِ : الَحقَّ َأقوُل َلكم .))ِلُیِعدَّ الطَّریَق َأماَمكَ 

فُمنُذ . ِمن ُیوَحنَّا الَمعَمدان، ولكنَّ اَألصَغَر في َمَلكوِت السََّمواِت َأكبُر ِمنه

ِإلى الَیوِم َمَلكوُت السَّمواِت ُیؤَخُذ ِبالِجهاد،  َأیَّاِم ُیوحنَّا الَمْعَمدانِ 

َفَجمیُع اَألنِبیاِء قد َتَنبَّأوا، وكذلك الشَّریعة، حتَّى . والُمجاِهدوَن َیخَتِطفوَنه

َمن كان َله ُأُذناِن . فِإن ِشئُتم َأن َتفَهموا، فُهو ِإیِلیَّا الَّذي سَیأتي. ُیوَحنَّا

  .ماً والمجد هللا دائ !َفْلَیسَمْع 

  

  

  



  

                                                     
  
 

٥٣ 
 

  دا ز

  كانون الثاني ١٠

  )٣٠-٢٦: ٨(بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول اىل اهل روما

الَة كما َیجب  وَح َأیضًا َیأتي ِلَنجَدِة ُضْعِفنا َألنَّنا ال ُنحِسُن الصَّ ، ِإنَّ الرُّ

وَح َنفَسه َیشَفُع َلنا بَأنَّاٍت ال ُتوَصف عَلُم والَّذي َیخَتِبُر الُقلوب یَ . ولِكنَّ الرُّ

وح فِإنَُّه َیشَفُع ِللِقدِّیسیَن بما ُیواِفُق َمشیَئَة اهللا وإِنَّنا َنعَلُم َأنَّ . ما هو ُنزوُع الرُّ

ُأولِئَك الَّذیَن ُدُعوا ِبساِبِق ، َجمیَع األشیاِء َتعَمُل ِلَخْیِر الَّذیَن ُیِحبُّوَن اهللا

َأن َقضى ِبَأن َیكونوا على  ذلك بَأنَّه َعَرَفهم ِبساِبِق ِعلِمه وَسَبقَ . َتْدبیِره

فالَّذیَن َسَبَق َأن َقضى َلهم . ِمثاِل ُصوَرِة ابِنه ِلَیكوَن هذا ِبْكرًا ِإلَخوٍة َكثیرین

َدُهم َأیضًا ، ِبذلك َدعاهم َأیضاً  َرهم َمجَّ َرهم َأیضًا والَّذیَن َبرَّ والَّذیَن َدعاُهم َبرَّ

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. 

  )٧-١: ٢٠(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا 

ِبَأيِّ  :ُقْل َلنا: ((قالوا َلهالى یسوع و  َبُة والشُّیوخُ َأقَبَل ُعَظماُء الَكَهَنِة والَكتَ  

فأجاَبهم  ))، بل َمن َأوالَك هذا السُّْلطان؟؟ُسْلطاٍن َتعَمُل هذه اَألعمال

َأِمَن السَّماِء جاءت َمعموِدیَُّة  :ًا، فقولوا ليوَأنا َأسَأُلكم ُسَؤاًال واِحد: ((یسوع

ِإن ُقْلنا ِمَن السَّماء، : ((فتباحثوا فیما َبیَنهم قائلین ))یوحنَّا َأم ِمَن النَّاس؟

ِمَن النَّاس، فالشَّعُب ُكلُّه َیرُجُمنا، َألنَّه  :وٕان ُقلنا ؟فِلماذا لم ُتؤِمنوا ِبه :َیقول

فقاَل َلهم  .فَأجابوا َأنَّهم ال َیعَلموَن ِمن َأیَن جاَءت .))يّ ُموِقٌن َأنَّ یوَحنَّا َنبِ 

والمجد هللا . ))وَأنا ال َأقوُل َلكم ِبَأيِّ ُسلطاٍن َأعَمُل هذه اَألعمال: ((یسوع

  .دائماً 



  

                                                     
  
 

٥٤ 
 

  دا ز

  كانون الثاني ١١

  )٢٤- ١٦: ١١(بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول اىل اهل روما 

وإِذا . كورُة ُمقدَّسة، فالَعجیُن ُكلُّه ُمقدٌَّس َأیًضاِإذا كانِت الباایها االخوة، 

َبْت َبعُض الُفروع، . كاَن اَألْصُل ُمَقدَّسًا، فالُفروُع ُمقدَّسٌة َأیضاً  فِإذا ُقضِّ

یَّة فُطعِّمَت َمكاَنها فَأصَبحَت َشریًكا َلها في ِخْصِب  ُكنَت َأنَت َزیتوَنًة َبرِّ

یتوَنة، وإِذا افَتَخرَت، فاذُكْر أنََّك ال َتحِمُل . على الُفروع فال َتفَتِخْر  َأصِل الزَّ

َبت ُفروٌع ُألطعََّم ((: وال َشكَّ َأنََّك َتقول. اَألْصل، بِل اَألْصُل َیحِمُلكَ  ُقضِّ

َبت ِلَعَدِم ِإیمانِ ! حَسنتَ َأ. ))َأنا یماِنَك، فال َتَتكبَّْر ها، وَأنَت باٍق إلِ ِإنَّها ُقضِّ

فَاعَتِبْر  .ُیبِق اُهللا على الُفروِع الطَّبیِعیَّة، فَلن ُیْبقَي عَلیكفِإذا لم . بل َخفْ 

فالشِّدَُّة على الَّذیَن سَقطوا، وِلیُن اِهللا َلَك ِإذا ثََبتَّ في هذا : ِبلِیِن اِهللا وِشدَِّته

وا في َعَدِم ِإیمانِ . اللِّین، وإِالَّ فُتفَصُل َأنَت َأیًضا هم َأمَّا هِم فِإذا لم َیسَتِمرُّ

ُكنَت قد ُفِصلَت عن  فِإذا. ُیطعَّمون، َألنَّ اَهللا قاِدٌر على َأن ُیَطعَِّمهَم ثاِنًیا

یٍَّة وأنَت تَنتمي ِإَلیها ِبالطَّبیعة، وُطعِّمَت ِخالًفا ِللطَّبیَعِة في  َزیتونٍة َبرِّ

! یتوَنِتها َزیتونٍة ُبستاِنیَّة، َفما َأولى الُفروَع الطَّبیِعیََّة ِبَأن ُتَطعََّم في زَ 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  



  

                                                     
  
 

٥٥ 
 

  دا ز

  )٣٨-٢٣: ٣(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا  

كاَن یسوُع ِعنَد َبدِء ِرسالِته، في َنحِو الثَّالثیَن ِمن ُعمِره، وكاَن النَّاُس 

كي، بِن َینَّا، َیحَسبوَنه ابَن ُیوُسَف بِن عالي، بِن َمتَّاَت، بِن الوَي، بِن َملْ 

اَي، بِن  بِن یوُسَف، بِن َمَتْتیا، بِن عاموَس، بِن َنحوَم، بِن َحْسلي، بِن نجَّ

َمآَت، بِن َمَتْتیا، بِن َشْمعي، بِن ُیوُسَف، بِن َیهوذا، بِن یوحنَّا، بِن ریسا، 

، بِن بِن ُزُربَّاَبَل، بِن شَأْلتَئیل، ابِن ِنیري، بِن َمْلكي، بِن َأّدي، بِن ُقوسامَ 

َأْلموداَم، بِن ِعیٍر، بِن َیشوَع، بِن َلعازَر، بِن ُیوریَم، بِن َمتَّاَت، بِن الوَي، 

بِن ِشمعوَن، بِن َیهوذا، بِن یوُسَف، بِن یوناَن، بِن َأْلیاقیَم، بِن َمْلیا، بِن 

ابِن َیسَّى، بِن عوبید، بِن بوَعز، بِن . َمنَّا، بِن َمتَّاتا، بِن ناتاَن، بِن داود

َسْلمون، بِن َنْحشوَن، بِن َعمِّیناداَب، بِن َأْدِمَین، بِن َعْرني، بِن َحْصروَن، 

بِن فاَرَص، بِن َیهوذا، بِن َیعقوَب، بِن ِإسحَق، بِن ِإبراهیم، ابِن تاَرَح، بِن 

ناحوَر، بِن َسروَج، بِن راعَو، بِن فاِلَق، بِن عاَبَر، بِن شاَلَح، بِن َقیناَن، 

، بِن ساٍم، بِن نوٍح، ابِن الَمَك، بِن َمتوشاَلَح، بِن َأْخنوَخ، بِن بِن َأْرفْكشادَ 

. . یاَرَد، بِن َمْهَلْلِئیَل، بِن َقْیناَن، بِن َأنوَش، ابِن شیٍت، بِن آَدَم، ابِن اهللا

  .والمجد هللا دائماً 

  



  

                                                     
  
 

٥٦ 
 

  دا ز

  كانون الثاني ١٢

  )٥-١: ٥(بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول اىل اهل روما

ْرنا ِباِإلیمان َحَصْلنا على السَّالِم مع اِهللا ِبَربِّنا یسوَع االخوة، ایها   َلمَّا ُبرِّ

هِذه النِّعَمِة الَّتي فها َنحُن قاِئمون،  إلىوِبه أیًضا َبَلْغنا ِباِإلیماِن  الَمسیح،

نا َأنَّ الشِّدَّةَ ال بل َنفَتِخُر ِبَشداِئِدنا َنْفِسها ِلِعلمِ  َوَنْفَتِخُر ِبالَّرجاِء ِلَمْجِد اهللا،

الرَّجاء  والثَّباَت َیِلُد َفضیلَة اِالخِتبار وَفضیلَة اِالخِتباِر َتِلدُ  َتِلُد الثَّباتَ 

وَح  والرَّجاَء ال ُیَخیُِّب صاِحَبهَ، َألنَّ َمَحبََّة الّله ُأفیَضت في ُقلوِبنا ِبالرُّ

  .امین. اخوة والنعمة والسالم مع جمیعكم یا. الُقُدِس الَّذي ُوِهَب َلنا
  

  )١٠-١: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

إْبراهیم َوَلَد ِإْسحق وإِْسحق َوَلَد : َنَسُب َیسوَع المسیح ِابِن داوَد ابِن ِإْبراهیم

َیهوذا وإِخَوَته وَیهوذا وَلَد فاَرص وزاَرح ِمن تامار  َیْعقوب وَیْعقوب وَلدَ 

وَأرام وَلَد َعمیِّناداب وَعمیِّناداب  وَلَد َأراموفاَرص وَلَد َحْصرون وَحْصرون 

وَلَد َنْحشون وَنْحشون وَلَد َسْلمون وَسْلمون وَلَد ُبوَعز ِمن راحاب وُبوَعز 

وَلَد ُعوبید ِمن راعوت وُعوبید وَلَد َیسَّى وَیسَّى وَلَد الَمِلَك داود وداود وَلَد 

َد َرَحْبعام وَرَحْبعام وَلَد َأِبیَّا وَأِبیَّا وَلَد ُسَلیماَن ِمن َأرَملِة ُأوِریَّا وُسَلیمان ولَ 

آسا وآسا وَلَد یوشافاط ویوشافاط وَلَد یورام ویورام وَلَد عوِزیَّا وعوِزیَّا وَلَد 

ُیوَتام وُیوَتام وَلَد آحاز وآحاز وَلَد ِحْزِقیَّا وِحْزِقیَّا وَلَد َمَنسَّى وَمَنسَّى وَلَد 

. ا ویوِشیَّا وَلَد َیُكْنیا وٕاخَوَته ِعنَد الَجالِء ِإلى باِبلآمون وآمون وَلَد یوِشیَّ 

  .والمجد هللا دائماً 



  

                                                 

  
 

 

  

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                 

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٥٩ 
 

  ما ز

  االسبوع االول

  االثنني

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)١١-٤: ١٢(  

وحُ  ایها االخوة، وإِنَّ الِخْدماِت  فهو هو، ِإنَّ الَمواِهَب على َأنواع وَأمَّا الرُّ

وإِنَّ اَألعماَل على َأنواع وَأمَّا اُهللا الَّذي  على َأنواع وَأمَّا الرَّبُّ فهو هو،

ِلُكلِّ واِحٍد یوَهُب ما ُیظِهُر  .هو َیعَمُل ُكلَّ َشيٍء في َجمیِع النَّاِس فهو

وَح َألْجِل الَخیِر العامّ  وِح َكال .الرُّ ُم ِحكَمة، وِلآلَخِر فَألَحِدهم یوَهُب بالرُّ

وِح َنْفِسه َكالُم َمعِرَفة، وِح َنْفِسه،  یوَهُب َوْفًقا ِللرُّ وِلِسواُه اِإلیماُن في الرُّ

وِح الواِحد، وِلِسواُه الُقدَرُة على اِإلْتیاِن  وِلآلَخِر ِهَبُة الشِّفاِء ِبهذا الرُّ

ما َبیَن اَألرواح، وِلآلَخِر  ِبالُمعِجزات، وِلآلَخِر النُّبوَءة، وِلِسواُه التَّمِییزُ 

وُح الواِحُد َنْفُسه ُمَوزًِّعا  التََّكلُُّم ِباللُّغات، وِلِسواُه َترَجَمُتها، وهذا ُكلُّه َیعَمُله الرُّ

. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .على ُكلِّ واِحٍد ما ُیواِفُقه كما َیشاء

   .امین

  

  

  



  

                                                     
  
 

٦٠ 
 

  ما ز

  

  )٤٢-٣٥: ١(ة يوحنا إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كراز

فَحدََّق ِإلى . كاَن یوَحنَّا في الَغِد َأیضًا قاِئمًا ُهناَك، وَمَعه اْثناِن ِمن َتالمیِذه

فَسِمَع التِّْلمیذاِن َكالَمه فَتِبعا  ))!ُهَوذا َحَمُل اهللا: ((َیسوَع وهو سائٌر وقال

: قاال له)) ؟ُتریدان ماذا: ((َفالَتَفَت یسوُع فرآُهما َیتَبعاِنه فقاَل َلهما. یسوع

َفَذَهبا  !))َهُلمَّا َفانُظرا: ((فقاَل َلهما)) ؟َأیَن ُتقیم) َأي یا ُمعلِّم(راِّبي ((

ونَظرا َأیَن ُیقیم، فَأقاما ِعنَده ذلك الَیوم، وكاَنِت السَّاَعُة َنحَو الرَّاِبَعِة َبعَد 

َسِمعا َكالَم یوَحنَّا . َذینِ وكاَن َأندَراُوس َأخو ِسْمعاَن ُبُطرس َأَحَد اللَّ . الظُّْهر

وَمعناُه )) َوَجْدنا الَمشیح: ((وَلِقَي َأوًَّال َأخاُه ِسْمعان فقاَل له. َفتِبعا یسوع

َأنَت ِسْمعاُن بُن : ((وجاَء ِبه ِإلى َیسوَع فَحدََّق ِإَلیه یسوُع وقال. المسیح

  .والمجد هللا دائماً . ، َأي َصخراً ))یونا، وَسُتدَعى ِكیفا

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٦١ 
 

  ما ز

  الثالثاء

بارك يا سيد : رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتسمن 

)٣-١: ١٢(  

وِحیَّة، َأیُّها اِإلخَوة، فال ُأریُد َأن َتجَهلوا َأْمَرها، امَّا الَمواِهُب الرُّ
َتعَلموَن  

 .ىُهدً وثاِن الُبْكِم على َغیِر األَ  إلىَأنَُّكم، َلمَّا ُكنُتم َوثِنیِّین، ُكنُتم َتنَدِفعوَن 

: ِإذا َتكلََّم ِبِإلهاٍم ِمن روِح اهللا، َیقول ،وِلذِلك ُأعِلُمكم َأنَّه ما ِمن َأَحدٍ 

ِإالَّ ِبِإلهاٍم ِمَن  ))َیسوُع َربٌّ : ((، وال َیسَتطیُع َأَحٌد َأن َیقول))َمْلعوٌن َیسوع((

وِح الُقُدس   .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. الرُّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٦٢ 
 

  ما ز

  

  )٥١-٤٣: ١(وع املسيح حبسب كرازة يوحنا إجنيل ربنا يس

!)) ِاْتَبْعني: ((َأراَد یسوُع في الَغِد َأن َیَذهَب ِإلى الَجلیل، َفلِقَي فیِلبُّس فقاَل َله

وَلِقَي فیِلبُُّس َنتَنائیل فقاَل . وكاَن فیِلبُّس ِمن َبیَت َصیدا َمدیَنِة َأنَدراوَس وُبطُرس

سى في الشَِّریَعِة وَذَكَره األنِبیاء، َوَجْدناه، وهو الَّذي َكَتَب في شأِنه مو : ((له

َأِمَن النَّاِصَرِة ُیمِكُن َأن : ((فقاَل له َنتَنائیل)). یسوُع ابُن یوُسَف ِمَن النَّاِصَرة

ورَأى یسوُع َنتَنائیَل آِتیًا )) هُلمَّ فاْنُظْر؟: ((فقاَل له فیلُّبس)) َیخُرَج َشٌي صاِلح؟

ِمن : ((فقاَل له َنتَنائیل)). ُهَوذا ِإسرائیليٌّ خاِلٌص ال ِغشَّ فیه(: (َنَحوه فقاَل فیه

قبَل َأن َیدعَوَك قیِلبُّس وَأنَت َتحَت التِّیَنة، : ((َأجاَبه یسوع)) َأیَن َتعِرُفني؟

جاَبه َأ)). ي، َأنَت ابُن اهللا، َأنَت َمِلُك ِإسرائیلبراِّ : ((َأجاَبه َنتَنائیل)). رَأیُتك

)). نِّي ُقلُت َلَك ِإنِّي رَأیُتَك َتحَت التِّیَنة آَمنَت؟ سَترى َأعَظَم ِمن هذاَأألَ : ((یسوع

سَتروَن السَّماَء ُمنَفِتَحة، ومالِئَكَة اِهللا  :الَحقَّ الَحقَّ َأقوُل َلكم: ((وقاَل له

  .والمجد هللا دائماً )). صاِعدیَن ناِزلیَن َفوَق ابِن اِإلْنسان

  

  

  



  

                                                     
  
 

٦٣ 
 

  ما ز

  االربعاء

بارك يا سيد : الرسول االوىل اىل اهل قورنتسمن رسالة بولس  

)١٤- ١٢: ١٢(  

كما َأنَّ الَجَسَد واِحٌد وَله َأعضاٌء َكثیَرة وَأنَّ َأعضاَء الَجَسِد ایها االخوة، 

فِإنَّنا اعَتَمْدنا . ُكلَّها على َكثَرِتها َلیَست ِإالَّ َجَسًدا واِحًدا، فكذلَك المسیح

َجَسًدا واِحًدا، َأَیهوًدا ُكنَّا َأم یوناِنیِّین، َعبیًدا َأم  َجمیًعا في ُروٍح واِحد ِلَنكونَ 

فَلیَس الَجَسُد ُعْضًوا واِحًدا، بل َأعضاٌء  .َأحراًرا، وَشِرْبنا ِمن ُروٍح واِحد

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. َكثیرة

  

  )٢٢-١٨: ٤(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

سائرًا على شاِطِئ َبحِر الَجلیل، فرَأى َأَخَوْیِن ُهما ِسمعاُن الَّذي كاَن یسوُع 

ُیقاُل له ُبطُرس وَأنَدراوُس َأخوُه ُیلِقیاِن الشََّبكَة في الَبحر، َألنَّهما كانا 

فَتركا الشِّباَك . ))ِاْتَبعاني َأجَعْلكما َصیَّاَدْي َبشر: ((فقاَل َلهما. َصیَّاَدْین

مَّ َمضى في َطریِقه فرَأى أَخَوْیِن آَخَرْین، ُهما ثُ  .ِبعاهِمن ذلك الحیِن وتَ 

َیْعُقوُب بُن َزَبَدى وُیوَحنَّا َأخوُه، مَع َأبیِهَما َزَبدى في السَّفیَنِة ُیصِلحاِن 

والمجد  .ِشباَكهما، فَدعاهما َفَتركا السَّفیَنَة وَأباُهما ِمن ذلك الحیِن وَتِبعاه

  .هللا دائماً 



  

                                                     
  
 

٦٤ 
 

  ما ز

  اخلميس

بارك يا سيد : ة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتسمن رسال

)٢٠- ١٤: ١٢(  

فَلو قاَلِت . َلیَس الَجَسُد ُعْضًوا واِحًدا، بل َأعضاٌء َكثیرةایها االخوة، 

، َأفُتراها ال َتكوُن ِلذلك ِمَن ))َلسُت َیًدا فما َأنا ِمَن الَجَسد: ((الرِّْجلُ 

، َأفُتراها ال ))یًنا فما َأنا ِمَن الَجَسدَلسُت عَ : ((الَجَسد؟ وَلوقاَلِت اُألُذن

فَلو كاَن الَجَسُد ُكلُّه َعیًنا فَأیَن السَّمْع؟ وَلو كاَن  َتكوُن ِلذلك ِمَن الَجَسد؟

ولِكنَّ اَهللا َجَعَل في الَجَسِد ُكال� ِمَن اَألعضاِء كما  ُكلُّه ُأُذًنا فَأیَن الشَّّم؟

ولِكنَّ اَألعضاَء َكثیَرٌة  ًدا فَأیَن الَجَسد؟ْ فَلو كاَنت ُكلُّها ُعضًوا واحِ . شاء

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .والَجَسَد واِحد
  

  )٦٢-٥٧: ٩(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا 

َأتَبُعَك حیُث : ((سائرون، قاَل َله َرُجٌل في الطَّریق یسوع وتالمیذهَبیَنما 

ِإنَّ ِللثَّعاِلِب َأوِجَرة وِلُطیوِر السَّماِء َأوكارًا، : ((ع فقاَل َله یسو . ))َتْمضي

: وقاَل آلَخر. ))وَأمَّا ابُن اِإلنسان فَلیَس َله ما َیَضُع عَلیِه َرأَسه

: فقاَل َله. ))ِإْیَذْن لي َأن َأمِضَي َأوًَّال َفَأدِفَن َأبي: ((فقال ))!ِاْتَبْعني((

. ))وَأمَّا َأنَت َفامِض وَبشِّْر بَمَلكوِت اهللا .َدِع الَموتى َیدِفنوَن َموتاهم((

. ))َأتَبُعَك یا رّب، ولِكِن ائَذْن لي َأوًَّال َأن ُأَودَِّع َأهَل َبیتي: ((وقاَل َله آَخر

ما ِمن َأَحٍد َیَضُع َیَده على الِمحراث، ثُمَّ َیلَتِفُت ِإلى : ((فقاَل َله یسوع

  .والمجد هللا دائماً . ))الَوراء، َیصُلُح ِلَمَلكوِت اهللا



  

                                                     
  
 

٦٥ 
 

  ما ز

  اجلمعة

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٢٦- ١٨: ١٢(  

فَلو . اَهللا َجَعَل في الَجَسِد ُكال� ِمَن اَألعضاِء كما شاء ایها االخوة، إن

. ِحدولِكنَّ اَألعضاَء َكثیَرٌة والَجَسَد وا كاَنت ُكلُّها ُعضًوا واِحًدا فَأیَن الَجَسد؟ْ 

وال الرَّأُس  ))ال حاَجَة بي ِإَلیكِ : ((فال َتسَتطیُع الَعیُن َأن َتقوَل ِللَید

ال بل ِإنَّ اَألعضاَء الَّتي ُتحَسُب  .))ال حاَجَة بي ِإَلیُكما: ((ِللرِّْجَلینِ 

والتَّي َنحَسُبها  َأضَعَف اَألعضاء في الَجَسد هي ما كاَن َأشدَّها َضرورة،

ه ِبَمزیٍد ِمَن التَّكریمَأَخسَّها في الَجسَ  والَّتي هي َغیُر َشریَفٍة . د هي ما َنُخصُّ

ها ِبَمزیٍد ِمَن التَّْشریف ولِكنَّ . ذلك إلىَأمَّا الشَّریفة فال حاَجَة ِبها . َنُخصُّ

الّلَه َنظََّم الَجَسَد َتنظیًما فجَعَل مزیًدا ِمَن الكرامِة لذلك الَّذي َنَقَصت فیه 

َیَقَع في الَجَسِد ِشقاق، بل ِلَتهَتمَّ اَألْعضاُء َبعُضها ِبَبْعٍض  الَكرامة، ِلَئالَّ 

فِإذا تََألََّم ُعضٌو تََألََّمت َمَعه ساِئُر اَألعضاء، وإِذا ُأكِرَم . َاهتماًما واِحًدا

. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. ُعضٌو ُسرَّت مَعه ساِئُر اَألعضاء

  .امین

  

  



  

                                                     
  
 

٦٦ 
 

  ما ز

  

  )٥-١: ٥(ملسيح حبسب كرازة لوقا إجنيل ربنا يسوع ا

ِلَسماِع َكِلَمِة اهللا، وُهَو قائٌم على شاِطِئ ُبَحْیَرِة ى یسوع اْزَدَحَم الـَجمُع علَ 

یَّادوَن  .ِجنَّاَسِرت َفَرَأى َسفیَنتَیِن راِسَیتَیِن ِعنَد الشَّاِطئ، وقد َنَزَل ِمنُهما الصَّ

تَین وكاَنت ِلِسمعان، فسَأَله َأن ُیبِعَد فَرِكَب ِإْحدى السَّفینَ  .َیغِسلوَن الشِّباك

ا َفَرَغ ِمن َكالِمه، . ثُمَّ َجَلَس ُیَعلُِّم الـُجموَع ِمَن السَّفیَنة. َقلیًال عِن الَبرّ  ولـمَّ

ید: ((قاَل ِلِسمعان فَأجاَب  )).ِسْر في الُعْرض، وَأرِسلوا ِشباَكُكم ِللصَّ

لَّیِل وَلم ُنِصْب َشیئًا، ولِكنِّي ِبناًء على یا ُمَعلِّم، َتِعْبنا َطواَل ال: ((ِسمعان

  .والمجد هللا دائماً )). َقوِلَك ُأرِسُل الشِّباكَ 

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٦٧ 
 

  ما ز

  السبت

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٣١- ٢٧: ١٢(  

اَمهُم والَّذیَن َأق. َأنُتم َجَسُد الَمسیح وُكلُّ واِحٍد ِمنُكم ُعضٌو ِمنهایها االخوة، 

ُسُل َأوَّال واألَنِبیاُء ثاِنًیا والُمعلِّمون ثاِلثًا، ثُمَّ ُهناَك  اُهللا في الَكنیسِة هُم الرُّ

. الُمعِجزات، ثُمَّ َمواِهُب الشِّفاَء واِإلسعاِف وُحْسِن اِإلدارِة والتََّكلُِّم ِبُلغات

ن وُكلَُّهم ُیجروَن الُمعِجزات َأُتراهم ُكلُُّهم ُرُسًال وُكلُُّهم َأنِبیاء وُكلُُّهم ُمعلِّمی

 وُكلَُّهم ِعنَدهم َموِهبُة الشِّفاء وُكلَُّهم َیَتكلَّموَن ِباللُّغات وُكلَُّهم ُیَترِجمون؟

الَمواِهِب الُعْظمى، وها ِإنِّي َأُدلُُّكم على طریٍق َأفَضَل مِنها  إلىِاطَمحوا 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .كثیًرا

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٦٨ 
 

  ما ز

  

  )١١-٥: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا 

یا ُمَعلِّم، َتِعْبنا َطواَل اللَّیِل وَلم ُنِصْب َشیئًا، (( :لیسوع) بطرس(ِسمعان قال

وفَعلوا فأصابوا ِمَن السََّمِك َشیئًا )). ولِكنِّي ِبناًء على َقوِلَك ُأرِسُل الشِّباكَ 

فَأشاروا ِإلى ُشَركاِئهم في السَّفیَنِة  .َتَمزَّقكثیرًا جدًا، وكاَدت ِشباُكُهم تَ 

فَأَتوا، وَمُألوا ِكْلتا السَّفیَنتَیِن حتَّى كاَدتا . اُألخرى َأن َیأتوا وُیعاِونوهم

: فَلمَّا رَأى ِسمعاُن ُبطُرُس َذِلَك، ِارَتمى ِعنَد ُركَبَتي َیسوَع وقال .َتغَرقان

وكاَن الرُّْعُب قِد اسَتولى عَلیِه )). ٌل خاِطئیا رّب، َتباَعْد َعنِّي، ِإنِّي َرجُ ((

وِمثُلُهم َیعقوُب ویوحنَّا . وعلى َأصحابِه ُكلِّهم، ِلَكَثرِة السََّمِك الَّذي صادوه

! ال َتَخفْ : ((فقاَل یسوُع ِلِسْمعان. ابنا َزبَدى، وكانا َشریَكي ِسْمعان

وا ِبالسَّفیَنَتیِن ِإلى الَبّر، وَتركوا ُكلَّ فَرَجع)). َسَتكوُن َبعَد الَیوِم ِللَبَشِر َصیَّاداً 

  .والمجد هللا دائماً . َشيٍء وَتِبعوه

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٦٩ 
 

  ما ز

  االسبوع الثاني

  االثنني

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٣: ١٣- ٣١: ١٢(  

ٍق الَمواِهِب الُعْظمى، وها ِإنِّي َأُدلُُّكم على طری إلىِاطَمحوا  ایها االخوة،

لو َتَكلَّمُت بُلغاِت النَّاِس والَمالِئكة، وَلم َتُكْن ِلَي  .َأفَضَل مِنها كثیًرا

وَلو كاَنت لي َموِهبُة  .الَمحبَّة، فما َأنا ِإالَّ ُنحاٌس َیِطنُّ َأو َصْنٌج َیِرنّ 

یماُن النُُّبوَءة وُكنُت عاِلًما ِبَجمیِع اَألسراِر وبالَمعِرَفِة ُكلِّها، وَلو كاَن ِلَي اإلِ 

والنعمة والسالم  .الكاِمُل فَأنُقَل الِجبال، وَلم َتُكْن ِلَي الَمحبَّة، فما َأنا ِبَشيء

  .امین. مع جمیعكم یا اخوة
  

  )١٩- ١٣: ٣(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

ي فَأقاَم ِمنُهُم اثنَ  .الَجَبَل وَدعا الَّذیَن َأراَدهم هو فَأقبلوا ِإَلیهیسوع َصِعَد 

َعَشَر ِلَكي َیصَحبوه، فُیرِسُلهم ُیَبشِّرون، وَلهم ُسْلطاٌن َیطُردوَن ِبه 

ِسْمعان وَلقََّبه ُبطُرس، وَیعقوُب اْبُن َزَبدى  :فَأقاَم االثَنْي َعَشر .الشَّیاطین

ابَنِي الرَّْعد، وَأنَدَراوس :ویوَحنَّا َأخو َیعقوب، ولقََّبهما َبواَنْرِجس، َأِي 

رُتُلماُوس، ومتَّى وتوما، وَیعقوُب ْبُن َحْلفى وَتدَّاُوس وِسْمعاُن وفیِلبُّس وبَ 

  .والمجد هللا دائماً . الَغیور، وَیهوذا اِإلْسَخْریوطّي ذاَك الَّذي َأسَلَمه



  

                                                     
  
 

٧٠ 
 

  ما ز

  الثالثاء

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٨-٣: ١٣(  

لُعْظمى، وها ِإنِّي َأُدلُُّكم على طریٍق الَمواِهِب ا إلىِاطَمحوا  ایها االخوة،

قُت َجمیَع َأموالي إلِ ف .َأفَضَل مِنها كثیًرا طعاِم الَمساكین، وَلو َأسَلمُت َلو َفرَّ

الَمحبَُّة . وَلم َتُكْن ِلَي الَمحبَّة، فما ُیْجدیني ذلَك َنْفًعا، َجَسدي ِلُیحَرق

ال و  باهى وال تَنَتِفُخ ِمَن الِكْبِریاء،َتصِبر، الَمحبَُّة َتخُدم، وال َتحُسُد وال َتتَ 

 َمنَفَعِتها، وال َتحَنُق وال تُبالي ِبالسُّوء، إلىَتفَعُل ما َلیَس ِبَشریف وال َتْسعى 

َشيء  ُكلَّ شَيء وُتَصدُِّق ُكلَّ  رُ وهي َتعذِ  .وال َتفَرُح ِبالظُّْلم، بل تَفَرُح ِبالَحقّ 

ُل ُكلَّ ش والنعمة  .الَمحبَُّة ال َتسُقُط َأَبًدا. َيءوَتْرجو ُكلَّ شَيء وَتَتحمَّ

  .امین. والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٧١ 
 

  ما ز

  

  )١٢- ١: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحنا 

فُدِعَي  .في الَیوِم الثَّاِلث، كاَن في قانا الَجلیِل ُعرٌس وكاَنت ُأمُّ َیسوَع ُهناك

: َفَذِت الَخْمر، فقاَلت ِلَیسوَع ُأمُّهونَ  .یسوُع َأیضًا وتالمیُذه ِإلى الُعرس

َلم  ؟ما لي وما َلِك، َأیَُّتها الَمرَأة: ((فقاَل لها یسوع )).َلیَس ِعنَدهم َخْمر((

وكاَن  )).َمهما قاَل َلكم فافَعلوه: ((فقاَلت ُأمُّه ِللَخَدم )).َتأِت ساعتي َبْعد

هارُة ِعنَد الَیهود، َیَسُع ُكلُّ ُهناَك ِستَُّة َأْجراٍن ِمن َحَجر ِلما َتْقَتضیه الطَّ 

ِاْمُألوا اَألجراَن : ((قاَل یسوُع ِللَخَدمف .واِحٍد ِمنها ِمقداَر ِمكیاَلیِن َأو َثالَثة

ِاغِرفوا اآلَن وناِولوا َوكیَل : ((فقاَل َلهم .فَمُألوها ِإلى َأْعالها)). ماءً 

َخْمرًا، وكاَن ال َیدري ِمن  فَلمَّا ذاَق الماَء الَّذي صارَ  فناَولوه،)). الماِئَدة

َأیَن َأَتت، في حیِن َأنَّ الَخَدَم الَّذیَن َغَرفوا الماَء كانوا َیْدُرون، َدعا الَعریَس 

ُكلُّ امِرىٍء ُیَقدُِّم الَخمَرَة الَجیَِّدَة َأوًَّال، فِإذا َسِكَر النَّاس، َقدََّم ما : ((وقاَل له

ا َأن. كاَن دوَنها في الُجوَدة هِذه )). َت فَحِفظَت الَخمَرَة الَجیَِّدَة ِإلى اآلنَأمَّ

 .ُأولى آیاِت یسوع َأتى بها في قانا الَجلیل، فَأظَهَر َمجَده َفآَمَن ِبه َتالمیُذه

  .والمجد هللا دائماً 

  



  

                                                     
  
 

٧٢ 
 

  ما ز

  االربعاء

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)١٣-٨: ١٣(  

الَمواِهِب الُعْظمى، وها ِإنِّي َأُدلُُّكم على طریٍق  إلىِاطَمحوا  ایها االخوة،

الَمحبَُّة ال َتسُقُط َأَبًدا وَأمَّا النُُّبوَّاُت فَسَتبُطل واَأللِسنةُ  .َأفَضَل مِنها كثیًرا

فَمتى . َألنَّ َمعِرَفتَنا ناِقصة وُنُبوَّاِتنا ناِقصة َینَتهي َأمُرها والَمعِرفُة َتبُطل،

َلمَّا ُكنُت ِطْفًال، ُكنُت َأَتكلَُّم كالطِّْفل وُأدِرُك . النَّاِقص جاَء الكاِمل زالَ 

فَنحُن . وَلمَّا ِصرُت َرُجًال، َأبَطلُت ما هو ِللطِّْفل. كالطِّْفل وُأفكُِّر كالطِّْفل

الیوَم َنرى في ِمرآٍة ُرَؤیًة ُملَتِبسة، وَأمَّا في ذلك الَیوم فَتكوُن ُرؤیتُنا َوْجًها 

َأعِرُف ِمْثَلما َأنا َیوَم َأعِرُف َمعِرفًة ناِقصة، وَأمَّا في ذلك الَیوم فسَ ال. ِلَوْجه

اِإلیماُن والرَّجاُء والَمَحبَّة، وَلكنَّ  :فاآلن َتبقى هذه اُألموُر الثَّالثة. َمْعروف

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. َأعَظَمها الَمحبَّة
  

  )٥- ١: ٩(كرازة يوحنا إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب 

رابِّي، : ((فسَأَله َتالمیُذه .ساِئٌر رَأى َرُجًال َأْعمى ُمنُذ َموِلِده یسوعَبیَنما  

ال هذا : ((َأجاَب یسوع )).َمن َخِطىَء، َأهذا َأم واِلداه، َحتَّى ُوِلَد أْعمى؟

َلینا، َیِجُب ع .َخِطَئ وال واِلداه، ولِكن كاَن ذلك ِلَتظَهَر فیه َأعماُل اهللا

فاللَّیُل آٍت، وفیه ال َیسَتطیُع . ماداَم النَّهار، َأن َنعَمَل َأعماَل الَّذي َأرَسَلني

  .والمجد هللا دائماً  )).فَأنا نوُر العاَلم. ماُدمُت في العاَلم .َأَحٌد َأن َیعَمل



  

                                                     
  
 

٧٣ 
 

  ما ز

  اخلميس

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٥-١: ١٤(   

وح، وال ِسیَّما  إلىالَمحبَّة واطَمحوا  إلىْسَعوا إِ خوة، ایها اال َمواِهِب الرُّ

فِإنَّ الَّذي َیَتكلَُّم ِبُلغاٍت ال ُیَكلُِّم النَّاَس بِل اهللا، فما ِمن َأَحٍد َیفَهُم  .النُّبوَءة

ا الَّذي َیَتَنبَّأ فهو ُیكلُِّم ا .َعنه، فهو َیقوُل ِبروِحه َأشیاَء َخِفیَّة لنَّاَس ِبكالم وَأمَّ

الَّذي َیَتكلَُّم ِبُلغاٍت َیْبني َنْفَسه، وَأمَّا الَّذي َیَتَنبَّأ فَیْبني  .َیْبني وَیُحثُّ وُیَشدِّد

نِّي َأرَغُب في َأن َتَتكلَّموا ُكلُُّكم بُلغات، وَأكَثُر َرغَبتي في َأن إِ  .الَجماعة

ُمَتكلِِّم ِبُلغات، ِإالَّ ِإذا كاَن هذا ُیَترِجُم َتَتَنبَُّأوا، َألنَّ الُمَتَنبِّىَء َأفَضُل ِمَن ال

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. ِلتَناَل الَجماعُة ُبْنیاَنها

  

  )٧- ٦؛ ٣- ١: ٩(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحنا 

ابِّي، َمن ر : ((فسَأَله َتالمیُذه .ساِئٌر رَأى َرُجًال َأْعمى ُمنُذ َموِلِده یسوعَبیَنما 

ال هذا َخِطَئ : ((َأجاَب یسوع )).َخِطىَء، َأهذا َأم واِلداه، َحتَّى ُوِلَد أْعمى؟

قاَل هذا وَتَفَل في  وال واِلداه، ولِكن كاَن ذلك ِلَتظَهَر فیه َأعماُل اهللا

: مَّ قاَل لهثُ  اَألرض، فَجَبَل ِمن تُفاِله طینًا، وَطلى ِبه َعیَني اَألْعمى،

فَذَهَب فاغَتَسَل َفعاَد . َأي الرَّسول ،))اغَتِسْل في ِبرَكِة ِسلوامَ ِاذَهْب فَ ((

  .والمجد هللا دائماً  .َبصیراً 



  

                                                     
  
 

٧٤ 
 

  ما ز

  اجلمعة

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس 

)١٢-٦: ١٤(  

فاِئدٍة َلكم ِبُلغات، فَأیَُّة  اآلَن، َأیُّها اِإلخَوة، َهُبوني َقِدمُت ِإَلیُكم وَكلَّمُتُكم

، ِإن لم َیأِتُكم َكالمي ِبَوْحٍي َأو َمعِرفٍة َأو ُنبوَءٍة َأو َتعلیم؟ هذا َشَأُن  ِفيَّ

آالِت الَعْزِف كالِمْزماِر والِكنَّارة، فِإنَّها، ِإن لم ُتخِرْج َأصواتًا ُمَتَمیِّزة، فَكیَف 

ًشا، فَمن وإِذا َأخَرَج  ُیعَرُف ما ُیؤدِّیه الِمزماُر َأِو الِكنَّارة؟ الُبوُق َصوتًا ُمَشوَّ

وَكذِلك َأنُتم، فِإن لم َتلُفظوا ِبِلساِنُكم َكالًما واِضًحا، فَكیَف  َیسَتِعدُّ ِللِقتال؟

ال َأْدري َكم َنوٍع ِمَن . ُیعَرُف ما َتقولَون؟ بل َیذَهُب َكالُمكم في الَهواء

فِإذا َجِهلُت قیَمَة اللَّْفظ، . اَألْلفاِظ في العاَلم، وما ِمن َنوع ِإالَّ وَله َمعًنى

وكذِلَك . َأكوُن كاَألعَجِم ِعنَد َمن َیَتَكلَّم، وَیكوُن َمن َیَتَكلَُّم كاَألعَجِم ِعْندي

وِحیَّة، فاطُلبوا َأن َیَتواَفَر َنصیُبكم ِمْنها  إلىَأنُتم َتطَمحوَن  الَمواِهِب الرُّ

  .امین. ا اخوةوالنعمة والسالم مع جمیعكم ی .ِلُبْنیاِن الَجماعة

  

  

  



  

                                                     
  
 

٧٥ 
 

  ما ز

  

  )١١- ٨: ٩(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحنا 

ِمن َقبُل َألنَّه كاَن االعمى منذ الوالدة  الجیراُن والَّذیَن كانوا َیرونَ قاَل 

اذاً  ِإنَّه : ((وقاَل آَخرون ))َأَلیَس هو ذاَك الَّذي كاَن َیقُعُد فَیسَتْعطي؟: ((شحَّ

)). َأنا هو: ((َأمَّا هَو فكاَن یقول)). ، بل ُیشِبُههال: ((وقاَل َغیُرهم)). هو

ِإنَّ الرَُّجَل الَّذي ُیقاُل َله : ((فَأجابَ )) فَكیَف انَفَتَحت َعیناَك؟: ((فقالوا له

. ِاذَهْب ِإلى ِسلواَم َفاغَتِسل: ((یسوع َجَبَل طینًا فَطلى ِبه َعیَنيَّ وقاَل لي

  .والمجد هللا دائماً  )).فَذَهبُت َفاغَتَسَلُت َفَأبَصرتُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٧٦ 
 

  ما ز

  السبت

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٢٠- ١٣: ١٤(  

َیِجُب على الَّذي َیَتكلَُّم بُلغاٍت َأن ُیَصلَِّي ِلَكي َیناَل ایها االخوة، ِلذلك 

ولِكنَّ َعْقلي ال َموِهبَة التَّرَجمة، َألنِّي ِإذا َصلَّیُت ِبُلغاٍت فُروحي ُیَصلِّي 

ُأنِشُد . فما الَعَمُل ِإًذا؟ سُأَصلِّي ِبروحي وُأَصلِّي ِبَعْقلي َأیًضا َیأتي بَثَمر

فإذا ُكنَت ال تُباِرُك ِإالَّ ِبروِحَك، فَكیَف ُیجیُب . ِبروحي وُأْنِشُد ِبَعْقلي َأیًضا

ِإنََّك  ؟ال َیعَلُم ما َتقول آمین، وهو :الحاِضُر َغیُر العاِرِف عن ُشكِركَ 

ِإنِّي، والَحمُد هللا، . َأحَسنَت الشُّْكر، ولِكنَّ َغیَرَك لم َیْحَظ بَشيٍء ِللُبْنیان

ولكِّني ُأوِثُر َأن َأقوَل وَأنا في  َأَتكلَُّم ِبُلغاٍت َأكَثَر ِممَّا تَتكلَّموَن ُكلُُّكم،

قوَل َعَشَرةَ الَجماعِة َخمَس كَلِماٍت ِبَعْقلي ُأعلُِّم ِبها اآلَخرین على َأن َأ

ال َتكونوا َأیُّها اِإلخَوُة َأطفاال في الرَّأي، بل َتَشبَّهوا . َآالِف َكِلَمٍة ِبُلغات

والنعمة والسالم مع  .ِباَألطفاِل في الشَّّر، وكونوا راِشدیَن في الرَّأي

  .امین. جمیعكم یا اخوة

  

  

  



  

                                                     
  
 

٧٧ 
 

  ما ز

  

  )١٧-١٣: ٩(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحنا 

یسیِّبَن ِبذاَك الَّذي كاَن ِمن َقْبُل َأْعمىالجیران  َذهبَ  وكاَن الَیوُم . ِإلى الِفرِّ

فسَأَلُه . الَّذي فیه َجَبَل یسوُع طینًا وَفتَح عَیَنِي اَألعمى َیوَم َسْبت

یسیُّوَن َأیضًا َكیَف َأبَصر َجَعَل طینًا على َعیَنيَّ ثُمَّ : ((فقاَل َلهم. الِفرِّ

َلیَس هذا الرَُّجُل ِمَن : ((فقاَل َبعُض الِفرِّیسیِّین)). ي ُأبِصراغَتَسلُت وها ِإنِّ 

َكیَف َیسَتطیُع خاِطٌئ : ((وقاَل آَخرون((. السبتاهللا، َألنَّه ال َیحَفُظ َشریعَة 

: َأیضًا ِلَألعمى :فقالوا. فَوَقَع الِخالُف َبیَنهم)) َأَن َیأتَي ِبمِثِل هذِه اآلیات؟

والمجد هللا )). ِإنَُّه َنِبيّ : ((قال)) فیه وَقد َفَتَح َعیَنیَك؟ وَأنَت ماذا َتقولُ ((

  .دائماً 

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٧٨ 
 

  ما ز

  االسبوع الثالث

  االثنني

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٢٥- ٢٠: ١٤(  

ال َتكونوا َأیُّها اِإلخَوُة َأطفاال في الرَّأي، بل َتَشبَّهوا ِباَألطفاِل في الشَّّر، 

َسُأكلُِّم هذا  :قاَل الرَّبّ : ((فَقد َوَرَد في الشَّریعة. وكونوا راِشدیَن في الرَّأي

الشَّعَب ِبِلساِن ُأناٍس َلهم ُلغٌة َغریبٌة وِبِشفاٍه َغریبة، ومع ذِلَك ال ُیْصغوَن 

على َأنَّ . فاللُّغاُت ِإًذا َلیَست آیًة ِللُمؤِمنین، بل ِلَغیِر الُمؤِمنین. ))ِإليَّ 

فَلِو اجَتَمَعِت الَجماعُة ُكلُّها . ُنبوَءَة َلیَست ِلَغیِر الُمؤِمنین، بل ِللُمؤِمنینال

وَتكلََّم َجمیُع َمن فیها ِبُلغات، فَدَخَل َقوٌم ِمن َغیِر العاِرفیَن َأو ِمن َغیِر 

یِهم ولِكن لو َتَنبَُّأوا ُكلُُّهم، فَدَخَل علَ . الُمؤمنین، َأفال َیقولوَن ِإنَّكم ُجِننُتم

َغیُر ُمؤِمٍن َأو َغیُر عاِرف، َلَوبَّخوه ُكلُّهم ودانوه ُكلُُّهم، فَتنَكِشُف َخفایا 

والنعمة . َقْلِبه، فَیسُقُط على َوجِهه وَیعُبُد اَهللا ُمعِلًنا َأنَّ اَهللا َبیَنُكم َحق�ا

  .امین. والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  



  

                                                     
  
 

٧٩ 
 

  ما ز

  

  )٢٣-١٨: ٩(ا إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحن

لم ُیَصدِّقوا َأنَّه كاَن َأْعمى  االعمى منذ الوالدة النهم واِلَدي الَیهودَ  ىَدعَ 

َأهذا ابُنكما الَّذي َتقوالِن ِإنَّه ُوِلَد َأعمى؟ فَكیَف َأصَبَح : ((فسَألوهما فَأبَصر

. ُوِلَد َأْعمىَنحُن َنعَلُم َأنَّ هذا ابُننا، وَأنَّه : ((فَأجاَب واِلداه)) ُیبِصُر اآلن؟

. مَّا َكیَف َأصَبَح ُیبِصُر اآلن، فال َنْدري، وَمن َفَتَح َعیَنیه فَنحُن ال َنعلمَأ

وإِنَّما قاَل واِلداُه )). ِإسَألوُه، ِإنَّه ُمكَتِمُل السِّّن، َسَیتكلَُّم هو ِبَنفِسه عن َأمِره

َفقوا على َأن ُیفَصَل ِمَن هذا ِلَخوِفِهما ِمَن الَیهود، َألنَّ الَیهوَد كانوا قِد اتَّ 

ِإنَّه ُمكَتِمُل السِّّن،  :فِلَذلَك قاَل واِلداه. الِمجَمِع َمن َیعَتِرُف ِبَأنَّه المسیح

  .والمجد هللا دائماً . فاسَألوه

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٨٠ 
 

  ما ز

   الثالثاء

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٣٣- ٢٦: ١٤(  

ة؟ ِإذا اجَتَمعُتم، قد َیأتي ُكلٌّ ِمنُكم ِبَمزموٍر َأو َتعلیٍم َأو فماذا ِإًذا َأیُّها اِإلخوَ 

فِإذا . ِمن َأْجِل الُبْنیان َفْلَیُكْن ُكلُّ َشيءٍ  َوْحٍي َأو َكالٍم ِبُلغات َأو َترَجمة،

َتكلَّمُتم ِبُلغات، فْلَیَتكلَّْم ِمْنُكُم َاْثناِن َأو َثالثٌة على اَألكَثر، واِحًدا واِحًدا، 

كلُِّم ِبُلغاٍت في فِإن لم َیُكْن ُمَترِجم، فْلَیصُمِت الُمت. َیُكْن فیُكم َمن ُیَترِجمولْ 

َأمَّا األنِبیاء، فْلَیَتَكلَّْم ِمْنُهُم اْثناِن َأو َثالثة . َنْفَسه واهللا ثْ دِّ حَ الجماعة وْلیُ 

َمن  َغیِرِهم ِمَن الحاِضرین، فْلَیصُمتْ  إلىوإِن ُأوحَي . وْلَیحُكِم اآلَخرون

َألنَّه ِبُوْسِعُكم َجمیًعا َأن َتَتَنبَُّأوا، الواِحُد َبعَد اآلَخر، ِلَیَتعلََّم  كاَن َیَتَكلَّم،

فَلیَس اُهللا نِبیاِء خاِضعٌة ِلَألنِبیاء، ِإنَّ َأرواَح األَ . َجمیُع الحاِضریَن وَیَتشدَّدوا

  .امین. عكم یا اخوةوالنعمة والسالم مع جمی .ِإلَه الَبْلَبلة، بل ِإلُه السَّالم

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٨١ 
 

  ما ز

  

  )٣٣-٢٤: ٩(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحنا 

ِد : ((وقالوا لهمنذ الوالدة ثاِنَیًة الرَُّجَل الَّذي كاَن َأعمى  ى الیهودَدعَ  َمجِّ

هل هو خاِطٌئ ال : ((فَأجاب .))اهللا، َنحُن َنعَلُم َأنَّ هذا الرَُّجَل خاِطئ

: فقالوا له)). َأنِّي ُكنُت َأْعمى وها ِإنِّي ُأبِصُر اآلن َأعَلم، وإِنَّما َأعَلمُ 

لقد ُقلُته َلكم فَلم ُتصُغوا، : ((جاَبهمَأ)) ؟ماذا َصَنَع لَك؟ وَكیَف فَتَح َعیَنكَ ((

َأُتراكم َترَغبوَن في َأن َتصیروا َأنُتم َأیضًا  ؟فِلماذا ُتریدوَن َأن َتسَمعوه ثاِنَیةً 

. َأنَت ِتلمیُذه، َأمَّا َنحُن َفِإنَّنا َتالمیُذ ُموسى: ((قالوافَشَتموه و )) َتالمیَذه؟

أجاَبُهُم )). نَحُن َنعَلُم َأنَّ اَهللا َكلََّم ُموسى، َأمَّا هذا فال َنعَلُم ِمن َأیَن هو

َنحُن َنعَلُم َأنَّ . فَعجیٌب َأن ال َتعَلموا ِمن َأیَن هو وَقد فَتَح َعیَنيَّ : ((الرَُّجل

وَلم . َتجیُب ِللخاِطئین، بل َیسَتجیُب ِلَمِن اتَّقاُه وَعِمَل ِبَمشیئِتهاَهللا ال َیس

فَلو لم َیُكن هذا . ُیسَمْع َیومًا َأنَّ َأحدًا ِمَن النَّاِس فَتَح َعیَني َمن ُوِلَد َأْعمى

  .والمجد هللا دائماً  )).الرَُّجُل ِمَن اهللا، َلما اسَتطاَع َأن َیصَنَع َشیئاً 

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٨٢ 
 

  ما ز

  االربعاء

بارك يا سيد : رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس من

)١٦-١٠: ١(  

َأن تقولوا َجمیعا َقوًال واِحدًا  ،بِاسِم َربِّنا یسوَع المسیح ،َأیُّها اِإلخُوة ،ُأناِشُدُكم

بل ُكونوا على ِوئاٍم تاّم في ُروٍح واِحٍد وِفكٍر  ،وَأالَّ َیكوَن َبیَنُكُم اخِتالقات

خَبَرني َعنكم، َأیُّها اِإلخَوة، َأهُل ُخُلَوة َأنَّ َبیَنُكم ُمخاَصمات، فَقد َأ. واِحد

َأنا ((و ))أنا َألُبلُّس((و ))َأنا ِلبوُلس: ((َأعني َأنَّ ُكلَّ واِحٍد ِمنُكم َیقول

َأُترى المسیُح انَقَسم؟ َأبوُلُس ُصِلَب ِمن . ))َأنا ِللمسیح((و ))ِلَصْخر

ْد َأَحًدا ِمنُكم  َس اعَتَمدُتم؟َأْجِلُكم؟ َأم بَاسِم بولُ  ِإنِّي، والحمُد هللا، لم ُأَعمِّ

بَلى، . ِسوى ِقرْسُبس وغاُیس، فَلیَس ألَحٍد َأن َیقوَل ِإنَُّكم ِباْسِمَي اعَتَمدُتم

وما عدا ُأولِئَك، فال َأذُكُر َأنِّي َعمَّدُت  .قد َعمَّدُت َأیًضا ُأْسَرَة َأسِطفاناس

  .امین. م مع جمیعكم یا اخوةوالنعمة والسال. َأَحًدا

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٨٣ 
 

  ما ز

  

  

  )٣٨-٣٠: ٩(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحنا 

فَعجیٌب َأن ال : ((الذي كان اعمى منذ الوالدة الیهود فقال الرَُّجل أجابَ 

َنحُن َنعَلُم َأنَّ اَهللا ال َیسَتجیُب . وَقد فَتَح َعیَنيَّ یسوع َتعَلموا ِمن َأیَن هو 

وَلم ُیسَمْع َیومًا َأنَّ َأحدًا . بل َیسَتجیُب ِلَمِن اتَّقاُه وَعِمَل ِبَمشیئِتهِللخاِطئین، 

فَلو لم َیُكن هذا الرَُّجُل ِمَن اهللا، َلما  .ِمَن النَّاِس فَتَح َعیَني َمن ُوِلَد َأْعمى

 َأُتَعلُِّمنا َأنَت وقد ُوِلدَت ُكلَُّك في: ((جابوهَأ )).اسَتطاَع َأن َیصَنَع َشیئاً 

َأُتؤِمُن : ((فَلِقَیه وقاَل له. فَسِمَع یسوع َأنَّهم َطردوه. ثُمَّ َطردوه)) الَخطایا؟

قاَل له )) یا رّب، فُأوِمَن به؟. وَمن هو: ((َأجاب)) ؟َأنَت ِبابِن اِإلنسان

 .وسَجَد له)) آمنُت، یا ربّ : ((فقال)). هو الَّذي یَكلُِّمكَ  قد َرَأیَته،: ((یسوع

  .اً والمجد هللا دائم

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٨٤ 
 

  ما ز

  اخلميس

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٢١-١٧: ١(  

ٍل على ِإنَّ المسیَح لم ُیرِسْلني ألُ ایها االخوة،  َعمِّد، بل ألَُبشِّر، َغیَر ُمَعوِّ

لیِب َحماقٌة ِعنَد . ِحكَمِة الَكالم ِلَئالَّ َیبُطَل َصلیُب الَمسیح فِإنَّ ُلَغَة الصَّ

الَّذیَن َیسُلكوَن َسبیَل الَهالك، وَأمَّا ِعنَد الَّذیَن َیسُلكوَن َسبیَل الَخالص، َأي 

سُأبیُد ِحكَمَة الُحَكماء وُأزیُل : ((فقد َوَرَد في الِكتاب. ِعنَدنا، فهي ُقدَرُة الّلهُ 

هِذه  فَأیَن الَحكیم؟ وَأیَن عاِلُم الشَّریعة؟ وَأیَن الُمماِحُك في. ))َفهَم الُفَهماء

فَلمَّا كاَن العاَلُم ِبِحكَمِته لم  الدُّْنیا؟ َألم َیجَعِل الّله ِحكَمَة العاَلِم َحماقة؟

ألُمؤِمنیَن ِبَحماقِة َیعِرِف الّله في ِحكَمِة الّله، َحُسَن َلدى الّله َأن ُیَخلَِّص 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .التَّبشیر

  )٤١-٣٩: ٩(ح حبسب كرازة يوحنا إجنيل ربنا يسوع املسي

َأن ُیبِصر الَّذیَن ال  :ِإنِّي ِجئُت هذا العَالَم ِإلصداِر ُحْكمٍ  : ((قاَل یسوع

فَسِمَعه َبعُض الِفرِّیسیِّیَن الَّذیَن كانوا  ((.ُیبِصرون وَیْعمى الَّذیَن ُیبِصرون

لو ُكنُتم  ((: قاَل َلهم یسوع)) َأفَنحُن َأیضًا ُعْمیان؟ (( :مَعه فقالوا له

إنَّنا ُنبِصر فَخطیَئُتُكم  :ولِكنَُّكم َتقولوَن اآلن. ُعْمیانًا َلما كاَن عَلیُكم َخطیئة

  .والمجد هللا دائماً )). ثاِبَتة



  

                                                     
  
 

٨٥ 
 

  ما ز

  اجلمعة

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٣١-٢٦: ١(   

یكم في َنَظِر الَبَشِر َكثیٌر ِمَن َاعَتِبروا، َأیُّها اِإلخَوة، َدعَوَتكم، فَلیَس ف

. الُحَكماء، وال َكثیٌر ِمَن الُمقَتِدرین، وال َكثیٌر ِمن َذوي الَحَسِب والنََّسب

ولِكن ما كاَن في العاَلِم ِمن َحماقة فذاَك ما اختاَره اُهللا ِلُیخِزَي الُحَكماء، 

 َي ما كاَن َقِوی�ا،وما كاَن في العاَلِم ِمن ُضْعف فذاَك ما اختاَره اُهللا لُیخزِ 

وما كاَن في العاَلِم ِمن َغیِر َحَسٍب وَنَسٍب وكان ُمحَتَقرًا فذاَك ما اختاَرُه 

. حتَّى ال َیفَتِخَر َبَشٌر َأماَم اهللازیَل الَموجود، ِاختاَر َغیَر الَموجوِد ِلیُ  :اهللا

ِمن َلُدِن اهللا  وِبَفْضِله َأنُتم قائموَن في المسیِح یسوَع الَّذي صاَر َلنا ِحكَمةً 

 .))َمِن افَتَخَر َفْلَیفَتِخْر ِبالرَّبّ : ((ِلَیتمَّ ما َوَرَد في الِكتاب وِبّرًا وَقداسًة وِفداءً 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٨٦ 
 

  ما ز

  

  )٢٨- ٢١: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

حتَّى َدَخَل الَمجَمَع  السبتوما إن َأتى  .َكَفرناحومیسوع وتالمیذه  َدخل

فُأعِجبوا ِبَتعلیِمه، َألنَّه كاَن ُیَعلُِّمهم َكَمن له ُسْلطان، ال ِمثَل  .وَأَخَذ ُیَعلِّم

ما َلنا ولَك یا : ((َرُجٌل فیِه ُروٌح َنِجس، فصاحَ  وكاَن في َمجَمِعِهم .الَكَتَبة

 .))َأنَت ُقدُّوُس اهللا :َمن َأنتَ َیسوُع النَّاِصرّي؟ َأِجئَت ِلُتهِلَكنا؟ َأنا َأعِرُف 

وُح النَِّجس، وصَرَخ !)) ِاْخَرْس واخُرْج ِمنه: ((فانَتَهَره یسوُع قال فَخَبَطه الرُّ

ما : ((َصرَخًة َشدیدة، وَخرَج ِمنه، فَدِهشوا َجمیعًا حتَّى َأخذوا َیَتساَءلون

النَِّجَسُة یأُمُرها  حتَّى اَألرواحُ ! ِبُسْلطان ِإنَُّه َلتعلیٌم َجدیٌد ُیْلقى ؟هذا

 .وذاَع ِذكُرُه ِلَوقِته في ُكلِّ َمكاٍن ِمن ناِحَیِة الَجلیِل ِبَأْسِرها)) !َفُتطیُعه

  .والمجد هللا دائماً 

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٨٧ 
 

  ما ز

  السبت

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)١٢-٩: ٢(   

ُذٌن وال َخَطَر على َقْلِب َبَشر، ما لم َتَرُه َعْیٌن وال َسِمَعت ِبه أُ ایها االخوة، 

وَح  .))ذلًك ما َأعدَّه اُهللا ِللَّذیَن ُیِحبُّوَنه وح، َألنَّ الرُّ فَلنا َكَشَفه اُهللا ِبالرُّ

فَمن ِمَن النَّاِس َیعِرُف ما في . َیفَحُص عن ُكلِّ َشيء حتَّى عن َأعماِق اهللا

ما ِمن َأَحٍد َیعِرُف مما في  اِإلنساِن َغیُر روِح اِإلنساِن الَّذي فیه؟ وكذِلكَ 

وَح الَّذي َأتى ِمَن . اِهللا غیُر ُروِح الّله وَلم َنَنْل َنحُن ُروَح العاَلم، بل ِنْلنا الرُّ

والنعمة والسالم مع . اهللا ِلَنعِرَف ما َأنَعَم اُهللا ِبه عَلینا ِمَن الَمواِهب

  .امین. جمیعكم یا اخوة

  )٣١- ٢٩: ١(مرقس  إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة

جاُؤوا ِإلى َبیِت ِسمعاَن وَأنَدراوس فِمَن الَمجَمع،  یسوع وتالمیذه َخَرج

وكاَنت َحماُة ِسمعاَن في الِفراِش َمحمومة، فَأَخَبروه  .ومَعهم َیعقوُب ویوَحنَّا

 .ُهمفدنا ِمنها فَأَخَذ ِبَیِدها وَأَنَهَضها، ففاَرَقْتها الُحمَّى، وَأَخَذت َتخدمُ  .بأمِرها

  .والمجد هللا دائماً 

  



  

                                                     
  
 

٨٨ 
 

  ما ز

  االسبوع الرابع

  االثنني

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)١٦-١٢: ٢(   

وَح الَّذي َأتى ِمَن اهللا ایها االخوة،   َلم َنَنْل َنحُن ُروَح العاَلم، بل ِنْلنا الرُّ

وإِنَّنا ال َنَتكلَُّم عَلیها ِبَكالٍم  ِلَنعِرَف ما َأنَعَم اُهللا ِبه عَلینا ِمَن الَمواِهب

وح، فُنعبُِّر عِن  َمأخوٍذ ِمَن الِحكَمِة الَبَشِریَّة، بل ِبَكالٍم َمأخوٍذ عِن الرُّ

وِحیَِّة ِبِعباراٍت ُروِحیَّة فاِإلنساُن الَبَشِريُّ ال َیقَبُل ما هو ِمن ُروِح . اُألموِر الرُّ

طیُع َأن َیعِرَفه ألَنَّه ال ُحْكَم في ذِلَك إالَّ اهللا فِإنَّه َحماقٌة ِعنَده، وال َیستَ 

وح وِحّي، فَیحُكُم في ُكلِّ َشيء وال َیحُكُم فیه َأَحد. ِبالرُّ . وَأمَّا اِإلنساُن الرُّ

والنعمة  .فَمِن الَّذي َعَرَف ِفْكَر الرَّبِّ ِلُیَعلَِّمه؟ وَأمَّا َنحُن فَلنا ِفْكُر المسیح

  .امین. ةوالسالم مع جمیعكم یا اخو 

  )٣٤- ٣٢: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

َجمیَع  ى یسوعَأَخَذ النَّاُس َیحِملوَن ِإلَ ِعنَد الَمساء َبعَد ُغروِب الشَّْمس، 

َفَشفى  .احَتَشَدِت الَمدینُة ِبَأجَمِعها على البابوَ  .سوسینالَمْرضى والَممَ 

ِلِف الِعَلل، وطَرَد كثیرًا ِمَن الشَّیاطین، كثیرًا ِمَن الَمْرضى الُمصابیَن ِبُمَختَ 

  .والمجد هللا دائماً  .وَلم َیَدِع الشَّیاطیَن َتَتَكلَّم َألنَّها َعَرَفتهُ 



  

                                                     
  
 

٨٩ 
 

  ما ز

  الثالثاء

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٤-١: ٣(   

ناٍس ألُناٍس روِحیِّین، بل ألُ  الميِإنِّي، َأیُّها اِإلخَوة، لم َأسَتِطْع َأن ُأَكلَِّمُكم كَ 

قد َغَذوُتُكم ِباللََّبِن الَحلیِب ال ِبالطَّعام، َألنَُّكم . َبَشِریِّین، َألطفاٍل في المسیح

فِإذا كاَن . فِإنَُّكم ال تزالوَن َبَشِریِّین ما ُكنُتم ُتطیقَونه وال َأنُتم ُتطیقوَنه اآلن،

َدلیٌل على َأنَُّكِم َبَشِریُّون وَأنَُّكم َتسیروَن فیُكم َحَسٌد وِخصام، َأَفَلیَس في ذِلَك 

َأنا : ((واآلَخر ))َأنا ِلبوُلس: ((وإِذا كاَن َأحُدُكم َیقول ِسیرًة َبَشِریَّة؟

ًفا َبَشِری�ا؟))َألُبلُّس فوَن َتصرُّ والنعمة  ، َأَفَلیَس في ذِلَك َدلیٌل على َأنَُّكم َتَتَصرَّ

  .ینام. والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  )٣٩- ٣٥: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

َقبَل الَفْجِر ُمَبكِّرًا، فَخرَج وذَهَب ِإلى َمكاٍن َقْفر، وَأخَذ ُیَصلِّي یسوع قاَم 

َجمیُع : ((وقالوا له .َفاَنَطَلَق ِسْمعاُن وَأْصحاُبه َیبَحثوَن َعنه، فَوَجدوه .ُهناك

ِلَنذَهْب ِإلى َمكاٍن آَخر، ِإلى الُقرى : ((َلهمفقاَل  .))النَّاِس َیطُلبوَنكَ 

وساَر في الَجلیِل ُكلِّه،  .))الُمجاِوَرة، ِألُبشَِّر فیها َأیضًا، َفِإنِّي ِلهذا َخَرْجت

  .والمجد هللا دائماً  .ُیَبشُِّر في َمجاِمِعهم وَیطُرُد الشَّیاطین



  

                                                     
  
 

٩٠ 
 

  ما ز

  االربعاء

رك يا سيد با: من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٩-٤: ٣(   

، ))َأنا َألُبلُّس: ((واآلَخر ))َأنا ِلبوُلس: ((ِإذا كاَن َأحُدُكم َیقولایها االخوة، 

ًفا َبَشِری�ا؟ َفما هو َأُبلُّس؟  فوَن َتصرُّ َأَفَلیَس في ذِلَك َدلیٌل على َأنَُّكم َتَتَصرَّ

، على َقْدِر ما اِإلیمان إلىوما هو بوُلس؟ ُهما خاِدماِن ِبِهما اهَتَدیُتم 

نا َغَرسُت وَأُبلُُّس َسقى، ولِكنَّ اَهللا هو الَّذي ًأ .َأْعطى الرَّبُّ ُكال� ِمنُهما

 .فَلیَس الغاِرُس ِبَشيء وال السَّاقي، بل ذاَك الَّذي ُیْنمي وهو الّله .َأْنمى

داِر فالغاِرُس والسَّاقي واِحد، غیَر َأنَّ ُكال� ِمنُهما َیناُل ُأجَرَته على ِمق

والنعمة  .َنحُن عاِملوَن َمًعا في َعَمِل اهللا، وَأنُتم َحْقُل اِهللا وُبنیاُن اهللا .َجهِده

  .امین. والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٩١ 
 

  ما ز

  
  

  )٤٥- ٤٠: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

ُل ِإلیه، فَجثا وقاَل له ى الى یسوعَأت نَت قاِدٌر ِإن ِشئَت فَأ: ((َأبَرُص َیَتَوسَّ

قد ِشئُت : ((فَأشَفَق علیِه یسوع وَمدَّ َیَده فَلَمَسه وقاَل له .))على َأن تُبِرَئني

فَصَرَفُه یسوُع َبعَد ما َأنَذَره ِبَلْهَجٍة  .فزاَل َعنُه الَبَرُص ِلَوِقته وَبِرئ)) َفابَرأ

ِإلى الكاهن َفَأِرِه  ِإیَّاَك َأن ُتخِبَر َأَحدًا ِبَشيء، َبِل اذَهبْ : ((َشدیَدة فقاَل له

ْب عن ُبرِئَك ما َأَمَر ِبه موسى، َشهادًة َلَدیهم مَّا هو، َأ .))َنفَسك، ثُمَّ َقرِّ

َفانَصَرَف َوَأَخَذ ُینادي ِبَأعلى َصوِته وُیذیُع الَخَبر، فصاَر یسوُع ال 

ِكَن َیسَتطیُع َأن َیدُخَل َمدینًة َعالِنَیًة، بل كاَن ُیقیُم في ظاِهِرها في َأما

   .والمجد هللا دائماً  .ُمقِفَرة، والنَّاُس َیأتوَنه ِمن ُكلِّ َمكان

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٩٢ 
 

  ما ز

  اخلميس

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)١٥-١٠: ٣(   

ِإنِّي، على َقْدِر ما ُوِهَب لي ِمن ِنعَمِة الّله، َوَضعُت اَألساس، ایها االخوة، 

فْلَینُظْر ُكلُّ واِحٍد كیَف َیبني . لِكنَّ آَخَر َیْبني عَلیهَشأَن الباِني الحاِذق، و 

َأمَّا اَألساس، فما ِمن َأحٍد َیسَتطیُع َأن َیَضَع َغیَر اَألساِس الَّذي . عَلیه

فِإن َبنى َأَحٌد على هذا اَألساِس ِبناًء ِمن َذَهٍب . ُوضَع، َأي یسوَع المسیح

ٍة َأو ِحجارٍة َكریمة َأو خَ  َشٍب َأو َهشیٍم َأو ِتْبن، سَیظَهُر َعَمُل ُكلِّ َأو ِفضَّ

واِحد، فَیوُم الّله سُیعِلُنه، َألنَّه في النَّاِر سُیكَشُف ذِلك الَیوم، وهِذه النَّاُر 

فَمن َبِقَي َعَمُله الَّذي َبناه على اَألساِس . سَتمَتِحُن قیمَة َعَمِل ُكلِّ واِحد

كاَن ِمَن الخاِسرین، َأمَّا هو فسَیخُلص، ولِكن  ناَل َأْجَره، وَمِن احَتَرَق َعَمُله

. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. كَمن َیخُلُص ِمن ِخالِل النَّار

  .امین

  

  

  



  

                                                     
  
 

٩٣ 
 

  ما ز

  

  )٥- ١: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

 .یتَبعَد ِبضَعِة َأیَّاٍم ِإلى َكَفرناحوم، فَسِمَع النَّاُس َأنَُّه في البَ یسوع عاَد 

فآجَتَمَع ِمنُهم َعَدٌد كثیر، وَلم َیبَق موِضٌع خاِلیًا حتَّى ِعنَد الباب، فَألقى 

فَلم َیسَتطیعوا الُوصوَل ِبه  .فَأَتوه بُمقَعٍد َیحِمُله َأرَبَعُة ِرجال ِإَلیِهم كِلمَة اهللا،

 .، وَنَقبوهَفَنبشوا عِن السَّقِف َفوَق الَمكاِن الَّذي هو فیه .ِإلیه ِلَكثَرِة الزِّحام

فَلمَّا رَأى یسوُع ِإیماَنهم، قاَل  .ثُمَّ َدلَّوا الِفراَش الَّذي كاَن علیه الُمقَعد

، ُغِفَرت لَك َخطایاك: ((ِللُمقَعد   .والمجد هللا دائماً  .))یا ُبَنيَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٩٤ 
 

  ما ز

  .اجلمعة

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٢٢-١٦: ٣(   

عَلموَن َأنَُّكم َهیَكُل اهللا، وَأنَّ ُروَح اِهللا حالٌّ فیكم؟ َمن َهَدَم َهیَكَل اِهللا َأما تَ 

فال َیخَدَعنَّ َأَحٌد . َهَدَمه اهللا، َألنَّ َهیَكَل اِهللا ُمقدَّس، وهذا الَهیَكُل هو َأنُتم

َفْلَیِصْر َنْفَسه، فِإن َعدَّ َأَحٌد ِمنُكم َنْفَسه َحكیًما ِمن ُحَكماِء هذه الدُّنیا، 

َأحَمَق ِلَیصیَر َحكیًما، َألنَّ ِحكَمَة هذا العاَلِم َحماَقٌة ِعنَد اهللا، فَقد َوَرَد في 

ِإنَّ الرَّبَّ َعلیٌم : ((، وَوَرَد َأیًضا))ِإنَُّه َیأُخُذ الُحَكماَء ِبَمْكرِهم: ((الِكتاب

َحٌد ِبالنَّاس، فُكلُّ َشيٍء فال َیفَتِخَرنَّ َأ ))ِبَأفكار الُحَكماء وَیعَلُم َأنَّها باِطلة

َأبوُلَس كاَن َأم َأُبلُّس َأم َصْخًرا َأِم العاَلم َأِم الَحیاة َأِم الَموت َأِم  َلكم،

والنعمة  .ُكلُّ َشيٍء َلكم، وَأنُتم ِللمسیح، والمسیُح هللا. الحاِضر َأِم الُمسَتقَبل

  .امین. والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٩٥ 
 

  ما ز

  

  )١٢- ٥: ٢(ملسيح حبسب كرازة مرقس إجنيل ربنا يسوع ا

، ُغِفَرت : ((، قاَل ِللُمقَعدالذین یحملون المقعد َلمَّا رَأى یسوُع ِإیمانَ  یا ُبَنيَّ

وكاَن بیَن الحاِضریَن ُهناَك َبعُض الَكَتَبة، فقالوا في  .))لَك َخطایاك

فَمن َیقِدُر َأن َیغِفَر  .فِإنَّه َلُیَجدِّ  ؟ما باُل هذا الرَُّجِل َیَتَكلَُّم ِبذلك(( :ُقلِوبهم

َفَعِلَم یسوُع ِعنَدِئٍذ في ِسرِِّه َأنَّهم یقولوَن ذلك في  ))؟الَخطایا ِإالَّ اُهللا َوحَده

َأن ُیقاَل  ؟فَأیُّما َأیَسر ؟لماذا تقولوَن هذا في ُقلوِبكم: ((َأنُفِسهم، فسَأَلهم

فِلَكي  ؟حِمْل ِفراَشَك َوآمشِ ُقم َفا :ُغِفَرت لَك َخطایاك، َأم َأن ُیقال :ِللُمقَعد

، ثُمَّ قاَل ))َتعَلموا َأنَّ ابَن اِإلنساِن له ُسلطاٌن َیغِفُر ِبه الَخطایا في اَألرض

فقاَم فَحَمَل  .))ُقْم َفاحِمْل ِفراَشَك َواذَهْب ِإلى بیِتكَ  :َأقوُل لكَ (( :ِللُمقَعد

دوا ِفراَشه ِلَوقِته، وَخَرَج ِبَمْرًأى ِمن َجمیِع النَّاس ، حتَّى َدِهشوا َجمیعًا وَمجَّ

  .والمجد هللا دائماً  .))ما َرَأینا ِمثَل هذا َقطّ : ((اَهللا وقالوا

  

  

  



  

                                                     
  
 

٩٦ 
 

  ما ز

   السبت

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٥-١: ٤(  

ُب وما ُیطلَ  فْلَیُعدَّنا النَّاُس َخَدمًا ِللمسیح وُوَكالَء َأسراِر اهللا،ایها االخوة، 

َأمَّا َأنا فَأَقلُّ ما عَليَّ َأن  .آِخَر اَألمِر ِمَن الُوَكالِء َأن َیكوَن ُكلٌّ ِمنُهم َأمیًنا

فَضمیري ال ُیَؤنُِّبني َنْفسي، ال َأدیُن  ،َتدینوني َأو َتدیَنني َمحَكمٌة َبَشریَّة

ًرا ِلذلك، فَدیَّاِني هَو الرَّبّ  َتدینوا َأَحًدا َقْبَل فال  .ِبَشيء، على َأنِّيَ لسُت ُمَبرَّ

ّب، فهو الَّذي ُینیُر َخفایا الظُُّلمات وَیكِشُف عن  اَألوان، َقبَل َأن َیأِتَي الرَّ

. ِنیَّاِت الُقلوب، وِعنَدِئٍذ َیناُل ُكلُّ واِحٍد ِمَن اِهللا ما َیعوُد عَلیه ِمَن الثَّناء

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٩٧ 
 

  ما ز

  

   

  )١٧- ١٣: ٢(ا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس إجنيل ربن

مَّ ثُ  .ثاِنَیًة ِإلى شاِطِئ الَبْحر، فَأتاه الَجْمُع ُكلُّه، َفَأخَذ ُیَعلُِّمهمیسوع َخرَج 

: رَأى وهو سائٌر الِوَي ْبَن َحْلفى جاِلسًا في َبیِت الِجبایة، فقاَل له

ِم ِعنَده، وَجَلَس مَعه ومع وَجَلَس یسوُع ِللطَّعا .فقاَم فَتِبَعه)) !اتَبْعني((

 .َتالمیِذه كثیٌر ِمَن الُجباِة والخاِطئین، فقد كاَن ُهناَك كثیٌر ِمَن النَّاس

یِسیِّیَن َأنَّه َیأُكُل مَع الخاِطئیَن  .وكانوا َیتَبعوَنه فَلمَّا َرَأى الَكَتَبُة ِمَن الِفرِّ

فَسِمَع َیسوُع  ))؟َأیأُكُل َمَع الُجباِة والخاِطئین: ((والُجباة، قالوا ِلَتالمیذه

اُء ِبُمْحتاجیَن ِإلى َطبیب، بِل الَمْرضى: ((كالَمهم، فقاَل لهم  .لیَس اَألِصحَّ

  .والمجد هللا دائماً  .))ما ِجئُت َألدُعَو اَألبرار، بِل الخاِطئین

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

٩٨ 
 

  ما ز

  االسبوع اخلامس

   االثنني

بارك يا سيد : اهل قورنتس من رسالة بولس الرسول االوىل اىل

)١٢-٩: ٩(  

ال َتْكَعِم الثَّوَر وهو َیدُرُس : ((َقد ُكِتَب في َشریعِة موسىایها االخوة، ل

َأما ِمن َأجِلنا َحق�ا قاَل ذلك؟ نَعم، ِمن  رى اُهللا َیْهَتمُّ ِبالثِّیران؟َأتُ . ))الُحبوب

َیحِرَث راِجًیا، وال ُبدَّ ِللَّذي ال ُبدَّ ِللحاِرِث َأن  :َأْجِلنا ُكِتَب ذلك وَمْعناه

فِإذا ُكنَّا قد َزَرْعنا . َیدُرُس الُحبوَب َأن َیْرُجَو الُحصوَل على َنصیِبه ِمنها

وِحیَّة، فَهل َیكوُن َأمًرا عظیًما َأن َنحُصدَ  ِمن  ِمن َأجِلكُم الَخیراِت الرُّ

ٍب ِمن ذِلك الَحّق، وإِذا كاَن غیُرنا َیحُصُل على َنصیَخیراِتُكُم المادِّیَّة؟ 

َأفَلْسنا َنحُن َأولى ِبه؟ ومع ذِلَك لم َنسَتعِمْل هذا الَحقَّ، بل َنصِبُر على ُكلِّ 

والنعمة والسالم مع  .َشيء ِلَئالَّ ُنقیَم َأيَّ مانٍع كاَن دوَن ِبشارِة المسیح

  .امین. جمیعكم یا اخوة

  

  



  

                                                     
  
 

٩٩ 
 

  ما ز

  

  )٦- ١: ٣(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

وكانوا ُیراِقبوَنه  .ثانَیًة َبعَض الَمجاِمع وكاَن فیه َرُجٌل َیُده َشالَّءیسوع َدَخَل 

فقاَل ِللرَُّجِل ذي الَیِد  .وُمراُدهم َأن َیشكوه السبتِلَیَروا َهل َیشفیِه في 

َأَعَمُل الَخیِر َیِحلُّ في : ((ثُمَّ قاَل لهم .))ُقْم في َوْسِط الجَماعة: ((الشَّالَّء

فَأجاَل  .فَظلُّوا صاِمتین)) ؟َأَتخلیُص َنْفٍس َأم َقْتُلها ؟َأم َعَمُل الشَّرّ  سبتال

 .))ُامُدْد َیَدك: ((َطْرَفه فیِهم ُمغَضبًا ُمغَتّمًا ِلَقساوِة ُقلوِبهم، ُثمَّ قاَل ِللرَُّجل

م مَع فَخَرَج الِفرِّیسیُّوَن وتآَمروا عَلیه ِلَوْقِته .فَمدَّها فعاَدت َیُده َصحیَحة

  .والمجد هللا دائماً  .الِهیروُدِسیِّیَن ِلُیهِلكوه

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٠٠ 
 

  ما ز

  الثالثاء

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)١٨-١٣: ٩(  

َأما َتعَلموَن َأنَّ َخَدَم الَهیَكِل یأُكلون ِممَّا هو ِللَهیَكل، والَّذیَن ایها االخوة، 

وهكذا َقضى الرَّبُّ ِللَّذیَن ُیعِلنوَن الِبشارَة  الَمذَبح؟َیخِدموَن الَمذَبح ُیقاِسموَن 

ه الُحقوق، وَلم َأمَّا َأنا فَلم َأسَتعِمْل َأيَّ َحقٍّ ِمن هذِ . َأن َیعیشوا ِمَن الِبشارة

َمفَخَرتي  ٠٠.فالَموُت َأفَضُل لي ِمن َأن. عاَمَل هذه الُمعاَمَلةَأكُتْب هذا ألُ 

ِإذا َبشَّرُت، فَلیَس في ذلك لي َمفَخَرة، َألنَّها َفریضٌة ف. هذه لن َینَتِزَعها َأحد

فَلو ُكنُت أفَعُل ذلك َطوًعا، َلكاَن ! ال ُبدَّ لي ِمنها، والَویُل لي ِإن لم أَبشِّر

ُحكِم وكاَلٍة ُعِهَدت وَلِكن ِإذا ُكنُت َأفَعُله ُملَزًما، فذلك بِ . لي َحقٌّ في اُألْجَرة

اًنا، ِمن ا هي ُأْجَرتيفم. ِإَليَّ  ؟ ُأْجَرتي، ِإذا َبشَّرُت، َأن َأعِرَض الِبشاَرَة َمجَّ

والنعمة والسالم مع جمیعكم یا  .دوِن َأن َأسَتفیَد ِممَّا ُیَحقُّ لي ِمَن الِبشارة

  .امین. اخوة

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٠١ 
 

  ما ز

  

  

  )١٢- ٧: ٣(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

، وَتبَعه َحْشٌد َكبیٌر ِمَن الَجلیل، اَنَصَرَف یسوُع ِإلى الَبحِر ومَعه َتالمیُذه

وِمن ُأوَرشلیَم وَأدوَم وِعبِر اُألرُدّن وَنواحي صوَر  وَجمٌع كثیٌر ِمَن الَیهودیَّة،

فَأَمَر َتالمیَذه ِبَأن َیجَعلوا له  .وَصیدا، وقد َسِمعوا ِبما َیصَنُع فجاؤوا ِإلیه

َألنَّه َشفى َكثیرًا ِمَن النَّاس،  َزوَرقًا ُیالِزُمه، َمخاَفَة َأن ُیضاِیَقه الَجمع،

وكانِت اَألرواُح  .حتَّى َأصَبَح ُكلُّ َمن ِبه ِعلٌَّة یَتهاَفُت عَلیه ِلَیلِمَسه

فكاَن )) !َأنَت ابُن اهللا: ((النَِّجَسة، ِإذا َرَأته، َترَتمي على َقَدَمیه وَتصیح

  .والمجد هللا دائماً  .َینهاها ِبِشدٍَّة عن َكْشِف َأمِره

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٠٢ 
 

  ما ز

  االربعاء

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٢٣-١٩: ٩(  

مع َأنِّي ُحرٌّ ِمن ِجَهِة النَّاِس َجمیًعا، فَقد َجَعلُت ِمن َنْفسي ایها االخوة، 

َعْبًدا ِلَجمیِع النَّاِس َكي َأَربَح َأكَثَرُهم، فِصرُت ِللَیهوِد كالَیهوِدّي َألرَبَح 

، وِللَّذیَن هم في ُحْكِم الشَّریعِة كالَّذي في ُحْكِم الشَّریعة ـ مع َأنِّي الَیهود

وِصرُت ِللَّذیَن  َلسُت في ُحْكِم الشَّریعة ـ َألرَبَح الَّذیَن في ُحْكِم الشَّریعة،

َلیَس َلهم َشریعة كالَّذي َلیَس َله َشریعة ـ مع َأنِّي َلسُت ِبال َشریعٍة ِمَن اهللا ـ 

الَّذیَن َلیَس َلهم َشریعة ِإذ ِإنِّي في ُحْكِم َشریعِة المسیح، وِصرُت َألرَبَح 

َعفاء، وِصرُت لِ  َعفاَء َضعیًفا َألرَبَح الضُّ َخلَِّص لنَّاِس ُكلِِّهم ُكلَّ َشيء ألُ ِللضُّ

. شاِرَك فیها، ألُ وَأفَعُل هذا ُكلَّه في َسبیِل الِبشارة. َبعَضُهم َمْهما َیُكِن اَألْمر

  .امین. والسالم مع جمیعكم یا اخوة والنعمة

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٠٣ 
 

  ما ز

  

  )٢٥-٢٣: ٤(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

َیسیُر في الَجلیِل ُكلِّه، ُیَعلُِّم في َمجاِمِعهم وُیعِلُن ِبشاَرةَ یسوع كاَن 

فشاَع ِذْكُره في سوِریَة . الَمَلكوت، وَیْشفي الشَّعَب ِمن ُكلِّ َمَرٍض وِعلَّة

ِمَن : َأَتوه ِبَجمیِع الَمْرضى الُمصابیَن ِبُمخَتِلِف الِعَلِل واَألوجاعُكلِّها، ف

فَتِبَعْته . الَمْمسوسیَن والَّذیَن ُیصَرعوَن في َرأِس الِهالل والُمقَعدیَن فشفاهم

 .ُجموٌع َكثیرٌة ِمَن الَجلیِل والُمُدِن الَعْشِر وُأوَرَشلیَم والَیهوِدیَِّة وِعْبِر اُألرُدنّ 

  .هللا دائماً  والمجد

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٠٤ 
 

  ما ز

  اخلميس

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٢٧-٢٤: ٩(  

َأما َتعَلموَن َأنَّ الَعدَّائیَن في الَمیداِن َیْعدوَن ُكلُُّهم، وَأنَّ واِحًدا  ایها االخوة،

َنْفَسه ُكلَّ َشيء، وُكلُّ ُمباٍر َیحِرُم . َیناُل الجاِئَزة؟ فاْعدوا كذلك حتَّى َتفوزوا

. َأمَّا هؤُالِء فِلَكي َینالوا ِإْكلیًال َیزول، وَأمَّا َنحُن فِلَكي َنناَل ِإْكلیًال ال َیزول

یح، ىً َغیِر ُهدنِّي ال َأْعدو على وهكذا فإِ  بل أَقَمُع  وال ُأالِكُم َكَمن َیلِطُم الرِّ

. ا َبعَد ما َبشَّرُت اآلَخرینَجَسدي وُأعاِمُله ِبِشدَّة، َمخافَة َأن َأكوَن َمرفوضً 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  )١١-٧: ٧(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

َألنَّ ُكلَّ . ُأطُلبوا َتِجدوا، ِإقَرعوا ُیفَتْح لُكم ،ِإسَألوا ُتعَطوا: قال الرب یسوع

َمن ِمنُكم ِإذا سَأَلُه . ُع ُیفَتُح َلهَمن َیسَأُل َینال، وَمْن َیطُلُب َیِجد، وَمن َیقرَ 

ابُنُه َرغیفًا َأعطاُه َحَجرًا، َأو سَأَله َسَمَكًة َأعطاُه َحیَّة؟ فِإذا ُكْنُتم َأنُتُم 

اِلَحَة َألبناِئُكم، فما َأولى َأباُكُم الَّذي  اَألشراَر َتعِرفوَن َأن ُتْعُطوا الَعطایا الصَّ

  .والمجد هللا دائماً  !هو صاِلٌح ِللَّذیَن َیسَألوَنه في السََّموات ِبَأن ُیْعِطَي ما



  

                                                     
  
 

١٠٥ 
 

  ما ز

  اجلمعة

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول االوىل اىل اهل قورنتس

)٤-١: ١٠(  

ال ُأریُد َأن َتجَهلوا، َأیُّها اِإلخَوة، َأنَّ آباَءنا كانوا ُكلُُّهم َتحَت الَغمام، وُكلُُّهم 

ُكلُُّهم  دوا في موسى في الَغماِم وفي الَبْحر،وُكلُّهُم اعَتمَ  جازوا في الَبْحر،

ُهم َشِربوا َشراًبا ُروِحی�ا واِحًدا، فَقد كانوا ُكلُّ  َأَكلوا َطعاًما ُروِحی�ا واِحًدا،

خَرُة هي المسیح والنعمة  .َیشَربوَن ِمن َصخَرٍة ُروِحیٍَّة َتتَبُعهم، وهذه الصَّ

  .امین. والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  )١٤-١٢: ٧(بنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى إجنيل ر

فَشَرَع الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه یسوع لمَّا رَأى  

هِذه هَي : ُكلُّ ما َأَرْدُتم َأن َیْفَعَل النَّاُس لُكم، ِافَعلوُه َأنُتم َلهم: قالُیَعلُِّمهم 

یِّقُأدُخلوا مِ  .الشَّریَعُة واألَنِبیاء فِإنَّ الباَب َرْحٌب والطَّریَق . َن الباِب الضَّ

ما َأْضَیَق الباَب . الُمَؤدَِّي ِإلى الَهالِك واِسع، والَّذیَن َیسُلكوَنه َكثیرون

والمجد هللا  .وَأحَرَج الطَّریَق الُمَؤدَِّي ِإلى الَحیاة، والَّذیَن َیهَتدوَن ِإلیِه َقلیلون

  .دائماً 



  

                                                     
  
 

١٠٦ 
 

  ما ز

  السبت

بارك يا سيد : الرسول االوىل اىل اهل قورنتسمن رسالة بولس 

)١٣-٥: ١٠(  

ُهم َشِربوا َشراًبا ُروِحی�ا واِحًدا، ُكلُّ  ال ُأریُد َأن َتجَهلوا، َأیُّها اِإلخَوة، َأنَّ آباَءنا

 .فَقد كانوا َیشَربوَن ِمن َصخَرٍة ُروِحیٍَّة تَتَبُعهم، وهذه الصَّخَرُة هي المسیح

یَّة ومع هذا َفِإنَّ اهللاَ  وقد  .لم َیْرَض عن َأكَثِرِهم، فَسقطوا َصْرعى في الَبرِّ

َحَدَث ذلك ُكلُّه ِلَیكوَن َلنا صورًة، ِلَئالَّ َنشَتِهَي اَألشیاَء الَخبیثَة كما اشَتهاها 

: فال َتكونوا ِمن ُعبَّاِد اَألوثان كما كاَن َبعُضُهم، فَقد َوَرد في الِكتاب هؤُالء

وال َنزِنَینَّ كما َزنى  .))أُكُل َویشَرب، ثُمَّ قاموا َیعَبثونَجَلَس الشَّْعُب یَ ((

َبنَّ الرَّبَّ كما  .َبعُضُهم فَسَقَط في َیوٍم واِحٍد َثالَثٌة وِعشروَن َأْلًفا وال ُنَجرِّ

َبه َبعُضُهم فَأهَلَكْتهُم الَحیَّات وال َتَتَذمَّروا كما َتذمََّر َبعُضُهم فَأهَلكُهُم  .َجرَّ

وَقد َجرى َلهم ذِلَك ِلَیكوَن صورًة وُكِتَب تَنبیًها َلنا َنحُن الَّذیَن َبَلغوا . الُمبید

لم ُتِصْبُكْم َتجِرَبٌة ِإالَّ . فَمن ظنَّ َأنَّه قائم، فْلَیحَذِر السُّقوط. ُمنَتهى اَألزِمَنة

بوا ب .وهي على ِمقداِر ُوْسِع اِإلنسان ما ِإنَّ اَهللا َأمیٌن فَلن یأَذَن َأن ُتَجرَّ

یفوُق طاقَتكم، بل ُیؤتیُكم مع التَّجِرَبِة َوسیلَة الُخروِج ِمنها ِبالُقدرِة على 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. َتَحمُِّلها



  

                                                     
  
 

١٠٧ 
 

  ما ز

  

  )٢٠-١٥: ٧(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

المیُذه فَشَرَع الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه تَ یسوع لمَّا رَأى  

ِإیَّاُكم واألَنِبیاَء الَكذَّابین، فِإنَّهم َیأتوَنُكم في ِلباِس الِخراف،  :ُیَعلُِّمهم قال

َأُیْجنى ِمَن الشَّْوِك . من ِثماِرهم َتعِرفوَنهم. وُهم في باِطِنِهم ِذئاٌب خاِطفة

ثمُر ِثمارًا َطیَِّبة، والشََّجَرةُ ِعَنٌب َأو ِمَن الُعلَّْیِق تین؟ كَذِلَك ُكلُّ َشَجرٍة َطیَِّبٍة تُ 

فَلیَس ِللشََّجَرِة الطَّیَِّبِة َأن تُثِمَر ِثمارًا َخبیثة، وال . الَخبیَثُة تُثِمُر ِثمارًا َخبیثة

وُكلُّ َشَجرٍة التُثِمُر َثَمرًا َطیِّبًا ُتقَطُع . ِللشََّجرِة الَخبیَثِة َأن تُثِمَر ِثمارًا َطیَِّبة

  .والمجد هللا دائماً  .فِمن ِثماِرِهم َتعِرفوَنهم. اروُتْلقى في النَّ 

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٠٨ 
 

  ما ز

  االسبوع السادس

  االثنني

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس

)٦-١: ١(  

 إلىِمن بوُلَس َرسوِل المسیِح یسوع ِبَمشیَئِة اهللا، وِمَن اَألِخ طیموتاُوس، 

عَلیكُم  یِع الِقدِّیسیَن في آخاِئَیَة َجْمعاء،َجم ٕالىَكنیسِة اِهللا في قوِرنُتس و 

تَباَرَك الّلُه َأبو ربِّنا  .َأِبینا والرَّبِّ یسوَع المسیحالنِّعَمُة والسَّالُم ِمن َلُدِن الّلِه 

ینا في َجمیِع  یسوَع المسیِح، َأبو الرَّأَفِة وإِلُه ُكلِّ َعزاء، فهو الَّذي ُیَعزِّ

ا َنَتلقَّى َنحُن ِمن َعزاٍء ِمَن اهللا، َأن ُنَعزَِّي الَّذیَن ُهم َشداِئِدنا ِلَنسَتطیَع، بم

فَكما َتفیُض عَلینا آالُم المسیح، فَكذِلك ِبالمسیِح َیفیُض  .في َأیَِّة ِشدٍَّة كاَنت

فإذا ُكنَّا في ِشدَّة فِإنَّما ِشدَّتُنا ِلَعزاِئكم وخالِصكم، وإِذا ُكنَّا  .َعزاؤنا َأیًضا

ْبِر على ِتلَك اآلالِم في َعزاء فِإنَّ  ما َعزاُؤنا ِلَعزاِئكم، فهو ُیَمكُِّنكم ِمَن الصَّ

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .الَّتي ُنعانیها َنحُن َأیًضا

  

  



  

                                                     
  
 

١٠٩ 
 

  ما ز

  

  )٢٤-٢١: ٧(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

ه َتالمیُذه فَشَرَع ُیَعلُِّمهم لمَّا رَأى الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلی

َیدُخُل َملكوَت السََّموات، بل  ))یا رّب، یا ربّ ((َلیَس َمن َیقوُل لي :قال

َفَسوَف یقوُل لي كثیٌر مَن . َمن َیعَمُل ِبَمشیَئِة َأبي الَّذي في السََّموات

اسِمَك طَرْدنا یا رّب، یا رّب، َأما ِباْسِمَك تَنبَّْأنا؟ وبِ : ((النَّاِس في ذلَك الَیوم

ما : ((الشِّیاطین؟ وباْسِمَك َأَتْینا ِبالُمْعِجزاِت الكثیرة؟ فَأقوُل َلهم َعالِنیةً 

فَمَثُل َمن َیسَمُع َكالمي هذا فَیعَمُل  ))!ِإَلْیُكم َعنِّي َأیُّها اَألَثَمة. عَرْفُتُكم َقطّ 

ْخربه َكَمَثِل َرُجٍل    .دائماً والمجد هللا  .عاِقٍل َبنى بیَته على الصَّ

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١١٠ 
 

  ما ز

  الثالثاء

بارك يا : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس 

  )١١-٧: ١(سيد 

َكما  نا فیُكم ثاِبت َألنَّنا َنعَلُم َأنَّكم ُتشاِركَوننا في الَعزاءِ ئِ َرجاایها االخوة، إن 

َأمَر الشِّدَِّة  فإنَّنا ال ُنریُد، َأیُّها اِإلخَوة، َأن َتجَهلوا. ُتشاِركَوننا في اآلالم

الَّتي َأَلمَّت ِبنا في آِسَیة، فَثُقَلت عَلینا ِجد�ا وجاَوَزت طاَقتَنا حتَّى َیِئْسنا ِمَن 

بل َأحَسْسنا َأنَّه ُقِضَي عَلینا ِبالَموت، ِلَئالَّ َنتَِّكَل على  الَحیاِة َنْفِسها،

َأنَقَذنا ِمن َأْمثاِل هذا فهو الَّذي . َأنُفِسنا، بل على اِهللا الَّذي ُیقیُم اَألموات

وعَلیه َجَعْلنا َرجاَءنا ِبَأنَّه َسُینِقُذنا ِمنه َأیًضا، ِإذا : الَموِت وَسُینِقُذنا ِمنه

ساَهمُتم َأنُتم َأیًضا في الدُّعاِء َلنا، حتَّى ِإذا ِنْلنا ِتلَك النِّعَمَة ِبشفاعِة َكثیٍر 

والنعمة والسالم مع . ِمَن النَّاس شُكُر اَهللا في َأْمِرنا َكثیرٌ ِمَن النَّاس، یَ 

  .امین. جمیعكم یا اخوة

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١١١ 
 

  ما ز

  

  )٢٩-٢٤: ٧(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع لمَّا رَأى 

َثِل َرُجٍل عاِقٍل َبنى َمَثُل َمن َیسَمُع َكالمي هذا فَیعَمُل به َكمَ  :ُیَعلُِّمهم قال

ْخر وسالِت اَألوِدَیُة وَعصَفِت الّریاح، َفثارت  فنَزَل المَطرُ . بیَته على الصَّ

وَمَثُل َمن َسِمَع . على ذلَك الَبیِت فَلم َیسُقْط، َألنَّ أساَسه على الصَّخر

ْمل فنَزَل . كَالمي هذا فَلم َیْعَمْل ِبه َكَمَثِل َرُجٍل جاِهٍل َبنى َبیَته على الرَّ

یاح، فَضَرَبت ذلَك البیَت فَسَقط، وكان  المَطُر وسالِت اَألوِدیُة وَعَصَفِت الرِّ

ولمَّا َأَتمَّ یسوُع هذا الَكالم، ُأعِجَبِت الُجموُع بَتعلیِمه، َألنَّه  .))ُسقوُطه شدیداً 

  .والمجد هللا دائماً  .كاَن ُیَعلُِّمهم َكَمن َله ُسلطان، ال ِمثَل َكَتَبِتهم

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١١٢ 
 

  ما ز

  االربعاء

بارك يا : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس 

  )١٤-١٢: ١(سيد 

ِإنَّ َفخرَنا ِإنَّما هو َشهادُة َضمیِرنا ِبَأنَّنا ِسْرنا في العاَلِم وال ایها االخوة، 

فاِء الَّلَذیِن ِمن َلُدِن اهللا ال ، سیَّما في ُمعاَملِتنا َلكم سیرَة اإلخالِص والصَّ

، فِإنَّنا ال َنكُتُب ِإَلیكم ِإالَّ ما َتَقرُأوَنه وَتفَهموَنه. بل ِبِنعَمِة اهللا، كَمِة الَبَشرِبحِ 

اً  ـ وَقد َفهمُتم َكَالمنا َبعَض الَفْهم ـ َأنَّنا  ولكنِّي َأْرجو َأن َتفَهموا َفْهمًا تامَّ

والنعمة .  َموضوُع َفخِركم كما َأنَّكم َموضوُع َفخِرنا في َیوِم الرَّبِّ یسوع

  .امین. والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  )٤-١: ٨(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

وإِذا َأَبرُص َیدنو منُه . ِمَن الَجَبل، َتِبَعْته ُجموٌع َكثیرةیسوع لمَّا َنَزَل  

َفمدَّ . ))یا َرّب، ِإن ِشئَت فَأنَت قاِدٌر على أن ُتبِرَئني: ((فَیسُجُد َله ویقول

فقاَل َله . َفبِرَئ ِمن َبَرِصه ِلَوقِته ))!قد ِشئُت َفاْبَراْ : ((یسوُع َیَده َفَلَمَسه وقال

ِإیَّاَك َأن ُتخِبَر َأحدًا ِباَألْمر، بِل اْذَهْب ِإلى الكاِهِن َفَأِرِه َنفَسَك، : ((یسوع

ْب ما َأَمَر ِبه موسى ِمن ُقْربان، َشهاَدًة َلَدیِهم   .هللا دائماً  والمجد .))ثُمَّ َقرِّ

  



  

                                                     
  
 

١١٣ 
 

  ما ز

  اخلميس

بارك يا : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس 

  )١٩-١٣: ١(سيد 

نَّنا َموضوُع َفخِركم كما َأنَّكم َموضوُع َفخِرنا في َیوِم الرَّبِّ ایها االخوة، إِ 

 َأن َأذَهَب ِإَلیكم َأوًَّال ِلتَنالوا، ُمعَتمدًا على ذلك، ُكنُت قد َعَزْمتُ . یسوع 

ثُمَّ َأرجَع ِإَلیكم ِمن ، َمْقدوِنَیة إلىفَأُمرَّ ِبُكم في َطریقي ، ِنعَمًة ُأْخرى

َأفُتراني َعَزمُت على . الَیهوِدیَّة إلىفُتَقدِّموا لَي الَعوَن على السََّفِر ، َمْقدوِنَیة

يَّ َفیكوَن فِ ، َأو َعَزمُت على ما َعَزمُت َعزمًا َبَشِرّیاً ، ذلك ِلِخفٍَّة في الَعْقل

فإنَّ ابَن ، َصَدَق اُهللا وَشِهَد َأنَّ َكالَمنا َلكم َلیَس َنَعم وال َنَعم َنَعم وال ال ؟

لم َیكْن ، أنا وِسْلواُنس وطیموتاُوس، اِهللا المسیَح یسوَع الَّذي َبشَّْرنا ِبه َبیَنكم

والنعمة والسالم مع جمیعكم یا . هو الَّذي تمَّ فیه ))َنَعم((بل ، َنَعم وال

  .امین. وةاخ

  

  

  



  

                                                     
  
 

١١٤ 
 

  ما ز

  

  )١٣-٥: ٨(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

ُل ِإَلیه فَیقولیسوع دَخَل  یا َرّب، ِإنَّ : ((َكَفْرناحوم، فَدنا ِمنه قاِئُد مائٍة َیَتَوسَّ

: فقال َله. ))خاِدمي ُملقًى على الِفراِش في َبْیتي ُمقَعدًا ُیعاني َأَشدَّ اآلالم

یا َرّب، َلسُت َأْهًال َألن : ((فَأجاَب قائُد الِمائة. ))شِفَیه ؟َأَأْذَهُب َأنا ألَ ((

فَأنا َمرُؤوٌس . َتدُخَل َتحَت َسقِفي، ولِكن َیْكِفي َأن َتقوَل َكِلَمًة فَیبَرَأ خاِدمي

فیأتي، ! َتعاَل : فَیذَهب، وِلآلَخر! ِاذَهْب : ولي ُجنٌد ِبِإمَرتي، َأقوُل ِلهذا

فَلمَّا َسِمَع یسوُع َكالَمه، ُأْعِجَب ِبه وقاَل . ))فَیفَعُله! ا ِافَعْل هذ: وِلخاِدِمي

َلم َأِجْد ِمثَل هذا اِإلیماِن في َأَحٍد ِمَن : الَحقَّ َأقوُل َلكم: ((ِللَّذیَن َیتَبعوَنه

َسوَف َیأتي ُأناٌس َكثیروَن ِمَن الَمشِرِق والَمغِرب، : أقوُل َلكم. ِإسرائیل

ا َفُیجاِلسوَن ِإبراهیَم  َوإِسحَق وَیعقوب على الماِئدِة في َمَلكوِت السََّموات، وَأمَّ

 ))َبنو الَمَلكوت َفُیلَقْوَن في الظُّلَمِة الَبرَّاِنیَّة، وُهناَك الُبكاُء وَصریُف األسنان

َفَبِرَئ . ))ِاْذَهْب، َوْلَیُكْن َلَك ِبَحَسِب ما آَمنتَ : ((مَّ قاَل یسوُع ِلقاِئِد الِمائةثُ 

  .والمجد هللا دائماً  .في ِتلَك السَّاَعة الخاِدمُ 

  

  



  

                                                     
  
 

١١٥ 
 

  ما ز

  اجلمعة

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس

)٣: ٢-٢٠: ١(  

ِلذِلك ِبه َأیًضا . ))َنَعم((یسوع  میَع َمواِعِد اِهللا َلها فيِإنَّ جایها االخوة، 

ي ُیثَبِّتُنا وإِیَّاُكم ِللمسیح والَّذي وإِنَّ الَّذ. ِإكراًما ِلَمْجِده ))آمین((: َنقوُل هللا 

وح َمَسَحنا هو اهللا،  .وهو الَّذي َخَتَمنا ِبَختِمه وَجَعَل في ُقلوِبنا ُعربوَن الرُّ

 قوِرنُتس ِإال َشَفَقًة عَلیُكم، إلىوَأنا ُأشِهُد اَهللا على َنْفسي َأنِّي لم َأرِجْع َبعُد 

ِنكم، بل َنحُن ُنساِهُم في َفَرِحُكم، فَأنُتم ِمن ال كَأنَّنا ُنریُد التََّحكَُّم في ِإیما

 .م في الَغمّ فَقد َعَزمُت في َنْفسي َأن ال َأعوَد ِإَلیكُ  .َحیُث اِإلیماُن ثاِبتون

وَقد  فِإذا سبَّبُت َلكُم الَغّم، فَمن َیجِلُب ِإليَّ السُّرور ِإالَّ الَّذي َسبَّبُت َله الَغّم؟

ِلَئالَّ َیناَلني، ِعنَد ُقدومي، َغمٌّ ِمن ُأولِئَك الَّذیَن كاَن  َكَتبُت ِإَلیُكم ما َكَتبتُ 

وَأنا ُمقَتِنٌع في شأِنكم َأجَمعین ِبَأنَّ ُسروري . َیِجُب َأن َیناَلني ِمنُهُم السُّرور

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .هو ُسروُركم َجمیًعا

  

  )١٥-١٤: ٨(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

ِإلى  جاءَ دخل كفرناحوم و و  .ِمَن الَجَبل، َتِبَعْته ُجموٌع َكثیرةیسوع لمَّا َنَزَل 

َفَلَمَس َیَدها . َبیِت ُبطُرس، فرَأى َحماَتُه ُملقاًة على الِفراِش َمحموَمة

  .والمجد هللا دائماً  .َففاَرَقْتها الُحمَّى، فَنهَضت وَأخَذت َتخُدُمه



  

                                                     
  
 

١١٦ 
 

  ما ز

  السبت

بارك يا سيد : الرسول الثانية اىل اهل قورنتس من رسالة بولس

)١١-٣: ٢(  

في ِشدٍَّة َعظیَمٍة وِضیِق َصْدٍر َكَتبُت إَلیُكم والدُّموُع ایها االخوة، إني 

، ال ُألَسبَِّب َلُكم َغم�ا، بل ِلَتعِرفوا َمبَلَغ ُحبَِّي الَعظیِم َلكم  .َتفیُض ِمن َعیَنيَّ

َحدٍّ ما ِبال  إلىِإنَّه لم ُیسبِّْبه ِلي، بل لُكم َجمیًعا فِإذا َسبََّب َأَحٌد َغم�ا، ف

وِلذلك . وَیْكفي ِمثَل هذا الرَُّجِل الِعقاُب الَّذي َأنَزَلته ِبه الَجماعة .ُمباَلَغة

عوه، َمخاَفَة َأن َیغَرَق في َبْحٍر ِمَن  فاَألولى ِبكم َأن َتصَفحوا عنه وُتَشجِّ

وُمرادي، وَأنا َأكُتُب ِإَلیُكم، َأن َأخَتِبَرُكم  .بوا الَمحبََّة َلهفُأنَّاِشُدكم َأن ُتَغلِّ  .الَغمّ 

فَمن َصَفحُتم عنه َصَفحُت عنه َأنا . فَأرى َهل َأنُتم ُمطیعوَن في ُكلِّ شَيء

َأیًضا، وَقد َصَفحُت َأنا َأیًضا ـ ِإذا كاَن ُهناَك َأمٌر َأصَفُح عنه ـ ِمن َأجِلكم 

.  َیخَدَعنا الشَّیطان، وَنحُن ال َنجَهُل َوساِوَسهفي َحضَرِة المسیح، ِلَئالَّ 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١١٧ 
 

  ما ز

  
  

  )١٨-١٦: ٨(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

ولمَّا كاَن المساء، َأَتوه ِبكثیٍر ِمَن  .لمَّا َنَزَل ِمَن الَجَبل، َتِبَعْته ُجموٌع َكثیرة

َد اَألرواَح ِبَكِلَمٍة ِمنه، وَشفى َجمیَع الَمْرضى، ِلَیِتمَّ ما الَممُسوسین، َفَطرَ 

. ))هَو الَّذي َأخَذ َأسقاَمنا وَحَمَل َأمراَضنا: ((قیَل على ِلساِن النَِّبيِّ َأَشْعیا

 .فَأَمَر ِبالُعبوِر ِإلى الشَّاِطِئ الُمقاِبل .ورأى یسوُع ُجموعًا َكثیَرًة َحوَله

  .والمجد هللا دائماً 

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١١٨ 
 

  ما ز

  سبوع السابعاال

  االثنني

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس

)١٧-١٢: ٢(  

َأَتیُت ُطُرواس ِمن َأجِل ِبشارِة الَمسیح، َفانَفَتَح لي باٌب في ایها االخوة،  

ّب، ، َألنِّي لم َأِجْد طیُطَس َأخي، فَودَّعتهم  الرَّ على َأنَّ َنْفسي لم َتطَمِئنَّ

َمْقدوِنَیة الشُّكُر ِهللا الَّذي َیْسَتْصِحُبنا داِئًما َأَبًدا في َنصِره  إلىَرفُت وانصَ 

فِإنَّنا ِعنَد اِهللا راِئحُة . وَینُشُر ِبَأیدینا في ُكلِّ َمكاٍن شذا َمعِرَفِته. ِبالَمسیح

ؤُالِء ِله: المسیِح الطَّیِّبُة َبیَن الَّذیَن َیسُلكوَن َطریَق الَخالِص وَطریَق الَهالك

َموت، وُألولِئَك راِئَحٌة َتسیُر بهم ِمن َحیاٍة  إلىراِئَحٌة َتسیُر ِبهم ِمن َموٍت 

َلْسنا ِمثَل الَكثَرِة الَّتي تُتاِجُر ِبَكِلَمِة  فَمن ُتراُه َأْهًال ِلهذا الَعَمل؟. َحیاة إلى

ْدِق وِمن ِقَبِل اهللا وفي َحضَرِة اِهللا في الَمسیِح نَ  والنعمة  .َتكلَّماهللا، بل ِبالصِّ

  .امین. والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  



  

                                                     
  
 

١١٩ 
 

  ما ز

  

  )٢٢-١٩: ٨(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

یا : ((دنا ِمْنه كاِتٌب وقاَل َله .ِمَن الَجَبل، َتِبَعْته ُجموٌع َكثیرةیسوع لمَّا َنَزَل 

عاِلِب، َأوِجرة، ِإنَّ ِللثَّ : ((فقاَل َله یسوع. ))ُمَعلِّم، َأتَبُعَك َحیُث َتمضي

. ))وِلُطیوِر السَّماِء َأوكارًا، وَأمَّا ابُن اِإلنسان َفَلیَس َله ما َیَضُع عَلیِه َرأَسه

یا َرّب، ِإیَذْن لي َأن َأْمِضَي َأوًَّال َفَأْدِفَن : ((وقاَل َله آَخُر ِمَن التَّالمیذ

والمجد هللا  .))وَن َمْوتاهمِاْتَبْعني َوَدِع الَموتى َیدِفن: ((فقاَل َله یسوع. ))َأبي

  .دائماً 

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٢٠ 
 

  ما ز

  الثالثاء

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس

)٦-١: ٣(  

التَّوِصَیِة ِبَأنُفِسنا َأم ُترانا َنحتاُج، َكَبعِض النَّاِس،  إلىَأَنعوُد  ایها االخوة، 

م ِرساَلتُنا ُكِتَبت في ُقلوِبنا، َیعِرُفها َأنتُ  َرساِئِل َتوِصَیٍة ِإَلیُكم َأو ِمنُكم؟ إلى

َلقِد اتََّضَح َأنَُّكم ِرساَلٌة ِمَن المسیح، ُأنِشَئت عن َیِدنا،  .وَیقَرُأها َجمیُع النَّاس

ولم ُتكَتْب ِبالِحْبر، بل ِبُروِح اِهللا الَحّي، ال في َألواٍح ِمن َحَجر، بل في 

، وال َیعني ذِلَك َأنَّه نا ِبالمسیِح ِعنَد اهللاك ِثَقتُ ِتل .َألواٍح هي ُقلوٌب ِمن َلْحم

فهو الَّذي َمكَّننا َأن  ِبِإمكاِننا َأن َندَِّعَي َشیًئا كَأنَّه ِمنَّا، فِإنَّ ِإمكاَننا ِمَن الّله،

وح، ال َعْهِد الَحْرف، َألنَّ الَحْرَف ُیمیُت  َنكوَن َخَدَم َعْهٍد َجدید، َعْهِد الرُّ

وَح ُیْحیي   .امین. لنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوةوا .والرُّ

  )٢٦- ٢٢: ٣(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

إِنَّه ِإنَّ فیه َبعَل َزبول، و : ((كاَن الَكَتَبُة الَّذیَن َنَزلوا ِمن ُأوَرَشلیم َیقولون

: ِل قالوَكلََّمهم ِباَألمثایسوع فَدعاهم  .))ِبَسیِِّد الشَّیاطیِن َیطُرُد الشَّیاطین

فِإذا انَقَسَمت َممَلَكٌة على  ؟َكیَف َیستطیُع الشَّیطاُن َأن َیطُرَد الشَّیطان((

وإِذا انَقَسَم َبیٌت على َنْفِسه، فال  .َنْفِسها فال َتسَتطیُع ِتلَك الَممَلَكُة َأن َتثُبت

م فال وإِذا ثاَر الشَّیطاُن على َنفِسِه َفانَقسَ  .َیسَتطیُع ذلك الَبیُت َأن َیثُبت

  .والمجد هللا دائماً  .َیسَتطیُع َأن َیثُبت، بل َینَتهي َأمُره



  

                                                     
  
 

١٢١ 
 

  ما ز

  االربعاء

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس

)١١-٧: ٣(  

ِإذا كاَنت ِخدَمُة الَموِت الَمنقوَشُة ُحروُفها في ِحجارٍة قد ایها االخوة، 

َوْجِه  إلىسرائیَل لم َیسَتطیعوا َأن ُیَحدِّقوا ُأعِطَیت ِبالَمْجد، حتَّى ِإنَّ َبني إِ 

فَكیَف ِباَألْحرى ال ُتْعطى ِخدَمُة  ُموسى ِلَمْجِد َوجِهه، مع َأنَّه َمْجٌد زاِئل،

وِح ِبالَمْجد؟ فِإذا كاَنت ِخدَمُة الُحْكِم على النَّاِس َمجیدة، فما َأولى ِخدَمَة  الرُّ

ًدا من هذه الِجَهة،  فِإنَّ ! الِبرِّ ِبَأن َتفیَض َمْجًدا  َد ال ُیَعدُّ ُمَمجَّ ما ُمجِّ

ذلك الَمجِد الفاِئق، َألنَّه ِإذا كاَن الزَّاِئُل قد زاَل بالَمْجد، فما  إلىِبالنَّظِر 

. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة! َأولى الباِقَي بَأن َیْبقى في الَمْجد

  .امین

  )٣٠- ٢٧: ٣(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

ِمن َأحٍد َیسَتطیُع َأن َیدخَل ما لَكَتَبُة الَّذیَن َنَزلوا ِمن ُأوَرَشلیم قال یسوع ل 

َبیَت الرَُّجِل الَقِويِّ وینَهَب َأمِتَعَته، ِإذا لم ُیوِثْق ذلَك الرَُّجَل الَقِويَّ َأوًَّال، 

يٍء ُیغَفُر ِلَبني الَبَشِر ِمن الَحقَّ َأقوُل َلكم ِإنَّ ُكلَّ شَ (( .فِعندئٍذ َینَهُب َبیَته

وِح الُقُدس،  .َخطیئٍة وَتْجدیٍف َمهما َبَلَغ َتْجدیُفهم وَأمَّا َمن َجدََّف على الرُّ

ذلك بَأنَّهم قالوا ِإنَّ فیه  .))فال ُغفراَن له أبدًا، بل هو ُمذِنٌب ِبَخطیئٍة ِلَألَبد

  .والمجد هللا دائماً  .ُروحًا َنِجساً 



  

                                                     
  
 

١٢٢ 
 

  ما ز

  اخلميس

بارك يا سيد : ولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتسمن رسالة ب

)١٧-١٢: ٣(  

لمَّا كاَن َلنا هذا الرَّجاء، فِإنَّنا َنَتصرَُّف ِبِرباَطِة َجأٍش َعظیمة، ایها االخوة، 

ال َكُموسى الَّذي كاَن َیَضُع ِقناًعا على َوْجِهه ِلَئالَّ َینُظَر َبنو ِإسرائیَل 

 إلىِمَیت َبصاِئُرهم، فِإنَّ ذِلَك الِقناَع َنفَسه َیْبقى ولِكن ُأع. ِنهاَیَة ما َیزول

. الَیوِم َغیَر َمْكشوٍف ِعنَدما ُیقَرُأ الَعْهُد الَقدیم، وال ُیزاُل إال في المسیح

وَلِكن ال ُیرَفُع  الَیوِم ُكلََّما ُقِرَئ ُموسى فُهناَك على ُقلوِبهم ِقناع، إلىَجل، َأ

وح، وَحیُث َیكوُن ُروُح ألَ الرَّّب، إلىداِء هذا الِقناُع ِإالَّ ِباالهتِ  نَّ الرَّبَّ هو الرُّ

یَّة ّب، َتكوُن الُحرِّ   .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. الرَّ

  )٣٥- ٣١: ٣(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

 .ن َیْدعوهوإِخوُته فوَقفوا في خاِرِج الدَّار، وأرَسلوا ِإلیِه مَ یسوع  جاَءت ُأمُّ 

ِإنَّ ُأمََّك وإِخَوَتَك في خارِج الدَّار : ((وكاَن الَجمُع جاِلسًا َحوَله فقالوا له

ثُمَّ أجاَل َطرَفه في الجاِلسیَن )) ؟َمن ُأمِّي وإَِخوتي: ((فَأجاَبهم .))َیطُلبوَنكَ 

 هو أخي هؤُالِء ُهم ُأمِّي وإِخَوتي، َألنَّ َمن َیعَمُل ِبَمشیَئِة اهللا: ((َحوَله وقال

  .والمجد هللا دائماً  .))وُأْختي وُأمِّي



  

                                                     
  
 

١٢٣ 
 

  ما ز

  اجلمعة

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس

)٦: ٤-١٨: ٣(  

َنحُن َجمیًعا َنعِكُس صورَة َمْجِد الرَّبِّ ِبُوجوٍه َمكشوفٍة كما في ایها االخوة، 

ُل  ورة، وَنزداُد مَ  إلىِمرآة، فَنَتحوَّ ْجًدا على َمْجد، وهذا ِمن َفْضِل ِتلَك الصُّ

وَأمَّا وَقد ُأَعِطینا ِتلَك الِخدَمَة َرحَمًة، فال َتْفُتُر ِهمَّتُنا،. الرَّبِّ الَّذي هو روح
 

ُر َكِلَمَة  بل َنُرفُض اَألسالیَب الَخِفیََّة الشَّائنة، فال َنسُلُك ُطُرَق الَمكِر وال ُنَزوِّ

 .ي ِبَأنُفِسنا لدى ُكلِّ َضمیٍر ِإنساِنيٍّ َأماَم اهللاهللا، بل ُنظِهُر الَحقَّ فُنَوصِّ 

فِإذا كاَنت ِبشارتُنا َمحجوَبة، فِإنَّما هي َمحجوَبٌة عِن السَّاِئریَن في َطریِق 

عن َغیِر الُمؤِمنیَن الَّذیَن َأْعمى َبصاِئَرهم ِإلُه هِذه الُدْنیا، ِلَئالَّ  الَهالك،

َأْنُفِسنا،  إلىفَلْسنا َنْدعو  .سیح، وهو ُصورُة اهللاُیبِصروا نوَر ِبشارِة َمْجِد الم

فِإنَّ  .وما َنحُن ِإالَّ َخَدٌم َلكم ِمن َأْجِل یسوع. یسوَع المسیِح الرَّبّ  إلىبل 

هو الَّذي َأشَرَق في ُقلوِبنا  ))ِلُیشِرْق ِمَن الظُّلَمِة ُنور((: الّلَه الَّذي قال

والنعمة . ه، ذِلَك الَمْجِد الَّذي على َوْجِه المسیحِلَیُشعَّ نوُر َمعِرَفِة َمْجِد اللّ 

  .امین. والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  



  

                                                     
  
 

١٢٤ 
 

  ما ز

  

  )٩- ١: ٤(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

ِإلى التَّعلیِم ِبجاِنِب الَبْحر، فازَدَحَم عَلیه َجمٌع كثیٌر ِجّدًا، َحتَّى یسوع عاَد  

وَجَلَس فیها، والَجمُع ُكلُّه قاِئٌم في الَبرِّ على  ِإنَّه َرِكَب َسفیَنًة في الَبحرِ 

 :وقاَل َلهم في َتعلیِمه .فَعلََّمهم ِباَألمثاِل َأْشیاَء كثیرة .ساِحِل الَبْحر

وَبینما هو َیزَرع، َوَقَع َبعُض الَحبِّ  .ُهَوذا الزَّارُع َخَرَج ِلَیزَرع !ِإسَمعوا((

وَوَقَع َبعُضه اآلَخُر على  .فَأَكَلْته على جاِنِب الطَّریق، فجاَءِت الطُّیورُ 

َأرٍض َحِجَرٍة لم َیُكْن فیها ُتراٌب كثیر، فَنَبَت ِمن َوقِتِه َألنَّ ُتراَبُه لم َیُكْن 

وَوَقَع َبعُضه  .فَلمَّا َأشَرَقِت الشَّمُس احَتَرَق، ولم َیُكْن له َأْصٌل َفِیبس .َعمیقاً 

وَوَقَعِت الَحبَّاُت اُألْخرى  .وَخَنَقُه فَلم ُیثِمْر  اآلَخر في الشَّوك، فارَتَفَع الشَّوكُ 

على اَألرِض الطَّیَِّبة، فارَتَفَعت وَنَمت وَأثَمَرت، َبعُضها ثالثین، وَبعُضها 

 .))!َمن كاَن له ُأُذناِن َتْسمعان َفْلَیسَمعْ : ((وقال .))ِستِّین، وَبعُضها ِمائة

  .والمجد هللا دائماً 

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٢٥ 
 

  ما ز

  السبت

بارك يا سيد : س الرسول الثانية اىل اهل قورنتسمن رسالة بول

)١٢-٧: ٤(  

َأنَّ هذا الَكْنَز َنحِمُله في آِنَیٍة ِمن َخَزف ِلَتكوَن ِتلَك الُقدَرةُ ایها االخوة،  

ُیَضیَُّق عَلینا ِمن ُكلِّ ِجَهٍة وال ُنَحطَّم، َنَقُع في  .الفاِئَقُة ِللِه ال ِمن ِعنِدنا

ُنطاَرُد وال ُندَرك، ُنصَرُع وال َنهِلك،  ِن الُخروج ِمنها،المآِزِق وال َنعِجُز ع

َنحِمُل في َأجساِدنا ُكلَّ ِحیٍن َموَت المسیح ِلَتظَهَر في َأجساِدنا َحیاُة 

الَموِت ِمن َأجِل  إلىفِإنَّنا َنحُن اَألحیاَء ُنسَلُم في ُكلِّ حیٍن . المسیِح َأیضاً 

فالَموُت َیعَمُل فینا . ِة َحیاُة یسوَع َأیًضایسوع ِلَتظَهَر في َأجساِدنا الفاِنیَ 

آَمنُت ((: وَلمَّا كاَن َلنا ِمن ُروِح اِإلیماِن ما ُكِتَب فیه. والَحیاُة َتعَمُل فیُكم

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. ))َتَكَلْمتُ وِلذلَك 

  )١٢- ١٠: ٤(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

الَجْمع، سَأَله الَّذیَن َحوَله مَع االْثَني َعَشَر عِن یسوع عن َزَل َلمَّا اعتَ 

وَأمَّا سائُر النَّاس فُكلُّ  .َأنُتم ُأعطیُتم ِسرَّ َملكوِت اهللا: ((فقاَل َلهم .اَألمثال

َشيٍء ُیلقى ِإَلیِهم ِباَألمثال فَینُظروَن َنَظرًا وال ُیبِصرون وَیسَمعوَن َسماعًا 

  .والمجد هللا دائماً  .))َئالَّ َیرِجعوا َفُیغَفَر َلهموال َیفَهمون لِ 



  

                                                     
  
 

١٢٦ 
 

  ما ز

  االسبوع الثامن

  االثنني

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس

)١٨-١٣: ٤(  

آَمنُت وِلذلَك ((: َلمَّا كاَن َلنا ِمن ُروِح اِإلیماِن ما ُكِتَب فیهایها االخوة، 

ؤِمُن وِلذِلَك َنَتكلَّم، عاِلمیَن َأنَّ الَّذي َأقاَم الرَّبَّ ، فَنحُن َأیًضا نُ ))َتَكلَّْمت

َیسوع سُیقیُمنا َنحُن َأیًضا مع یسوع َویجَعُلنا وإِیَّاُكم َلَدیه، َألنَّ ذِلَك ُكلَّه ِمن 

َأْجِلُكم، حتَّى ِإذا َكُثَرِت النِّعَمُة ِعنَد َعَدٍد َأوَفَر ِمَن النَّاس، َأفاَضِت الشُّكَر 

فِإذا كاَن اِإلنساُن الظَّاِهُر فینا : وِلذلَك فَنحُن ال َتفُتُر ِهمَّتُنا. ِد اهللاِلَمجْ 

َیخَرب، فاِإلنساُن الباِطُن َیَتجدَُّد َیوًما َبعَد َیوم وإِنَّ الشِّدََّة الَخفیفَة العاِبَرة 

ما  إلىما ُیرى، بل  إلىفِإنَّنا ال َنهِدُف  ُتِعدُّ َلنا َقْدًرا فاِئًقا َأَبِدی�ا ِمَن الَمْجد،

والنعمة . ِحین، وَأمَّا ما ال ُیرى فهو ِلَألَبد إلىفالَّذي ُیرى ِإنَّما هو . ال ُیرى

  .امین. والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٢٧ 
 

  ما ز

  

  )٢٠- ١٣: ٤(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

َتفَهموَن هذا َأما ((: قاَل َلهمو الَّذیَن َحوَله مَع االْثَني َعَشَر اجاب یسوع 

فَمن كانوا  .الزَّاِرُع َیزَرُع كِلَمَة اهللا ؟فَكیَف َتفَهموَن سائَر اَألمثال ؟الَمَثل

ِبجاِنِب الطَّریق َحیُث ُزِرَعِت الَكِلمة، فُهُم الَّذیَن َیسَمعوَنها فیأتي الشَّیطاُن 

ُزِرعوا في اَألرِض  وهؤُالِء ُهم الَّذینَ  .ِلَوقِته وَیذَهُب ِبالَكِلَمِة الَمزروعِة فیِهم

الَحِجَرة، فِإذا َسِمعوا الَكِلَمَة ِقِبلوها ِمن َوقِتهم َفِرحین، ولِكن ال َأصَل َلهم 

فِإذا َحَدَثت َبعَد ذلك ِشدٌَّة َأِو اضِطهاٌد  .في َأنُفِسِهم، فال یثُبتوَن على حالة

في الشَّوك، فهؤُالِء  وَبعُضهُم اآلَخُر ُزِرعوا .ِمن َأْجِل الَكِلمة، َعَثروا ِلَوقِتهم

هُم الَّذیَن َیسَمعوَن الَكِلمة، ولِكنَّ ُهموَم الَحیاِة الدُّْنیا وِفتَنَة الِغنى وسائَر 

وهؤُالِء هُم الَّذیَن ُزِرعوا  .الشََّهواِت ُتداِخُلهم َفَتخُنُق الَكِلمة، فال ُتخِرُج َثَمراً 

لَكِلمَة ویَتَقبَّلوَنها فُیثِمروَن الواِحُد في اَألرِض الطَّیَِّبة، فُهُم الَّذیَن َیسَمعوَن ا

  .والمجد هللا دائماً  .))َثالثیَن ِضعفًا واآلَخُر ِستِّین وَغیُره ِمائةَ 

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٢٨ 
 

  ما ز

  الثالثاء

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس

)٨-١: ٥(  

، وما هو ِإالَّ َخیَمة، فَلنا َنحُن َنعَلُم َأنَّه ِإذا ُهِدَم َبیتُنا اَألْرِضيّ ایها االخوة، 

وإِنَّنا،  .في السََّمواِت َمسِكٌن ِمن ُصنِع اهللا، َبیٌت َأَبِديٌّ لم َتصَنْعه اَألْیدي

 ُلْبِس َمسِكِننا السمَّاِويِّ َفوَق اآلَخر، إلىوَنحُن في هذه الحال، َنِئنُّ َحنیًنا 

َقلیَن ما ُدْمنا في هِذه وِلذلَك َنِئنُّ ُمثْ  .على َأن َنكوَن الِبسیَن ال ُعراة

الَخیَمة، َألنَّنا ال ُنریُد َأن َنخَلَع ما َنلَبس، بل ُنریُد َأن َنلَبَس ذاك َفوَق هذا، 

والَّذي َأَعدَّنا ِلهذا الَمصیر هو اُهللا الَّذي  .َحتَّى َتبَتِلَع الَحیاُة ما هو زاِئل

وح  یَن في ُكلِّ حین، على ِعلِمنا ِلذِلَك فَلمَّا ُكنَّا واِثق. َأعطانا ُعربوَن الرُّ

َألنَّنا َنسیُر في  ِبَأنَّنا، ما ُدمنا في هذا الَجَسد، َنحُن في ِهجَرٍة عِن الرَّّب،

   .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. اِإلیماِن ال في الِعیان

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٢٩ 
 

  ما ز

  

  )٢٥- ٢١: ٤(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

َأیأتي السِّراُج ِلُیوَضَع َتحَت : ((َحوَله مَع االْثَني َعَشرَ ذیَن لَّ یسوع ل قالَ 

فما ِمن َخِفيٍّ ِإالَّ  ؟َأال یأتي ِلُیوَضَع على الَمنارة ؟الِمكیاِل َأو َتحَت السَّریر

 .))!َمن كاَن له ُأُذناِن َتْسَمعان َفْلَیْسَمعْ  .َسُیظَهر، وال ِمن َمكتوٍم ِإالَّ َسُیعَلن

َألنَّ َمن  .فِبما َتكیلوَن ُیكاُل َلكم وُتزادون !نَتِبهوا ِلما َتسَمعوناِ : ((وقاَل َلهم

 .))وَمن َلیَس له َشيء، ُینَتَزُع ِمنُه حتَّى الَّذي له .كاَن لُه َشيء، ُیعَطى

  .والمجد هللا دائماً 

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٣٠ 
 

  ما ز

  االربعاء

بارك يا سيد : من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس

)١٥-٩: ٥(  

َنحُن ِإًذا واِثقون، وَنرى مَن اَألفَضِل َأن َنهُجَر هذا الَجَسد ا االخوة، ایه

هذا َنیِل ِرضاه، َأَقْمنا في  إلىوِلذِلَك َأیًضا َنطَمُح . ِلُنقیَم في ِجواِر الرَّبّ 

َألنَّه الُبدَّ َلنا َجمیًعا ِمن َأن ُیكَشَف َأمُرنا َأماَم َمْحَكمِة الَجَسِد َأم َهَجْرناه، 

مسیح ِلَیناَل ُكلُّ واِحٍد َجزاَء ما َعِمَل و هو في الَجَسد، َأخیًرا كاَن َأم ال

ّب، فِإنَّنا ُنحاِوُل ِإقناَع النَّاس. َشر�ا وَأمُرنا . َأمَّا وَنحُن عاِلموَن ِبمخاَفِة الرَّ

 إلىوال َنعوُد . َوَأُرجو َأن َیكوَن َمْكشوًفا في َضماِئِرُكم َأیًضا. َمْكشوٌف هللا

تَّوِصَیِة بَأنُفِسنا في َأعُیِنُكم، بل َنجَعُل َلكم َسبیًال ِلالفِتخاِر ِبنا، فُیمِكَنُكم ال

فِإن َخَرْجنا َعن . َأن َتُردُّوا على الَّذیَن َیفَتِخروَن ِبالظَّاِهِر ال ِبالباِطن

تَأُخُذ َصواِبنا ففي َسبیِل اهللا، وإِن َتعقَّْلنا ففي َسبیِلَكم، َألنَّ َمحبََّة المسیِح 

ِبَمجاٍمِع َقْلِبنا ِعنَدما ُنفكُِّر َأنَّ واِحًدا قد ماَت ِمن َأْجِل َجمیِع النَّاس، فَجمیُع 

وِمن َأْجِلِهم َجمیًعا ماَت، َكیال َیْحیا اَألحیاُء ِمن َبعُد . النَّاِس ِإًذا قد ماتوا

مع جمیعكم یا والنعمة والسالم . َألْنُفِسِهم، بل ِللَّذي ماَت وقاَم ِمن َأْجِلِهم

  .امین. اخوة



  

                                                     
  
 

١٣١ 
 

  ما ز

  )٢٩- ٢٦: ٤(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

َمَثُل َمَلكوِت اِهللا َكَمَثِل َرُجٍل ُیْلقي : ذیَن َحوَله مَع االْثَني َعَشرَ لَّ یسوع ل قالَ 

فَسواٌء ناَم أو قاَم َلیَل َنهار، فالَبْذُر َینُبُت وَینمي، وهو  .الَبْذَر في اَألرض

َفاَألرُض ِمن َنفِسها ُتخِرُج الُعشَب َأوًَّال، ثُمَّ  .َیدري كیَف َیكوُن ذلكال 

فما ِإن ُیدِرُك الثََّمُر حتَّى ُیعَمَل فیه  .السُُّنبل، ثُمَّ الَقمَح الَّذي َیمُأل السُّنُبل

  .والمجد هللا دائماً  .))الِمنَجل، ِألَنَّ الَحصاَد قد حان

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٣٢ 
 

  ما ز

  اخلميس

بارك يا سيد : لرسول الثانية اىل اهل قورنتسمن رسالة بولس ا

)٢١-١٦: ٥(  

فِإذا ُكنَّا قد . َنحُن ال َنعِرُف َأَحًدا َبعَد الَیوِم َمعِرفًة َبَشِریَّةایها االخوة، 

فِإذا كاَن . َعَرْفنا المسیَح َیوًما َمعِرفًة َبَشِریَّة، فَلْسنا َنعِرُفه اآلَن هِذه الَمعِرَفة

قد زالِت اَألشیاُء الَقدیمة وها قد جاَءت . فِإنَّه َخْلٌق َجدیدَأَحٌد في المسیح، 

وهذا ُكلُّه ِمَن اِهللا الَّذي صاَلَحنا ِبالمسیح وَأْعطانا ِخدَمَة . أشیاُء َجدیدة

ذلك ِبَأنَّ اَهللا كاَن في الَمسیِح ُمصاِلًحا ِللعاَلم وَغیَر ُمحاِسٍب  الُمصاَلَحة،

فَنحُن ُسَفراُء في َسبیِل . ًعا ِإیَّانا َكِلَمَة الُمصاَلَحةَلهم على َزالَِّتهم، وُمسَتودِ 

فَنسَأُلُكم ِباسِم المسیح َأن َتَدعوا الّلَه . المسیح وكَأنَّ اَهللا َیِعُظ ِبَألِسَنِتنا

یَئًة ِمن َأْجِلنا َكیما ذاَك الَّذي لم َیعِرِف الَخطیَئة َجَعله اُهللا َخط. ُیصاِلُحُكم

ــ رَّ ــبِ  یهــف َنصیر ــــ   .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .لهال
  

  )٣٢- ٣٠: ٤(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

ِبماذا ُنَشبُِّه َمَلكوَت اهللا، َأو ِبَأيِّ : ((ذیَن َحوَله مَع االْثَني َعَشرَ لَّ یسوع ل قالَ 

ُتزَرُع في اَألرض، َأصَغُر  فِهَي، حینَ  :َمَثٍل ُنَمثُِّله؟ ِإنَّه ِمثُل َحبَِّة َخرَدل

فِإذا ُزِرَعت، ِارَتَفَعت وصاَرت َأكَبَر الُبقوِل  .سائِر الُبزوِر الَّتي في اَألرض

ُكلِّها، وَأرَسَلت َأْغصانًا َكبیرة، حتَّى ِإنَّ ُطیوَر السَّماِء َتسَتطیُع َأن ُتَعشَِّش 

  .والمجد هللا دائماً  .))في ِظلِّها



  

                                                     
  
 

١٣٣ 
 

  ما ز

  اجلمعة

بارك يا سيد : الرسول الثانية اىل اهل قورنتسمن رسالة بولس 

)١٠-١: ٦(  

ا ُكنَّا َنعَمُل مَع اهللا، فِإنَّنا ُنناِشُدكم َأالَّ تَنالوا ِنعَمَة اِهللا ِلَغیِر ایها االخوة،  لمَّ

في َوقِت الَقبوِل اسَتَجبُتَك، وفي َیوِم الَخالِص ((: فِإنَّه َیقول .فاِئَدة

آلَن َوقُت الَقبوِل الَحَسن، وها ُهَوذا اآلَن َیوُم فها ُهَوذا ا.  ))َأَغثُتكَ 

بل  فِإنَّنا ال َنجَعُل َألَحٍد َسَبَب َزلَّة، ِلَئالَّ َیناَل ِخدَمَتنا َلوم، .الَخالص

ي ِبَأنُفِسنا في ُكلِّ َشيٍء على َأنَّنا َخَدُم اِهللا ِبَثباِتنا الَعظیِم في الشَّداِئِد  ُنَوصِّ

وم، اتوالَمضاِیِق والَمَشقَّ   والَجْلِد والسِّْجِن والِفَتن والتََّعِب والسََّهِر والصَّ

وِح الُقُدِس والَمحبَِّة بال ِریاء بِر واللُّْطِف، بالرُّ وَكِلَمِة  ِبالَعفاِف والَمعِرَفة والصَّ

في الَكرامِة  الَحقِّ وُقدَرِة اهللا، ِبِسالِح الِبر، ِسالِح الُهجوَم وِسالِح الدِّفاع،

 ُنحَسُب ُمِضلِّیَن وَنحُن صاِدقون،. ، في ُسوِء الذِّْكِر وُحسِنهوالَهوان

 َمجهوِلیَن وَنحُن َمعروفون، ماِئِتیَن وها ِإنَّنا َأْحیاء، ُمعاَقبیَن وال ُنقَتل،

َمْحزونیَن وَنحُن داِئًما َفِرحون، ُفقراَء وُنْغني َكثیًرا ِمَن النَّاس، الَشيَء 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. شَيءعنَدنا وَنحُن َنمِلُك ُكلَّ 

  



  

                                                     
  
 

١٣٤ 
 

  ما ز

  

  )٣٥- ٣٣: ٤(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

ِبَأْمثاٍل َكثیرٍة كهِذه، ِلُیْلِقَي  ذیَن َحوَله مَع االْثَني َعَشرَ لَّ ا ُیَكلِّمُ  یسوعكاَن 

وَلم ُیَكلِّْمُهم  .هاِإَلیهم كِلمَة اهللا، على َقدِر ما كانوا َیسَتطیعوَن َأن َیسَمعو 

وقاَل َلهم في ذلَك  .ِمن ُدوِن َمَثل، َفِإذا انَفَرَد ِبَتالمیِذه َفسََّر َلهم ُكلَّ َشيء

  .والمجد هللا دائماً  .))ُبْر ِإلى الشَّاِطِئ الُمقاِبلِلَنعْ ((: الیوِم نفِسه عنَد المساء

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٣٥ 
 

  ما ز

  السبت

بارك يا سيد  :من رسالة بولس الرسول الثانية اىل اهل قورنتس

)١٧-١١: ٦(  

َلسُتم . خاَطْبناُكم بَصراَحٍة، یا َأْهَل قورنُتس، وَفَتْحنا لُكم َقْلبناایها االخوة،  

عاِملونا ِبِمْثِل ما . في ضیٍق ِعنَدنا، وإِنَّما َأنُتم في ضیٍق في ُقلوِبكم

ال َتكونوا . نتم َأیًضاِإنِّي ُأَكلُِّمُكم َكالمي َألبناَئي، فافَتحوا ُقلوَبكم َأ .ُنعاِمُلكم

َأيُّ ِصَلٍة َبیَن الِبرِّ واِإلْثم؟ وَأيُّ . َمقرونیَن ِبَغیِر الُمؤِمنیَن في ِنیٍر واِحد

اتِّحاٍد َبیَن النُّوِر والظُّْلَمة؟ وَأيُّ ائِتالٍف َبیَن المسیِح وَبلیعار؟ وَأيُّ َشِرَكٍة 

َهیَكِل اِهللا واَألوثان؟ فَنحُن  وَأيُّ وفاٍق َبینَ  َبیَن الُمؤِمِن وَغیِر الُمؤِمن؟

سَأسُكُن َبیَنُهم وَأسیُر َبیَنُهم وَأكوُن ِإلَهُهم ((: َهیَكُل اللَِّه الَحّي، كما قاَل الّله

وا. َوَیكونوَن َشْعبي وال َتَمسُّوا ((. ، َیقوُل الرَّبّ ))فاْخُرجوا ِإًذا ِمن َبیِنهم وَتَنحَّ

، َیقوُل الرَّبُّ ))َلكم َأًبا وَتكونوَن لي َبنیَن وَبناتوَأكوُن  َنِجًسا، وأنا َأَتقبَُّلكم

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. الَقدیر

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٣٦ 
 

  ما ز

  

  )٤١- ٣٦: ٤(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

وُهو في السَّفینة، وكاَن مَعُه ُسُفٌن  یسوعالَجمَع وساروا ب التالمیذه َترك

َشدیدة وَأَخَذِت اَألمواُج َتنَدِفُع على السَّفینة حتَّى  فَعَصَفْت ِریحٌ  .ُأخرى

ِرها نائمًا على الِوساَدة، فَأیَقظوه وقالوا له .كاَدت َتمَتِلئ : وكاَن ُهو في ُمؤخَّ

یَح وقاَل ِللَبْحر)) ؟یا ُمَعلِّم، َأما ُتبالي َأنَّنا َنهِلك(( : فَاسَتیَقَظ وَزَجَر الرِّ

یُح وحَدَث ُهدوٌء تَاّم ثُمَّ قاَل َلهم ف!)) ِاَخرْس  !ُاْسُكتْ (( ما َلكم ((سكَنِت الرِّ

فخافوا َخوفًا َشدیدًا وقاَل )) ؟َأِإلى اآلَن ال ِإیماَن َلكم ؟خائفیَن هذا الَخوف

والمجد هللا  .))؟َمن ُترى هذا حتَّى ُتطیَعه الرِّیُح والبحر: ((َبعُضُهم ِلَبْعض

  .دائماً 

  

  

  

  

  



  

                                                 

  

١٣٧ 
 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                 

  
 

١٣٨ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٣٩ 
 

  ا ز

  الولاالسبوع ا

  االثنني 

  )٤- ١: ١١(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد  

اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن الَحقاِئِق الَّتي ال ایها االخوة، 

ِباِإلیماِن ُندِرُك َأنَّ العاَلِمیَن ُأنِشَئت ِبَكِلَمِة  .وِبَفضِله ُشِهَد ِلَألقَدمین  ُترى،

َب هابیُل ِللِه َذبیَحًة . نَّ ما ُیرى َیأتي ِممَّا ال ُیرىاهللا، َحتَّى إِ  ِباِإلیماِن َقرَّ

َأفَضَل ِمن َذبیَحِة قاِین، وِباِإلیماِن ُشِهَد َله َأنَّه باّر، فَقد َشِهَد اُهللا ِلَقرابیِنه، 

. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .وِباِإلیماِن ما زاَل َیَتَكلَُّم َبعَد َموِته

  .مینا

  )٢١- ١٦: ٦؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع لمَّا رَأى 

فِإنَّهم ُیكلِّحوَن ُوجوَهُهم،  ِإذا ُصمُتم فال ُتعبِّسوا كالُمرائین،(( :ُیَعلُِّمهم قال

َأمَّا َأنَت، . الَحقَّ َأقوُل لكم ِإنَّهم َأخذوا َأَجرهم. هم صائمونِلَیْظَهَر ِللنَّاِس َأنَّ 

فِإذا ُصمَت، فادُهْن رأَسَك واغِسْل َوجَهَك، ِلَكْیال َیْظَهَر ِللنَّاِس َأنََّك صائم، 

ال َتكِنزوا  .بل َألبیَك الَّذي في الُخْفَیة، وَأبوَك الَّذي َیرى في الُخْفَیِة ُیجازیك

َدأ، وَینُقُب السَّاِرقوَن َألنُفِسُكم  ُكنوزًا في اَألرض، َحیُث ُیفِسُد السُّوُس والصَّ

بِل اكِنزوا َألنُفِسُكم ُكنوزًا في السَّماء، حَیُث ال ُیْفِسُد السُّوُس . فَیسِرقون

 .فَحیُث یكوُن َكنُزَك یكوُن قلُبكَ . والُعّث، وال َینُقُب السَّاِرقوَن فَیسِرقوا

  .والمجد هللا دائماً 



  

                                                     
  
 

١٤٠ 
 

  ا ز

  الثالثاء

  )٧- ٥؛ ٢-١: ١١(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد

اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن الَحقاِئِق الَّتي ال ایها االخوة،  

باِإلیماِن ُأِخَذ َأْخنوُخ ِلَئالَّ َیرى الَموت،  .وِبَفضِله ُشِهَد ِلَألقَدمین  ُترى،

وُشِهَد َله َقبَل َرفِعه ِبَأنَّ اَهللا قد َرِضَي . ))نَّ اَهللا َأَخَذهفَلم َیِجْده َأَحٌد ألَ ((

وِبَغیِر اِإلیماِن َیسَتحیُل َنیُل رضا اهللا، َألنَّه َیِجُب على الَّذي َیَتَقرَُّب   َعنه،

 ِباِإلیماِن ُأوِحَیت. إلى اِهللا َأن ُیؤِمَن ِبَأنَّه َموجود وَأنَّه ُیجازي الَّذیَن َیبَتغوَنه

ُأموٌر لم َتُكْن َوقَتِئٍذ َمْرِئیَّة، فَتَورََّع وبَنى َسفیَنًة ِلَخالِص َأْهِل َبیته،  ِإلى ُنوحٍ 

والنعمة والسالم  .َحَكَم ِبها على العاَلم وصاَر واِرثًا ِللِبرِّ الحاِصِل ِباِإلیمان

  .امین. مع جمیعكم یا اخوة

   )٤- ١: ٦؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع لمَّا رَأى 

ِإیَُّاكم َأن َتعَملوا ِبرَّكم ِبَمرًأى ِمَن النَّاس ِلَكي َینُظروا ِإلیكم، (( :قال ،ُیَعلُِّمهم

َت فال ُیْنَفْخ فِإذا َتصدَّقْ . فال یكوَن لُكم َأجٌر عنَد َأبیُكُم الَّذي في السََّموات

َأماَمَك في البوق، كما َیفَعُل الُمراؤوَن في المَجاِمِع والشَّواِرع ِلُیَعظَِّم النَّاُس 

مَّا َأنَت، فِإذا تَصدَّْقَت، فال َأ. الَحقَّ َأقوُل لُكم ِإنَّهم َأخذوا َأجَرهم. َشأَنهم

لُخْفَیة، وَأبوَك الَّذي َیرى َتعَلْم ِشماُلَك ما َتفَعُل َیمیُنَك، ِلتكوَن َصَدَقُتَك في ا

  .والمجد هللا دائماً  .في الُخْفَیِة ُیجازیك



  

                                                     
  
 

١٤١ 
 

  ا ز

  االربعاء

  )١٢- ٨؛ ٢-١: ١١(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد

اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن الَحقاِئِق الَّتي ال ایها االخوة،  

ِباِإلیماِن َلبَّى ِإبراهیُم الدَّعَوة فَخَرَج ِإلى َبَلٍد  .وِبَفضِله ُشِهَد ِلَألقَدمین  ُترى،

ه ُقدَِّر َله أن َیناَله میراثًا، َخَرَج وهو ِباِإلیماِن َنَزَل  .ال َیْدري ِإلى َأیَن َیَتوجَّ

في َأْرِض المیعاِد ُنزوَله في َأرٍض َغریَبة، وَأقاَم في الِخیاِم مَع ِإسحَق 

المیراِث الَموعوِد عیِنه، فَقد كاَن َینَتِظُر الَمدیَنَة  َوَیعقوَب الشَّریَكیِن في

ِباِإلیماِن ناَلت سارُة هِي َأیًضا الُقوَّةَ . ذاَت اُألُسس واُهللا ُمَهنِدُسها وباِنیها

. على ِإْنشاِء َنْسل، وَقد جاَوَزِت السِّّن، ذِلك ِبَأنَّها َعدَِّت الَّذي َوَعَد َأمیًنا

َكُنجوِم السَّماِء َكثَرًة ((ُجٍل واِحٍد ، َوَقد قاَرَب الَموت، َنْسٌل وِلذِلَك ُوِلَد ِمن رَ 

مِل الَّذي على شاِطِئ الَبْحرَ، َوهو ال ُیْحصى والنعمة والسالم مع  .))وكالرَّ

  .امین. جمیعكم یا اخوة

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٤٢ 
 

  ا ز

  

   )٨- ٥: ٦؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى

الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع الُجموع، َصِعَد یسوع لمَّا رَأى 

الَة قائمیَن  ِإذا َصلَّْیُتم، :ُیَعلُِّمهم قال فال َتكونوا كالُمرائین،فِإنَُّهم ُیِحبُّوَن الصَّ

الَحقَّ َأقوُل لُكم ِإنَّهم َأَخذوا . في الَمجاِمِع وُمْلَتقى الشَّواِرع، ِلَیراُهُم النَّاس

ْنَت، فِإذا َصلَّْیَت فادُخْل ُحْجَرَتَك وَأْغِلْق عَلیَك باَبها وَصلِّ مَّا َأَأ. َأْجَرهم

وإِذا . ِإلى َأبیَك الَّذي في الُخْفَیة، وَأبوَك الَّذي َیرى في الُخْفَیِة ُیجازیك

روا الكالَم َعَبثًا ِمْثَل الَوثَِنیِّین، فُهم َیُظنُّوَن َأنَُّهم ِإذا َأكَثروا  صلَّْیُتم فال ُتَكرِّ

فال تَتَشبَّهوا ِبِهم، َألنَّ َأباُكم َیعَلُم ما َتحتاجوَن ِإَلیه . الكالَم ُیسَتجاُب لُهم

  .والمجد هللا دائماً  .قبَل َأن َتسَألوه

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٤٣ 
 

  ا ز

  اخلميس

  )١٦- ١٣؛ ٢-١: ١١(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

الَحقاِئِق الَّتي ال اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن ایها االخوة، 

َجمیًعا وَلم  األباء األولینفي اِإلیماِن ماَت  .وِبَفضِله ُشِهَد ِلَألقَدمین  ُترى،

ُغَرباُء ((یحُصلوا على الَمواِعد، بل َرَأوها وَحیَّوها عن ُبْعد، واعَترفوا ِبَأنَّهم 

على َأنَّهم َیسَعوَن  فِإنَّ الَّذیَن َیقولوَن هذا الَقول َیُدلُّونَ . ))ُنَزالُء في اَألرض

وَلو كانوا ُیَفكِّروَن في الَوَطِن الَّذي َخَرجوا ِمنه، َلكاَن َلُهُم . ِإلى َوَطن

الَوْقُت ِللرُّجوِع ِإَلیه،  في ِحیِن َأنَّهم َیرَغبوَن في َوَطٍن َأفَضَل، َأْعني الَوَطَن 

. فَقد َأَعدَّ َلهم َمدیَنة ِلذِلَك ال َیسَتحِیي اُهللا َأن ُیْدعى ِإلَهُهم،. السَّماِويّ 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة

   )١٥- ٩: ٦؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع لمَّا رَأى 

الةِإذا َصلَّْیُتم َفَصلُّوا َأنتُ  :ُیَعلُِّمهم قال َأبانا الَّذي في السََّموات : م هِذه الصَّ

. ِلُیَقدَِّس اسُمَك ِلَیأِت َمَلكوُتَك ِلَیُكْن ما َتشاء في اَألْرِض كما في السَّماء

ُأْرُزْقنا الیوَم ُخْبَز َیوِمنا وَأْعِفنا ِممَّا عَلینا َفَقد َأْعَفینا َنْحُن َأْیضًا َمن لنا 

ُض  یر فِإن َتغِفروا ِللنَّاِس  َعَلیه وال َتتُرْكنا َنَتعرَّ نا ِمَن الشِّرِّ ِللتَّجربة بل َنجِّ

زالِتِهم َیْغِفْر لُكم َأبوُكُم السَّماِوّي وإِن َلم َتغِفروا ِللنَّاس ال َیْغِفْر لُكم َأبوُكم 

  .والمجد هللا دائماً  .زالَِّتُكم



  

                                                     
  
 

١٤٤ 
 

  ا ز

  اجلمعة

  )١٩- ١٧؛ ٢-١: ١١(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن الَحقاِئِق الَّتي ال ایها االخوة، 

. ِإبراهیُم ِإسحق، َلمَّا امُتِحنَ  ِباِإلیماِن َقرَّبَ . وِبَفضِله ُشِهَد ِلَألقَدمین  ُترى،

ُب ابَنه الَوحید، وَقد َتلقَّى الَمواِعد،  وكاَن قد قیَل َله ْسحَق ِبإِ (( :َفكاَن ُیَقرِّ

فَقِد اعَتَقَد َأنَّ اَهللا قاِدٌر حتَّى على َأن . ))سَیكوُن َلَك َنْسٌل َیحِمُل َاسَمك

والنعمة والسالم مع . ِلذِلك اسَتردَّه، وفي هذا َرْمز. ُیقیَم ِمن َبیِن اَألْموات

  .امین. جمیعكم یا اخوة

   )٢٧- ٢٤: ٦؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع ا رَأى لمَّ 

ما ِمن َأَحٍد َیسَتطیُع َأن َیعَمَل ِلَسیَِّدْین، َألنَّه ِإمَّا َأن ُیبِغَض (( :ُیَعلُِّمهم قال

َتسَتطیعوَن ال . َأَحَدُهما وُیِحبَّ اآلَخر، وإِمَّا َأن َیلَزَم َأَحَدُهما وَیزَدِرَي اآلَخر

ُكم ِلْلَعیِش ما َتأُكلون و ال ُیهِ : ِلذلَك َأقوُل لُكم(( .َأن َتعَملوا ِلّلِه وِللمال ال مَّ

َأَلْیَسِت الَحیاُة َأْعَظَم ِمَن الطَّعام، والَجسُد َأعَظَم ِمَن . ِللَجَسِد ما َتلَبسون

َتحُصُد وال َتخُزُن في ال ِر السَّماِء َكیَف ال َتزَرُع و اللِّباس ؟ ُأنُظُروا ِإلى ُطیو 

 ،َأَفَلْسُتم َأنُتم َأْثَمَن ِمنها كثیرًا؟ وَمْن ِمنُكم. اَألهراء، وَأبوُكُم السَّماويُّ َیرُزُقها

والمجد هللا  ِإذا اْهَتمَّ، َیسَتطیُع َأن ُیضیَف ِإلى َحیاِته ِمقداَر ِذراٍع واِحدة؟

  .دائماً 



  

                                                     
  
 

١٤٥ 
 

  ا ز

  السبت

  )٢٢- ٢٠؛ ٢-١: ١١(سيد من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا 

اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن الَحقاِئِق الَّتي ال ایها االخوة، 

ِباِإلیماِن باَرَك ِإْسحُق َیعقوَب وعیُسَو في . وِبَفضِله ُشِهَد ِلَألقَدمین ُترى،

ُكال� ِمِن اَبني ِباِإلیماِن باَرَك َیعقوُب، َلمَّا حَضَره الَموت، . شُؤوِن الُمسَتقَبل

ِباِإلیماِن َذَكَر یوُسف، . ))وَسَجَد وهو ُمسَتِنٌد ِإلى َطَرِف َعصاه((یوُسف 

والنعمة والسالم مع  .وَقد حاَن َأَجُله، ُخروَج َبني ِإسرائیَل وَأوصى ِبُرفاِته

  .امین. جمیعكم یا اخوة

   )٣٤-٢٨: ٦؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع ا رَأى لمَّ 

لماذا ُیهمُُّكُم اللِّباس؟ ِإعَتِبروا ِبَزنابِق اَلحْقِل كیَف تَنمو، فال (( :ُیَعلُِّمهم قال

 َأقوُل لُكم إنَّ ُسَلیماَن َنفَسه في ُكلِّ َمجِده لم َیلَبْس ِمثلَ . َتجَهُد وال َتغِزل

فِإذا كاَن ُعشُب الَحْقل، وُهَو ُیوَجُد الیوَم وُیطَرُح غدًا في . واحدٍة ِمنها

فال (( !التَّنُّور، ُیلِبُسه اُهللا هكذا، فما َأحراُه ِبَأن ُیلِبَسكم، یا َقلیلي اإلیمان

ماذا َنأُكل؟ أوماذا َنشَرب؟ أو ماذا َنلَبس؟ فهذا ُكلُّه َیْسعى : َتْهَتمُّوا َفتقولوا

َفاطُلبوا . ه الَوثَِنیُّون، وَأبوُكُم السَّماويُّ َیعَلُم َأنَّكم َتْحتاجوَن ِإلى هذا ُكلِّهِإَلی

. ال ُیِهمَُّكم أمُر الَغد، فالَغُد َیهَتمُّ ِبَنْفِسه. َأوًَّال َمَلكوَته وِبرَّه ُتزادوا هذا ُكلَّه

  .والمجد هللا دائماً  .وِلُكلِّ َیوٍم ِمَن الَعناِء ما َیْكِفیه



  

                                                     
  
 

١٤٦ 
 

  ا ز

  االسبوع الثاني

  االثنني 

  )٢٦- ٢٣؛ ٢-١: ١١(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن الَحقاِئِق الَّتي ال ایها االخوة، 

ِباِإلیماِن َأْخفى موسى َأَبواه َبعَد َموِلِده َثالَثَة  .وِبَفضِله ُشِهَد ِلَألقَدمین ُترى،

ِبيِّ وَلم َیخَشیا أْمَر الَمِلك ِباِإلیماِن َأبى . َأشُهٍر َألنَُّهما َرَأیا ُحْسَن الصَّ

موسى، حیَن صاَر شاب�ا، َأن ُیْدعى َأبًنا ِلِبْنِت ِفرَعون،  وآَثَر َأن ُیشاِرَك 

الزَّاِئِل ِبالَخطیَئة،  وَعدَّ عاَر المسیِح  عِ ِهللا في َعذاِبه على التََّمتُّ َشْعَب ا

والنعمة . ِغًنى َأعَظَم ِمن ُكنوِز ِمْصر، َألنَّه كاَن َیطَمُح ِإلى الثَّواب

  .امین. والسالم مع جمیعكم یا اخوة

   )٨-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع لمَّا رَأى 

وح فِإنَّ َلهم َملكوَت السََّموات(( :ُیَعلُِّمهم قال طوبى . طوبى ِلُفقراِء الرُّ

ون. ِللُوَدعاء فِإنَّهم یِرثوَن اَألرض طوبى . طوبى ِلْلَمحُزونین، فِإنَّهم ُیَعزَّ

. طوبى ِللرَُّحماء، فِإنَّهم ُیْرَحمون. ِلْلجیاِع والِعطاِش ِإلى الِبّر فِإنَّهم ُیشَبعون

  .والمجد هللا دائماً  .نَّهم ُیشاِهدوَن اهللاطوبى َألطهاِر الُقلوب فإِ 



  

                                                     
  
 

١٤٧ 
 

  ا ز

  الثالثاء

  )٢٨- ٢٧؛ ٢-١: ١١(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن الَحقاِئِق الَّتي ال ایها االخوة، 

َر وَلم َیْخَش ِمصْ موسى ِباِإلیماِن َتَرَك  .وِبَفضِله ُشِهَد ِلَألقَدمین ُترى،

ِباِإلیماِن َأقاَم . َغَضَب الَمِلك، َوثَبَت على َأْمِره ثُبوَت َمن َیرى ما ال ُیرى

والنعمة والسالم . الِفْصَح وَرشَّ الدَّم، لَئالَّ َیَمسَّ الُمبیُد َأْبكاَر َبني ِإسرائیل

  .امین. مع جمیعكم یا اخوة

  

   )١٢-٩؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع لمَّا رَأى 

طوبى . طوبى ِللسَّاعیَن ِإلى السَّالم فِإنَّهم َأبناَء اِهللا ُیدَعون :ُیَعلُِّمهم قال

كم طوبى لكم، ِإذا َشَتمو . ِللُمضَطَهدیَن على الِبّر فِإنَّ َلهم َملكوَت السََّموات

ِإنَّ : واْضَطهدوكم واْفَتَرْوا عَلیكم ُكلَّ َكِذٍب ِمن َأجلي، ِاَفرحوا واْبَتِهجوا

والمجد هللا  .َأجَركم في السََّمواِت عظیم، فهكذا اْضَطهدوا األَنِبیاَء ِمن َقْبِلكم

  .دائماً 



  

                                                     
  
 

١٤٨ 
 

  ا ز

  االربعاء

  )٣١- ٢٩؛ ٢-١: ١١(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن الَحقاِئِق الَّتي ال  ایها االخوة،

الَبْحَر اَألحَمَر بنو اسرائیل  ِباِإلیماِن جاز .وِبَفضِله ُشِهَد ِلَألقَدمین ُترى،

ِباِإلیماِن َسَقَط . كَأنَّه َبّر، في ِحیِن َأنَّ الِمصِریِّیَن حاَولوا الُعبوَر فَغِرقوا

اُب الَبِغيُّ مع ِباِإلیماِن لم َتهِلْك راح. عَد الطَّواِف ِبه َسبَعَة َأیَّامسوُر َأریحا بَ 

والنعمة والسالم مع جمیعكم یا  .نَّها َتَقبََّلِت الجاسوَسیِن ِبالسَّالمالُكفَّار، ألَ 

  .امین. اخوة

   )١٤- ١٣؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى

ِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع الُجموع، صَ یسوع لمَّا رَأى 

َأنُتم ِملُح اَألرض، فِإذا َفَسَد الِمْلح، فأيُّ َشيٍء ُیَملُِّحه؟ ِإنَّه ((  :ُیَعلُِّمهم قال

َأنُتم (( .ال َیصُلُح َبعَد ذلك ِإالَّ َألْن ُیطَرَح في خاِرِج الدَّار َفَیدوَسه النَّاس

ْخفى َمدیَنٌة قاِئَمٌة َعلى َجَبل، وال ُیوَقُد ِسراٌج َوُیوَضُع َتْحَت ال تَ . نوُر العاَلم

هكذا َفْلُیِضْئ . الِمكیال، بل َعلى الَمناَرة، َفُیِضيُء ِلَجمیِع الَّذیَن في الَبْیت

دوا َأباُكُم الَّذي في السََّموات الحة، فُیَمجِّ  .ُنوُرُكم ِللنَّاس، ِلَیَرْوا َأعماَلُكُم الصَّ

  .جد هللا دائماً والم



  

                                                     
  
 

١٤٩ 
 

  ا ز

   اخلميس

  )٣٥- ٣٢؛ ٢-١: ١١(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن الَحقاِئِق الَّتي ال ایها االخوة، 

ماذا َأقوُل َأیًضا؟ ِإنَّ الَوْقَت َیضیُق بي، ِإذا ف. وِبَفضِله ُشِهَد ِلَألقَدمین ُترى،

ِجدَعون وباراق وِشمشون َویْفتاح وداُود وَصموئیل ایمان رُت عن َأخبَ 

فُهم ِبَفضِل اِإلیماِن دوَّخوا الَمماِلك وَأقاموا الَعْدل ونالوا الَمواِعد . واألَنِبیاء

وَكمُّوا َأْفواَه اُألسود  وَأخَمدوا َأجیَج النَّار وَنَجوا ِمن َحدِّ السَّیف وَتغلَّبوا 

ا َأْبطاال في الَحْرب وَردُّوا غاراِت الُغَرباء، واستعاَد على الَمَرض وصارو 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. ِنساٌء َأمواَتُهنَّ ِبالِقیامة

   )٢٠- ١٧؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى

ُذه فَشَرَع الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمییسوع لمَّا رَأى  

ال َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئُت ألُْبِطَل الشَّریَعَة َأِو اَألْنِبیاء ما ِجْئُت ((  :ُیَعلُِّمهم قال

لن َیزوَل َحْرٌف َأو ُنَقَطٌة ِمَن الشَّریَعة : الَحقَّ َأقوُل َلكم. ألُْبِطل، َبل ُألْكِمل

َمن خالَف َوِصیًَّة ِمن ف. َحتَّى َیِتمَّ ُكلُّ َشيء، َأو تزوَل السَّماُء واَألرض

غیَر في َمَلكوِت  َأْصَغِر ِتلَك الَوصایا وَعلََّم النَّاَس َأن َیفَعلوا ِمْثَله، ُعدَّ الصَّ

وَأمَّا الَّذي َیعَمُل ِبها وُیَعلُِّمها فذاَك ُیَعدُّ كبیرًا في ملكوِت . السََّموات

ُكم ع: فِإنِّي َأقوُل لكم .السََّموات یسیِّین، ال ِإن لم َیِزْد ِبرُّ لى ِبرِّ الَكَتَبِة والِفرِّ

  .والمجد هللا دائماً  .َتدُخلوا َملكوَت السَّموات



  

                                                     
  
 

١٥٠ 
 

  ا ز

  اجلمعة

  )٤٠- ٣٥؛ ٢-١: ١١(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن الَحقاِئِق الَّتي ال ایها االخوة،  

َتوتیَر اَألْعضاء َأَبُوا  َبعُض الَتَحمََّل باالیمان  .َد ِلَألقَدمینوِبَفضِله ُشهِ  ُترى،

وَبعُضُهُم اآلَخُر عانى السُّخِریََّة . النَّجاَة َرغَبًة في اَألفَضل، َأي في الِقیاَمة

وُرِجموا وُنِشروا وماتوا َقْتًال ِبالسَّیف . والَجْلد، َفْضًال عِن الُقُیوِد والسِّْجن

َمْحرومیَن . وِهِهم، ِلباُسُهم ُجُلوُد الَغَنم وَشَعُر الَمَعزوهاموا على ُوج

ال َیسَتِحقُّهُم العاَلم، وتاهوا في الَبراري والِجباِل ، ُمضاَیقیَن َمْظلومین

وهؤُالِء ُكلُّهم َتَلقَّوا َشهاَدًة َحَسَنًة ِبَفْضِل ِإیماِنِهم، . والَمغاِوِر وُكهوِف اَألرض

لى الَموِعد، َألنَّ اَهللا َقدََّر َلنا ما هو َأفَضُل ِلَكیال ولِكنَّهم لم َیحُصلوا ع

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. ُیدِركوا الَكماَل ِمن دوِننا

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٥١ 
 

  ا ز

   )٢٦- ٢١؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى

ُذه فَشَرَع الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمییسوع لمَّا رَأى 

لین  :ُیَعلُِّمهم قال الَتْقُتْل، فِإنَّ َمن َیْقُتُل َیسَتوِجُب (( :سـَِمْعُتْم َأنَُّه قیَل ِلَألوَّ

َمن َغِضَب على َأخیِه اسَتوَجَب ُحْكَم : َأمَّا َأنا فَأقوُل َلكم. ))ُحْكَم الَقضـاء

الَمجِلس، وَمن قاَل ِاسَتوَجَب ُحكَم ))یا َأحَمق(( :الَقضاء، َوَمن قاَل َألخیهِ 

ُب ُقرباَنَك ِإلى الَمذَبح . ِاسَتوَجَب ناَر َجهنَّم))یا جاِهل(( :َله فِإذا ُكْنَت تَُقرِّ

وذَكرَت ُهناَك َأنَّ َألخیَك عَلیَك شیئًا، فَدْع ُقرباَنَك ُهناَك ِعنَد الَمذبح، 

ِإلى ِإرضاِء  سارعْ . واذَهْب َأوًَّال فصاِلْح َأخاك، ثُمَّ ُعْد فَقرِّْب ُقرباَنك

َخصِمَك ما ُدْمَت مَعه في الطَّریق، ِلَئالَّ ُیسِلَمَك الَخصُم ِإلى القاضي 

لن َتخُرَج ِمنه : الَحقَّ َأقوُل َلكَ . والقاضي ِإلى الشُّرِطّي، فُتْلقى في السِّْجن

  .والمجد هللا دائماً  .حتَّى ُتؤدَِّي آِخَر َفْلس

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٥٢ 
 

  ا ز

  السبت 

  )٣-١: ١٢(، بارك يا سيد من الرسالة اىل العربانيني

اِإلیماُن ِقواُم اُألموِر اّلتي ُتْرجى وُبْرهاُن الَحقاِئِق الَّتي ال ایها االخوة، 

ِلذِلَك فَنحُن الَّذیَن ُیحیُط ِبِهم هذا الَجمُّ  .وِبَفضِله ُشِهَد ِلَألقَدمین ُترى،

نا ِمن َخطیَئة فْلُنْلِق َعنَّا ُكل ِعْبٍء وما ُیساِورُ ، الَغفیُر ِمَن الشُّهود 

راَع الَمْعروَض عَلینا، ُمَحدِّقیَن ِإلى ُمبِدِئ ِإیماِننا   وْلَنُخْض ِبثَباٍت ذِلك الصِّ

لیَب  وُمَتمِِّمه، یسوَع الَّذي، في َسبیِل الَفَرِح الَمْعروِض عَلیه، َتَحمََّل الصَّ

ي ذاَك الَّذي َتَحمََّل َفكِّروا ف .ُمسَتِخف�ا ِبالعار، ثُمَّ َجَلَس عن َیمیِن َعْرِش اهللا

 .ما َلِقَي من ُمخاَلَفِة الخاِطِئین، ِلَكیال َتخوَر ِهَمُمكم ِبُضعِف ُنفوِسكم

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٥٣ 
 

  ا ز

   )٣٢- ٢٧؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا یسوع لمَّا رَأى  

َمن نَظَر : َأمَّا َأنا فَأقوُل لكم. ))ال َتْزنِ ((:َسِمْعُتم َأنَّه قیل((  :ُیَعلُِّمهم قال

فِإذا كانت عیُنَك الُیمنى َحَجَر َعْثَرٍة . ِإلى امرَأٍة ِبَشْهَوة، َزنى ِبها في َقلِبه

ِمن َأعضاِئَك َخْیٌر َلَك ِمن َأن  َلَك، فاقَلْعها وَأْلِقها عنك، َفَألْن َیهِلَك ُعْضوٌ 

وإِذا كانت َیُدَك الُیمنى َحَجَر َعْثَرٍة َلَك، . ُیلقى َجَسُدَك ُكلُّه في َجهنَّم

فاقَطْعها وَأْلِقها عنك، َفَألْن َیهِلَك ُعضٌو ِمن َأعضاِئَك َخیٌر لَك ِمن َأن 

مرَأَته، فْلُیْعِطها َمن طلََّق ا((:وقد قیل(( .َب جسُدَك ُكلُّه ِإلى َجهنَّمَیذهَ 

ا َأنا فَأقوُل لكم. ))ِكتاَب َطالق َمن طلََّق امرَأَته، ِإالَّ في حالِة الَفْحشاء : َأمَّ

َضها ِللزِّنى، وَمن َتَزوََّج ُمَطلََّقًة فَقد َزنى   .والمجد هللا دائماً  .عرَّ

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٥٤ 
 

  ا ز

  االسبوع الثالث

  االثنني 

  )٩-٤: ١٢(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

وَقد  .ِإنَّكم لم تُقاِوموا َبعُد حتَّى َبْذِل الدَِّم في ُمجاَهَدِة الَخطیَئةایها االخوة،  

، ال ((:َنسیُتم ِتلَك الِعَظَة الَّتي ُتخاِطُبكم ُمخاَطَبَتها َبنیها فَتقول یا ُبَنيَّ

ّب، وال َتضَعْف َنْفُسَك ِإذا َوبََّخَك، ، ه الرَّبُّ َأدََّبهفَمن َأَحبَّ  َتحَتِقْر َتأدیَب الرَّ

فِمن َأْجِل التَّأدیِب تَتألَّمون، وإِنَّ اَهللا ُیعاِمُلكم  .))وهو َیجِلُد ُكلَّ ابٍن َیرَتضیه

فِإذا لم یَنْلكم شَيٌء مَن التَّأَدیب،   وَأيُّ ابٍن ال ُیَؤدُِّبه َأبوه؟، ُمعاَمَلَة الَبنین

هذا وإِنَّ آباَءنا في  .ٍة ال َبنینوهو َنصیُب َجمیِع النَّاس، ُكنُتم َأوالَد ِزْنیَ 

  !فما َأْحرانا ِبأن َنخَضَع ألَبي اَألْرواِح فَنْحیا. الَجَسِد َأدَّبونا وقد ِهبناُهم

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة

   )٣٧- ٣٣؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

َل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع الُجموع، َصِعَد الَجبَ یسوع لمَّا رَأى  

لین((  :ُیَعلُِّمهم قال ال َتْحَنْث، بل َأوِف ِللرَّبِّ ((:َسِمعُتم َأیضًا َأنَّه ِقیَل ِلَألوَّ

ال َتحِلفوا َأبدًا، ال ِبالسَّماِء فِهَي َعرُش اهللا، : ، َأمَّا َأنا فَأقوُل لكم))ِبَأْیماِنكَ 

. ِطُئ قَدَمْیه، وال ِبُأوَرشلیم فهَي َمدینُة الَمِلِك الَعظیموال ِباَألرِض فهَي َموْ 

وال َتحِلْف ِبرأِسَك فَأنَت ال َتقِدُر َأن َتجَعَل َشعرًة واِحَدًة ِمنه َبیضاَء َأو 

فما زاَد على ذلك كاَن ِمَن  .نعم نعم، وال ال :فْلَیُكْن كالُمكم. َسوداء

یر   .والمجد هللا دائماً . الشِّرِّ



  

                                                     
  
 

١٥٥ 
 

  ا ز

  اءالثالث

  )١٣-٩: ١٢(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

فما َأْحرانا ِبأن . ِإنَّ آباَءنا في الَجَسِد َأدَّبونا وقد ِهبناُهمایها االخوة، 

هم َأدَّبونا َألیَّاٍم َقلیلٍة وكما َبدا َلهم، وَأمَّا هو  !َنخَضَع ألَبي اَألْرواِح فَنْحیا

ِإنَّ ُكلَّ َتأدیٍب ال َیْبدو في َوقِته باِعثًا . ن َقداَسِتهفِلَخیِرنا، ِلَنناَل َنصیًبا مِ 

َضهم . على الَفَرح، بل على الَغمّ  َغیَر َأنَّه َیعوُد َبعَد ذِلَك على الَّذیَن َروَّ

فَأقیموا َأیِدَیُكُم الُمسَترِخَیَة وُرَكَبُكُم ((. ِبَثَمِر الِبرِّ وما فیه ِمن َسالم

. ُبًال َقویَمًة ِلُخطاكم، فال َیَتَخلََّع اَألعَرج بل َیبَرأواجَعلوا سُ  ))الُملَتِوَیة

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة

   )٤٢- ٣٨؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع لمَّا رَأى 

َأمَّا َأنا فَأقوُل  ))الَعیُن ِبالَعین والسِّنُّ ِبالسِّنّ ((:َسِمعُتم َأنَّه قیل  :ُیَعلُِّمهم قال

یر، َبل َمن َلَطَمَك على َخدَِّك اَألْیَمن فاعِرْض لُه : لكم ال تُقاِوموا الشِّرِّ

. وَمن َأراَد َأن ُیحاِكَمَك ِلَیأُخَذ َقمیَصَك، فاتُرْك َله ِرداَءَك َأیضاً . اآلَخر

َمن سَأَلَك . فِسْر مَعه میَلْین. َرَك َأن َتسیَر معه میًال واِحداً وَمن َسخَّ 

  .والمجد هللا دائماً  .فَأعِطه، وَمِن اسَتقَرَضَك فال ُتعِرْض عنه



  

                                                     
  
 

١٥٦ 
 

  ا ز

  االربعاء

  )١٧- ١٤: ١٢(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

الَّتي ِبَغیِرها ال َیرى  طُلبوا السَّالَم مَع َجمیِع النَّاس والَقداسةَ أُ  ایها االخوة،

َینُبَت َأصٌل ((وانَتِبهوا ِلَئالَّ ُیحَرَم َأَحٌد ِنعَمَة اهللا وَمخاَفَة َأن . الرَّبَّ َأَحد

ُیحِدُث الَقَلَق وُیفِسُد الَجماعة  وانَتِبهوا ِلَئالَّ َیكوَن فیُكم زاٍن َأو ُمَدنٌِّس  ))ُمرٌّ 

وَتعلموَن َأنَّه، َلمَّا َأراَد َبعَد ذِلَك .  َأكَلٍة واِحَدةِمْثُل عیُسَو الَّذي باَع ِبْكِریََّته بِ 

َأن َیِرَث الَبَرَكة، ُرِذَل وَلم َیِجْد َسبیًال ِإلى َتْبدیِل الَموِقف، مَع َأنَّه الَتَمسه 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .باِكًیا

   )٤٨- ٤٣؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع لمَّا رَأى  

ك((:َسِمعُتم َأنَّه ِقیل((  :ُیَعلُِّمهم قال َأمَّا َأنا . ))َأْحِبْب َقریَبك وَأْبِغْض َعُدوَّ

وا بني َأِحبُّوا َأعداَءكم وَصلُّوا ِمن َأجِل ُمضَطِهدیُكم، ِلَتصیر  :فَأقوُل لكم

َأبیُكُم الَّذي في السََّموات، َألنَّه ُیطِلُع َشْمَسه على اَألشراِر واَألخیار، وُینِزُل 

ار فِإن َأْحَبْبُتم َمن ُیِحبُُّكم، فَأيُّ َأْجٍر لكم؟ . الَمَطَر على اَألبراِر والُفجَّ

يَّ ِزیادٍة َأَوَلیَس الُجباُة یفَعلوَن ذلك؟ وإِن سلَّمُتم على ِإخوِانكم َوحَدهم، فَأ

فَعلُتم؟ َأَوَلیَس الَوثَِنیُّوَن َیفَعلوَن ذلك؟ فكونوا َأنُتم كاِملین، كما َأنَّ َأباُكُم 

  .والمجد هللا دائماً  .السَّماويَّ كاِمل



  

                                                     
  
 

١٥٧ 
 

  ا ز

  اخلميس

  )٢٣- ١٨: ١٢(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

اٍر ُمسَتِعرٍة وَعْتَمٍة وَظالم ن :ِإنَّكم لم َتقَتِربوا ِمن َشيٍء َمْلموس ایها االخوة،

وإِعصاٍر وَنْفٍخ في البوق وَصوِت َكالٍم َطَلَب ساِمعوه ًأالَّ ُیزادوا ِمنه َلفَظًة 

َحتَّى الَوْحُش، لو َمسَّ الَجَبل، (( :َألنَّهم لم ُیطیقوا َتَحمَُّل هذا اَألْمر

 .))َأنا َمْرعوٌب ُمرَتِعد(( :كاَن الَمنَظُر َرهیًبا َحتَّى ِإنَّ ُموسى قال. ))َفْلُیْرَجمْ 

َأمَّا َأنُتم فَقِد اقَتَربُتم ِمن َجَبِل ِصْهیون، وَمدینِة اِهللا الَحّي، ُأوَرَشلیَم 

السَّماِویَّة، وِمن ِرْبواِت الَمالِئَكِة في َحْفَلِة عید،  ِمن َجماَعِة اَألْبكاِر 

ِللَخْلِق َأجَمعین، وِمن َأْرواِح  الَمْكتوَبِة َأْسماُؤهم في السََّموات، ِمن ِإلٍه َدیَّانٍ 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. ْبراِر الَّذیَن َبَلغوا الَكمالاألَ 

   )٦- ١: ٧؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع لمَّا رَأى 

ال َتدینوا ِلَئالَّ ُتدانوا، فَكما َتدینوَن ُتدانون، وُیكاُل لُكم ِبما ((   :لُِّمهم قالُیعَ 

ِلماذا َتنُظُر ِإلى الَقذى الَّذي في َعیِن َأخیك؟ والَخَشَبُة الَّتي في . َتكیلون

َدْعني ُأخِرُج الَقذى ِمن ((:َعیِنَك َأَفال تَأَبُه لها ؟ بل كیَف َتقوُل َألخیكَ 

َأیُّها الُمرائي، َأْخِرِج الَخَشَبَة ِمن . ؟وها هي ذي الَخَشَبُة في َعیِنكَ  َعیِنكَ 

ال ُتعُطوا (( .َعیِنَك َأوًَّال، وِعنَدِئٍذ تُبِصُر فُتخِرُج الَقذى ِمن َعیِن َأخیك

الِكالَب ما َهو ُمقدَّس، وال ُتْلقوا ُلؤُلَؤُكم ِإلى الَخنازیر، ِلَئالَّ َتدوَسه ِبَأْرُجِلها، 

َقُكمثُ    .والمجد هللا دائماً  .مَّ َتْرَتدَّ ِإَلیُكم فُتَمزِّ



  

                                                     
  
 

١٥٨ 
 

  ا ز

   اجلمعة

  )٢٥- ٢٢: ١٢(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

ا َأنُتم فَقِد اقَتَربُتم ِمن َجَبِل ِصْهیون، وَمدینِة اِهللا الَحّي، ایها االخوة،  َأمَّ

َكِة في َحْفَلِة عید،  ِمن َجماَعِة ُأوَرَشلیَم السَّماِویَّة، وِمن ِرْبواِت الَمالئِ 

اَألْبكاِر الَمْكتوَبِة َأْسماُؤهم في السََّموات، ِمن ِإلٍه َدیَّاٍن ِللَخْلِق َأجَمعین، 

ِمن یسوَع َوسیِط َعْهٍد َجدید، ِمن  وِمن َأْرواِح اَألْبراِر الَّذیَن َبَلغوا الَكمال،

فاحَذروا َأن ُتعِرضوا عن َسماِع . بیلَدٍم ُیَرّش، كالُمه أَبلُغ ِمن َكالِم َدِم ها

فِإذا كاَن الَّذیَن َأعَرضوا عِن الَّذي َأنَذَرُهم في األرِض . ذاَك الَّذي ُیَكلُِّمكم

لم ُیفِلتوا ِمَن الِعقاب، فَكم ِباَألْحرى ال ُنفِلُت َنحُن ِإذا َتَولَّینا عِن الَّذي 

  .امین. یعكم یا اخوةوالنعمة والسالم مع جم ُیكلُِّمنا ِمَن السَّماء؟

   )٢٦- ٢٤؛ ١٣-١٢: ٦(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا 

الِة یسوع في ِتلَك اَألیَّاِم َذَهَب  ِإلى الَجَبِل ِلُیَصلِّي، فَأْحیا اللَّیَل ُكلَّه في الصَّ

باح دعا َتالمیَذه، فاختاَر ِمنُهمُ . هللا َعْیَنْیه  َفعَ رَ وَ . اثَنْي َعَشرَ  ولـمَّا َطَلَع الصَّ

الَویُل َلكم . الَویُل َلُكم َأیُّها اَألغِنیاء فَقد ِنلُتم َعزاَءُكم  :قالَنحَو َتالمیِذه 

اِحكوَن اآلن فَسوَف . َأیُّها الشِّباُع اآلن فَسوَف َتجوعون الَویُل َلُكم َأیُّها الضَّ

َفَعَل آباُؤهم  الَویُل َلُكم ِإذا َمَدَحكم َجمیُع النَّاس َفهكذا. َتحَزنوَن وَتبكون

  .والمجد هللا دائماً  .ِباَألنِبیاِء الَكذَّابین



  

                                                     
  
 

١٥٩ 
 

  ا ز

   السبت

  

  )٢٩- ٢٦: ١٢(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

 :ِإنَّ الَّذي َزعَزَع َصوُته اَألرَض حیَنذاك قد َوَعَدنا اآلَن فقالایها االخوة، 

َمرًَّة ((فالَقوُل . ))السَّماَء َأیًضا ُأَزلِزُل َمرًَّة ُأْخرى، ال اَألْرَض َوحَدها، بلِ ((

ُیشیُر ِإلى َزواِل اَألشیاَء الُمَزعَزعِة َألنَّها َمْخلوَقة، ِلَتْبقى اَألشیاُء  ))ُأْخرى

فَنحُن وَقد َحَصْلنا على َمَلكوٍت ال َیَتَزعَزع، فْلَنَتَمسَّْك ِبهِذه . الَّتي ال ُتَزعَزع

ًة َیْرضى َعنها، ِبَتْقوى وَورَع،  فِإنَّ ِإلَهنا ناٌر النِّعَمة وَنعُبْد ِبها الّله ِعباد

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. آِكَلة

  

  )٣٨- ٣٦؛ ١٣- ١٢: ٦(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا

الِة یسوع في ِتلَك اَألیَّاِم َذَهَب  ِإلى الَجَبِل ِلُیَصلِّي، فَأْحیا اللَّیَل ُكلَّه في الصَّ

باح دعا َتالمیَذه، فاختاَر ِمنُهمُ . هللا َفَع َعْیَنْیه رَ وَ . اثَنْي َعَشرَ  ولـمَّا َطَلَع الصَّ

. ال َتدینوا َفال ُتدانوا. كونوا ُرَحماَء كما َأنَّ َأباُكم َرحیم  :قالَنحَو َتالمیِذه 

 :عَطواعُطوا تُ َأ. ُأْعُفوا ُیْعَف َعنكم.ال َتحُكموا على َأَحٍد فال ُیحَكَم عَلیكم

َسُتعَطوَن في َأحضاِنُكم َكْیًال َحَسنًا َمركومًا ُمَهْزَهزًا طاِفحًا، ِألنَّه ُیكاُل َلكم 

  .والمجد هللا دائماً )). ِبما َتكیلون



  

                                                     
  
 

١٦٠ 
 

  ا ز

  االسبوع الرابع

  االثنني 

  )٦-١: ١٣(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد

یاَفة فِإنَّها َجَعَلت  .ثاِبتةِلَتْبَق الَمَحبَُّة اَألَخِویَُّة  ایها االخوة، ال َتنَسُوا الضِّ

ُأذُكروا الَمْسجونیَن كَأنَّكم  .َبعَضهم ُیضیفوَن الَمالِئَكَة وُهم ال َیْدرون

ِلَیُكِن  .َمْسجونوَن َمَعهم، واذُكروا الَمْظلومین َألنَّكم َأنُتم َأیًضا في َجَسد

ًما ِعنَد َجمیِع النَّاس، وْلیَ  واُج ُمَكرَّ ُكِن الِفراُش َبریًئا ِمَن الدََّنس، فِإنَّ الزَّ

ناَة والفاِسقیَن سَیدیُنهُم اهللا قاَل . َتَنزَّهوا عن ُحبِّ المال واقَنعوا بما َلَدیكم .الزُّ

الرَّبُّ َعْوني فَلن ((:فُیمِكُننا الَقوُل واِثقین . ))لن َأتُرَكَك وَلن َأخُذَلكَ ((:اهللا

والنعمة والسالم مع جمیعكم یا . ))ُع بي؟َأخاف، وما َعسى اِإلنساُن َیصنَ 

  .امین. اخوة

   )١١- ٧: ٧؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى  

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع لمَّا رَأى 

َألنَّ ُكلَّ َمن . فَتْح لُكمُأطُلبوا َتِجدوا، ِإقَرعوا یُ  ،ِإسَألوا ُتعَطوا(( :ُیَعلُِّمهم قال

َمن ِمنُكم ِإذا سَأَلُه ابُنُه . َیسَأُل َینال، وَمْن َیطُلُب َیِجد، وَمن َیقَرُع ُیفَتُح َله

َرغیفًا َأعطاُه َحَجرًا، َأو سَأَله َسَمَكًة َأعطاُه َحیَّة؟ فِإذا ُكْنُتم َأنُتُم اَألشراَر 

الِ  َحَة ألَبناِئُكم، فما َأولى َأباُكُم الَّذي في َتعِرفوَن َأن ُتْعُطوا الَعطایا الصَّ

  .والمجد هللا دائماً  !السََّموات ِبَأن ُیْعِطَي ما هو صاِلٌح ِللَّذیَن َیسَألوَنه



  

                                                     
  
 

١٦١ 
 

  ا ز

  الثالثاء 

  )١٦-٧: ١٣(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

ه، واعَتِبروا بما ُأذُكروا ُرَؤساؤكم، ِإنَّهم خاَطبوكم ِبَكِلَمِة اللّ  ایها االخوة، 

ِإنَّ یسوَع الَمسیَح هو هو َأْمِس والَیوَم . انَتَهت ِإَلیه سیَرتُهم واقَتدوا ِبِإیماِنِهم

ال َتِضلُّوا ِبَتعالیَم ُمخَتِلَفٍة َغریَبة، فِإنَّه َیحُسُن تَثبیُت الَقْلِب ِبالنِّعَمة، ال  .وِلَألَبد

َلنا َمذَبٌح ال َیِحلُّ ِللَّذیَن . َأحكاَمها ِبَأطِعَمٍة ال َخیَر فیها ِللَّذیَن ُیراعونَ 

َیخُدموَن الَخیَمَة َأن َیأُكلوا ِمنه، َألنَّ الَحَیواناِت الَّتي َیدُخُل َعظیُم الَكَهَنِة 

ِبَدِمها ُقْدَس األَْقداِس َكفَّاَرًة ِللَخطیَئة ُتحَرُق أجساُمها في خاِرِج الُمَخیَّم،  

فْلَنخُرْج . ا في خاِرِج الباب ِلُیَقدَِّس الشَّْعَب ِبذاِت َدِمهوِلذِلك تََألََّم یسوُع َأیضً 

ِإَلیه ِإذًا في خاِرِج الُمَخیَِّم حاِملیَن عاَره، َألنَّه َلیَس َلنا ُهنا َمدینٌة باِقَیة، وإِنَّما 

ین، فْلَنَقرِّْب ِهللا عن َیِده َذبیَحَة الَحْمِد في ُكلِّ ح. َنْسعى ِإلى َمدیَنِة الُمسَتقَبل

ال تَنَسُوا اِإلْحساَن والُمشاَركة، فِإنَّ اَهللا . َأي ما َتلِفُظه الشِّفاُه الُمَسبَِّحُة السِمه

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. َیرَتضي ِمْثَل هِذه الذَّباِئح

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٦٢ 
 

  ا ز

  

   )١٤- ١٢: ٧؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع  الُجموع،یسوع لمَّا رَأى 

هِذه هَي : ُكلُّ ما َأَرْدُتم َأن َیْفَعَل النَّاُس لُكم، ِافَعلوُه َأنُتم َلهم: ُیَعلُِّمهم قال

یِّق .الشَّریَعُة واألَنِبیاء فِإنَّ الباَب َرْحٌب والطَّریَق . ُأدُخلوا ِمَن الباِب الضَّ

ما َأْضَیَق الباَب . لى الَهالِك واِسع، والَّذیَن َیسُلكوَنه َكثیرونالُمَؤدَِّي إِ 

والمجد هللا  .وَأحَرَج الطَّریَق الُمَؤدَِّي ِإلى الَحیاة، والَّذیَن َیهَتدوَن ِإلیِه َقلیلون

  .دائماً 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٦٣ 
 

  ا ز

  االربعاء

  )٢١- ١٧: ١٣(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

َؤساَءكم واخَضعوا َلهم، َألنَّهم َیسَهروَن على َأطیعوا رُ  ایها االخوة، 

ُنفوِسكم َسَهَر َمن ُیحاَسُب عَلیها، ِلَیعَملوا ذِلك ِبَفَرح، ال ِبَحْسَرٍة َیكوُن َلكم 

َصلُّوا ِمن َأجِلنا فِإنَّنا واِثقوَن َأنَّ َضمیَرنا صاِلح وَأنَّنا َنرَغُب . فیه ُخْسران

َردَّ ِإَلیكم في َأسَألُكم ذِلَك ِبِإْلحاٍح ألَ  . َأْمر في َأن ُنحِسَن السَّیَر في ُكلِّ 

َجَعَلُكم ِإلُه السَّالِم الَّذي َأصَعَد ِمن َبیِن اَألموات، ِبَدِم عْهٍد . َأسَرِع َوْقت

، راِعَي الِخراِف الَعظیم، َربَّنا َیسوع،  َجَعَلُكم َأْهًال ِلُكلِّ َشيٍء صالح  أَبِديٍّ

وَعِمَل فینا ما َحُسَن َلَدیه ِبَیسوَع المسیح َلُه الَمْجُد َأَبَد ِللَعَمِل ِبَمشیَئِته، 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .آمین. الدُّهور

   )٢٠- ١٥: ٧؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

فَشَرَع  الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذهیسوع لمَّا رَأى 

ِإیَّاُكم واألَنِبیاَء الَكذَّابین، فِإنَّهم َیأتوَنُكم في ِلباِس الِخراف،  :ُیَعلُِّمهم قال

َأُیْجنى ِمَن الشَّْوِك . من ِثماِرهم َتعِرفوَنهم. وُهم في باِطِنِهم ِذئاٌب خاِطفة

مارًا َطیَِّبة، والشََّجَرةُ ِعَنٌب َأو ِمَن الُعلَّْیِق تین؟ كَذِلَك ُكلُّ َشَجرٍة َطیَِّبٍة تُثمُر ثِ 

فَلیَس ِللشََّجَرِة الطَّیَِّبِة َأن تُثِمَر ِثمارًا َخبیثة، وال . الَخبیَثُة تُثِمُر ِثمارًا َخبیثة

وُكلُّ َشَجرٍة التُثِمُر َثَمرًا َطیِّبًا ُتقَطُع . ِللشََّجرِة الَخبیَثِة َأن تُثِمَر ِثمارًا َطیَِّبة

  .والمجد هللا دائماً  .ن ِثماِرِهم َتعِرفوَنهمفمِ . وُتْلقى في النَّار



  

                                                     
  
 

١٦٤ 
 

  ا ز

   اخلميس

  )١٦-١٢: ٤(من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

ِإنَّ َكالَم اِهللا َحيٌّ ناجع، َأْمضى ِمن ُكلِّ َسیٍف ذي َحدَّین،  ایها االخوة،

وِح، وما َبیَن اَألوصاِل والِمخاخ، وِبُوْسِعه َأن  َینُفُذ ِإلى ما َبیَن النَّْفِس والرُّ

َیحُكَم على َخواِطِر الَقْلِب وَأفكاِره،  وما ِمن َخلٍق َیْخفى عَلیه، بل ُكلُّ 

وَلمَّا كاَن . شَيٍء عاٍر َمْكشوٌف ِلَعیَنیه، وَله َیِجُب عَلینا َأن ُنَؤدَِّي الِحساب

ْك ِبشهادِة َلنا َعظیُم َكَهَنٍة قِد اْجتاَز السََّموات، وهو یسوُع ابُن اهللا، فْلنَتَمسَّ 

َلَقِد امُتِحَن في :فَلیَس َلنا َعظیُم َكَهَنٍة ال َیسَتطیُع َأن َیرِثَي ِلُضعِفنا. اِإلیمان

فْلنَتَقدَّْم ِبِثَقٍة ِإلى َعْرِش النِّعَمة ِلَنناَل . ُكلِّ َشيٍء ِمْثَلنا ما َعدا الَخِطیَئة

والنعمة والسالم مع جمیعكم . َرحَمًة وَنْلقى ُحْظَوًة ِلَیَأِتَینا الَغوُث في ِحیِنه

  .امین. یا اخوة

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٦٥ 
 

  ا ز

  

   )٢٧- ٢١: ٧؛ ٢-١: ٥(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة متى 

الُجموع، َصِعَد الَجَبَل َوَجَلَس، فَدنا ِإَلیه َتالمیُذه فَشَرَع یسوع لمَّا رَأى 

سََّموات، َیدُخُل َملكوَت ال ))یا رّب، یا ربّ ((َلیَس َمن َیقوُل لي :ُیَعلُِّمهم قال

َفَسوَف یقوُل لي كثیٌر مَن . بل َمن َیعَمُل ِبَمشیَئِة َأبي الَّذي في السََّموات

یا رّب، یا رّب، َأما ِباْسِمَك تَنبَّْأنا؟ وِباسِمَك طَرْدنا ((:النَّاِس في ذلَك الَیوم

ما ((:الشِّیاطین؟ وباْسِمَك َأَتْینا ِبالُمْعِجزاِت الكثیرة؟ فَأقوُل َلهم َعالِنیةً 

فَمَثُل َمن َیسَمُع َكالمي هذا فَیعَمُل  ))!ِإَلْیُكم َعنِّي َأیُّها اَألَثَمة. عَرْفُتُكم َقطّ 

ْخر فنَزَل المَطُر وسالِت اَألوِدَیُة . به َكَمَثِل َرُجٍل عاِقٍل َبنى بیَته على الصَّ

ى وَعصَفِت الّریاح، َفثارت على ذلَك الَبیِت فَلم َیسُقْط، َألنَّ أساَسه عل

وَمَثُل َمن َسِمَع كَالمي هذا فَلم َیْعَمْل ِبه َكَمَثِل َرُجٍل جاِهٍل َبنى . الصَّخر

ْمل یاح، فَضَرَبت . َبیَته على الرَّ فنَزَل المَطُر وسالِت اَألوِدیُة وَعَصَفِت الرِّ

  .والمجد هللا دائماً  .))ذلَك البیَت فَسَقط، وكان ُسقوُطه شدیداً 

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٦٦ 
 

  ا ز

   اجلمعة

 دبارك يا سي: بولس الرسول اىل اهل روما من رسالة القديس

  )١٩- ١٧؛ ١٤-١٢: ٦(

ال َتسوَدنَّ الَخطیَئُة َجَسَدكُم الفاني فُتذِعنوا ِلَشَهواِته،  وال ایها االخوة،

َتجَعلوا ِمن َأعضاِئكم ِسالًحا ِللظُّْلِم في َسبیِل الَخطیَئة، بِل أجَعلوا َأنُفَسكم 

اٌء قاموا ِمن َبیِن اَألموات، واجَعلوا ِمن في ِخدَمِة اهللا، على َأنَّكم َأْحی

َأعضاِئكم ِسالًحا ِلْلِبرِّ في َسبیِل اهللا،  فال َیكوَن ِللَخطیَئِة ِمن ُسلطاٍن 

فقد ! ولِكِن الشُّكُر هللا. َفَلسُتم في ُحْكِم الشَّریعة، بل في ُحْكَم النِّعَمة. عَلیكم

َصمیِم ُقلوِبكم ُأصوَل التَّعلیِم الَّذي ِإَلیه ُكنُتم َعبیًدا ِللَخطیَئة ولِكنَّكم َأَطعُتم بِ 

رُتم ِمَن الَخطیَئة، َعبیًدا ِللِبرّ . ُوِكلُتم وَتْعبیري هذا . وَأْصَبْحُتم، َبعَدما ُحرِّ

فكما َجَعلُتم ِمن َأعضاِئكم َعبیًدا في . َبَشِريٌّ ُیراعي ُضعَف طَبیَعِتكم 

ُد على اهللا، فَكذِلَك اجَعلوا اآلَن ِمنها ِخدمِة الدَّعارِة والِفْسِق وعاِقَبُتهما ال تَّمرُّ

والنعمة والسالم مع جمیعكم . الَقداسة إلىَعبیًدا في ِخدَمِة الِبرِّ الَّذي َیقوُد 

  .امین. یا اخوة

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٦٧ 
 

  ا ز

  

  )٢٣- ٢٠: ٦(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا

ا الُفَقراء، فِإنَّ َلُكم طوبى َلُكم َأیُّه:((قالَعْیَنْیه َنحَو َتالمیِذه یسوع َرَفَع 

طوبى َلُكم . طوبى َلُكم َأیُّها الجائعوَن اآلن َفَسوَف ُتشَبعون. َمَلكوَت اهللا

طوبى َلكُم ِإذا َأبَغَضُكُم النَّاس . َأیُّها الباكوَن اآلن فَسوَف َتضَحكون

. وَرَذلوكم وشَتموا اسَمُكم وَنبذوه على َأنَّه عار ِمن َأجِل ابِن اِإلنسان

َرحوا في ذلك الَیوِم واهتُّزوا َطَربًا، فها ِإنَّ َأجَرُكم في السَّماِء عظیم، فاِ 

  .والمجد هللا دائماً . فهكذا َفَعَل آباؤُهم ِباألَنِبیاء

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٦٨ 
 

  ا ز

  السبت

بارك يا سيد : من رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل روما

)٢٥-١٤: ٧(  

ة، ولِكنِّي َبَشٌر ِبیَع ِلَیكوَن َنحُن َنعَلُم َأنَّ الشَّریعَة روحیَّ ایها االخوة،  

فالَّذي ُأریُده ال َأفَعُله، وَأمَّا الَّذي َأكَرُهه : وحق�ا ال َأْدري ما َأفَعل. ِللَخطیَئة

فِإذا ُكنُت َأفَعُل ما ال ُأرید، فِإنِّي ُأواِفُق الشَّریعَة على َأنَّها . فِإیَّاه َأفَعل

، َألنِّي َأعَلُم ِل الَخطیَئُة السَّاِكنُة ِفيَّ ، بفَلسُت َأنا الَّذي َیفَعُل ذِلكَ . َحَسنة

، َأي في َجَسدي الَح ال َیسُكُن ِفيَّ فالرَّغَبُة في الَخیِر هي . َأنَّ الصَّ

َألنَّ الَخیَر الَّذي ُأریُده ال َأفَعُله، والشَّرَّ الَّذي . ِباسِتطاَعتي، وَأمَّا ِفعُله فال

نُت َأفَعُل ما ال ُأرید، فَلسُت َأنا َأفَعُل ذِلك، بِل فِإذا كُ . ال ُأریُده ِإیَّاه َأفَعل

فَأنا الَّذي ُیریُد ِفعَل الَخیِر َأِجُد هذه الشَّریعة، َوهَي . الَخطیَئُة السَّاِكنُة ِفيَّ 

نيِّ ِإنساٌن ًسا بَشریعِة اِهللا ِمن َحیُث إِ نِّي َأِطیُب َنفْ وَأَأنَّ الشَّرَّ ِباسِتطاَعتي، 

ي َأشُعُر في َأْعضائي ِبَشریعٍة ُأخرى ُتحاِرُب َشریعَة َعْقلي باِطن،  َولِكنِّ 

ما . ِتلَك الشَّریعِة الَّتي هي في َأْعضائي، وَتجَعُلني َأسیرًا ِلَشریعِة الَخطیَئة

َفمن ُینِقُذني ِمن َهذا الَجَسِد الَّذي َمصیُره الَموت؟  ! َأْشقاني ِمن ِإنسان 

. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة !بنَّا الشُّكُر هللا ِبَیسوَع المسیِح ر 

  .امین



  

                                                     
  
 

١٦٩ 
 

  ا ز

  

  )٣١-٢٧، ١٧: ٦(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا 

فَوَقَف في َمكاٍن ُمْنَبِسط، وُهناَك َجمٌع َكثیٌر ِمن َتالمیذِه، هم معیسوع َنَزَل  

ِل صوَر وَحْشٌد َكبیٌر ِمَن الشَّْعب ِمن َجمیِع الَیهودَّیة وُأوَرَشلیم، وساحِ 

َأِحبُّوا َأعداءكم، وَأحِسنوا :َأمَّا َأنُتم َأیُّها السَّاِمعون، فَأقوُل َلكمقال وَصْیدا، 

. ِإلى ُمبِغضیُكم، وباِركوا الِعنیُكم، وصلُّوا ِمن َأْجِل الُمفَتریَن الَكِذَب عَلیُكم

اءَك َفال وَمِن انَتَزَع ِمنَك ِرد. َمن َضَرَبَك على َخدَِّك فاْعِرْض َله اآلَخر

وُكلُّ َمن َسَأَلَك فَأعِطه، وَمِن اغَتَصَب ماَلَك فال ُتطاِلْبُه . َتمَنْعه َقمیَصكَ 

  .والمجد هللا دائماً . وَكما ُتریدوَن َأن ُیعاِمَلُكُم النَّاس فكذِلَك عاِمُلوهم. به

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٧٠ 
 

  ا ز

  االسبوع اخلامس

  االثنني 
  

: من رسالة القديس بولس الرسول الثانية اىل اهل تسالونيقي

  )١٧- ١٣: ٢(بارك يا سيد

فَعلینا َأن َنشُكَر اَهللا داِئًما في َأْمِركم، َأیُّها اِإلخَوة، یا َأِحبَّاَء  َأمَّا نحنُ  

وِح الَّذي ُیقدُِّسكم واِإلیماِن  ّب، َألنَّ اَهللا اْختاَركم ُمنُذ الَبْدِء ِلُیخلَِّصكم ِبالرُّ الرَّ

فاثُبتوا . تنالوا َمْجَد َربِّنا یسوَع المسیحِإلى ذِلك َدعاكم ِبِبشاَرِتنا لِ . ِبالحقّ 

ِإًذا، َأیُّها اإلخَوة، وحاِفظوا عٍلى السَُّنِن الَّتي َأَخذُتموها َعنَّا، ِإمَّا ُمشاَفهًة 

َعسى َربُّنا یسوُع المسیُح َنْفُسه واُهللا َأبونا الَّذي َأحَبنا وَأنَعَم  .وإِمَّا ُمكاَتبةً 

یا ُقلوَبكم وُیثَبِّتاها في ُكلِّ صاِلٍح عَلینا بَعزاٍء َأَبِديٍّ و  َرجاٍء َحَسن  َأن ُیَعزِّ

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .ِمن َعَمٍل وَقول

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٧١ 
 

  ا ز

  

  )٣٥-٣٢، ١٧: ٦(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا 

میذِه، مَعهم فَوَقَف في َمكاٍن ُمْنَبِسط، وُهناَك َجمٌع َكثیٌر ِمن َتالیسوع َنَزَل 

وَحْشٌد َكبیٌر ِمَن الشَّْعب ِمن َجمیِع الَیهودَّیة وُأوَرَشلیم، وساِحِل صوَر 

َألنَّ الَخاِطئیَن َأنُفَسُهم  ؟ِإن َأحَببُتم َمن ُیِحبُّكم، فَأيُّ َفْضٍل َلُكمقال وَصْیدا، 

 ؟ٍل َلُكموإِن َأحَسنُتم ِإلى َمن ُیحِسُن ِإلیُكم، فَأيُّ َفضْ . ُیِحبُّوَن َمن ُیِحبُُّهم

وإِن َأقَرضتُم َمن َترُجوَن َأن َتسَتوفوا . َألنَّ الخاِطئیَن َأنُفَسُهم َیفَعلوَن ذلك

فُهناَك خاِطئوَن ُیقِرضوَن خاِطئیَن ِلَیسَتوفوا ِمثَل  ؟ِمنه، فَأيُّ َفْضٍل َلُكم

، ولِكن َأِحبُّوا َأعداَءكم، وَأِحِسنوا وَأقِرضوا َغیَر راجیَن ِعَوضاً . َقْرِضهم

فَیكوَن َأجُركم َعظیمًا وتكونوا َأبناَء الَعِلّي، ِألَنَُّه هو َیلُطُف ِبناِكري الَجمیِل 

  .والمجد هللا دائماً  .واَألشرار

   

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٧٢ 
 

  ا ز

   الثالثاء 

: من رسالة القديس بولس الرسول الثانية اىل اهل تسالونيقي

  )٥-١: ٣(بارك يا سيد 

ا ِلتُتاِبَع َكِلَمُة الرَّبِّ َجْرَیها وَیكوَن َلها َبعُد، َأیُّها اِإلخَوة، فَصلُّوا ِمن َأجِلنو 

وَننُجَو ِمن َقوِم السُّوِء اَألْشرار، فاإلیماُن   ِمَن اِإلكراِم ما كاَن َلها ِعنَدكم

ولِكنَّ الرَّبَّ َأمیٌن سُیثِّبُتكم وَیحَفُظكم ِمَن  .لیَس ِمن َنصیِب َجمیِع النَّاس

یر ي الرَّبِّ ِبَشأِنكم َأنَّ ما َأوَصیناكم ِبه َتعَملَونه وإِنَّنا َلواِثقوَن ف .الشِّرِّ

! َهدى الرَّبُّ ُقلوَبكم ِإلى َمحبَِّة اِهللا وثَباِت المسیح .وستُتاِبعوَن َعَمَله

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة
  

  )٤٢-٣٩، ١٧: ٦(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة لوقا 

َمكاٍن ُمْنَبِسط، وُهناَك َجمٌع َكثیٌر ِمن َتالمیذِه، وَحْشٌد  َنَزَل مَعهم فَوَقَف في

َكبیٌر ِمَن الشَّْعب ِمن َجمیِع الَیهودَّیة وُأوَرَشلیم، وساِحِل صوَر وَصْیدا، 

َأال َیسُقُط  ؟َأَیسَتطیُع اَألعمى َأن َیقوَد اَألعمى((:وَضَرَب َلهم َمَثًال قال

ُكلُّ ِتلمیٍذ اكَتَمَل ِعلُمه . َأسمى ِمن ُمَعلِِّمه ما ِمن ِتلمیذٍ  ؟ِكالُهما في ُحفَرة

والَخَشَبُة  ؟ِلماذا َتنُظُر ِإلى الَقذى الَّذي في َعیِن َأخیكَ . َیكوُن ِمثَل ُمَعلِِّمه

یا َأخي، :یَف ُیمِكُنَك َأن َتقوَل َألخیكَ ك ؟اّلتي في َعیِنَك َأَفال تأَبُه َلها

 ؟ِنَك، وَأنَت ال َترى الَخَشَبَة الَّتي في َعیِنكَ َدْعني ُأخِرُج الَقذى الَّذي في َعی

ّأیُّها الُمرائي، َأخِرِج الَخَشَبَة ِمن َعیِنَك َأوًَّال، وِعنَدئٍذ تُبِصُر فُتخِرُج الَقذى 

  .والمجد هللا دائماً  .الَّذي في َعیِن َأخیك



  

                                                     
  
 

١٧٣ 
 

  ا ز

  االربعاء

: من رسالة القديس بولس الرسول الثانية اىل اهل تسالونيقي

  )١٢- ٦: ٣(يا سيدبارك 

ُنوصیكم َأیُّها اِإلخَوة، ِباسِم الرَّبِّ یسوَع المسیح، َأن تَبَتِعدوا عن ُكلِّ َأٍخ 

فِإنَّكم َتعَلموَن َكیَف َیجُب  .َیسیُر سیرًة باِطَلة ِخالًفا لما َأخذُتم َعنَّا ِمن ُسنَّة

َكْلنا الُخْبَز ِمن َأَحٍد وال َأ  فَنحُن لم َنِسْر َبیَنكم سیرًة باِطَلة. َأن َتقَتدوا ِبنا

اًنا، بل َعِمْلنا َلیَل َنهاَر ِبِجدٍّ وَكّد ِلَئالَّ ُنَثقَِّل على َأَحٍد ِمنُكم ال َألنَّه لم : َمجَّ

َیُكْن َلنا َحقٌّ في ذِلك، بل َألنَّنا َأَرْدنا َأن َنجَعَل ِمن َأْنُفِسنا ُقدَوًة َتقَتدوَن 

ِإذا كان َأحٌد ال ُیریُد َأن : ا نوصیكم هذه الَوِصیَّةفَلمَّا ُكنَّا ِعنَدكم ُكنَّ . ِبها

وقد بَلَغنا َأنَّ َبیَنكم َقوًما َیسیروَن سیرًة باِطَلة وال ُشْغَل َلهم . َیعَمل فال َیأُكل

فهؤُالِء ُنوِصیِهم وُنناِشُدُهُم الرَّبَّ یسوَع . ُمَتشاِغلونِسوى َأنَّهم ِبُكلِّ َشيٍء 

والنعمة والسالم مع جمیعكم  .ُهدوٍء وَیأُكلوا ِمن خْبِزِهمالمسیح َأن َیعَملوا بِ 

  .امین. یا اخوة

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٧٤ 
 

  ا ز

  

  )٢٨-٢١: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس

 .الَمجَمَع وَأَخَذ ُیَعلِّمیسوع حتَّى َدَخَل  السبتوما إن َأتى  .َدخلوا َكَفرناحوم

وكاَن  .ن له ُسْلطان، ال ِمثَل الَكَتَبةفُأعِجبوا ِبَتعلیِمه، َألنَّه كاَن ُیَعلُِّمهم َكمَ 

ما َلنا ولَك یا َیسوُع : ((َرُجٌل فیِه ُروٌح َنِجس، فصاحَ  في َمجَمِعِهم

فانَتَهَره  .))َأنَت ُقدُّوُس اهللا:النَّاِصرّي؟ َأِجئَت ِلُتهِلَكنا؟ َأنا َأعِرُف َمن َأنتَ 

وحُ !)) ِاْخَرْس واخُرْج ِمنه((:یسوُع قال النَِّجس، وصَرَخ َصرَخًة  فَخَبَطه الرُّ

ِإنَُّه  ؟ما هذا((:َشدیدة، وَخرَج ِمنه، فَدِهشوا َجمیعًا حتَّى َأخذوا َیَتساَءلون

وذاَع )) !حتَّى اَألرواُح النَِّجَسُة یأُمُرها َفُتطیُعه! ِبُسْلطان َلتعلیٌم َجدیٌد ُیْلقى

  .والمجد هللا دائماً  .ْسِرهاِذكُرُه ِلَوقِته في ُكلِّ َمكاٍن ِمن ناِحَیِة الَجلیِل ِبَأ

   

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٧٥ 
 

  ا ز

  اخلميس 

: من رسالة القديس بولس الرسول االوىل اىل اهل تسالونيقي

  )٨-١: ٢(بارك يا سيد 

فَقد َلِقینا في   َتعَلموَن َأنُتم، َأیُّها اِإلخَوة، َأنَّ َمجیَئنا ِإَلیكم لم َیُكن باِطًال،

نَّنا َجرْؤنا، ِلِثَقِتنا ِبِإلِهنا، َأن فیِلبَِّي الَعذاَب واِإلهاَنَة كما َتعَلمون، ولكِ 

فَلیَس َوْعُظنا عن َضالٍل وال ُفجور وال  .ُنكلَِّمكم ِبِبشارِة اهللا في ِجهاٍد َكثیر

بل َكالُمنا َكالُم َمِن اخَتَبَرُهُم اُهللا ِلَكي َیأَتِمَنهم على الِبشارة، ال  َمْكر،

فَلم َننِطْق ِبَكِلمِة َتملٍُّق  .خَتِبُر ُقلوَبناِلُنرِضَي النَّاس، بل ِلُنرِضَي اَهللا الَّذي یَ 

وال َطَلْبنا الَمْجَد ِمَن   َقّط، كما َتعَلمون، وال َأضَمْرنا َطَمًعا، َیشَهُد اهللا،

مع َأنَّه كاَن ِمن َحقِّنا َأن َنفِرَض َأنُفَسنا   النَّاس، ال ِمنُكم وال ِمن َغیِركم،

وَبَلَغ  .نا ِبُكم كما َتحَتِضُن الُمرِضُع َأوالَدهمالِكن َلَطفْ . َألنَّنا ُرُسُل المسیح

ِمنَّا الُحُنوُّ عَلیكم َأنَّنا َوِدْدنا لو َنجوُد عَلیكم، ال ِبِبشارِة الّلِه َفَقط، بل 

والنعمة والسالم مع جمیعكم یا  .ِبَأنُفِسنا َأیًضا، َألنَّكم َأصَبحُتم َأِحبَّاَء ِإَلینا

  .امین. اخوة
  

  )٣١-٢٩: ١(وع املسيح حبسب كرازة مرقسإجنيل ربنا يس

ِمَن الَمجَمع، جاُؤوا ِإلى َبیِت ِسمعاَن وَأنَدراوس ومَعهم َیعقوُب جوا َلمَّا َخرَ 

فدنا ِمنها  .وكاَنت َحماُة ِسمعاَن في الِفراِش َمحمومة، فَأَخَبروه بأمِرها .ویوَحنَّا

  .دائماً  والمجد هللا .َأَخَذت َتخدُمُهمفَأَخَذ ِبَیِدها وَأَنَهَضها، ففاَرَقْتها الُحمَّى، و 



  

                                                     
  
 

١٧٦ 
 

  ا ز

  اجلمعة

: من رسالة القديس بولس الرسول االوىل اىل اهل تسالونيقي

  )١٣- ٩: ٢(بارك يا سيد

ِإنَّكم َتذُكروَن، َأیُّها اِإلخَوة، َجْهَدنا وَكدَّنا فَقد َبلَّْغناكم ِبشارَة اهللا وَنحُن َنعَمُل 

وَأنُتم ُشهوٌد واُهللا شاِهٌد َأیًضا . َثقَِّل على َأَحٍد ِمنكمفي اللَّیِل والنَّهار ِلَئالَّ نُ 

فَقد . َكیَف عاَمْلناكم، َأنُتُم الُمؤِمنین، ُمعاَمَلًة بارًَّة عاِدَلة ال َیناُلها َلوم

عاَمْلنا ُكال� ِمنكم كما ُیعاِمُل اَألُب َأوالَده، كما َتعَلمون، فَوَعْظناكم 

َمَلكوِته  إلىن َتسیروا سیرًة َجدیرَة ِباِهللا الَّذي َیْدعوكم وَشدَّْدناكم وناَشْدناكم َأ

ا َتلقَّیُتم ما َأسَمْعناكم . وَمْجِده وِلذِلَك فِإنَّنا ال َننَفكُّ َنشُكُر اَهللا على َأنَّكم، َلمَّ

عَمُل فیكم ِمن َكِلَمِة اهللا، لم َتَتَقبَّلوه َتَقبَُّلكم ِلَكِلَمِة َبَشر، بل ِلَكِلَمِة اِهللا َحق�ا تَ 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. َأنُتُم الُمؤِمنین

  

  )٣٤- ٣٢: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

َجمیَع یسوع  ىَأَخَذ النَّاُس َیحِملوَن ِإلَ ِعنَد الَمساء َبعَد ُغروِب الشَّْمس، 

َفَشفى  .ِعها على البابَواحَتَشَدِت الَمدینُة ِبَأجمَ  .سوسینالَمْرضى والَممَ 

كثیرًا ِمَن الَمْرضى الُمصابیَن ِبُمَخَتِلِف الِعَلل، وطَرَد كثیرًا ِمَن الشَّیاطین، 

  .والمجد هللا دائماً  .وَلم َیَدِع الشَّیاطیَن َتَتَكلَّم َألنَّها َعَرَفتهُ 



  

                                                     
  
 

١٧٧ 
 

  ا ز

  السبت

: من رسالة القديس بولس الرسول االوىل اىل اهل تسالونيقي

  )١٣- ٦: ٣(يدبارك يا س

َأمَّا اآلَن وقد َرَجَع ِإَلینا طیموتاُوس ِمن ِعنِدكم وَبشََّرنا بما َأنُتم عَلیه ِمن 

ِإیماٍن وَمحبَّة وقاَل َلنا ِإنَّكم َتذُكروَننا ِبالَخیِر داِئًما وَتشتاقوَن ُرؤیَتنا كما 

َدنا في َأمِركم، فكاَن َلنا ِمن ِإیماِنكم، َأیُّها اِإلخوة، ما َشدَّ  ،َنشتاُق ُرَؤیَتكم

یِق والشِّدَّة فَقد عاَدِت الَحیاُة ِإَلینا اآلن َألنَّكم  .في َجمیِع ما ُنعانیِه ِمَن الضِّ

اِهللا فیُكم على ُكلِّ الَفَرِح  إلىفَأيُّ ُشْكٍر بُوْسِعنا َأن ُنؤدَِّیه  .ثاِبتوَن في الرَّبّ 

یَن ِبِشدٍَّة ونَ . الَّذي َفِرْحناه ِبَسَبِبكم في َحضَرِة ِإلِهنا  حُن نسَأُله َلیَل َنهاَر ُمِلحِّ

َعسى َأن ُیَمهَِّد َطریَقنا ِإَلیكُم مَِّل ما َنَقَص ِمن ِإیماِنكم؟ َأن َنرى َوْجَهكم وُنك

اُهللا َأبونا َنفُسه ویسوُع َربُّنا، وَعسى َأن َیزیَد الرَّبُّ وُینِمَي َمَحبََّة َبعِضكم 

ِمثاِل َمَحبَِّتنا َلكم،  وُیثبَِّت ُقلوَبكم فال َیناَلها  ِلَبْعٍض وِلَجمیِع النَّاِس على

سیح َلوٌم في الَقداسِة في َحضَرِة ِإلِهنا وَأبینا لدى َمجيِء َربِّنا یسوَع الم

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة !ُیواِكُبه َجمیُع ِقدِّیسیه

  

  



  

                                                     
  
 

١٧٨ 
 

  ا ز

   

  )٣٩-٣٥: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس

َقبَل الَفْجِر ُمَبكِّرًا، فَخرَج وذَهَب ِإلى َمكاٍن َقْفر، وَأخَذ ُیَصلِّي یسوع قاَم 

َجمیُع ((:وقالوا له .َفاَنَطَلَق ِسْمعاُن وَأْصحاُبه َیبَحثوَن َعنه، فَوَجدوه .ُهناك

ِلَنذَهْب ِإلى َمكاٍن آَخر، ِإلى الُقرى :((فقاَل َلهم .))النَّاِس َیطُلبوَنكَ 

وساَر في الَجلیِل ُكلِّه،  .))ِوَرة، ِألُبشَِّر فیها َأیضًا، َفِإنِّي ِلهذا َخَرْجتالُمجا

  .والمجد هللا دائماً  .ُیَبشُِّر في َمجاِمِعهم وَیطُرُد الشَّیاطین

   

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٧٩ 
 

  ا ز

  االسبوع السادس

  االثنني 

: من رسالة القديس بولس الرسول االوىل اىل اهل تسالونيقي

  )٧- ١: ٤(بارك يا سيد

قد َتعلَّمُتم ِمنَّا َأيَّ : َبْعُد فَنسَأُلُكم، َأیُّها اِإلخَوة، وُنناِشُدُكُم الرَّبَّ یسوع َأمَّا 

سیرةٍ َیِجُب َأن َتسیروا ِإلرضاِء اهللا، وهي السِّیرُة الَّتي َتسیروَنها الَیوم، 

ها ِمن فِإنَّكم َتعِرفوَن ما هي الَوصایا الَّتي َأوَصیناكم بِ  .فاْزدادوا َتَقدًُّما فیها

نى. ِقَبِل الرَّبِّ یسوع   ِإنَّ َمشیَئَة اِهللا ِإنَّما هي َتْقدیُسكم، ذاك ِبَأن َتجَتِنبوا الزِّ

فال َیَدَع الشَّهَوَة  وَأن ُیحِسَن ُكلٌّ ِمنُكُم اتِّخاَذ امَرَأٍة في الَقداسِة والُحرَمة

وال ُیلِحَق   فوَن اهللا،َتسَتولي عَلیه كما َتسَتولي على الَوثِنیِّیَن الَّذیَن ال َیعرِ 

ِبَأخیه َأًذى َأو ُظْلًما في هذا الشَّأن، َألنَّ الرَّبَّ َینَتِقُم في هذه اَألشیاَء 

النَّجاسة، بل  إلىفِإنَّ اَهللا لم َیْدُعنا   ُكلِّها، َكما ُقْلنا َلكم َقْبًال وَشِهْدنا ِبه،

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة. الَقداسة إلى

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٨٠ 
 

  ا ز

  

  )٤٥-٤٠: ١(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس

ُل ِإلیه، فَجثا وقاَل لهالى یسوع  ىَأت ِإن ِشئَت فَأنَت قاِدٌر :((َأبَرُص َیَتَوسَّ

قد ِشئُت ((:فَأشَفَق علیِه یسوع وَمدَّ َیَده فَلَمَسه وقاَل له .))على َأن تُبِرَئني

فَصَرَفُه یسوُع َبعَد ما َأنَذَره ِبَلْهَجٍة  .وَبِرئفزاَل َعنُه الَبَرُص ِلَوِقته )) َفابَرأ

ِإیَّاَك َأن ُتخِبَر َأَحدًا ِبَشيء، َبِل اذَهْب ِإلى الكاهن َفَأِرِه :((َشدیَدة فقاَل له

ْب عن ُبرِئَك ما َأَمَر ِبه موسى، َشهادًة َلَدیهم َأمَّا هو،  .))َنفَسك، ثُمَّ َقرِّ

على َصوِته وُیذیُع الَخَبر، فصاَر یسوُع ال َفانَصَرَف َوَأَخَذ ُینادي ِبَأ

َیسَتطیُع َأن َیدُخَل َمدینًة َعالِنَیًة، بل كاَن ُیقیُم في ظاِهِرها في َأماِكَن 

  .والمجد هللا دائماً  .ُمقِفَرة، والنَّاُس َیأتوَنه ِمن ُكلِّ َمكان

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٨١ 
 

  ا ز

  الثالثاء

بارك يا سيد : من رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل فيليب

)١١-٣: ١(  

ففي ُكلِّ َصالٍة َأرَفُع الدُّعاَء دائًما ِبَفَرٍح ِمن   َأشُكُر ِإلهي ُكلََّما َذَكرُتكم، 

ِل َیوٍم ِإلى  َأجِلكم َجمیًعا، َأشُكُره على ُمشاَرَكِتكم لي في الِبشارة ُمنُذ َأوَّ

ا سَیسیُر في وإِنِّي على َیقیٍن ِمن َأنَّ ذاَك الَّذي َبَدَأ فیكم َعَمًال صاِلحً  .اآلن

وِمَن الَحقِّ َأن َأعِطَف عَلیكم جمیًعا هذا  .ِإتماِمه ِإلى َیوم المسیِح یسوع

َسواٌء في ، الَعْطف، َألنِّي َأُضمُّكم في َقْلبي، وُكلُّكم ُشَركائي في النِّعَمة

واُهللا شاِهٌد لي على أنِّي َشدیُد  .ُقیودي َأم في الدِّفاِع عِن الِبشارِة وتَأییِدها

الة هو  .لَحناِن عَلیكم َجمیًعا في َقْلِب یسوَع المسیحا وما َأطُلُب في الصَّ

ِلُتَمیِّزوا اَألفَضل . َأن َتْزداَد َمحبَُّتكم َمعِرفًة وكلَّ بصیرٍة ِزیادًة ُمضاَعفة

ُممَتِلئیَن ِمن َثَمِر الِبرِّ  فُتصِبحوا ساِلمیَن ال َلوَم عَلیكم في َیوِم المسیح،

والنعمة والسالم  .َفْضِل یسوَع المسیح َتمجیًدا وَتسبیًحا ِلله الَّذي هو ِمن

  .امین. مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٨٢ 
 

  ا ز

  

  )٥- ١: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

 .َبعَد ِبضَعِة َأیَّاٍم ِإلى َكَفرناحوم، فَسِمَع النَّاُس َأنَُّه في الَبیتیسوع عاَد 

َیبَق موِضٌع خاِلیًا حتَّى ِعنَد الباب، فَألقى  فآجَتَمَع ِمنُهم َعَدٌد كثیر، وَلم

فَلم َیسَتطیعوا الُوصوَل ِبه  .فَأَتوه بُمقَعٍد َیحِمُله َأرَبَعُة ِرجال ِإَلیِهم كِلمَة اهللا،

 .َفَنبشوا عِن السَّقِف َفوَق الَمكاِن الَّذي هو فیه، وَنَقبوه .ِإلیه ِلَكثَرِة الزِّحام

فَلمَّا رَأى یسوُع ِإیماَنهم، قاَل  .ذي كاَن علیه الُمقَعدثُمَّ َدلَّوا الِفراَش الَّ 

، ُغِفَرت لَك َخطایاك:((ِللُمقَعد   .والمجد هللا دائماً  .))یا ُبَنيَّ

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٨٣ 
 

  ا ز

  االربعاء 

بارك يا : من رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل فيليب

  )١٩-١٤: ١(سيد

َعتُهم في الایها االخوة،  رَّبِّ ُقیودي فازدادوا ُجرَأًة على ِإنَّ َأكَثَر اِإلخَوِة َشجَّ

َأَجل، ِإنَّ َقوًما ِمنُهم ُیبشِّروَن ِبالمسیِح ِلما . ِإعالِن الَكِلَمِة َغیَر خاِئفین

فیهم ِمن َحَسٍد وِخصام، وَلِكنَّ َقوًما ِمنهم َیفَعلوَن ذِلَك ِلما َلهم ِمن ِنیٍَّة 

بَّة عاِلمیَن َأنِّي ُأِقمُت ِللدِّفاِع هؤُالِء ُیبشِّروَن ِبالمسیِح بداِفِع الَمح. صاِلحة

عِن الِبشارة، وُأولِئك ِبداِفِع الُمناَفَسة وِبِنیٍَّة َغیِر صاِلحة، َیُظنُّوَن َأنَّهم ِبَذِلَك 

فما َشأُن ذلك؟ فِإنَّ المسیَح ُیَبشَُّر ِبه في ُكلِّ حال، . َیزیدوَن ُقیودي ِثَقالً 

فِبَهذا َأفَرُح وَلن َأزاَل َأفَرح َألنِّي َأعَلُم َأنَّه . َسواٌء َأكاَن ِبِریاٍء َأم ِبِصْدق

َیُؤوُل ِإلى َخالصي، َویعوُد الَفْضُل ِإلى ُدعاِئكم وإِلى َمعونِة ُروِح یسوَع 

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة .المسیح

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٨٤ 
 

  ا ز

  

  )١٢- ٦: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس 

، ُغِفَرت لَك َخطایاك(:(ِللُمقَعدیسوع قاَل  كاَن بیَن الحاِضریَن و  .))یا ُبَنيَّ

 ؟ما باُل هذا الرَُّجِل َیَتَكلَُّم ِبذلك(( :ُهناَك َبعُض الَكَتَبة، فقالوا في ُقلِوبهم

َعِلَم یسوُع ِعنَدِئٍذ ف ))؟فَمن َیقِدُر َأن َیغِفَر الَخطایا ِإالَّ اُهللا َوحَده .ِإنَّه َلُیَجدِّف

لماذا تقولوَن هذا في ((:َأنَّهم یقولوَن ذلك في َأنُفِسهم، فسَأَلهمفي ِسرِِّه 

ُقم :ُغِفَرت لَك َخطایاك، َأم َأن ُیقال:َأن ُیقاَل ِللُمقَعد ؟فَأیُّما َأیَسر ؟ُقلوِبكم

فِلَكي َتعَلموا َأنَّ ابَن اِإلنساِن له ُسلطاٌن َیغِفُر ِبه  ؟َفاحِمْل ِفراَشَك َوآمشِ 

ُقْم َفاحِمْل ِفراَشَك :َأقوُل لكَ (( :، ثُمَّ قاَل ِللُمقَعد))ضالَخطایا في اَألر 

فقاَم فَحَمَل ِفراَشه ِلَوقِته، وَخَرَج ِبَمْرًأى ِمن َجمیِع  .))َواذَهْب ِإلى بیِتكَ 

دوا اَهللا وقالوا  .))ما َرَأینا ِمثَل هذا َقطّ ((:النَّاس، حتَّى َدِهشوا َجمیعًا وَمجَّ

  .والمجد هللا دائماً 

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٨٥ 
 

  ا ز

   خلميسا

بارك يا : من رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل فيليب

  )٢٦-٢٠: ١(سيد

بِر وَأْرجو َأالَّ َأْخزى َأَبًدا، بل ِلَي الثَِّقُة ایها االخوة،  ِإنِّي َأنَتِظُر ِبفاِرِغ الصَّ

ُد في َجَسدي اآلَن وفي ُكلِّ حین، َسواٌء ِعشُت  التَّامَُّة بَأنَّ  الَمسیَح سُیَمجَّ

ولِكن، ِإذا كاَنت َحیاُة . فالَحیاُة ِعندي هي المسیح، والَموُت ِرْبح. ُمتُّ َأو 

الَجَسِد ُتَمكُِّنني ِمَن الِقیام ِبَعَمٍل ُمثِمر، فِإنِّي ال َأْدري ما َأْختار  وَأنا في 

فِلي َرغَبٌة في الرَّحیل َألكوَن مع المسیح وهذا هو : ِنزاٍع َبیَن َأمَرین

وَأنا عاِلٌم . د�ا،  َغیَر َأنَّ َبقائي في الَجَسِد َأَشدُّ َضرورًة َلكماَألفَضُل ِجد�ا جِ 

ِعلَم الَیقیِن ِبَأنِّي سَأْبقى وسُأواِصُل ُمساَعَدتي َلكم َجمیًعا َألْجِل َتقدُِّمكم 

والنعمة والسالم مع . فِتخاُركم بي في الَمسیِح َیسوعَ وَفَرِح ِإیماِنكم، فَیْزداَد ا

  .امین. جمیعكم یا اخوة

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٨٦ 
 

  ا ز

  

  )١٧-١٣: ٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس

ثُمَّ  .ثاِنَیًة ِإلى شاِطِئ الَبْحر، فَأتاه الَجْمُع ُكلُّه، َفَأخَذ ُیَعلُِّمهمیسوع َخرَج 

رَأى وهو سائٌر الِوَي ْبَن َحْلفى جاِلسًا في َبیِت الِجبایة، فقاَل 

یسوُع ِللطَّعاِم ِعنَده، وَجَلَس مَعه ومع  وَجَلَس  .فقاَم فَتِبَعه)) !اتَبْعني((:له

 .َتالمیِذه كثیٌر ِمَن الُجباِة والخاِطئین، فقد كاَن ُهناَك كثیٌر ِمَن النَّاس

یِسیِّیَن َأنَّه َیأُكُل مَع الخاِطئیَن  .وكانوا َیتَبعوَنه فَلمَّا َرَأى الَكَتَبُة ِمَن الِفرِّ

فَسِمَع َیسوُع ))؟َمَع الُجباِة والخاِطئینَأیأُكُل ((:والُجباة، قالوا ِلَتالمیذه

اُء ِبُمْحتاجیَن ِإلى َطبیب، بِل الَمْرضى((:كالَمهم، فقاَل لهم  .لیَس اَألِصحَّ

  .والمجد هللا دائماً  .))ما ِجئُت َألدُعَو اَألبرار، بِل الخاِطئین

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٨٧ 
 

  ا ز

  اجلمعة

بارك يا سيد : من رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل فيليب

)٣٠-٢٧: ١(  

ِسیروا سیرًة َجدیرًة ِبِبشارِة المسیح َألعِرَف، َسواٌء ِجئُتكم ایها االخوة، 

وَرَأیُتكم، َأم ُكنُت غاِئًبا فَسِمعُت َأخباَركم، َأنَّكم ثاِبتوَن ِبُروٍح واِحد 

ال َتهابوَن الَبتََّة  ِإیماِن الِبشارة،ُمجاِهدوَن َمًعا ِبنْفٍس واِحدة في َسبیِل 

. ذِلك َداللٌة َلُهم على الَهالك، َودالَلٌة َلكم على َخالِصكم ففي. ُخصوَمكما

وهذا ِمن َفْضِل اهللا،  َألنَّه ُأنِعَم عَلیُكم، ِبالنََّظِر ِإلى المسیح، َأن تَتَألَّموا 

ِمن َأجِله، ال َأن ُتؤِمنوا ِبه فَحسُب، فِإنَّكم، ُتجاِهدوَن الِجهاَد َنفَسه الَّذي 

والنعمة والسالم مع جمیعكم  .واآلَن َتسَمعوَن َأنِّي ُأجاِهُده َرَأیُتموني ُأجاِهُده

  .امین. یا اخوة

  )٦-١: ٣(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس

وكانوا  .ثانَیًة َبعَض الَمجاِمع وكاَن فیه َرُجٌل َیُده َشالَّءیسوع َدَخَل  

فقاَل ِللرَُّجِل ذي  .َیشكوه وُمراُدهم َأن السبتُیراِقبوَنه ِلَیَروا َهل َیشفیِه في 

َأَعَمُل الَخیِر َیِحلُّ في ((:ثُمَّ قاَل لهم .))ُقْم في َوْسِط الجَماعة((:الَیِد الشَّالَّء

فَأجاَل  .فَظلُّوا صاِمتین)) ؟َأَتخلیُص َنْفٍس َأم َقْتُلها ؟َأم َعَمُل الشَّرّ  السبت

 .))ُامُدْد َیَدك((:م، ثُمَّ قاَل ِللرَُّجلَطْرَفه فیِهم ُمغَضبًا ُمغَتّمًا ِلَقساوِة ُقلوِبه

فَخَرَج الِفرِّیسیُّوَن وتآَمروا عَلیه ِلَوْقِتهم مَع  .فَمدَّها فعاَدت َیُده َصحیَحة

  .والمجد هللا دائماً  .الِهیروُدِسیِّیَن ِلُیهِلكوه



  

                                                     
  
 

١٨٨ 
 

  ا ز

  السبت

بارك يا سيد : من رسالة القديس بولس الرسول اىل اهل فيليب 

)١٨-١٢: ٢(  

ِحبَّائي، َكما َأَطعُتم دائًما، َفال َیُكْن ذلك في ُحضوري فَقط، بل على یا َأ

َوجٍه ُمضاَعٍف اآلَن في ِغیابي، واعَملوا ِلَخالِصكم ِبَخوٍف وِرعَدة، فِإنَّ اَهللا 

فافَعلوا ُكلَّ ما . هو الَّذي َیعَمُل فیُكُم اِإلراَدَة والَعَمَل في َسبیِل ِرضاه

ذمٍُّر وال َتَردُّد ِلَتكونوا ِبال َلوٍم وال شائبة وَأبناَء اِهللا ِبال َتفَعلون ِمن َغیِر تَ 

ُمَتَمسِّكیَن  ِضیاَء النَّیِّراِت في الَكون َعیٍب في ِجیٍل ضالٍّ فاِسد ُتضیُئونَ 

. ِبَكِلَمِة الَحیاة، َألفَتِخَر َیوَم المسیح ِبَأنِّي ما َسَعیُت َعَبثًا وال َجَهدُت َعَبثًا

َبًة في َسبیِل ِإیماِنكم، َلَفِرحُت فَلِو اقَتض ى اَألْمُر َأن ُیراَق َدمي َذبیَحًة ُمَقرَّ

 .وشاَركُتكُم الَفَرَح َجمیًعا، فَكذِلَك افَرحوا َأنُتم َأیًضا وشاِركوني الَفَرح

  .امین. والنعمة والسالم مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٨٩ 
 

  ا ز

  
  

  )١٢-٧: ٣(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة مرقس

َف یسوُع ِإلى الَبحِر ومَعه َتالمیُذه، وَتبَعه َحْشٌد َكبیٌر ِمَن الَجلیل، اَنَصرَ 

وِمن ُأوَرشلیَم وَأدوَم وِعبِر اُألرُدّن وَنواحي صوَر  وَجمٌع كثیٌر ِمَن الَیهودیَّة،

فَأَمَر َتالمیَذه ِبَأن َیجَعلوا له  .وَصیدا، وقد َسِمعوا ِبما َیصَنُع فجاؤوا ِإلیه

ِزُمه، َمخاَفَة َأن ُیضاِیَقه الَجمع، َألنَّه َشفى َكثیرًا ِمَن النَّاس، َزوَرقًا ُیال

وكانِت اَألرواُح  .حتَّى َأصَبَح ُكلُّ َمن ِبه ِعلٌَّة یَتهاَفُت عَلیه ِلَیلِمَسه

فكاَن )) !َأنَت ابُن اهللا((:النَِّجَسة، ِإذا َرَأته، َترَتمي على َقَدَمیه وَتصیح

  .والمجد هللا دائماً  .ْشِف َأمِرهَینهاها ِبِشدٍَّة عن كَ 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٩٠ 
 

  ا ز

  االسبوع السابع

  االثنني 

  )١٠- ٥: ١٠( من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد 

ولِكنََّك َأعَددَت  لم َتَشْأ َذبیَحًة وال ُقْرباًنا((:قاَل المسیُح ِعنَد ُدخوِله العاَلم

( فُقلُت حیَنئٍذ  .َخطایاوال الذَّباِئَح عن ال لم َترَتِض الُمحَرقاتِ  .لي َجَسًدا

هاَءَنذا آٍت، َأللَُّهمَّ َألعَمَل :)وَقد كاَن الَكالُم َعَليَّ في َطيِّ الِكتاب 

َذباِئُح وَقرابیُن وُمحَرقاٌت وَذبائُح َكفَّاَرٌة ِللَخطایا ((:فَقد قاَل ًأوَّال. ))بَمشیَئِتكَ 

ُب كَ (  ))لم َتَشْأها وَلم َترَتِضها ثُمَّ  ).ما َتْقضي الشَّریَعة مَع َأنَّها ُتَقرَّ

فَقد َأبَطَل الِعبادَة اُألولى ِلُیقیَم . ))هاَءَنذا آٍت ألعَمَل ِبَمشیَئِتكَ ((:قال

َب فیه  .الِعبادَة اُألْخرى وِبِتلَك الَمشیَئة، ِصْرنا ُمَقدَّسیَن ِبالُقْرباِن الَّذي ُقرِّ

. الم مع جمیعكم یا اخوةوالنعمة والس. َجَسُد َیسوَع الَمسیِح َمرًَّة واِحَدة

  .امین

  

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٩١ 
 

  ا ز

  

  )٨-١: ١٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحنا 

قبَل الِفصِح ِبِستَِّة َأیَّاٍم جاَء یسوُع ِإلى َبیَت َعْنیا، َحیُث كاَن َلعازُر الَّذي 

فُأقیَم له َعشاٌء ُهناك، وكاَنت َمْرتا َتخُدم، وكاَن  .َأقاَمه ِمن َبیِن اَألموات

فَتناوَلت َمرَیُم ُحقََّة ِطیٍب ِمَن  .في ُجمَلِة الَّذیَن مَعه على الطَّعام َلعاَزرُ 

. النَّاَردیِن الخاِلِص الغالي الثََّمن، ودَهَنت َقَدَمي یسوع ثُمَّ َمَسَحْتهما ِبَشعِرها

فقاَل یهوذا اِإلسَخریوطيُّ َأَحُد َتالمیِذه، وهَو الَّذي  .فَعِبَق الَبیُت ِبالطِّیب

ِلماذا لم ُیَبْع هذا الطِّیُب ِبَثالِثِماَئِة دینار، فُتْعطى : ((َك َأن ُیسِلَمهَأوشَ 

وَلم َیُقْل هذا الهِتماِمه ِبالُفَقراء، بل َألنَّه كاَن ساِرقًا وكاَن ((ِللُفَقراء؟

َدْعها، فِإنَّها :((فقاَل یسوع .ُصندوُق الدَّراِهِم ِعنَده، َفیخَتِلُس ما ُیْلقى فیه

ِإنَّ الُفَقراء هم ِعندكم داِئمًا َأَبدًا، وَأمَّا َأنا  .ذا الطِّیَب ِلَیوِم َدْفنيَحِفَظت ه

  .والمجد هللا دائماً  )).َفَلسُت ِعندكم داِئمًا َأَبداً 

  

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٩٢ 
 

  ا ز

  الثالثاء 

  )١٤-١١: ٩( من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد

ْقَبَلة، و ِمن ِخالِل َخیَمٍة َأمَّا المسیح فَقد جاَء َعظیَم َكَهَنٍة ِللَخیراِت الُمستَ  

َأكَبَر وَأفَضَل لم َتصَنْعها اَألْیدي، َأي َأنَّها َلیَست ِمن هِذه الَخلیَقة،  َدَخَل 

الُقْدَس َمرًَّة واِحَدة، ال ِبَدِم التُّیوِس والُعجول، بل ِبَدِمه، فَحَصَل على ِفداٍء 

سیَن  فِإذاكاَن َدُم التُّیوِس والثِّیراِن وَرشُّ . َأَبِديّ  َرماِد الِعْجَلِة ُیَقدِّساِن الُمَنجَّ

َب َنْفَسه إلى اِهللا ِبروٍح  ِلَتطُهَر َأْجساُدهم، فما َأولى َدَم المسیِح، الَّذي َقرَّ

َأَزِليٍّ ُقْرباًنا ال َعیَب فیه، َأن ُیَطهَِّر َضماِئَرنا ِمَن اَألعماِل الَمْیَتة ِلَنعبَد اَهللا 

  .امین. مع جمیعكم یا اخوةوالنعمة والسالم ! الَحيّ 

  

  )٢٥-٢٠: ١٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحنا 

كاَن َبعُض الیوناِنیِّیَن في ُجمَلِة الَّذیَن َصِعدوا ِإلى ُأوَرَشلیَم ِلْلِعباَدِة ُمدَّةَ 

فَقَصدوا ِإلى فیِلبُّس، وكاَن ِمن َبیَت َصیدا في الَجلیل، فقالوا له . العید

فَذَهَب فیِلبُّس فَأخَبَر َأَندرواس، )). یا َسیِّد، ُنریُد َأن َنرى یسوع((:ُملَتِمسین

َأَتِت السَّاَعُة الَّتي :((فَأجاَبهما یسوع. وذَهَب َأنَدرواس وفیِلبُّس فَأخَبرا یسوع

ُد ابُن اِإلنسان إنَّ َحبََّة الِحنَطِة الَّتي َتَقُع :الَحقَّ الَحقَّ َأقوُل َلكم. فیها ُیَمجَّ

َمن . وٕاذا ماَتت، َأخَرَجت َثَمرًا كثیراً . اَألرض ِإن َلم َتُمْت َتبَق َوحَدها في

. َأَحبَّ حیاَتُه فَقَدها وَمن َرِغَب عنها في هذا العاَلم َحِفَظها ِللَحیاِة اَألَبِدیَّة

  .والمجد هللا دائماً 



  

                                                     
  
 

١٩٣ 
 

  ا ز

   االربعاء

  )٢٨-٢٣: ٩( من الرسالة اىل العربانيني، بارك يا سيد

ِإذا كاَنت ُصَوُر اُألموِر السَّماِویَِّة ال ُبدَّ ِمن َتْطهیِرها على خوة، ایها اال

هذا النَّْحو، فالُبدَّ ِمن َتْطهیِر اُألموِر السَّماِویَِّة َنْفِسها ِبَذباِئَح َأفَضَل،  َألنَّ 

المسیَح لم َیدُخْل ُقْدًسا َصَنَعته اَألیدي َرسًما ِللُقْدِس الحقیِقّي، بل َدَخَل 

َب َنْفَسه ِمراًرا ا لسَّماَء َعْیَنها ِلَیمُثَل اآلَن َأماَم َوجِه اِهللا ِمن َأْجِلنا، ال ِلُیَقرِّ

وَلو كاَن . َكثیرًة كما َیدُخُل عظیُم الَكَهَنِة الُقْدَس ُكلَّ َسَنٍة ِبَدٍم َغیر َدِمه

لعاَلم، في حیِن َأنَّه لم ذِلَك، َلكاَن عَلیه َأَن َیتَألََّم ِمراًرا َكثیَرًة ُمْنُذ ِإْنشاِء ا

وَكما . َیظَهْر ِإالَّ َمرًَّة واِحَدًة في ِنهاَیِة العاَلم ِلُیزیَل الَخطیَئَة ِبذبیَحِة َنْفِسه

َأنَّه ُكِتَب على النَّاِس َأن َیموتوا َمرًَّة واِحدة، وَبعَد ذاَك َیوُم الدَّینونة،  

َب َمرًَّة واِحدة ِلُیزیلَ  وسَیظَهُر . َخطایا َجماَعِة النَّاس فَكذِلَك المسیُح ُقرِّ

والنعمة والسالم . ثاِنَیًة، ِبَمعِزٍل عِن الَخطیَئة، ِللَّذیَن َینَتِظروَنه ِللخالص

  .امین. مع جمیعكم یا اخوة

  

  

  



  

                                                     
  
 

١٩٤ 
 

  ا ز

  

  )٣٦-٣١: ١٢(إجنيل ربنا يسوع املسيح حبسب كرازة يوحنا 

ُد َسیُِّد هذا العاَلِم ِإلى الَیوَم ُیطرَ . اَلیوَم َدینوَنُة هذا العاَلم: قال الرب یسوع

وقاَل )). وَأنا ِإذا ُرِفعُت ِمَن اَألرض َجَذبُت ِإَليَّ النَّاَس َأجَمعین. الخاِرج

َنحُن َعَرْفنا ِمَن :((فَأَجاَبه الَجْمع. ذلك ُمشیرًا ِإلى الِمیَتِة الَّتي َسَیموُتها

َأنَت ِإنَُّه الُبدَّ البِن اإلنساِن  فَكیَف َتقولُ . الشَّریَعِة َأنَّ الَمسیَح َیْبقى ِلَألَبد

النُّوُر باٍق مَعكم وقتًا :((فقاَل َلهم یسوع)) فَمِن ابُن اِإلنساِن هذا؟. َأن ُیرَفع

َألنَّ الَّذي َیْمشي في . قلیًال َفامشوا ما داَم َلُكُم النُّور ِلَئالَّ ُیدِرَكُكُم الظَّالم

وا ِبالنُّور، ما دام لُكُم النُّور ِلَتصیروا آِمن. الظَّالم ال َیْدري ِإلى َأیَن َیسیر

  .والمجد هللا دائماً  .قاَل یسوُع هذا، ثُمَّ ذَهَب فَتوارى َعنُهم)). َأبناَء النُّور

  

 

  

  

  

  


