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 أسئلة

وم الكبير وقراءات القنديل العام يوم األسبوع السابع من الص
 جمعة ختام الصوم

إقرأ  من صفحة 1۸۲  للكنيسة القبطية' وأجب األسئلة الليتورجيةمن كتاب 'دراسة منهجية للقراءات    ۱۸۸ حتي صفحة   

 
 ۱ - أكمل اآليات اآلتية:

۳۱:  ۱٦لو موات ..... " من ..... و ..... وال إن قام واحد من األ سمعونيفقال له إن كانوا ال  " 

٤٤:  ٥ ويتقدرون أن ..... وانتم تقبلون ..... بعضكم من بعض و ..... الذي من ..... ..... لستم تطلبونه"  فيك " 

مم لتكون ..... إلى أقصى أن تكون لي ..... إلقامة أسباط ..... ورد محفوظي ..... فقد جعلتك ..... لأل ليفقال قل" 
  ٦:  ٤۹اش  األرض"

إلى  عيالجم قبليأن ..... أناس بل أن  شاءيوهو ال  نا،يقوم التباطؤ لكنه ..... عل حسبي..... عن وعده كما  تباطأيال "
۹:  ۳بطرس ۲....."   

بقلوبهم  شعروايو ونهميبع بصروايوأغلظ ..... لئال  ونهمي. قد ..... عضايقال أ اءيألن إشع ؤمنوايأن  قدروايلهذا لم "
 روايصيبه لئال  عترفوايأنهم لسبب ..... لم  ريغ ضايمن الرؤساء أ روني... ولكن مع ذلك ..... به كث هميو..... فأشف
٤۳ - ۳۹:  ۱۲وي.  "خارج .....  

۲، ۱:  ۲٤مز  "أهايوهو على البحار ..... ، وعلى ..... ه ها،ي..... ف عيب ..... وملؤها، المسكونة وجمللر"   

 
 

ح مبادىء مملكة المسيح من هذا )، وإشر۲۸ - ۲۰:  ۲۰من األسبوع السابع (متي  إقرأ إنجيل باكر يوم الخميس  -۲
 الجزء:

بل  كميهكذا ف كوني. فال هميعل تسلطونيوالعظماء  سودونهميوقال أنتم تعلمون أن رؤساء األمم  سوعي"فدعاهم  
لكم عبدا. كما أن ابن  كنيأوال فل كميف كونيأن  أرادلكم خادما. ومن  كنيفل مايعظ كميف كونيمن أراد أن 
  )۲۸ - ۲٥:  ۲۰(متي  " نيريعن كث ةينفسه فد بذليبل ليخدم ول خدميل أتياإلنسان لم 

 
 
 
 
 
 

) و ۱۳ - ٤:  ۱۰) مع (رومية ۱۱ - ۱:  ٥۸من األسبوع السابع، كيف تربط بين (إشعياء  في قراءات يوم األربعاء  -۳
)  ٤٥ - ۳٥:  ٦(يوحنا   
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من  ۱۸۸و  ۱۸۷ب الهيكل (صفحة عن قيام ملكوت المسيح وهيكله بجانب خرا قراءات جمعة ختام الصومتتحدث  -٤
صفات ملكوت المسيح مع ذكر اآلية الدالة علي كل صفة -في جدول-الكتاب)، أذكر   

 
 صفات ملكوت المسيح اآليات الشاهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

۷:  ٥رسالة يعقوب في كاثوليكون يوم جمعة ختام الصوم من  معني المطر المبكر والمطر المتأخرما   -٥   
 
 
 
 
 
 
 

السابعة،  الساعة األولي حتي الساعة ) مقسمة من۱۸۸يوم جمعة ختام الصوم (صفحة قراءات صالة القنديل العام   -٦  
 إختر اثنين وعلق عليهما بأن تربط بين قراءة الرسالة وقراءة المزمور وقراءة اإلنجيل
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 األسبوع السابع من الصوم
ور األردن ودخول أورشلیم، لقیام نهایة الناموس والهیكل القدیم، إعدادا لعب

 .الهیكل الجدید غیر المصنوع بید
نبوة . قراءات یوم اإلثنین، عن رفض إسرائیل للمسیح ودعوة األمم للخالص 

تبدأ بأسفه على . إشعیاء تحمل دعوى المسیح لألمم مع إسرائیل لقیام الهیكل الجدید
أصغیت لوصایاي فكان  لیتك. "إسرائیل الذي لم یصغي لكالم الرب فذهب للسبي

اسمعي لي أیتها الجزائر "ثم یقول،  .)18:48اش ( "كنهر سالمك وبرك كلجج البحر
. وأصغوا أیها األمم من بعید الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي
. وجعل فمي كسیف حاد في ظل یده خبأني وجعلني سهما مبریا في كنانته أخفاني

 ).3-1: 49اش ( ."الذي به أتمجد وقال لي أنت عبدي إسرائیل

فقال له إن كانوا ال یسمعون من موسى واألنبیاء وال إن قام واحد " إنجیل باكر، 
هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتیدین أن "الكاثولیكون . )31:16لو (" من األموات یصدقون

تفتخر الن الحكم هو بال رحمة لمن لم یعمل رحمة والرحمة . تحاكموا بناموس الحریة
وأما الكنائس في جمیع الیهودیة والجلیل "االبركسیس . )13-12: 2یع (" على الحكم

والسامرة فكان لها سالم وكانت تبنى وتسیر في خوف الرب وبتعزیة الروح القدس 
كیف تقدرون "یختم اإلنجیل بحدیث السید المسیح للیهود، . )31:9اع " (كانت تتكاثر

بعضكم من بعض والمجد الذي من اإلله الواحد لستم  أن تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا
 .)44:5یو (. تطلبونه

ن أفقال قلیل "خالص األمم والعمى أصاب إسرائیل، الثالثاء، قراءات یوم 
مم سرائیل فقد جعلتك نورا لألإ يسباط یعقوب ورد محفوظأقامة تكون لي عبدا إل
ال یتباطأ الرب عن "ن، الكاثولییكو  .)6:49اش ( "رضقصى األألى إلتكون خالصي 

أن  وعده كما یحسب قوم التباطؤ لكنه یتأنى علینا، وهو ال یشاء أن یهلك أناس بل
 .)9:3بط 2( "یقبل الجمیع إلى التوبة
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فرأیته قائال لي أسرع واخرج عاجال من أورشلیم ألنهم ال یقبلون "، االبركسیس 
. )18،21: 22اع (" بعیدا فقال لي اذهب فإني سأرسلك إلى األمم... شهادتك عني

قد أعمى عیونهم . لهذا لم یقدروا أن یؤمنوا ألن إشعیاء قال أیضا"یختم اإلنجیل، 
ولكن مع ... وأغلظ قلوبهم لئال یبصروا بعیونهم ویشعروا بقلوبهم ویرجعوا فأشفیهم

ذلك آمن به كثیرون من الرؤساء أیضا غیر أنهم لسبب الفریسیین لم یعترفوا به لئال 
      .)43-39: 12یو (. روا خارج المجمعیصی

ناد بصوت عال "دعوة لبر اهللا بین القبول والرفض، ال: األربعاءقراءات یوم 
وٕایاي . ال تمسك ارفع صوتك كبوق وأخبر شعبي بتعدیهم وبیت یعقوب بخطایاهم

یطلبون یوما فیوما ویسرون بمعرفة طرقي، كأمة عملت برا ولم تترك قضاء إلهها 
 ). 2-1: 58اش ( "ي عن أحكام البر یسرون بالتقرب إلى اهللایسألونن

ارحمني یا اهللا ارحمني ألنه بك احتمت نفسي وبظل جناحیك "مزمور باكر 
اإلنجیل یحذر من الذین یعتبرون . )1: 57مز (" احتمي إلى أن تعبر المصائب

ال یصلح . الملح جید ولكن إذا فسد الملح فبماذا یصلح"أنفسهم معلمین ومختارین، 
 .)35-34: 14لو ( "ألرض وال لمزبلة فیطرحونه خارجا من له أذنان للسمع فلیسمع

ألن غایة الناموس هي المسیح للبر "البولس عن بر الناموس وبر المسیح، 
الن موسى یكتب في البر الذي بالناموس أن اإلنسان الذي یفعلها . لكل من یؤمن

قول هكذا ال تقل في قلبك من یصعد إلى وأما البر الذي باإلیمان فی. سیحیا بها
أو من یهبط إلى الهاویة أي لیصعد المسیح من . ر المسیححدِ السماء أي لیُ 

 ).7-4: 10رو ("األموات

ال یقدر أحد أن . فأجاب یسوع وقال لهم ال تتذمروا فیما بینكم"إنجیل القداس، 
-43: 6یو "(م األخیریقبل إلي إن لم یجتذبه اآلب الذي أرسلني وأنا أقیمه في الیو 

44.( 
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معجزة قیام الكنیسة من إسرائیل كمملكة أبدیة : قراءات یوم الخمیس
هكذا قال الرب كما أن السالف یوجد في العنقود فیقول قائل ال تهلكه " :للمسیح

بل اخرج من یعقوب . الن فیه بركة هكذا أعمل ألجل عبیدي حتى ال أهلك الكل
. )9-8: 65اش ( "فیرثها مختاري وتسكن عبیدي هناكنسال ومن یهوذا وارثا لجبالي 

المسیح هو البركة في عنقود یعقوب والنسل المختار الذي من أجله لم یهلك یهوذا 
 .فمنه یخرج الوارث

للرب األرض وملؤها، المسكونة وجمیع "مزمور باكر یعلن ملكوت اهللا، 
 .)2، 1: 24مز ( "الساكنین فیها، وهو على البحار أسسها، وعلى األنهار هیأها

ناموس فقط بل تتسامى عن التختلف عن  مملكة المسیح تقوم على مبادئ ال
فدعاهم یسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء األمم یسودونهم "كل تنظیم بشري، 

فال یكون هكذا فیكم بل من أراد أن یكون فیكم عظیما  .والعظماء یتسلطون علیهم
كما أن ابن اإلنسان . ن فیكم أوال فلیكن لكم عبداومن أراد أن یكو . فلیكن لكم خادما

 . )28-25: 20مت ( "م ولیبذل نفسه فدیة عن كثیرینخدِ م بل لیَ خدَ لم یأت لیُ 

فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسیح یسوع " التطبیق العملي لذلك في البولس،
نور من ألن اهللا الذي قال أن یشرق . ربا ولكن بأنفسنا عبیدا لكم من أجل یسوع

ولكن . ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا إلنارة معرفة مجد اهللا في وجه یسوع المسیح
 )7 -5: 4كو ( ."لنا هذا الكنز في أوان خزفیة لیكون فضل القوة هللا ال منا

ال "وكذلك الكاثولیكون یظهر طبیعة مملكة المسیح المغایرة لفكر العالم 
نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى  .تتعجبوا یا إخوتي إن كان العالم یبغضكم

 .)14-13: 3یو1(" الحیاة ألننا نحب اإلخوة من ال یحب أخاه یبق في الموت
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أنتم : "قیام ملكوت المسیح وهیكله وخراب الهیكل: جمعة ختام الصوم
" قصدتم لي شرا أما اهللا فقصد به خیرا لكي یفعل كما الیوم لیحیي شعبا كثیرا

 .ث یوسف إلخوته یعیر بدقة عن موقف المسیح من الیهودحدی. )20:49تك(
 

افرحوا مع "نبوة إشعیاء عن دعوة اهللا لألمم مع إسرائیل في مملكة المسیح، 
. أورشلیم وابتهجوا معا یا جمیع محبیها افرحوا معا فرحا یا جمیع النائحین علیها

ألنه . رة مجدهالكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزیاتها لكي تعصروا وتتلذذوا من د
هكذا قال الرب هانذا أدیر علیها سالما كنهر ومجد األمم كسیل جارف فترضعون 

كإنسان تعزیه أمه هكذا أعزیكم أنا . وعلى األیدي تحملون وعلى الركبتین تدللون
وأجعل فیهم آیة وأرسل منهم " ثم یقول،). 13-10: 66اش ( "وفي أورشلیم تعزون

وفوط ولود النازعین في القوس إلى توبال ویاوان إلى  ناجین إلى األمم إلى ترشیش
... الجزائر البعیدة التي لم تسمع خبري وال رأت مجدي فیخبرون بمجدي بین األمم

 . )21-19: 66اش ( .وأتخذ أیضا منهم كهنة والویین قال الرب
 

ولما سأله الفریسیون متى یأتي ملكوت "إنجیل باكر عن الملكوت وانتشاره، 
وال یقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك . ابهم وقال ال یأتي ملكوت اهللا بمراقبةاهللا أج

ألنه كما أن البرق الذي یبرق من ناحیة تحت السماء ... ألن ها ملكوت اهللا داخلكم
: 17لو (یضيء إلى ناحیة تحت السماء كذلك یكون أیضا ابن اإلنسان في یومه 

20-24.( 
 

وة إلى مجيء الرب هوذا الفالح ینتظر ثمر فتأنوا ایها اإلخ"الكاثولیكون، 
فتأنوا أنتم وثبتوا . األرض الثمین متأنیا علیه حتى ینال المطر المبكر والمتأخر

 ). 8-7: 5یع (" قلوبكم الن مجيء الرب قد اقترب
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اإلبركسیس یعرض حدیث وحوار مجمع أورشلیم الذي فیه تقرر قبول األمم 
قامت الكنیسة على أساس الیهود واألمم، وبدأت في الكنیسة بشكل قانوني، وبذلك 

لهذا یترنم . الكنیسة بخطى ثابتة نحو نشر اإلیمان بالمسیح في كل األرض
الجبال ترنم أمام وجه الرب، ألنه أتى لیدین األرض، یدین المسكونة "المزمور، 

 .)9، 8: 98مز (" بالعدل، والشعوب باالستقامة
 

شلیم والهیكل فكان ال بد من انقضاء الهیكل ویختم اإلنجیل بإعالن خراب أور 
ومن الناحیة الواقعیة لم یعد للهیكل قیام كهیكل هللا بعد أن . القدیم حتى یقوم الجدید

أما من الناحیة التاریخیة فلم یقم صرح الكنیسة . فارقه روح اهللا بمغادرة المسیح
تیطوس القائد  میالدیة على ید 70لتثبت بشكل مستقل إال بعد خراب الهیكل عام 

یا أورشلیم یا أورشلیم یا قاتلة "فیقول السید المسیح في إنجیل القداس، . الروماني
األنبیاء وراجمة المرسلین ألیها كم مرة أردت أن أجمع أوالدك كما تجمع الدجاجة 

والحق أقول لكم إنكم . هوذا بیتكم یترك لكم خرابا. فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا
 .)35 -34: 13لو ( "تى یأتي وقت تقولون فیه مبارك اآلتي باسم الربال ترونني ح
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 صالة القندیل یوم جمعة ختام لصوم
 اإلنجیل المزمور  الرسالة  صالة القندیل

 17-1: 5یو  2، 1: 6مز  20-10: 5یع  األولى

 10-1: 19لو  2، 1: 101مز  7-1: 15رو  الثانیة

 8-1: 10مت  2، 1: 37مز   8:13-28:12كو 1 الثالثة

 9-1: 10لو  2-1: 50مز  21-14: 8رو  الرابعة

  19-1: 14یو  7:41مز  20-16: 2غال  الخامسة

 50-36: 7لو  1:4مز  17-12: 3كو  السادسة

 18-14: 6مت  18، 17: 24مز  18-10: 6أف  السابعة

 

م تعد لعبور قراءات األسبوع السابع تختم رحلة الخروج مع المسیح في البریة، ث
 . األردن في قراءات السبت واألحد ودخول أورشلیم مع المسیح لتقدیم ذبیحة محبته
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