قراءات الصوم الكبير
أسبوع

املرأة
السامرية

عظمة اإلنجيل
يوحنا 42 :1-4

ثمار اإلنجيل
متى 46 :33-21

اإليمان ف اإلنجيل
متى 31 :21 -15

نور اإلنجيل
لوقا 43 :35-18

سالم اإلنجيل
مرقس 41 :35 -4

إنتشار اإلنجيل
لوقا 62 :57 -9

روح اإلنجيل
لوقا 9 :1-16

4

مرشد الرحلة
(الكتاب املقدس)

أحد
املفلوج

قوة اإليمان
يوحنا 18 :1 – 5

طريق اإليمان
متى 39 :13-23

ما هو اإليمان ؟
يوحنا 27 :21-8

الحرية باإليمان
لوقا 17 :10 -13

األمل فاإليمان
لوقا 17 :10-13

الخدمة فاإليمان
يوحنا 20 :12-8

الخضوع فاإليمان
لوقا 17 :12-9

5

هدف الرحلة
(اإليمان)

أحد
املولود أعمى

نور املعمودية
يوحنا 41 :1-9

الخالص
مرقس 52 :46-10

امليالد الجديد
يوحنا 13 :1 -3

حياة املعمودية
يوحنا 71 :47 -6

حكم املعمودية
لوقا 52 :45-11

شهادة املعمودية
لوقا 22 :18-9

التوبة و املعمودية
لوقا 5 :1-13

6

بداية الرحلة
(املعمودية)

أحد
السعف

أحد السعف
متى 17 :1-21
مرقس 1:11 -11
لوقا 48 :29-19
يو 19 :12-12

قيامة أليعازر
يوحنا 45 :1-11

حكم الخالص
لوقا 35 :31 -13

قيامة املخلص
مرقس27 :18-12

اإليمان باملخلص
يوحنا 45 :35 -6

اإلعتراف للمخلص الشهادة للمخلص
يوحنا  43 :36-12يوحنا 47 :31 -5

7

نهاية الرحـلة
( الخالص والفداء)

ثمار الجهاد في رحلة الصوم

اإلبن
الضال

قبول التوبة
لوقا 32 :11-15

الغفران و التوبة
متى 35 :23-18

إخالص التوبة
لوقا 26 :14-11

قضاء التوبة
يوحنا 50 :44-12

حروب التوبة
لوقا 13 :1-4

طوباوية التوبة
يوحنا 39 :31-8

إعتراف التوبة
لوقا 36 :33-11

3

طهارة الرحلة
(التوبة)

الجزء األول (أربعة أسابيع)

أحد
التجربة

املسيح الغالب
متى 11 :1-4

صعوبات الطريق
متى 21 :13-7

البناء على الصخرة
لوقا 49 :39 -6

العطاء و التبعية
متى 30 :16-19

تأكيد الدعوة
متى 38 :32-15

تبعية املسيح
مرقس 27 :17-10

الصالة الدائمة
لوقا 18 :1-18

2

طبيعة الرحلة
(الجهاد)

الجزء الثاني (ثالثة أسابيع)

طلب
امللكوت

طلب امللكوت
متى 33 :19-6

الكمال
متى 48 :38-5

الصالة و الخضوع
لوقا 10 :1-11

نمو الروح
مرقس 29 :21-4

املحبة و العطاء
لوقا 38 :35-6

اإللتصاق باهلل
لو قا 50 :41-12

رفض الشر
مرقس 50 :33 -9

1

صفات رحلة األربعين املقدسة

اإلستعداد للرحلة

األحد

السبت

الجمعة

الخميس

األربعاء

الثالثاء

اإلثنين

املوضوع -:

نعمة الخالص

رحـلة األربعين املقـدســة

الجزء رقم

آحاد
الصوم

السبوت و اآلحــاد

أيــام األسبــوع

موضوع
اإلسبوع

