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 عشية أحد الشعانين

 دخول السيد المسيح إلى أورشليم هو طريق القيامة""يرجى مراجعة موضوع 
 فى مقدمة قطمارس الصوم

 
الرب  -19التي باسم الرب باركناكم من بيت الرب. مبارك ا -12 " -(:19,12:221مزمور العشية: )مز

 " هو اهلل و قد انار لنا اوثقوا الذبيحة بربط الى قرون المذبح.
باركنـاكم مـن اآلتي  ويو الدييد المدييذ اليء  جيال لييدلغ في  الويد يليى لور ي يم  م ي   = مبارك اآلتي بإسم الـرب

قيام لعيا ر ولتيى لييدلغ  م ي  لليقيمنا من الموت  ميا ت  لووو  مج ل الديد المديذ  ان بر ة ل  غ = بيت الرب
 لى ق وبنا  ما دلغ بيت لعا ر اليوم  ي

لقيد ديبم مجي ل الدييد المدييذ للبيار يقامتير ل عيا ر ف يان يديتقبالر  عييد = رتبوا عيدًا بموكب إلى قـرون المـذبح
ور ي يم بمو ي  لوغ المدييذ اليى وحقا  ان دلي عظيم  ولما دلغ يلى لور  يم، دلغ يلى الهي غ بيت لبير ليطهره 

 ( قرون (   ويقدم لنا لالصا قويا ) المذبحن ص بوا الديد ع ى الص ي  ) أب الموكبنته  ي، ل ن 
 

 المرأة ساكبة الطيب. -:(22-2:21إنجيل العشية: )يو
 ات.ثم قبل الفصح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من االمو  -2 " 
 فصنعوا له هناك عشاء و كانت مرثا تخدم و اما لعازر فكان احد المتكئين معه. -1 
فاخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن و دهنت قدمي يسوع و مسحت قدميه بشعرها  -3 

 فامتال البيت من رائحة الطيب.
 ن يسلمه.فقال واحد من تالميذه و هو يهوذا سمعان االسخريوطي المزمع ا -1 
 لماذا لم يبع هذا الطيب بثالث مئة دينار و يعط للفقراء. -1 
قال هذا ليس النه كان يبالي بالفقراء بل النه كان سارقا و كان الصندوق عنده و كان يحمل ما يلقى  -2 

 فيه.
 فقال يسوع اتركوها انها ليوم تكفيني قد حفظته. -9 
 ا فلست معكم في كل حين.الن الفقراء معكم في كل حين و اما ان -1 
فعلم جمع كثير من اليهود انه هناك فجاءوا ليس الجل يسوع فقط بل لينظروا ايضا لعازر الذي اقامه  -7 

 من االموات.
 فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر ايضا. -20 
 " الن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون و يؤمنون بيسوع -22 

 رجوع للفهرس
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يم دييا بة الطييي  تمييت فعييالخ لي يية دلييوغ الديييد يلييى لور يي يم ل  مدييال الدييبت  ف ييان دلوليير وييءه ال ييياري لبيييت ميير 
 ألور  يم يوم األحد 
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 يوم أحد الشعانين

 أناجيل ومردات الدورة:
 األناجيل هي نفس أناجيل عيد الصليب لكن المردات تختلف

 أناجيل الدورة:
لمديييذ وبقديديييها والمال  يية  فبالصيي ذ الييء  صيينعر ويي  فصييوغ ميين األناجيييغ تعبيير عيين فرحيية ال نيديية بم  هييا ا

المديذ بدم ص يبر جعغ اإلثنين واحداخ، ل  الدمال واألرض، وصار المديذ رلداخ لإلثنين  واهلل ي رم الءين ل رموه 
 وع ينا نحن ليضاخ لن ن رمهم  ال نيدة فرحة يء لن المديذ جعغ ف  ال نيدة  غ وؤالل القديدين 

ووييو م يي  بصيي يبر  فيييء ر المديييذ لوالخ  ، ناجيييغ، ويي  تبييدل بالمديييذ الييء  دلييغ لور يي يم ليم يي وترتييي  قييرالات األ
 رلس ل  نيدة ثم العءرال ثم المال  ة ثم الردغ ثم ال هدال ثم القديدين و أن الدوري اليوم و  المديذ الم   ومعر 

ر ال نيدية نسيس القيرالات ييوم عييد الدما يين وال نيدة األرضية  مو   دماو  صينعر المدييذ بصي يبر ليءل  ت ير 
 الص ي   وو مو   دالغ ليس ألور  يم األرضية ينما ألور  يم الدماوية 

 

 (12-11:2اإلنجيل األول: )يو
 قدام الهيكل الكبير

 12-11:2يو"  
 و كان فيلبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس و بطرس. -11

عنه موسى في  فيلبس وجد نثنائيل و قال له وجدنا الذي كتب -11 
 الناموس و االنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة.

فقال له نثنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح قال  -12 
 له فيلبس تعال و انظر.

و راى يسوع نثنائيل مقبال اليه فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا ال  -19 
 غش فيه.

يسوع و قال له قبل ان قال له نثنائيل من اين تعرفني اجاب  -11 
 دعاك فيلبس و انت تحت التينة رايتك.

 اجاب نثنائيل و قال له يا معلم انت ابن اهلل انت ملك اسرائيل. -17 
اجاب يسوع و قال له هل امنت الني قلت لك اني رايتك تحت  -10 

 التينة سوف ترى اعظم من هذا.
ماء مفتوحة و قال له الحق الحق اقول لكم من االن ترون الس -12 

 " و مالئكة اهلل يصعدون و ينزلون على ابن االنسان
ويو دليغ " أنـت هـو ملـك إسـرائيل"ندمع فير  هادي نثنا يغ عين المدييذ 

 رجوع للفهرس
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 لدماوية لوالخ ليعد ل نيدتر م اناخ ودت حقر ف  ءل  الم ان األور  يم 

 (1:201,2:31المزمور: )

أمـام المالئكـة أرتـل  لذي صنع مالئكتـه أرواحـًا وخدامـه نـارًا تلتهـب,ا" 
 " لك وأسجد قدام هيكلك المقدس

أســجد وييو لييالم ال ييغ، ال ييغ يدييجد ليير  = الــذي صــنع مالئكتــه أرواحــاً 
نحن نقدم لر العبادي والدجود ، والدما يين  يءل   ويو  قدام هيكل قدسك

 م   ال غ 

 (12-37:2اإلنجيل الثاني: )لو
 أمام أيقونة العذراء

 12-37:2لو"  
ريم في تلك االيام و ذهبت بسرعة الى الجبال الى فقامت م -37

 مدينة يهوذا.
 و دخلت بيت زكريا و سلمت على اليصابات. -10 
فلما سمعت اليصابات سالم مريم ارتكض الجنين في بطنها و  -12 

 امتالت اليصابات من الروح القدس.
و صرخت بصوت عظيم و قالت مباركة انت في النساء و  -11 

 رة بطنك.مباركة هي ثم
 فمن اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي. -13 
فهوذا حين صار صوت سالمك في اذني ارتكض الجنين  -11 

 بابتهاج في بطني.
 فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. -11 
 فقالت مريم تعظم نفسي الرب. -12 
 و تبتهج روحي باهلل مخلصي. -19 
مته فهوذا منذ االن جميع االجيال النه نظر الى اتضاع ا -11 

 تطوبني.
 الن القدير صنع بي عظائم و اسمه قدوس. -17 
 و رحمته الى جيل االجيال للذين يتقونه. -10 
 صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. -12 
 انزل االعزاء عن الكراسي و رفع المتضعين. -11 
 فارغين.اشبع الجياع خيرات و صرف االغنياء  -13 
 عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمة. -11 
 كما كلم اباءنا البراهيم و نسله الى االبد. -11 
 " فمكثت مريم عندها نحو ثالثة اشهر ثم رجعت الى بيتها. -12 
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 .فهوذا منذ اآلن جميع األجيال تطوبنيعن  ياري مريم ألليصابات 

 (3:19,1,9المزمور: )

مدينـة اهلل. هـو العلـى الـذي أسسـها  أعمال مجيدة قـد قيلـت عنـك يـا "
 " إلى األبد ألن سكنى الفرحين جميعهم فيك الليلويا 

 -)العءرال( الت  نطوبها: أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة اهلل
 ( إلتضاعها ولدمتها ألليصابات2( ألنها لم المديذ            1
 ( حياتها الدماوية )الجباغ( 3
 القدس الء  فيها( و  ط بت وءا بالروح 4

 (31-12:2اإلنجيل الثالث: )لو
 أمام أيقونة المالك غبلاير

 31-12:2لو "
و في الشهر السادس ارسل جبرائيل المالك من اهلل الى مدينة  -12

 من الجليل اسمها ناصرة.
الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف و اسم  -19 

 العذراء مريم.
ك و قال سالم لك ايتها المنعم عليها الرب فدخل اليها المال  -11 

 معك مباركة انت في النساء.
فلما راته اضطربت من كالمه و فكرت ما عسى ان تكون هذه  -17 

 التحية.
فقال لها المالك ال تخافي يا مريم النك قد وجدت نعمة عند  -30 

 اهلل.
 و ها انت ستحبلين و تلدين ابنا و تسمينه يسوع. -32 
يكون عظيما و ابن العلي يدعى و يعطيه الرب االله هذا  -31 

 كرسي داود ابيه.
 و يملك على بيت يعقوب الى االبد و ال يكون لملكه نهاية. -33 
 فقالت مريم للمالك كيف يكون هذا و انا لست اعرف رجال. -31 
فاجاب المالك و قال لها الروح القدس يحل عليك و قوة العلي  -31 

 القدوس المولود منك يدعى ابن اهلل. تظللك فلذلك ايضا
و هوذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها  -32 

 و هذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا.
 النه ليس شيء غير ممكن لدى اهلل. -39 
 فقالت مريم هوذا انا امة الرب ليكن لي كقولك فمضى من  -31 

 " عندها المالك.
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يقياغ اإلنجييغ . سادس أرسل جبرائيـل المـالك مـن عنـد اهللفي الشهر ال
 لتطوي  المال  غبلاير المب ر 

 (9:31,1المزمور: )
ــوا وانظــروا مــا "  ــه وينجــيهم, ذوق ــرب حــول كــل خائفي يعســكر مــالك ال

 "  أطيب الرب طوبى لإلنسان المتكل عليه الليلويا
 .يعسكر مالك الرب حول خائفيه وينجيهم

 (13-11:23)مت اإلنجيل الرابع:
 أمام أيقونة المالك ميخائيل

 13-11:23مت "
ايضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل وجده انسان  -11

 فاخفاه و من فرحه مضى و باع كل ما كان له و اشترى ذلك الحقل.
 ايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب اللئ حسنة. -11 
ثيرة الثمن مضى و باع كل ما كان له فلما وجد لؤلؤة واحدة ك -12 

 و اشتراها.
ايضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر و  -19

 جامعة من كل نوع.
فلما امتالت اصعدوها على الشاطئ و جلسوا و جمعوا الجياد  -11 

 الى اوعية و اما االردياء فطرحوها خارجا.
كة و يفرزون هكذا يكون في انقضاء العالم يخرج المالئ -17 

 االشرار من بين االبرار.
و يطرحونهم في اتون النار هناك يكون البكاء و صرير  -10 

 االسنان.
 قال لهم يسوع افهمتم هذا كله فقالوا نعم يا سيد. -12 
فقال لهم من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات  -11 

 يشبه رجال رب بيت يخرج من كنزه جددا و عتقاء.
 " و لما اكمل يسوع هذه االمثال انتقل من هناك. -13 

تطويي  ل ميال  ميلا ييغ . يخرج المالئكة ويفرزون األشـرار مـن األبـرار
ويطرحـونهم فـي قاور يب يس بديسر ويطرحر وو وتابعير ف  نار لبديية  

 .أتون النار

 (10:203,12المزمور: )
ــه المقتــدرين بقــوتهم الصــا " ــا جميــع مالئكت ــاركوا الــرب ي نعين قولــه ب

 " باركوا الرب يا جميع قواته. خدامه العاملين إرادته الليلويا
 ميا بيار  ميلا ييغ اهلل قيا الخ "مين مثيغ = باركوا الـرب يـا جميـع مالئكتـه
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 اهلل"

 (21-2:20اإلنجيل الخامس: )لو
 أمام أيقونة مارمرقس اإلنجيلي

 21-2:20لو  "
سلهم اثنين اثنين و بعد ذلك عين الرب سبعين اخرين ايضا و ار  -2

 امام وجهه الى كل مدينة و موضع حيث كان هو مزمعا ان ياتي.
فقال لهم ان الحصاد كثير و لكن الفعلة قليلون فاطلبوا من رب  -1 

 الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده.
 اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حمالن بين ذئاب. -3 
تسلموا على احد في  ال تحملوا كيسا و ال مزودا و ال احذية و ال -1 

 الطريق.
 و اي بيت دخلتموه فقولوا اوال سالم لهذا البيت. -1 
 فان كان هناك ابن السالم يحل سالمكم عليه و اال فيرجع اليكم. -2 
و اقيموا في ذلك البيت اكلين و شاربين مما عندهم الن الفاعل  -9 

 مستحق اجرته ال تنتقلوا من بيت الى بيت.
 دخلتموها و قبلوكم فكلوا مما يقدم لكم. و اية مدينة -1 
و اشفوا المرضى الذين فيها و قولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت  -7 

 اهلل.
و اية مدينة دخلتموها و لم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها و  -20 

 قولوا.
حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم و لكن  -22 

 نكم ملكوت اهلل.اعلموا هذا انه قد اقترب م
و اقول لكم انه يكون لسدوم في ذلك اليـوم حالـة اكثـر احتمـاال  -21 

 " مما لتلك المدينة.
 لي ونوا مم  ة المديذ عن يردالية الردغ الدبعين ومارمرقس منهم

 (22:21,21المزمور: )

لرب يعطى كلمـة للمبشـرين بقـوة عظيمـة, ملـك القـوات هـو الحبيـب, " 
 " وب أقسموا الغنائم الليلوياوفى بهاء بيت المحب

ليءل  يديتطاع الرديغ ن ير = الرب يعطي كلمـة للمبشـرين بقـوة عظيمـة
الميؤمنين لليءووم ل مدييذ مين ييد = قسموا الغنـائمال را ي ف   غ العيالم  

 يب يس 
 1-2:20مت " (1-2:20اإلنجيل السادس: )مت
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لطانا على ارواح نجسة ثم دعا تالميذه االثني عشر و اعطاهم س -2 أمام أيقونة الرسل
 حتى يخرجوها و يشفوا كل مرض و كل ضعف.

و اما اسماء االثني عشر رسوال فهي هذه االول سمعان الذي  -1 
 يقال له بطرس و اندراوس اخوه يعقوب بن زبدي و يوحنا اخوه.

فيلبس و برثولماوس توما و متى العشار يعقوب بن حلفى و  -3 
 لباوس الملقب تداوس.

 ن القانوي و يهوذا االسخريوطي الذي اسلمه.سمعا -1 
هؤالء االثنا عشر ارسلهم يسوع و اوصاهم قائال الى طريق امم  -1

 ال تمضوا و الى مدينة للسامريين ال تدخلوا.
 بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة. -2 
و فيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت  -9 

 ت.السماوا
اشفوا مرضى طهـروا برصـا اقيمـوا مـوتى اخرجـوا شـياطين مجانـا  -1 

 " اخذتم مجانا اعطوا.
 يردالية التالميء اإلثنى ع ر  ويقاغ لتطوي  التالميء اإلثن  ع ر 

 (3:27,1المزمور: )

لـى أقطـار "  الذين لـم تسـمع أصـواتهم فـي كـل األرض خـرج مـنطقهم واا
 " المسكونة بلغت أقوالهم الليلويا

يمتيدت  يرا ي = لذين ال تسمع أصواتهم. فـي كـل األرض خـرج مـنطقهما
 الردغ بقوي ف   غ العالم وبدون دالح وال قوي عالمية 

 (27-21:12اإلنجيل السابع: )لو
 أمام أيقونة مارجرجس 

 أو أي شهيد

 27-21:12لو "
و قبل هذا كله يلقون ايديهم عليكم و يطردونكم و يسلمونكم  -21

 جون و تساقون امام ملوك و والة الجل اسمي.الى مجامع و س
 فيؤول ذلك لكم شهادة. -23 
 فضعوا في قلوبكم ان ال تهتموا من قبل لكي تحتجوا. -21 
الني انا اعطيكم فما و حكمة ال يقدر جميع معانديكم ان  -21 

 يقاوموها او يناقضوها.
قاء و سوف تسلمون من الوالدين و االخوة و االقرباء و االصد -22 

 و يقتلون منكم.
 و تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. -29 
 و لكن شعرة من رؤوسكم ال تهلك. -21 
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 " بصبركم اقتنوا انفسكم. -27 
عيين اآلالم التيي  ديييواجهها الردييغ  ووييءه اآلالم  انييت ع ييى  ييغ ال نيديية 

 وبالءات ال هدال مثغ مارجرجس 

 (22:79,21المزمور: )

ـــوبهم. افرحـــوا أيهـــا نـــور أشـــرق للصـــدي"  قين وفـــرح للمســـتقيمين بقل
 " الصديقون بالرب واعترفوا لذكرى قدسه الليلويا

وفــــرح للمســــتقيمين )الييييءين يحتم ييييوا اآلالم(   نــــورًا أشــــرق للصــــديقين
 الءين لم ين روا المديذ مع  دي لالمهم = بقلبهم

 (11-11:22اإلنجيل الثامن:)مت
 أمام أيقونة أنبا أنطونيوس

 يسأو أي قد

 11 -11:22مت" 
حينئذ قال يسوع لتالميذه ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر  -11

 نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.
فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من  -11 

 اجلي يجدها.
النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه او  -12 

 عن نفسه. ماذا يعطي االنسان فداء
فان ابن االنسان سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و  -19 

 حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله.
ــا قومــا ال يــذوقون المــوت  -11  ــام ههن الحــق اقــول لكــم ان مــن القي

 " حتى يروا ابن االنسان اتيا في ملكوته
 يسييية يتبيياع يدييوع ويي  يوييال  اليينسس ووييءا مييا عم يير األنبييا لنطونييييوس 

  ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنيباع  غ  ئ وتبع المديذ  الء 

 (31:21,3المزمور: )

عجيب هو اهلل في قديسيه إله إسرائيل هـو يعطـى قـوة وعـزاء لشـعبه  "
 " والصديقون يفرحون ويتهللون أمام اهلل ويتنعمون بالسرور. الليلويا

غ ويؤالل اهلل بنعمتير التيى لعطاويا ل ب ير حيو   عجيب هو اهلل في قديسـيه
 يلى قديدين عظمال ألنهم يدتجابوا لعمغ نعمتر  

 اإلنجيل التاسع: 
 (30-11:23)لو

 أمام الباب البحري

 30-11:23لو "
 و اجتاز في مدن و قرى يعلم و يسافر نحو اورشليم. -11

 فقال له واحد يا سيد اقليل هم الذين يخلصون فقال لهم. -13 
الضيق فاني اقول لكم ان كثيرين اجتهدوا ان تدخلوا من الباب  -11 

 سيطلبون ان يدخلوا و ال يقدرون.
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من بعدما يكون رب البيت قد قام و اغلق الباب و ابتداتم  -11 
تقفون خارجا و تقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا يجيب و 

 يقول لكم ال اعرفكم من اين انتم.
نا و علمت في حينئذ تبتدئون تقولون اكلنا قدامك و شرب -12 

 شوارعنا.
فيقول اقول لكم ال اعرفكم من اين انتم تباعدوا عني يا جميع  -19 

 فاعلي الظلم.
هناك يكون البكاء و صرير االسنان متى رايتم ابراهيم و  -11 

اسحق و يعقوب و جميع االنبياء في ملكوت اهلل و انتم مطروحون 
 خارجا.

و من الشمال و الجنوب و ياتون من المشارق و من المغارب  -17 
 و يتكئون في ملكوت اهلل.

 " و هوذا اخرون يكونون اولين و اولون يكونون اخرين. -30 
ييرون ي ونييون لولييين  بعييد لن دييمعنا .البــاب الضــيقالييدلوغ ميين  وييوءا ِلو

عيين  يسييية يتبيياع يدييوع بيي وال  اليينسس تييأت  وييءه الييدعوي ألن نسعييغ وييءا 
ييرين  وبعييد لن ونييدلغ ميين البييا  الضيييم ون ييون بتواضييع ندييحاقنا ِلو نا وا 

ديييمعنا عييين تطويييي  القديديييين فهيييءه دعيييوي لن يييون ميييث هم، فالبيييا  مستيييوح 
لمامنا ل نر البا  الضيم  لءل  نص   ويءا اإلنجييغ لميام البيا  البحير  

 ي اري ل با  الء  ندلغ منر ل  نيدة ي اري ل م  وت 
ل ثييم القديدييين المو ي  يتقدميير المدييذ ثييم العيءرال ثييم المال  ية ثييم ال يهدا

 واآلن الدعوي موجهة لنا لن حم المو   

 (2:11المزمور: )

مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات تشتاق وتذوب نفسـي للـدخول  "
 " إلى ديار الرب الليلويا

مين  مساكنك محبوبـة.. تشـتاق وتـذوب نفسـي للـدخول إلـى ديـار الـرب
لمو ي  الديابم ء يره  يدلغ ديار الر  ونا يدلغ لور  يم الدماوية في  ا

 من البا  الضيم ع ى األرض  هاوديار الر  يدل ون

 اإلنجيل العاشر: 
 (29-23:3)مت

 أمام اللقان )غسيل األرجل(

 29-23:3مت "
 حينئذ جاء يسوع من الجليل الى االردن الى يوحنا ليعتمد منه. -23

 و لكن يوحنا منعه قائال انا محتاج ان اعتمد منك و انت تاتي -21 
 الي.
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فاجاب يسوع و قال له اسمح االن النه هكذا يليق بنا ان  -21 
 نكمل كل بر حينئذ سمح له.

فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء و اذا السماوات قد  -22 
 انفتحت له فراى روح اهلل نازال مثل حمامة و اتيا عليه.

و صــوت مــن الســماوات قــائال هــذا هــو ابنــي الحبيــب الــذي بــه  -29 
 " ررتس

عن معمودية يدوع من المعمدان  و انت يعالن عن قبوغ يدوع الموت 
عنيييا  فهيييغ ال نقبيييغ لن نه ييي  لنسدييينا ألج ييير ونلتيييار اليييدلوغ مييين البيييا  

 الضيم فندمع "وءا وو يبن  الحبي  الء  بر دررت"

 (3:17المزمور: )
صوت الرب علـى الميـاه ,إلـه المجـد أرعـد ,الـرب علـى الميـاه الكثيـرة  "

 " ت الرب بقوة الليلويا ,صو 
 قا الخ وءا وو يبن  الحبي   = صوت الرب على المياه

 اإلنجيل الحادي عشر:
 (22-2:12)مت 

 أمام باب الكنيسة القبلي

 22-2:12مت "
و لما قربوا من اورشليم و جاءوا الى بيت فاجي عند جبل  -2

 الزيتون حينئذ ارسل يسوع تلميذين.
القرية التي امامكما فللوقت تجدان اتانا قائال لهما اذهبا الى  -1 

 مربوطة و جحشا معها فحالهما و اتياني بهما.
و ان قال لكما احد شيئا فقوال الرب محتاج اليهما فللوقت  -3 

 يرسلهما.
 فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. -1 
قولوا البنة صهيون هوذا ملكك ياتيك وديعا راكبا على اتان و  -1 

 جحش ابن اتان.
 فذهب التلميذان و فعال كما امرهما يسوع. -2 
و اتيا باالتان و الجحش و وضعا عليهما ثيابهما فجلس  -9 

 عليهما.
و الجمع االكثر فرشوا ثيابهم في الطريق و اخرون قطعوا  -1 

 اغصانا من الشجر و فرشوها في الطريق.
يصرخون قائلين  و الجموع الذين تقدموا و الذين تبعوا كانوا -7 

 اوصنا البن داود مبارك االتي باسم الرب اوصنا في االعالي.
 و لما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا. -20 
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 " فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. -22 
عييين دليييوغ المدييييذ ألور ييي يم ييييوم لحيييد ال يييعانين  فمييين يحميييغ صييي ي  

لغ ميين البييا  الضيييم يييدلغ المديييذ ليديي ن فييير  المديييذ ويتضييع ويييد
 ( 15:57فاهلل يد ن عند المندحقين  )يش

 (:27:221,10المزمور: )

افتحوا لي أبواب العدل لكيما ادخـل فيهـا واعتـرف للرب.هـذا هـو بـاب  "
 " الرب والصديقون يدخلون فيه.الليلويا.

ذ دييدلغ اليء  دي ن فيير المديي= إفتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها
 يلى الدمال يء ديحيا ف  بر وي ون المديذ حياتر 

 اإلنجيل الثاني عشر:
 (31-11:9)لو 

 أمام أيقونة يوحنا المعمدان

 31-11:9لو "
الني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم  -11

 من يوحنا المعمدان و لكن االصغر في ملكوت اهلل اعظم منه.
عب اذ سمعوا و العشارون برروا اهلل معتمدين و جميع الش -17 

 بمعمودية يوحنا.
و اما الفريسيون و الناموسيون فرفضوا مشورة اهلل من جهة  -30 

 انفسهم غير معتمدين منه.
 ثم قال الرب فبمن اشبه اناس هذا الجيل و ماذا يشبهون. -32

يشبهون اوالدا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا و  -31 
 ون زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تبكوا.يقول

النه جاء يوحنا المعمدان ال ياكل خبزا و ال يشرب خمرا  -33 
 فتقولون به شيطان.

جاء ابن االنسان ياكل و يشرب فتقولون هوذا انسان اكول و  -31 
 شريب خمر محب للعشارين و الخطاة.

 " و الحكمة تبررت من جميع بنيها. -31 
وحنيا المعميدان فهيو نميوءم ل متضيع المنديحم وصيار بهيءا عن عظمية ي

لعظم مواليد الندال  يوحنا في  ترتيي  ال نيدية ييأت  بعيد المال  ية ول نير 
لتى ونا، ألن الدوري دارت حوغ ال نيدية بال اميغ ولتيت اآلن لميام ليقونية 

وييو    ال يأكــل وال يشــرب خمــراً يوحنييا المعمييدان  ووييو لو يي  نسديير و ييان 
 لغ من البا  الضيم  مثاغ لمن د

وأنــا مثــل شــجرة الزيتــون المثمــرة فــي بيــت اهلل أتمســك باســمك فإنــه  " (1:11,7المزمور: )
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 " صالح قدام أبرارك الليلويا
ل   ان مم ولاخ من اليروح = أنا مثل شجرة الزيتون المثمرة في بيت اهلل

 القدس من بطن لمر 
 
 
 
 
 
 
 



 (باكر أحد الشعانين)  ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

14 

 

 باكر أحد الشعانين

 -(:20-2:27اإلنجيل: )لو
 ثم دخل و اجتاز في اريحا. -2 " 
 و اذا رجل اسمه زكا و هو رئيس للعشارين و كان غنيا. -1 
 و طلب ان يرى يسوع من هو و لم يقدر من الجمع النه كان قصير القامة. -3 
 فركض متقدما و صعد الى جميزة لكي يراه النه كان مزمعا ان يمر من هناك. -1 
لمكان نظر الى فوق فراه و قال له يا زكا اسرع و انزل النه ينبغي ان امكث اليوم فلما جاء يسوع الى ا -1 

 في بيتك.
 فاسرع و نزل و قبله فرحا. -2 
 فلما راى الجميع ذلك تذمروا قائلين انه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. -9 
يت باحد ارد اربعة فوقف زكا و قال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين و ان كنت قد وش -1 

 اضعاف.
 فقال له يسوع اليوم حصل خالص لهذا البيت اذ هو ايضا ابن ابراهيم. -7 
 "  الن ابن االنسان قد جاء لكي يطلب و يخلص ما قد هلك -20 

عن دلوغ المديذ يلى بيت   ا  فالمتضع المندحم الء  لو   نسدر، وباع لموالر، دلغ المديذ بيتر،  ما دلغ 
وحصغ   ا ع ى الليال.  والمعنيى ف نسعيغ  ميا فعيغ   يا، فييدلغ المدييذ بيوتنيا وق وبنيا فينل .،  ميا لور  يم، 

 دلغ لور  يم 
اهلل لنا اله خالص و عند  مبارك الرب يوما فيوما يحملنا اله خالصنا ساله. " -(:33,27:21المزمور: )

 "  الرب السيد للموت مخارج
  
 نا وءا اللال.  الء  لتى ليعطي= مبارك الرب اإلله 
 
 

 رجوع للفهرس
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 قداس أحد الشعانين

 البولس:
 (11-22:7)عب

 11 - 22:  7عب  "
و اما المسيح و هو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن االعظم و  -22 

 االكمل غير المصنوع بيد اي الذي ليس من هذه الخليقة.
االقداس فوجد  و ليس بدم تيوس و عجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى -21 

 فداء ابديا.
النه ان كان دم ثيران و تيوس و رماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس  -23 

 الى طهارة الجسد.
فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه هلل بال عيب يطهر  -21 

 ضمائركم من اعمال ميتة لتخدموا اهلل الحي.
د لكي يكون المدعوون اذ صار موت لفداء و الجل هذا هو وسيط عهد جدي -21 

 التعديات التي في العهد االول ينالون وعد الميراث االبدي.
 النه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي. -22 
 الن الوصية ثابتة على الموتى اذ ال قوة لها البتة ما دام الموصي حيا. -29 
 فمن ثم االول ايضا لم يكرس بال دم. -21 
ن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس اخذ دم العجول ال  -27 

 و التيوس مع ماء و صوفا قرمزيا و زوفا و رش الكتاب نفسه و جميع الشعب.
 قائال هذا هو دم العهد الذي اوصاكم اهلل به. -10 
 و المسكن ايضا و جميع انية الخدمة رشها كذلك بالدم. -12 
يتطهر حسب الناموس بالدم و بدون سفك دم ال تحصل  و كل شيء تقريبا -11 

 مغفرة.
فكان يلزم ان امثلة االشياء التي في السماوات تطهر بهذه و اما السماويات  -13 

 عينها فبذبائح افضل من هذه.
الن المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعة بيد اشباه الحقيقية بل الى السماء  -11 

 اهلل الجلنا.عينها ليظهر االن امام وجه 
و ال ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة الى االقداس كل سنة بدم  -11 

 اخر.
فاذ ذاك كان يجب ان يتالم مرارا كثيرة منذ تاسيس العالم و لكنه االن قد اظهر  -12 

 مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه.

 رجوع للفهرس
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 ثم بعد ذلك الدينونة. و كما وضع للناس ان يموتوا مرة -19 
هكذا المسيح ايضـا بعـدما قـدم مـرة لكـي يحمـل خطايـا كثيـرين سـيظهر ثانيـة بـال  -11 

 " خطية للخالص للذين ينتظرونه
فبدون سـفك دم ال تحـدث مغفـرة. فالمسـيح ي  منا عن لن المديذ لتى ليقدم نسدر ءبيحة، 

بغيـر خطيـة, خالصـًا للـذين قدم ذاته مرة لكي يرفع خطايـا كثيـرين. وسـيظهر مـرة ثانيـة 
 م ءبيحة ع ى الص ي  لموسري اللطايا د  يءاخ المديذ دلغ اليوم ألور  يم ليق  . ينتظرونه

  
 الكاثوليكون: 

 (22-2:1بط2)
 22 - 2:  1بط 2 "
فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فان من تالم في  -2 

 الجسد كف عن الخطية.
 لكي ال يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة اهلل. -1 
الن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة  -3 

 و الشهوات و ادمان الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثان المحرمة.
تم تركضون معهم الى فيض هذه الخالعة االمر الذي فيه يستغربون انكم لس -1 

 عينها مجدفين.
 الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد ان يدين االحياء و االموات. -1 
فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن  -2 

 ليحيوا حسب اهلل بالروح.
 وا و اصحوا للصلوات.و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقل -9 
و لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الن المحبة تستر كثرة  -1 

 من الخطايا.
 كونوا مضيفين بعضكم بعضا بال دمدمة. -7 
ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين  -20 

 على نعمة اهلل المتنوعة.
د فكــاقوال اهلل و ان كـان يخــدم احـد فكانــه مـن قــوة يمنحهــا اهلل ان كـان يــتكلم احـ -22 

لكي يتمجد اهلل في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطان الـى ابـد االبـدين 
 "  امين

 [ يءاخ لنقبغ األلم مث ر ووو يدمذ باأللم لن سى من اللطية 1] المسيح تألم ألجلنا
 الم ف  لطاياه [ ع ينا لن ن ف عن لن نت بر بالع2] 
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 اإلبركسيس: 

 (32-22:11)أع
 32 - 22:  11اع  " 
و بعد ثالثة اشهر اقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعالمة الجوزاء كانت قد  -22 

 شتت في الجزيرة.
 فنزلنا الى سراكوسا و مكثنا ثالثة ايام. -21 
حدثت ريح جنوب فجئنا ثم من هناك درنا و اقبلنا الى ريغيون و بعد يوم واحد  -23 

 في اليوم الثاني الى بوطيولي.
حيث وجدنا اخوة فطلبوا الينا ان نمكث عندهم سبعة ايام و هكذا اتينا الى  -21 

 رومية.
و من هناك لما سمع االخوة بخبرنا خرجوا الستقبالنا الى فورن ابيوس و  -21 

 الثالثة الحوانيت فلما راهم بولس شكر اهلل و تشجع.
لما اتينا الى رومية سلم قائد المئة االسرى الى رئيس المعسكر و اما بولس  و -22 

 فاذن له ان يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه.
و بعد ثالثة ايام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود فلما اجتمعوا قال لهم  -29 

الباء اسلمت مقيدا من ايها الرجال االخوة مع اني لم افعل شيئا ضد الشعب او عوائد ا
 اورشليم الى ايدي الرومانيين.

 الذين لما فحصوا كانوا يريدون ان يطلقوني النه لم تكن في علة واحدة للموت. -21 
و لكن لما قاوم اليهود اضطررت ان ارفع دعواي الى قيصر ليس كان لي شيئا  -27 

 الشتكي به على امتي.
مكم الني من اجل رجاء اسرائيل موثق بهذه فلهذا السبب طلبتكم الراكم و اكل -10 

 السلسلة.
فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية و ال احد من االخوة جاء  -12 

 فاخبرنا او تكلم عنك بشيء رديء.
و لكننا نستحسن ان نسمع منك ماذا ترى النه معلوم عندنا من جهة هذا  -11 

 المذهب انه يقاوم في كل مكان.
عينوا له يوما فجاء اليه كثيرون الى المنزل فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت ف -13 

 اهلل و مقنعا اياهم من ناموس موسى و االنبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء.
 فاقتنع بعضهم بما قيل و بعضهم لم يؤمنوا. -11 
انه  فانصرفوا و هم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولس كلمة واحدة -11 

 حسنا كلم الروح القدس اباءنا باشعياء النبي.
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قائال اذهب الى هذا الشعب و قل ستسمعون سمعا و ال تفهمون و ستنظرون  -12 
 نظرا و ال تبصرون.

الن قلب هذا الشعب قد غلظ و باذانهم سمعوا ثقيال و اعينهم اغمضوها لئال  -19 
 هم و يرجعوا فاشفيهم.يبصروا باعينهم و يسمعوا باذانهم و يفهموا بقلوب

 فليكن معلوما عندكم ان خالص اهلل قد ارسل الى االمم و هم سيسمعون. -11 
 و لما قال هذا مضى اليهود و لهم مباحثة كثيرة فيما بينهم. -17 
و اقام بولس سنتين كاملتين في بيت استاجره لنفسه و كان يقبل جميع الذين  -30 

 يدخلون اليه.
 " اهلل و معلما بامر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بال مانعكارزا بملكوت  -32 

ونا نرى بيولس  رمي  ل مدييذ مقييداخ وويو بيرل  ولدي م يليى لييد  الروميان مين اليهيود  ولراد 
ألنـي مـن أجـل رجـاء إسـرائيل أنـا موثـق الرومان لن يط قوه يء وجدوه بري ياخ  ويقيوغ بيولس 

وكـان وينهي  بيولس  المير بقولير   المدييذ وويءا نسيس ميا حيد  ميع الدييد= بهذه السلسلة
ووييءا مييا حييد  فحينمييا رفييض اليهييود دعييوي . يقبــل كــل مــن يــدخل إليــه كــارزًا بملكــوت اهلل

 المديذ قبغ المديذ األمم 
  

 األناجيل
 (29-2: 12مت)
 (22-2: 22رم)
 (11-17: 27لو)
 (27-21: 21يو)

 29 - 2:  12مت  "
الى بيت فاجي عند جبل الزيتون حينئذ ارسل  و لما قربوا من اورشليم و جاءوا -2 

 يسوع تلميذين.
قائال لهما اذهبا الى القرية التي امامكما فللوقت تجدان اتانا مربوطة و جحشا  -1 

 معها فحالهما و اتياني بهما.
 و ان قال لكما احد شيئا فقوال الرب محتاج اليهما فللوقت يرسلهما. -3 
 قيل بالنبي القائل.فكان هذا كله لكي يتم ما  -1 
 قولوا البنة صهيون هوذا ملكك ياتيك وديعا راكبا على اتان و جحش ابن اتان. -1 
 فذهب التلميذان و فعال كما امرهما يسوع. -2 
 و اتيا باالتان و الجحش و وضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما. -9 
غصانا من الشجر و و الجمع االكثر فرشوا ثيابهم في الطريق و اخرون قطعوا ا -1 

 فرشوها في الطريق.
و الجموع الذين تقدموا و الذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين اوصنا البن داود  -7 

 مبارك االتي باسم الرب اوصنا في االعالي.
 و لما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا. -20 
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 جليل.فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة ال -22 
و دخل يسوع الى هيكل اهلل و اخرج جميع الذين كانوا يبيعون و يشترون في  -21 

 الهيكل و قلب موائد الصيارفة و كراسي باعة الحمام.
 و قال لهم مكتوب بيتي بيت الصالة يدعى و انتم جعلتموه مغارة لصوص. -23 
 و تقدم اليه عمي و عرج في الهيكل فشفاهم. -21 
رؤساء الكهنة و الكتبة العجائب التي صنع و االوالد يصرخون في فلما راى  -21 

 الهيكل و يقولون اوصنا البن داود غضبوا.
و قالوا له اتسمع ما يقول هؤالء فقال لهم يسوع نعم اما قراتم قط من افواه  -22 

 االطفال و الرضع هيات تسبيحا.
 "  ناكثم تركهم و خرج خارج المدينة الى بيت عنيا و بات ه -29 
 
 22 - 2:  22مر  "
و لما قربوا من اورشليم الى بيت فاجي و بيت عنيا عند جبل الزيتون ارسل اثنين  -2 

 من تالميذه.
و قال لهما اذهبا الى القرية التي امامكما فللوقت و انتما داخالن اليها تجدان  -1 

 جحشا مربوطا لم يجلس عليه احد من الناس فحاله و اتيا به.
ن قال لكما احد لماذا تفعالن هذا فقوال الرب محتاج اليه فللوقت يرسله الى و ا -3 

 هنا.
 فمضيا و وجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحاله. -1 
 فقال لهما قوم من القيام هناك ماذا تفعالن تحالن الجحش. -1 
 فقاال لهم كما اوصى يسوع فتركوهما. -2 
 يسوع و القيا عليه ثيابهما فجلس عليه. فاتيا بالجحش الى -9 
و كثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق و اخرون قطعوا اغصانا من الشجر و  -1 

 فرشوها في الطريق.
و الذين تقدموا و الذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين اوصنا مبارك االتي باسم  -7 

 الرب.
 ا في االعالي.مباركة مملكة ابينا داود االتية باسم الرب اوصن -20 
فدخل يسوع اورشليم و الهيكل و لما نظر حوله الى كل شـيء اذ كـان الوقـت قـد  -22 

 "  امسى خرج الى بيت عنيا مع االثني عشر
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 11 - 17:  27لو  "
و اذ قرب من بيت فاجي و بيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون ارسل  -17 

 اثنين من تالميذه.
لى القرية التي امامكما و حين تدخالنها تجدان جحشا مربوطا لم قائال اذهبا ا -30 

 يجلس عليه احد من الناس قط فحاله و اتيا به.
 و ان سالكما احد لماذا تحالنه فقوال له هكذا ان الرب محتاج اليه. -32 
 فمضى المرسالن و وجدا كما قال لهما. -31 
 اذا تحالن الجحش.و فيما هما يحالن الجحش قال لهما اصحابه لم -33 
 فقاال الرب محتاج اليه. -31 
 و اتيا به الى يسوع و طرحا ثيابهما على الجحش و اركبا يسوع. -31 
 و فيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. -32 
و لما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدا كل جمهور التالميذ يفرحون و  -39 

 قوات التي نظروا.يسبحون اهلل بصوت عظيم الجل جميع ال
 قائلين مبارك الملك االتي باسم الرب سالم في السماء و مجد في االعالي. -31 
 و اما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تالميذك. -37 
 فاجاب و قال لهم اقول لكم انه ان سكت هؤالء فالحجارة تصرخ. -10 
 و بكى عليها.و فيما هو يقترب نظر الى المدينة  -12 
قائال انك لو علمت انت ايضا حتى في يومك هذا ما هو لسالمك و لكن االن قد  -11 

 اخفي عن عينيك.
فانه ستاتي ايام و يحيط بك اعداؤك بمترسة و يحدقون بك و يحاصرونك من  -13 

 كل جهة.
و يهدمونك و بنيك فيك و ال يتركون فيك حجرا على حجر النك لم تعرفي زمان  -11 

 افتقادك.
 و لما دخل الهيكل ابتدا يخرج الذين كانوا يبيعون و يشترون فيه. -11 
 قائال لهم مكتوب ان بيتي بيت الصالة و انتم جعلتموه مغارة لصوص. -12 
و كان يعلم كل يوم في الهيكل و كان رؤساء الكهنة و الكتبة مع وجوه الشعب  -19 

 يطلبون ان يهلكوه.
 " علون الن الشعب كله كان متعلقا به يسمع منهو لم يجدوا ما يف -11 
 
 27 - 21:  21يو  "
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 و في الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم. -21 
فاخذوا سعوف النخل و خرجوا للقائه و كانوا يصرخون اوصنا مبارك االتي باسم  -23 

 الرب ملك اسرائيل.
 س عليه كما هو مكتوب.و وجد يسوع جحشا فجل -21 
 ال تخافي يا ابنة صهيون هوذا ملكك ياتي جالسا على جحش اتان. -21 
و هذه االمور لم يفهمها تالميذه اوال و لكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا ان  -22 

 هذه كانت مكتوبة عنه و انهم صنعوا هذه له.
 و اقامه من االموات.و كان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعازر من القبر  -29 
 لهذا ايضا القاه الجمع النهم سمعوا انه كان قد صنع هذه االية. -21 
فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا انكم ال تنفعون شيئا هوذا العالم قد ذهـب  -27 

 " وراءه
 تقرل لحدا  دلوغ المديذ يلى لور  يم من األربعة لناجيغ 

  
 المزمور

(3:12,2,1) 
وقوا في رأس الشهر بـالبوق , فـي يـوم عيـدكم المشـهور . ب " -اإلنجيل األول:يقرأ قبل 

ابتهجوا باهلل معيننـا , هللـوا إللـه يعقـوب , خـذوا مزمارًاودفـا .. مزمارًامطربـا مـع فيثـارا . 
 " هلليلويا

العيد الم هور وو عيد السصيذ = بوقوا في رأس الشهر بالبوق. في يوم عيدكم المشهور
نيدان  11ديذ يلى لور  يم  ان اليوم الء  يلتارون فير لروف السصذ  ويوم دلوغ الم

 و ان وءا رم اخ لدلوغ المديذ يلى لور  يم 
  

 المزمور: 
(2:21,1) 

 لك ينبغي التسبيح يا اهلل في صهيون و لك يوفى النذر.  "  -:رابعيقرأ قبل اإلنجيل ال
 " يا سامع الصالة اليك ياتي كل بشر.

  ما دبحوا ف  يدتقباغ المديذ = سبيح يا اهلل في صهيونلك ينبغي الت
 ف قد لرم اليهود   هم إلدتقباغ الديد المديذ = ألنه إليك يأتي كل بشر
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 صالة التجنيز العام

 موضوعها أن هناك حياة وقيامة بعد الموت
 :أحد الشعانينمن يوم  السادسةالساعة 

 النبوة: 
 (21-2:39)حز

 21 - 2:  39حز  "
كانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب و انزلني في وسط البقعة و هي مالنة  -2 

 عظاما.
و امرني عليها من حولها و اذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة و اذا هي يابسة  -1 

 جدا.
 فقال لي يا ابن ادم اتحيا هذه العظام فقلت يا سيد الرب انت تعلم. -3 
 و قل لها ايتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. فقال لي تنبا على هذه العظام -1 
 هكذا قال السيد الرب لهذه العظام هانذا ادخل فيكم روحا فتحيون. -1 
و اضع عليكم عصبا و اكسيكم لحما و ابسط عليكم جلدا و اجعل فيكم روحا  -2 

 فتحيون و تعلمون اني انا الرب.
وت و اذا رعش فتقاربت العظام كل عظم فتنبات كما امرت و بينما انا اتنبا كان ص -9 

 الى عظمه.
و نظرت و اذا بالعصب و اللحم كساها و بسط الجلد عليها من فوق و ليس فيها  -1 

 روح.
فقال لي تنبا للروح تنبا يا ابن ادم و قل للروح هكذا قال السيد الرب هلم يا روح  -7 

 من الرياح االربع و هب على هؤالء القتلى ليحيوا.
فتنبات كما امرني فدخل فيهم الروح فحيوا و قاموا على اقدامهم جيش عظيم  -20 

 جدا جدا.
ثم قال لي يا ابن ادم هذه العظام هي كل بيت اسرائيل ها هم يقولون يبست  -22 

 عظامنا و هلك رجاؤنا قد انقطعنا.
 لذلك تنبا و قل لهم هكذا قال السيد الرب هانذا افتح قبوركم و اصعدكم من -21 

 قبوركم يا شعبي و اتي بكم الى ارض اسرائيل.
 فتعلمون اني انا الرب عند فتحي قبوركم و اصعادي اياكم من قبوركم يا شعبي. -23 
و اجعل روحي فيكم فتحيون و اجعلكم في ارضكم فتعلمون اني انـا الـرب تكلمـت  -21 

 "  و افعل يقول الرب
ماخ وج داخ ثيم ييدلغ فيهيا روحياخ فتحييا  ويءا عظام ب رية )موت( يتنبأ عنها النب  فت تد  لح

 رجوع للفهرس
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 ي اري لقيامة الموت  
  

 البولس: 
 (19-2:21كو2)

 19 - 2:  21كو2" 
 و اعرفكم ايها االخوة باالنجيل الذي بشرتكم به و قبلتموه و تقومون فيه. -2 
و به ايضـا تخلصـون ان كنـتم تـذكرون اي كـالم بشـرتكم بـه اال اذا كنـتم قـد امنـتم  -1 

 ثا.عب
فانني سلمت اليكم في االول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مـات مـن اجـل خطايانـا  -3 

 حسب الكتب.
 و انه دفن و انه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. -1 
 و انه ظهر لصفا ثم لالثني عشر. -1 
و بعد ذلك ظهر دفعة واحدة الكثر من خمس مئة اخ اكثرهم باق الـى االن و لكـن  -2 

 م قد رقدوا.بعضه
 و بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين. -9 
 و اخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا. -1 
النـي اصـغر الرسـل انـا الـذي لسـت اهـال الن ادعـى رسـوال النـي اضـطهدت كنيسـة  -7 

 اهلل.
و لكن بنعمة اهلل انا ما انا و نعمته المعطاة لي لم تكن باطلة بل انا تعبـت اكثـر  -20 

 جميعهم و لكن ال انا بل نعمة اهلل التي معي.منهم 
 فسواء انا ام اولئك هكذا نكرز و هكذا امنتم. -22 
و لكن ان كان المسيح يكرز به انه قـام مـن االمـوات فكيـف يقـول قـوم بيـنكم ان  -21 

 ليس قيامة اموات.
 فان لم تكن قيامة اموات فال يكون المسيح قد قام. -23 
 يح قد قام فباطلة كرازتنا و باطل ايضا ايمانكم.و ان لم يكن المس -21 
و نوجد نحن ايضا شهود زور هلل الننا شهدنا من جهـة اهلل انـه اقـام المسـيح و  -21 

 هو لم يقمه ان كان الموتى ال يقومون.
 النه ان كان الموتى ال يقومون فال يكون المسيح قد قام. -22 
 انكم انتم بعد في خطاياكم.و ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايم -29 
 اذا الذين رقدوا في المسيح ايضا هلكوا. -21 
 ان كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس. -27 
 و لكن االن قد قام المسيح من االموات و صار باكورة الراقدين. -10 
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 .فانه اذ الموت بانسان بانسان ايضا قيامة االموات -12 
 النه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. -11 
 و لكن كل واحد في رتبته المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه -13 
و بعد ذلك النهاية متى سلم الملك هلل االب متى ابطل كل رياسة و كل سلطان و  -11 

 كل قوة.
 اء تحت قدميه.النه يجب ان يملك حتى يضع جميع االعد -11 
 اخر عدو يبطل هو الموت. -12 
النه اخضع كل شيء تحـت قدميـه و لكـن حينمـا يقـول ان كـل شـيء قـد اخضـع  -19 

 " فواضح انه غير الذي اخضع له الكل.
 عن القيامة

  
 المزمور: 

(1:21) 
طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى األبد ستشبع من خيرات بيتك . قدوس  "

 "  هيكلك , وعجيب بالبر .الليلوياهو 
الء  يلتاره الر  ليد ن ف  دياره = طوبى لمن إخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى األبد

لى األبد   وم المؤمنين الثابتين  ومن ونا نسهم لن األموات جددياخ وم لحيال وا 
  

 اإلنجيل: 
 (17-27:1)يو

 17 - 27:  1يو  " 
م الحق الحق اقول لكم ال يقدر االبن ان يعمل من نفسه فاجاب يسوع و قال له -27 

 شيئا اال ما ينظر االب يعمل الن مهما عمل ذاك فهذا يعمله االبن كذلك.
الن االب يحب االبن و يريه جميع ما هو يعمله و سيريه اعماال اعظم من هذه  -10 

 لتتعجبوا انتم.
 البن ايضا يحيي من يشاء.النه كما ان االب يقيم االموات و يحيي كذلك ا -12 
 الن االب ال يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة لالبن. -11 
لكي يكرم الجميع االبن كما يكرمون االب من ال يكرم االبن ال يكرم االب الذي  -13 

 ارسله.
الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كالمي و يؤمن بالذي ارسلني فله حياة  -11 

 دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة.ابدية و ال ياتي الى 
الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعة و هي االن حين يسمع االموات صوت ابن  -11 

 اهلل و السامعون يحيون.
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النه كما ان االب له حياة في ذاته كذلك اعطى االبن ايضا ان تكون له حياة  -12 
 في ذاته.

 ه ابن االنسان.و اعطاه سلطانا ان يدين ايضا الن -19 
 ال تتعجبوا من هذا فانه تاتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. -11 
فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة و الذين عملوا السيات الى قيامـة  -17 

 "  الدينونة
اآلب يقــيم المــوتى ويحيــيهم كــذلك اإلبــن أيضــًا يحيــي مــن يشــاء. ســتأتي ســاعة يســمع  

ــور صــوته فيخــرج..ف يءاخ ونييا  حييياي لبدييية لابييرار الييءين يقومييون،  يهــا كــل مــن فــي القب
 ودينونة لبدية لا رار 
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 ترتيب صلوات البصخة

 :من يوم أحد الشعانين التاسعةالساعة 
 النبوات:

 (1-2:2)مرا 
 1 - 2:  2مرا  "
يمة في االمم كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب كيف صارت كارملة العظ -2 

 السيدة في البلدان صارت تحت الجزية.
تبكي في الليل بكاء و دموعها على خديها ليس لها معز من كل محبيها كل  -1 

 اصحابها غدروا بها صاروا لها اعداء.
قد سبيت يهوذا من المذلة و من كثرة العبودية هي تسكن بين االمم ال تجد راحة  -3 

 لضيقات.قد ادركها كل طارديها بين ا
طــرق صــهيون نائحــة لعــدم االتــين الــى العيــد كــل ابوابهــا خربــة كهنتهــا يتنهــدون  -1 

 "  عذاراها مذللة و هي في مرارة
ــى أورشــليم ــًا ونــاح عل . الكثيــرة الشــعب يييف ج دييت وحييدوا المدينيية . إرميــاء جلــس باكي

  اإلندان والر  لتى ليل .حاغ و ءا  ان حاغ لور  يم و = جميع أبوابها متهدمة

 (10-22:3)صف

 10 - 22:  3صف " 
في ذلك اليوم ال تخزين من كل اعمالك التي تعديت بها علي الني حينئذ انزع  -22 

 من وسطك مبتهجي كبريائك و لن تعودي بعد الى التكبر في جبل قدسي.
 و ابقي في وسطك شعبا بائسا و مسكينا فيتوكلون على اسم الرب. -21 
لون اثما و ال يتكلمون بالكذب و ال يوجد في افواههم لسان بقية اسرائيل ال يفع -23 

 غش النهم يرعون و يربضون و ال مخيف.
ترنمي يا ابنة صهيون اهتف يا اسرائيل افرحي و ابتهجي بكل قلبك يا ابنة  -21 

 اورشليم.
قد نزع الرب االقضية عليك ازال عدوك ملك اسرائيل الرب في وسطك ال تنظرين  -21 

 بعد شرا.
 في ذلك اليوم يقال الورشليم ال تخافي يا صهيون ال ترتخ يداك. -22 
الرب الهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك  -29 

 بترنم.
 اجمع المحزونين على الموسم كانوا منك حاملين عليها العار. -21 
و اجمع المنفية و  هانذا في ذلك اليوم اعامل كل مذلليك و اخلص الظالعة -27 

 اجعلهم تسبيحة و اسما في كل ارض خزيهم.

 رجوع للفهرس
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فــي الوقــت الــذي فيــه اتــي بكــم و فــي وقــت جمعــي ايــاكم النــي اصــيركم اســما و  -10 
 "  تسبيحة في شعوب االرض كلها حين ارد مسبييكم قدام اعينكم قال الرب

الـرب إلهـك فـي  ي ياري لتطهيير الهي يغ= في ذلك اليوم أنزع من بيتك المرحين معك بتكبر
 .وسطك جبار فهو يخلصك

  
 المزمور: 

(1:1,3) 
من أفواه األطفال والرضعان هيأت سبحا , من أجل أعدائك لتهد عدوا ومنتقمـا , ألنـي  "

 "  أرى السموات أعمال أصابعك . القمر والنجوم أنت أسستها. الليلويا
 ديذ تدبيذ األطساغ ل م= من أفواه األطفال والرضعان هيأت سبحاً 

  
 اإلنجيل: 

 (29-20:12)مت
 29 - 20:  12مت  "
 و لما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا. -20 
 فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. -22 
و دخل يسوع الى هيكل اهلل و اخرج جميع الذين كانوا يبيعون و يشترون في  -21 

 يارفة و كراسي باعة الحمام.الهيكل و قلب موائد الص
 و قال لهم مكتوب بيتي بيت الصالة يدعى و انتم جعلتموه مغارة لصوص. -23 
 و تقدم اليه عمي و عرج في الهيكل فشفاهم. -21 
فلما راى رؤساء الكهنة و الكتبة العجائب التي صنع و االوالد يصرخون في  -21 

 الهيكل و يقولون اوصنا البن داود غضبوا.
و قالوا له اتسمع ما يقول هؤالء فقال لهم يسوع نعم اما قراتم قط من افواه  -22 

 االطفال و الرضع هيات تسبيحا.
 "  ثم تركهم و خرج خارج المدينة الى بيت عنيا و بات هناك -29 

لمييا األطسياغ فيعرفونيير  مـن هــو هـذاعين تطهيير المديييذ ل هي يغ  والمدينية لييم تعرفير وتقييوغ 
ال بييالم مور(  ومتييى لييم يهييتم بالترتييي  ال منيي ، بييغ قييدم المديييذ  م يي  ويدييبحونر ) مييا جيي

 وتطهير الهي غ وو ا اري لتطهير االندان   دلغ لور  يم ليطهر الهي غ 
 

 :الشعانين دأحالساعة الحادية عشر من يوم 
 النبوات:

 (11-21:11)إش
 11 -21:  11اش " 
 هو انا االول و انا االخر. اسمع لي يا يعقوب و اسرائيل الذي دعوته انا -21 
 و يدي اسست االرض و يميني نشرت السماوات انا ادعوهن فيقفن معا. -23 
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اجتمعوا كلكم و اسمعوا من منهم اخبر بهذه قد احبه الرب يصنع مسرته ببابل  -21 
 و يكون ذراعه على الكلدانيين.

 انا انا تكلمت و دعوته اتيت به فينجح طريقه. -21 
الي اسمعوا هذا لم اتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده انا هناك و  تقدموا -22 

 االن السيد الرب ارسلني و روحه.
هكذا يقول الرب فاديك قدوس اسرائيل انا الرب الهك معلمك لتنتفع و امشيك في  -29 

 طريق تسلك فيه.
 ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سالمك و برك كلجج البحر. -21 
كالرمل نسلك و ذرية احشائك كاحشائه ال ينقطع و ال يباد اسمه من  و كان -27 

 امامي.
اخرجوا من بابل اهربوا من ارض الكلدانيين بصوت الترنم اخبروا نادوا بهذا  -10 

 شيعوه الى اقصى االرض قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب.
ماء و شق و لم يعطشوا في القفار التي سيرهم فيها اجرى لهم من الصخر  -12 

 الصخر ففاضت المياه.
 "  ال سالم قال الرب لالشرار -11 

فالمدييذ لتيى إلديرا يغ . ليتك أصغيت لوصاياي هكذا يقول الرب مخلصك قدوس إسـرائيل
 ول عالم ولو  انوا قد ِمنوا بر لل صوا  ولو نحن يدتمعنا لوصاياه اآلن لل صنا 

 (1-1:2)نا

 1 - 1:  2نا  "
و منتقم الرب منتقم و ذو سخط الرب منتقم من مبغضيه و حافظ الرب اله غيور  -1 

 غضبه على اعدائه.
الرب بطيء الغضب و عظيم القدرة و لكنه ال يبرئ البتة الرب في الزوبعة و في  -3 

 العاصف طريقه و السحاب غبار رجليه.
ن ينتهر البحر فينشفه و يجفف جميع االنهار يذبل باشان و الكرمل و زهر لبنا -1 

 يذبل.
الجبال ترجف منه و التالل تذوب و االرض ترفع من وجهه و العالم و كل  -1 

 الساكنين فيه.
من يقف امام سخطه و من يقوم في حمو غضبه غيظه ينسكب كالنار و  -2 

 الصخور تنهدم منه.
 صالح هو الرب حصن في يوم الضيق و هو يعرف المتوكلين عليه. -9 
 "  نع هالكا تاما لموضعها و اعداؤه يتبعهم ظالمو لكن بطوفان عابر يص -1 
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ونيا = الرب إله غيور ومنتقم. ينتقم الـرب بغضـب مـن المقـاومين لـه. وهـو يبيـد أعـداءه
 نرى وال  ال ياطين و غ المقاومين ل مديذ 

  
 المزمور: 

(2,1:1) 
علـى من أفواه األطفال والرضعان هيأت سبحا , أيها الرب ربنا مثل عجب صار اسـمك " 

 "  األرض كلها . الليلويا
البديطال ويم اليءين فهميوا عميغ المدييذ  لميا = من أفواه األطفال والرضـعان أعـددت سـبحاً 

أيهـا الـرب ربنـا مـا المت برين ف قد رفضيوه  والتديبيذ  يان لعميغ المدييذ السيدا   العجيي   
 قيييوي المدييييذ التييي  ظهيييرت فييي  فدا ييير وو يمتييير ل ميييوت= أعجـــب إســـمك فـــي األرض كلهـــا

 وال يطان واللطية  
  

 اإلنجيل: 
 (11-10:10)مت

 11 - 10:  10مت  "
 حينئذ تقدمت اليه ام ابني زبدي مع ابنيها و سجدت و طلبت منه شيئا. -10 
فقال لها ماذا تريدين قالت له قل ان يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك و  -12 

 االخر عن اليسار في ملكوتك.
ستما تعلمان ما تطلبان اتستطيعان ان تشربا الكاس التي فاجاب يسوع و قال ل -11 

 سوف اشربها انا و ان تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بها انا قاال له نستطيع.
فقال لهما اما كاسي فتشربانها و بالصبغة التي اصطبغ بها انا تصطبغان و اما  -13 

 لهم من ابي. الجلوس عن يميني و عن يساري فليس لي ان اعطيه اال للذين اعد
 فلما سمع العشرة اغتاظوا من اجل االخوين. -11 
فدعاهم يسوع و قال انتم تعلمون ان رؤساء االمم يسودونهم و العظماء  -11 

 يتسلطون عليهم.
 فال يكون هكذا فيكم بل من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. -12 
 عبدا.و من اراد ان يكون فيكم اوال فليكن لكم  -19 
 "  كما ان ابن االنسان لم يات ليخدم بل ليخدم و ليبذل نفسه فدية عن كثيرين -11 

ل يين لم يبنيي   بييد  تس يير فيي  م يي  . الكــأس التــي أنــا مزمــع أن أشــربهاوييو جييال ل سييدال  
لرضييي  يء رلت اإلديييتقباغ الحافيييغ ل مدييييذ، ف  يييتهت مرا ييي  عالميييية إلبنيهيييا  و ثييييرين منيييا 

هيييءا المنطيييم، ل  ط ييي  المادييييات فقيييط والمدييييذ يصيييحذ المسييياويم يتعيييام ون ميييع المدييييذ ب
ويقوغ "لنتم غربال ونا فال تهتموا بالمرا   العالمية ونا" لط بوا لوالخ م  وت اهلل وبره  لط بوا 
المديذ ل لصر  يقب وا الص ي  عالمة محبية لي   ميا قب يت الصي ي  عالمية محبتي  ل يم  
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يبييءغ نسديير عيين  ثيييرين  يءاخ وييو لتييى ليلييدم قضييية  مييا لن المديييذ لتييى ليلييدم ال ليلييدم و 
 اللال. 

  
  من البصخة المقدسة أحد الشعانينمن طرح الساعة الحادية عشر "  الطرح

األف ار الت   انت ل يهود الملالسين بدب  مل صنا وم  نا المديذ  انر مثغ م و  
ثغ الم و   و ءا ظنت األرض والجموع ال ثيري محيطر بر والجند والعدا ر والمحاربون م

لم يوحنا ويعقو  لبن   بد  ف رت و ءا واتت يلى مل صنا لمام الجمع مع تالميءه، 
ودجدت لر مع لبنيها ودألتر وط بت منر و ءا قا  ة : قغ قوال لن يج س ابنا  االثنان 
مع  ف  م  وت  واحد عن يمين  واآللر عن يدار  ف  ع  مم  ت   لدمعوا الرؤوف 

حمة الء  يريد حياي جميع العالم  قاغ : لتقدران لن ت ربا ال أس الت  لتيت ال ثير الر 
بدببها ل   ل ربها والصبوة الت  لصطبوها؟ فقاال نقدر لن نصنع وءا  ف ع  ما حقاخ 

تقدران  فأما الج وس ف يس ل  لن لعطير ل ما ل نر ألبى المالئ  غ موضع ووو الء  
 وءا د تا ومضيا من لجغ عظم مجده  يعطير ألصسيا ر ف ما دمع األلوان 

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 

 للفهرس رجوع
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 يـــوم اإلثنيــــن

 ليلة اإلثنين
 سلم نفسه بإرادته. هدف القراءات هو حديث المسيح عن آالمه. ومن يعرف ما سوف يحدث, إذًا هو

 :الساعة األولى من ليلة االثنين من البصخة المقدسة
 النبوات:

 (21-1:2)صف
 21-1:2صف

 .الرب يقول االرض وجه عن الكل انزع نزعا -1  " 

 االشرار مع المعاثر و البحر سمك و السماء طيور انزع الحيوان و االنسان انزع -3 
 .بالر  يقول االرض وجه عن االنسان اقطع و

 بقية المكان هذا من اقطع و اورشليم سكان كل على و يهوذا على يدي امد و -1 
 .الكهنة مع الكماريم اسم البعل

 الحالفين و بالرب الحالفين الساجدين و السماء لجند السطوح على الساجدين و -1 
 .بملكوم

 .عنه سالوا ال و الرب يطلبوا لم الذين و الرب و وراء من المرتدين و -2 
 قدس ذبيحة اعد قد الرب الن قريب الرب يوم الن الرب السيد قدام اسكت -9 

 .مدعويه
 الالبسين جميع و الملك بني و الرؤساء اعاقب اني الرب ذبيحة يوم في يكون و -1 

 .غريبا لباسا
 بيت يمالون الذين العتبة فوق من يقفزون الذين كل اعاقب اليوم ذلك في و -7 

 .غشا و ظلما سيدهم
 من ولولة و السمك باب من صراخ صوت الرب يقول اليوم ذلك في يكون و -20 

 .االكام من عظيم كسر و الثاني القسم
 .الفضة الحاملين كل انقطع باد كنعان شعب كل الن مكتيش سكان يا ولولوا -22 
 الجامـدين الرجـال اعاقـب و بالسـرج اورشـليم افـتش انـي الوقـت ذلك في يكون و -21 

 "يسيء   ال و يحسن ال الرب ان قلوبهم في القائلين همدردي على
بالفناء فليفن الكل عن وجه األرض. وأمد يـدي علـى   بمصير من ص بوا الير و  نبوي 

يهوذا وعلى جميع سكان أورشليم. ويكون في يوم ذبيحة الرب أني أنـتقم مـن الرؤسـاء. 

 رجوع للفهرس
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 .ومن بيت الملك
  

 المزمور: 
(2:19,9,1) 

لرب, استمع يا رب صوتي الذي به دعوتك. إرحمنى واستجب لي فإن لك أسبح وأرتل ل" 
 " قال قلبي الليلويا.

 أيهـا اآلبويو ترتييغ ودعيال ع يى قيوغ الدييد "= أسبح وأرتل للرب. إسـتمع يـا رب صـوتي
من لجغ ويءه الدياعة لتيى  يءاخ وي  صيرا  منيا لييل . اهلل  رول ن" نجني من هذه الساعة

 الب رية 
  

 اإلنجيل: 
 (32-10:21)يو

 و كان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد. -10 " 
فتقدم هؤالء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل و سالوه قائلين يا سيد نريد  -12 

 ان نرى يسوع.
 فاتى فيلبس و قال الندراوس ثم قال اندراوس و فيلبس ليسوع. -11 
 قد اتت الساعة ليتمجد ابن االنسان. و اما يسوع فاجابهما قائال -13 
الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبة الحنطة في االرض و تمت فهي تبقى  -11 

 وحدها و لكن ان ماتت تاتي بثمر كثير.
من يحب نفسه يهلكها و من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة  -11 

 ابدية.
ون انا هناك ايضا يكون خادمي و ان ان كان احد يخدمني فليتبعني و حيث اك -12 

 كان احد يخدمني يكرمه االب.
االن نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ايها االب نجني من هذه الساعة و لكن  -19 

 الجل هذا اتيت الى هذه الساعة.
 ايها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ايضا. -11 
 قال قد حدث رعد و اخرون قالوا قد كلمه مالك.فالجمع الذي كان واقفا و سمع  -17 
 اجاب يسوع و قال ليس من اجلي صار هذا الصوت بل من اجلكم. -30 
 االن دينونة هذا العالم االن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. -32 
 و انا ان ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع. -31 
 يموت.قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان  -33 
فاجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى االبد فكيف تقول  -31 

 انت انه ينبغي ان يرتفع ابن االنسان من هو هذا ابن االنسان.
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فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليال بعد فسيروا ما دام لكم النور لئال يدرككم  -31 
 الى اين يذهب. الظالم و الذي يسير في الظالم ال يعلم

ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النـور تكلـم يسـوع بهـذا ثـم مضـى و  -32 
 "  اختفى عنهم

يقترا  داعة المديذ  فهو حبة الحنطة الت  ديتأت  ب يغ األميم يهيوداخ ويونيانيين هلل  ثمير  
 ل ن ع ى حبة الحنطة )المديذ( لن يقع ف  األرض ويموت لوالخ 

  
 طرح الساعة األولى من ليلة االثنين من البصخة المقدسة.* "  حالطر 

يءا ل ور القمر ف  لوغ ال هر ول رقت ل عتر ع ى األرض  تصير دا ر الناس ف  
ا تيام وي تهوا لن يروا بها ر  ف م بالحر  المديذ يلهنا  مس البر  الء   ار  ف  

اليونانيين الءين لتوا يلى العيد الم   مع الناس ووجد ف    غ العبد  الديما لما رلى 
ظم مجده  قالوا لسي بس الء  من بيت صيدا: يا ديد نريد لن نرى يدوع  فجال في بس  عو

وقاغ ألندراوس ولندراوس جال وقاغ ليدوع  فقاغ ربنا يدوع قد لتت الداعة ل   يتمجد ابن 
ر لقوالر اإللهية، اإلندان  وونا بدل يتحد  عن موتر المعطى الحياي  ف ما دمع الجمع   

لجابهم المل . وع مهم بأمثاغ قا الخ: ِمنوا بالنور مادام وو  ا ن مع م ل   تصيروا 
لبنال النور  نحن ليضاخ نؤمن لنر وو بالحقيقة نور األ  الء  لرد ر يلى العالم  لضال 

 ع ينا بمجد الووتر نحن الج وس ف  الظ مة وظالغ الموت، ولصعدنا يلى الع و األوغ من
 ووي ِثامنا   

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 
 

 :من ليلة االثنين من البصخة المقدسة الثالثةالساعة 
 النبوات:

 (1:1-21:2)صف
 1:  1 - 21:  2صف "

 2صف  
عظيم قريب و سريع جدا صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار قريب يوم الرب ال -21 

 مرا.
ذلك اليوم يوم سخط يوم ضيق و شدة يوم خراب و دمار يوم ظالم و قتام يوم  -21 

 رجوع للفهرس
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 سحاب و ضباب.
 يوم بوق و هتاف على المدن المحصنة و على الشرف الرفيعة. -22 
فيسفح دمهم كالتراب  و اضايق الناس فيمشون كالعمي النهم اخطاوا الى الرب -29 

 و لحمهم كالجلة.
ال فضتهم و ال ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب بل بنار غيرته تؤكل  -21 

 االرض كلها النه يصنع فناء باغتا لكل سكان االرض.
 1صف  

 تجمعي و اجتمعي يا ايتها االمة غير المستحية. -2 
ان ياتي عليكم حمـو غضـب الـرب قبـل  قبل والدة القضاء كالعصافة عبر اليوم قبل -1 

 " ان ياتي عليكم يوم سخط الرب
قريب هو يوم الرب العظيم صوت يوم الرب مر ينتقام وغض  الر  من صالب  المديذ  

إصـنعوا الحكـم واطلبـوا العـدل وجـاوبوا بهمـا. ونصيحة نبويية ل يغ واحيد  . وشديد وصعب
 لعلكم تستترون في يوم رجز الرب.

  
 المزمور: 

(7:17,1) 
خلص شعبك بارك ميراثـك ارعهـم وارفعهـم إلـى األبـد, اسـتمع يـا رب صـوت تضـرعي إذ " 

 " أبتهل إليك .الليلويا
مييرا  المدييذ ويم مين ينستحيت لعيينهم = بارك ميراثـكوو جال ألجغ وءا  = خلص شعبك

 وعرفوا من وو المديذ مثغ التالميء 
  

 اإلنجيل: 
 (11-21:7)لو

لي على انفراد كان التالميذ معه فسالهم قائال من تقول الجموع و فيما هو يص -21 "
 اني انا.

فاجابوا و قالوا يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون ان نبيا من القدماء  -27 
 قام.

 فقال لهم و انتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس و قال مسيح اهلل. -10 
 حد.فانتهرهم و اوصى ان ال يقولوا ذلك ال -12 
ــالم كثيــرا و يــرفض مــن الشــيوخ و رؤســاء  -11  قــائال انــه ينبغــي ان ابــن االنســان يت

 " الكهنة و الكتبة و يقتل و في اليوم الثالث يقوم
أنـت مسـيح فأجيا  بطيرس " وأنتم مـن تقولـون إنـي أنـا"بطرس يجي  ع ى دؤاغ المديذ 

ء عرف المديذ لن تالميءه عرفوا لنر ويو المدييا لياف لن. اهلل يط بيوا مجيداخ عالميياخ  ميا  وا 
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حتيى ال ي تيف . وأوصـاهم أن ال يقولـوا ألحـدعم ت لم يبن   بد ، فألبروم بأالمر وموتر  
برلينييا النيياس حوليير طييالبين م  يياخ عالمييياخ وثييوري ضييد الرومييان  ل يين الحييظ لن المديييذ يهييتم 

 ولدر نا محبتر التى ظهرت فى الص ي    نحن فير ،فهغ يلتبرناه 
  

 طرح الساعة الثالثة من ليلة االثنين من البصخة المقدسة."  الطرح
مل صنا ص ى ل   يع منا لن ندهر ف   غ حين ل صالي  وبعد لن فرغ دأغ تالميءه 

قا الخ: ماءا يقوغ الناس عنى  فأجابوه ين قوما يقولون لن  لنت القديس يوحنا المعمدان   
لين  ولما يدوع ووو عارف ب غ  ئ قبغ ِولرون يقولون يي يا لو واحد من األنبيال األو 

 ونر، فبعدما امتحنهم قاغ لهم : ولنتم ماءا تقولون؟ فأجا  بطرس وقاغ: لنت وو المديذ 
ابن اهلل الء  لتى يلى العالم حتى يل صنا  طوبا  لنت يا بطرس الصلري الوير مت ع عة 

  بر ف  ألنر ليس جدد ودم   ف ل  وءا ل ن لبى وو الء  لظهره ل  ل   ت ر 
المد ونة   فأما اليهود المالعين ف نهم يجحدونن  من لجغ حددوم ويد مونن  يلى 

 الموت  لنا ل هروم ولعطيهم عاراخ ول ياخ لبدياخ 
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا لتى وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 

 :من ليلة االثنين من البصخة المقدسة السادسةالساعة 
 النبوات:

 (21-1:2)يؤ
 21 - 1:  2يؤ  "
تنطقوا و نوحوا ايها الكهنة ولولوا يا خدام المذبح ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام  -23 

 الهي النه قد امتنع عن بيت الهكم التقدمة و السكيب.
الشيوخ جميع سكان االرض الى بيت الرب قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا  -21 

 الهكم و اصرخوا الى الرب.
 اه على اليوم الن يوم الرب قريب ياتي كخراب من القادر على كل شيء. -21 
اصحوا ايها السكارى و ابكوا و ولولوا يا جميع شاربي الخمر على العصير النه  -1 

 انقطع عن افواهكم.
بال عدد اسنانها اسنان االسد و لها اضراس  اذ قد صعدت على ارضي امة قوية -2 

 اللبوة.

 رجوع للفهرس
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 جعلت كرمتي خربة و تينتي متهشمة قد قشرتها و طرحتها فابيضت قضبانها. -9 
 نوحي يا ارضي كعروس مؤتزرة بمسح من اجل بعل صباها. -1 
 انقطعت التقدمة و السكيب عن بيت الرب ناحت الكهنة خدام الرب. -7 
 الرض النه قد تلف القمح جف المسطار ذبل الزيت.تلف الحقل ناحت ا -20 
خجل الفالحون ولول الكرامون على الحنطة و على الشعير النه قد تلف حصيد  -22 

 الحقل.
الجفنة يبست و التينة ذبلت الرمانة و النخلة و التفاحة كل اشجار الحقل يبست  -21 

 " انه قد يبست البهجة من بني البشر
إبكوا ونوحوا.. ألنـه قـد نـزع   يم لص بها المديذ ع ى يد الرومان  نبوي عما ديحد  ألور 

ألنـه )ويم الروميان(    عنكم السرور والفرح. إذ قد جاءت على األرض أمة قوية بال عدد
ألجـل أن بنـي )نبوي عن لرا  الهي غ(   لماءا؟  قد رفعت الذبائح والسكيب من بيت الرب

 ( لتى ليعيد السرح ل ب رالءى  )رءلوا المديذ البشر رذلوا الفرح
  

 المزمور: 
(2:17,1) 

قـدموا للـرب يـا أبنـاء اهلل قــدموا للـرب أبنـاء الكبـاش, قــدموا للـرب مجـدًا وكرامـة, قــدموا " 
 " للرب مجدًا السمه أسجدوا للرب في دار قدسه الليلويا.

ذ ونقدم ف  اإلنجيغ نجد المديذ يقدم نسدر ءبيحة  وونا المرنم يط   لن نصنع مثغ المدي
قـدموا للـرب يـا أبنـاء اهلل ( 1:12لنسدنا ءبا ذ "قدموا لجداد م ءبا ذ حية" مجداخ ل ير  )رو

 )وم من قدموا لجدادوم ءبا ذ مثغ ال باش( قدموا للرب أبناء الكباش
  

 اإلنجيل: 
 (31-31:20)مر

 31 - 31:  20مر " 
و كانوا يتحيرون و  و كانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم و يتقدمهم يسوع -31 

فيما هم يتبعون كانوا يخافون فاخذ االثنى عشر ايضا و ابتدا يقول لهم عما سيحدث 
 له.

ها نحن صاعدون الى اورشليم و ابن االنسان يسلم الى رؤساء الكهنة و الكتبة  -33 
 و يحكمون عليه بالموت و يسلمونه الى االمم.

 " و يقتلونه و في اليوم الثالث يقوم فيهزاون به و يجلدونه و يتفلون عليه -31 
ميييع رفيييض اليهيييود لييير  يييان صيييعوده ألور ييي يم ملييياطري، ل نييير لهيييءا جيييال  والتالمييييء نجيييدوم 

 لا سين، ولما وو فنجده صاعداخ ألور  يم عالماخ بما ديحد  ويتنبأ بر 
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  طرح الساعة السادسة من ليلة االثنين من البصخة المقدسة"  الطرح
ديذ يلهنا وتالميءه صاعدين يلى لور  يم  حضر يلير اإلثنى ع ر ردوال وفيما  ان الم

تالميءه القديدين، فابتدل يقوغ لهم بالء  دي ون منر بدب  ِالمر و ءا قا الخ: اع موا ليها 
األصسيال األطهار يننا صاعدين يلى لور  يم ودوف يقوم رؤدال  هنة اليهود وم ايلهم 

ن ويح مون ع ير بح م الموت  ويد مونر يلى األمم ويه لون و تبتهم معاخ ع ى ابن اإلندا
بر ويبصقون ف  وجهر  ويص بونر ع ى ل بة الص ي  ويقوم ف  اليوم الثال    يف 

جدرت يا يدرا يغ المد ين وفع ت وءا األمر بجه     وص بت يدوع المديذ الء  لنقء  
يت  باقية يلى  ماغ من العبودية   وجا يت اإلحدان باإلدالي   من لجغ ءل  لط

 الدوور  
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا   

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع يدمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 

 :من ليلة االثنين من البصخة المقدسة التاسعةالساعة 
 النبوات:

 (20-3:1)ميخا
 20 - 3:  1مي  "
ذا قال الرب هانذا افتكر على هذه العشيرة بشر ال تزيلون منه اعناقكم و لذلك هك -3 

 ال تسلكون بالتشامخ النه زمان رديء.
في ذلك اليوم ينطق عليكم بهجو و يرثى بمرثاة و يقال خربنا خرابا بدل نصيب  -1 

 شعبي كيف ينزعه عني يقسم للمرتد حقولنا.
 ب بين جماعة الرب.لذلك ال يكون لك من يلقي حبال في نصي -1 
 يتنباون قائلين ال تتنباوا ال يتنباون عن هذه االمور ال يزول العار. -2 
ايها المسمى بيت يعقوب هل قصرت روح الرب اهذه افعاله اليست اقوالي صالحة  -9 

 نحو من يسلك باالستقامة.
و لكن باالمس قام شعبي كعدو تنزعون الرداء عن الثوب من المجتازين  -1 

 طمانينة و من الراجعين من القتال.بال
 تطردون نساء شعبي من بيت تنعمهن تاخذون عن اطفالهن زينتي الى االبد. -7 
 قوموا و اذهبوا النه ليست هذه هي الراحة من اجل نجاسة تهلك و الهالك -20 
 " شديد 

ــذا أفكــر بالشــرور علــى هــذه العشــيرة. ينوحــون نوحــًا عيين طييرد اليهييود ميين لرضييهم   هأن

 رجوع للفهرس
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)ل  الرومان يقتديموا لرضيهم  ونصيب شعبي قاسوه بالحبللقد لربنا لراباخ   نشيد قائلينب
 بعد لن للءووا ميراثاخ لهم ل  ل رومان( 

  
 المزمور: 

(2:29,9) 
أنا صرخت ألنك قد سمعتني يا اهلل , أمل يا رب أذنيـك وأنصـت لكالمـي اسـتمع يـا إلـه " 

 " عدلي وأصغ إلى طلبتي الليلويا .
ويءه ط بية المدييذ لليال. الب يرية  = صـرخت ألنـك قـد سـمعتني.. إصـغ إلـى طلبتـي أنا

 (7:5)ع  قطعاخ  ل نر ليضاخ صر  من لالمر
  

 اإلنجيل: 
 (33-19:1)مر

 33 - 19:  1مر  "
ثم خرج يسوع و تالميذه الى قرى قيصرية فيلبس و في الطريق سال تالميذه  -19 

 قائال لهم من يقول الناس اني انا.
 فاجابوا يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون واحد من االنبياء. -11 
 فقال لهم و انتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس و قال له انت المسيح. -17 
 فانتهرهم كي ال يقولوا الحد عنه. -30 
و ابتدا يعلمهم ان ابن االنسان ينبغي ان يتالم كثيرا و يرفض من الشيوخ و  -32 

 الكهنة و الكتبة و يقتل و بعد ثالثة ايام يقوم.رؤساء 
 و قال القول عالنية فاخذه بطرس اليه و ابتدا ينتهره. -31 
فالتفت و ابصر تالميذه فانتهر بطرس قائال اذهب عني يا شيطان النـك ال تهـتم  -33 

 "  بما هلل لكن بما للناس
عة الثالثة( ول ن ونيا حيين نهيى )راجع ينجيغ الدا أنتم من تقولون إني أناالمديذ يدألهم 

ــا شــيطانبطييرس المديييذ عيين الصيي ي  قيياغ ليير " ــي ي فييرافض األلييم والصيي ي  ". إذهــب عن
 يحر ر ال يطان 

  
 طرح الساعة التاسعة من ليلة االثنين من البصخة المقدسة:"  الطرح

 بعد حدي  الر  مع تالميءه ف  طريم قيصرية في بس  ابتدل يقوغ عالنية من لجغ الء 
ديحصغ لر ف  لور  يم  لنر ينبو  لن ي مغ الم تو  ين ابن اإلندان يناغ ِالما  ثيري   
ويرءغ من ال تبة وم ايخ اليهود   ومن بعد اآلالم الت  ديقب ها يقوم من األموات ف  اليوم 

الثال    وءا وو الحجر الء  رءلر البناؤن  قوغ ال ت  فديهبط ع يهم غضبر العظيم 
وو يص  الل   ع ى وجووهم ألنهم جا وا اإلحدان باإلدالي  لما الءين  ويمدهم الرج  
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 يدمعون ويؤمنون بر فديعطيهم فرحاخ ال يسنى يلى األبد 
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا  

 ")مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 

 :من ليلة االثنين من البصخة المقدسة ية عشرالحادالساعة 
 النبوات:

 (1-2:3)ميخا
 1 - 2:  3مي  "
 و قلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب و قضاة بيت اسرائيل اليس لكم ان تعرفوا الحق. -2 
 المبغضين الخير و المحبين الشر النازعين جلودهم عنهم و لحمهم عن عظامهم. -1 
و يكشطون جلدهم عنهم و يهشمون عظامهم و و الذين ياكلون لحم شعبي  -3 

 يشققون كما في القدر و كاللحم في وسط المقلى.
حينئذ يصرخون الى الرب فال يجيـبهم بـل يسـتر وجهـه عـنهم فـي ذلـك الوقـت كمـا  -1 

 "  اساءوا اعمالهم
ــرات والمبتغــون الشــرورنبييوي ضييد اليهييود الييءين رفضييوا المديييذ   . أيهــا الباغضــون الخي

وكشطوا جلودهم عن عظـامهم, ي الرؤدال ع ى  عبهم   ما ل  وا لحوم  عب  والحظ قدو 
الشـــر الـــذي صـــنعوه ويييم لعيييدال لقوييييال ل ييين  يييروم ديييينق   ع ييييهم  . وكســـروا عظـــامهم

 باساءتهم يأتي عليهم.
  

 المزمور: 
(29:21,21) 

ــي,  " ــر من ــذين يبغضــونني ألنهــم تقــووا أكث ــدي ال ــاء, ومــن أي نجنــي مــن أعــدائي األقوي
 " دركوني في يوم ضري. الليلويا.أ

لعييدال المديييذ )ال يييطان والرومييان واليهييود( واهلل نجيياه بييأن = نجنــي مــن أعــدائي األقويــاء
 لوقع ال يطان ف  يده، وحوغ الرومان ل مديحية ولر  اليهود يلى نهاية العالم 

  
 اإلنجيل: 

 (13-27:29)مت
 13 - 27:  29مت  "
 سوع على انفراد و قالوا لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه.ثم تقدم التالميذ الى ي -27 
فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم فالحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل  -10 

لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل و ال يكون شيء غير ممكن 
 لديكم.

 رجوع للفهرس
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 لصوم.و اما هذا الجنس فال يخرج اال بالصالة و ا -12 
و فيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن االنسان سوف يسلم الى ايدي  -11 

 الناس.
 " فيقتلونه و في اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا -13 

يديي م  دييوف ب رادتيير انيير ونييا المديييذ مييع قوتيير وقييد للييرم  يييطاناخ ميين يندييان معييء ، نجييده
 عالمياخ  ( حتى ال يط   تالميءه مجداخ 1نسدر ل موت: 

 ( من لر وءه القوي حين يص   فهءا ب رادتر الحري 2       
  

  طرح الساعة الحادية عشر من ليلة االثنين من البصخة المقدسة"  الطرح
ادمعوا الرؤوف الصانع الليرات ءا الصالح والتحنن   يمجد الصالي وي رم لداس دا ر 

اءا ال نقدر نحن لن نلرم ال يطان ؟ لما السضا غ   ف ن تالميءه عندما دألوه قا  ين : لم
وو فقاغ لهم : ال جغ ق ة ييمان م امتنع ال يطان لن يلرم   لقوغ ل م قاغ الر  : لو  ان 
ل م ييمان ل نتم تقولون لهءا الجبغ انتقغ يلى ونا ف وقتر دريعا  ان يدمع ل م   وال يعدر 

  ف نقتن لنا رجال عظيما ع ي م  ئ    غ  ئ مدتطاع ل مؤمن  وال يعدر ع ي م  ئ 
ولمانة حقيقية بوير    ولنور ع ى المحبة الت  تسوم  غ  ئ ف ن الء  يح  يصدم  غ 

  ئ   ونواظ  ع ى الصالي ونح  الصوم ل   نسو  بمواعيده  
 ) مرد بحر  ( المديذ مل صنا جال وتألم ل   بآالمر يل صنا    

 " مة  عظيم رحمتر ) مرد قب   ( ف نمجده ونرفع لدمر ألنر صنع رح
 

 
 

 صبـــاح يـــوم اإلثنيــــن
 إبن اهلل السماوي دخل أورشليم ليطهر الهيكل )موضوع يوم اإلثنين صباحًا(. وهذا رمز لتطهير قلوب البشر.

 :من يوم االثنين من البصخة المقدسة (باكر )الساعة األولى
 النبوات:

 (3:1-2:2)تك
 3:  1 - 2:  2تك  "

 2تك  
 البدء خلق اهلل السماوات و االرض.في  -2 
و كانت االرض خربة و خالية و على وجه الغمر ظلمة و روح اهلل يرف على وجه  -1 

 رجوع للفهرس
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 المياه.
 و قال اهلل ليكن نور فكان نور. -3 
 و راى اهلل النور انه حسن و فصل اهلل بين النور و الظلمة. -1 
و كان مساء و كان صباح يوما و دعا اهلل النور نهارا و الظلمة دعاها ليال  -1 

 واحدا.
 و قال اهلل ليكن جلد في وسط المياه و ليكن فاصال بين مياه و مياه. -2 
فعمل اهلل الجلد و فصل بين المياه التي تحت الجلد و المياه التي فوق الجلد و  -9 

 كان كذلك.
 و دعا اهلل الجلد سماء و كان مساء و كان صباح يوما ثانيا. -1 
قال اهلل لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد و لتظهر اليابسة و كان و  -7 

 كذلك.
 و دعا اهلل اليابسة ارضا و مجتمع المياه دعاه بحارا و راى اهلل ذلك انه حسن. -20 
و قال اهلل لتنبت االرض عشبا و بقال يبزر بزرا و شجرا ذا ثمر يعمل ثمرا  -22 

 كان كذلك.كجنسه بزره فيه على االرض و 
فاخرجت االرض عشبا و بقال يبزر بزرا كجنسه و شجرا يعمل ثمرا بزره فيه  -21 

 كجنسه و راى اهلل ذلك انه حسن.
 و كان مساء و كان صباح يوما ثالثا. -23 
و قال اهلل لتكن انوار في جلد السماء لتفصل بين النهار و الليل و تكون اليات  -21 

 و اوقات و ايام و سنين.
 و تكون انوارا في جلد السماء لتنير على االرض و كان كذلك. -21 
فعمل اهلل النورين العظيمين النور االكبر لحكم النهار و النور االصغر لحكم  -22 

 الليل و النجوم.
 و جعلها اهلل في جلد السماء لتنير على االرض. -29 
مة و راى اهلل ذلك انه و لتحكم على النهار و الليل و لتفصل بين النور و الظل -21 

 حسن.
 و كان مساء و كان صباح يوما رابعا. -27 
و قال اهلل لتفض المياه زحافات ذات نفس حية و ليطر طير فوق االرض على  -10 

 وجه جلد السماء.
فخلق اهلل التنانين العظام و كل ذوات االنفس الحية الدبابة التي فاضت بها  -12 

 ذي جناح كجنسه و راى اهلل ذلك انه حسن.المياه كاجناسها و كل طائر 
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و باركها اهلل قائال اثمري و اكثري و امالي المياه في البحار و ليكثر الطير على  -11 
 االرض.

 و كان مساء و كان صباح يوما خامسا. -13 
و قال اهلل لتخرج االرض ذوات انفس حية كجنسها بهائم و دبابات و وحوش  -11 

 كذلك.ارض كاجناسها و كان 
فعمل اهلل وحوش االرض كاجناسها و البهائم كاجناسها و جميع دبابات االرض  -11 

 كاجناسها و راى اهلل ذلك انه حسن.
و قال اهلل نعمل االنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر و  -12 

ب على طير السماء و على البهائم و على كل االرض و على جميع الدبابات التي تد
 على االرض.

 فخلق اهلل االنسان على صورته على صورة اهلل خلقه ذكرا و انثى خلقهم. -19 
و باركهم اهلل و قال لهم اثمروا و اكثروا و امالوا االرض و اخضعوها و تسلطوا  -11 

 على سمك البحر و على طير السماء و على كل حيوان يدب على االرض.
ل بقل يبزر بزرا على وجه كل االرض و كل شجر و قال اهلل اني قد اعطيتكم ك -17 

 فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما.
و لكل حيوان االرض و كل طير السماء و كل دبابة على االرض فيها نفس حية  -30 

 اعطيت كل عشب اخضر طعاما و كان كذلك.
ما و راى اهلل كل ما عمله فاذا هو حسن جدا و كان مساء و كان صباح يو  -32 

 سادسا.
 

 1تك  
 فاكملت السماوات و االرض و كل جندها. -2 
و فرغ اهلل في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من  -1 

 جميع عمله الذي عمل.
و بارك اهلل اليوم السابع و قدسه النه فيه استراح من جميع عمله الذي عمـل اهلل  -3 

 " خالقا
 ن وطاوراهلل ل م  غ  ئ حد

 7 - 2:  1اش  " (7-2:1)إش
 النشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه كان لحبيبي كرم على اكمة خصبة. -2 
فنقبه و نقى حجارته و غرسه كرم سورق و بنى برجا في وسطه و نقر فيه ايضا  -1 
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 معصرة فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا.
 احكموا بيني و بين كرمي.و االن يا سكان اورشليم و رجال يهوذا  -3 
ماذا يصنع ايضا لكرمي و انا لم اصنعه له لماذا اذ انتظرت ان يصنع عنبا صنع  -1 

 عنبا رديئا.
فاالن اعرفكم ماذا اصنع بكرمي انزع سياجه فيصير للرعي اهدم جدرانه فيصير  -1 

 للدوس.
م ان ال و اجعله خرابا ال يقضب و ال ينقب فيطلع شوك و حسك و اوصي الغي -2 

 يمطر عليه مطرا.
ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل و غرس لذته رجال يهوذا فانتظر حقا فاذا  -9 

 سفك دم و عدال فاذا صراخ.
ويل للذين يصلون بيتا ببيت و يقرنون حقال بحقل حتى لم يبق موضع فصرتم  -1 

 تسكنون وحدكم في وسط االرض.
وتـا كثيـرة تصـير خرابـا بيوتـا كبيـرة و حسـنة بـال في اذني قـال رب الجنـود اال ان بي -7 

 " ساكن
فأحطــت بــه ســياجًا وحفــرت ونقبــت حجارتــه وغرســت كرمــًا.. اهلل ل ييم  ييغ  ييئ طيياور  

نتظرت أن يخرج عنبًا فأخرج شوكاً  غتصا  = واا يءاخ وءا لطأ اإلندان ثم يت  م عن ظ م وا 
ير الهي غ  ل ن الحيظ قولير لن ورم اخ لهءا تطه ،رجاغ يهوءا لابريال  وجال المديذ ليطهر
ووييءا مييا حييد  آلدم = فيصــير للنهــبلق ييع دييياجر  ال ييرم عنييدما لييم يعييط عنبيياخ يقييوغ عنيير 

ديييرا يغ 21:8لدييي مت ل باطيييغ ل ييين ع يييى رجيييال )رو ول ل يقييية يء ( فيييآدم ديييقط فييي  الجنييية وا 
لدييي مت ل روميييان فلربوويييا بديييب  لطاياويييا  و يييان الرجيييال ويييو المدييييذ اليييء  ييييأت  ليل يييم 

 ة جديدي طاوري ل يق
 يراخش)يشوع بن 

(2:2-1) 
 27 - 2:  2سيراخ  "
 كل حكمة فهي من الرب و ال تزال معه الى االبد. -2 
من يحصي رمل البحار و قطار المطر و ايام الدهر و من يمسح سمك السماء و  -1 

 رحب االرض و الغمر.
 و من يستقصي الحكمة التي هي سابقة كل شيء. -3 
 ء حيزت الحكمة و منذ االزل فهم الفطنة.قبل كل شي -1 
 ينبوع الحكمة كلمة اهلل في العلى و مسالكها الوصايا االزلية. -1 
 لمن انكشف اصل الحكمة و من علم دهائها. -2 
 لمن تجلب معرفة الحكمة و من ادرك كثرة خبرتها. -9 
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 واحد هو حكيم عظيم المهابة جالس على عرشه. -1 
 راها و احصاها. الرب هو حازها و -7 
و افاضها على جميع مصنوعاته فهي مع كل ذي جسد على حسب عطيته و قد  -20 

 منحها لمحبيه.
 مخافة الرب مجد و فخر و سرور و اكليل ابتهاج. -22 
 مخافة الرب تلذ للقلب و تعطي السرور و الفرح و طول االيام. -21 
 ة يوم موته.المتقي للرب يطيب نفسا في اواخره و ينال حظو  -23 
 محبة الرب هي الحكمة المجيدة. -21 
 و الذين تتراءى لهم يحبونها عند رؤيتهم لها و تاملهم لعظائمها. -21 
راس الحكمة مخافة اهلل انها تولدت في الرحم مع المؤمنين و جعلت عشها بين  -22 

 الناس مدى الدهر و ستسلم نفسها الى ذريتهم.
 ن معرفة.مخافة الرب هي عبادته ع -29 
 العبادة تحفظ القلب و تبرره و تمنح السرور و الفرح. -21 
 " المتقي للرب يطيب نفسا و ينال حظوة في يوم وفاته -27 

واهلل ويو . ورأس الحكمة مخافـة الـربوغ ال تريد اللرا  نتيجة اللطية  يءاخ لد   بح مة 
 فونر ووؤالل يسرحون مصدر  غ ح مة ويعطيها لمحبير  ووم الءين يطيعون وصاياه ويلا

  
 عظة ألبينا

أنبا شنوده رئيس  
 المتوحدين

  عظة ألبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين بركته المقدسة تكون معنا أمين ." 
يا للوه ين  نا نريد اآلن لن نس ت من يد  عقا  اهلل ونجد رحمة لمامر  ف نج س بالع يال 

ار، ونسيتش ءواتنيا عميا قيدمناه ل ميال  اليء  يليدمنا  غ ييوم منسيردين وحيدنا عنيد  مياغ النهي
)المال م لنا( ليصعده يلى الر  وليضاخ يءا انقضى ال ييغ وط يع النهار)ول يرم النيور( نسيتش 
ءواتنا وحدنا ونع م ما الء  قدمناه ل مال  المو غ بنيا ليصيعده يليى اهلل  وال ي ي  البتية ألن 

و  بيييراخ  قييد اعتمييد بادييم اآل  واالبيين والييروح  ييغ يندييان ء ييراخ  ييان لو لنثييى صييويراخ  ييان ل
القيييدس قيييد جعيييغ اهلل لييير مال ييياخ ميييو الخ بييير يليييى ييييوم وفاتييير، وليصيييعد يليييير  يييغ ييييوم لعمييياغ 
اإلندان المو غ بر )ال ي ية والنهارية( ليس ألن اهلل غيير عيارف بأعمالنيا    حا يا بيغ ألنير 

غ حييين في   ييغ م يان ع ييى ويو عيارف بهييا ل ثير  مييا ويو م تييو  لن عيني  الير  نيياظري  ي
صيييانع  ال ييير وفييياع   الليييير ينميييا المال  ييية ويييم ليييدام قيييد لقيييامهم ليييالم ال يييغ مييين لجيييغ 
الميي معين لوراثيية اللييال.    ف نليييتم موعظيية لبينييا القييديس لنبيييا  يينوده الييء  لنييار عقولنيييا 

 " وعيون ق وبنا بادم اآل  واالبن والروح القدس اإللر الواحد ِمين 
 يومياخ حتى نحيا ف  لوف الر  فنسرح  عن وجو  حدا  النسس
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 المزمور: 

(21:91,27) 
مبارك الرب إله إسرائيل الصانع العجائـب وحـده, مبـارك اسـم مجـده القـدوس إلـى األبـد " 

 " يكون يكون .الليلويا.
ل يم العييالم طياوراخ فيي  لحدين صييوري  = مبـارك الــرب إلــه إسـرائيل الصــانع العجائــب وحــده

ديت فيي  الحيياغ )عجا ي ( ولعيين األرض بدييب  اللطيية فت ييوه جمالهييا  وويو لعيين التينيية فيب
 وجال المديذ ليطهر الهي غ )لنا( 

  
 اإلنجيل: 

 (11-21:22)مر
 11 - 21:  22مر  "
 و في الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع. -21 
فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق و جاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء اليها  -23 

 يجد شيئا اال ورقا النه لم يكن وقت التين.لم 
فاجاب يسوع و قال لها ال ياكل احد منك ثمرا بعد الى االبد و كان تالميذه  -21 

 يسمعون.
و جاءوا الى اورشليم و لما دخل يسوع الهيكل ابتدا يخرج الذين كانوا يبيعون و  -21 

 حمام.يشترون في الهيكل و قلب موائد الصيارفة و كراسي باعة ال
 و لم يدع احدا يجتاز الهيكل بمتاع. -22 
و كان يعلم قائال لهم اليس مكتوبا بيتي بيت صالة يدعى لجميع االمم و انتم  -29 

 جعلتموه مغارة لصوص.
و سمع الكتبة و رؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه النهم خافوه اذ بهت الجمع  -21 

 كله من تعليمه.
 رج الى خارج المدينة.و لما صار المساء خ -27 
 و في الصباح اذ كانوا مجتازين راوا التينة قد يبست من االصول. -10 
 فتذكر بطرس و قال له يا سيدي انظر التينة التي لعنتها قد يبست. -12 
 فاجاب يسوع و قال لهم ليكن لكم ايمان باهلل. -11 
رح في البحر و ال يشك الني الحق اقول لكم ان من قال لهذا الجبل انتقل و انط -13 

 في قلبه بل يؤمن ان ما يقوله يكون فمهما قال يكون له.
 "  لذلك اقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فامنوا ان تنالوه فيكون لكم -11 

الموضوع ونا عن لعن  جري التين وتطهير الهي غ  فاهلل يريد تطهير ق   اإلنديان  فه يءا 
اّل دن عن   جري التين ونيبس ل قر طاوراخ، والح مة لن نلا  ف اهلل وي ون لنا ثمر وا 
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  طرح باكر من يوم االثنين من البصخة المقدسة:"  الطرح

ف  البدل ل م اهلل الدمال واألرض و ينها و ءا بروح فير وغطى الظ مة وللرم النور 
اليوم ل م وفرم بينهما بأدمال جديدي  ودع  النور نهاراخ ودع  الظ مة ليالخ  وفى ءل  

وءه جميعها بح مر وفهم رفيع  وفى اليوم الثان  ل م اهلل ج د الدمال وفصغ بين مياه 
ومياه  وبعد وءا ثبت اهلل المال الع و  دمال  وفى اليوم الثال  جمع المياه وثبت األرض 

فوم المياه وال مس والقمر و ثري النجوم ل قها اهلل ف  اليوم الرابع  والهوام والطير 
حيتان ال بار وحيوانات الحقغ ف  اليوم اللامس  ولجناس ال جر و رع الحقغ والع   وال

المثمر  وفى اليوم الدادس ل م اهلل الحيوان العظيم ِدم لوغ الب ر ومعينة لر من جدده  
ء راخ ولنثى  التدبير  وءان جع هما رؤدال ع ى جميع لعمالر  وءا تدبير اللالم ومؤدس 

 جده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر   غ الموجودات  ف نم
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا  

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 

 :من يوم االثنين من البصخة المقدسة الثالثةالساعة 
 النبوات:

 (30-10:1)إش
 30 - 10:  1اش  "
ويل للقائلين للشر خيرا و للخير شرا الجاعلين الظالم نورا و النور ظالما  -10 

 الجاعلين المر حلوا و الحلو مرا.
 ويل للحكماء في اعين انفسهم و الفهماء عند ذواتهم. -12 
 ويل لالبطال على شرب الخمر و لذوي القدرة على مزج المسكر. -11 
 اجل الرشوة و اما حق الصديقين فينزعونه منهم. الذين يبررون الشرير من -13 
لذلك كما ياكل لهيب النار القش و يهبط الحشيش الملتهب يكون اصلهم  -11 

كالعفونة و يصعد زهرهم كالغبار النهم رذلوا شريعة رب الجنود و استهانوا بكالم قدوس 
 اسرائيل.

ضربه حتى من اجل ذلك حمي غضب الرب على شعبه و مد يده عليه و  -11 
ارتعدت الجبال و صارت جثثهم كالزبل في االزقة مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده 

 ممدودة بعد.
فيرفع راية لالمم من بعيد و يصفر لهم من اقصى االرض فاذا هم بالعجلة ياتون  -12 

 رجوع للفهرس
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 سريعا.
 ليس فيهم رازح و ال عاثر ال ينعسون و ال ينامون و ال تنحل حزم احقائهم و ال -19 

 تنقطع سيور احذيتهم.
الذين سهامهم مسنونة و جميع قسيهم ممدودة حوافر خيلهم تحسب كالصوان و  -11 

 بكراتهم كالزوبعة.
لهم زمجرة كاللبوة و يزمجرون كالشبل و يهرون و يمسكون الفريسة و  -17 

 يستخلصونها و ال منقذ.
رض فهــوذا ظــالم يهــرون علــيهم فــي ذلــك اليــوم كهــدير البحــر فــان نظــر الــى اال  -30 

 "  الضيق و النور قد اظلم بسحبها
 ويالت لا رار

 27 - 21:  7ار  " (27-21:7)إر
من هو االنسان الحكيم الذي يفهم هذه و الذي كلمه فم الرب فيخبر بها لماذا  -21 

 بادت االرض و احترقت كبرية بال عابر.
لم يسمعوا لصوتي و لم فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها امامهم و  -23 

 يسلكوا بها.
 بل سلكوا وراء عناد قلوبهم و وراء البعليم التي علمهم اياها اباؤهم. -21 
لذلك هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل هانذا اطعم هذا الشعب افسنتينا و اسقيهم  -21 

 ماء العلقم.
السيف حتى  و ابددهم في امم لم يعرفوها هم و ال اباؤهم و اطلق وراءهم -22 

 افنيهم.
هكذا قال رب الجنود تاملوا و ادعوا النادبات فياتين و ارسلوا الى الحكيمات  -29 

 فيقبلن.
 و يسرعن و يرفعن علينا مرثاة فتذرف اعيننا دموعا و تفيض اجفاننا ماء. -21 
الن صـوت رثايـة سـمع مـن صـهيون كيـف اهلكنـا خزينـا جـدا الننـا تركنـا االرض  -27 

 " وا مساكنناالنهم هدم
 يرميال ينوح ع ى مصير األ رار رافض  التوبة 

  
 المزمور: 

(2:11,1) 
 " فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم الليلويا . "

المدييذ طهير  نيديتر ونحين صيرنا نيءو  لهيا = فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نـذهب
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  ر )ق بر( يءو  ل هي غ ف  فرح ف  فرح  و غ من تطهر وي 
  

 اإلنجيل: 
 (27-22:22)مر

 27 - 22:  22مر  "
فدخل يسوع اورشليم و الهيكل و لما نظر حوله الى كل شيء اذ كان الوقت قد  -22 

 امسى خرج الى بيت عنيا مع االثني عشر.
 و في الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع. -21 
ليها ورق و جاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء اليها فنظر شجرة تين من بعيد ع -23 

 لم يجد شيئا اال ورقا النه لم يكن وقت التين.
فاجاب يسوع و قال لها ال ياكل احد منك ثمرا بعد الى االبد و كان تالميذه  -21 

 يسمعون.
و جاءوا الى اورشليم و لما دخل يسوع الهيكل ابتدا يخرج الذين كانوا يبيعون و  -21 
 شترون في الهيكل و قلب موائد الصيارفة و كراسي باعة الحمام.ي
 و لم يدع احدا يجتاز الهيكل بمتاع. -22 
و كان يعلم قائال لهم اليس مكتوبا بيتي بيت صالة يدعى لجميع االمم و انتم  -29 

 جعلتموه مغارة لصوص.
اذ بهت الجمع  و سمع الكتبة و رؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه النهم خافوه -21 

 كله من تعليمه.
 "  و لما صار المساء خرج الى خارج المدينة -27 

ويي  اإلضيافة ع ييى ينجييغ بييا ر  ( 11ونيا )  اآليية األولييىويو متضيمن فييى انجييغ بييا ر، و 
ونيا النظيري نظيري ينيءار "= ولما جاء يسوع إلى أورشليم دخـل الهيكـل ونظـر الجميـعووي  "

لمعنيى لن اهلل قبيغ لن يضير  ينيءر  فالموضيوع األدادي  فس  الود طهر الهي غ بعنيف  وا
 .حذف آيات يبوسة التينةونا وو تطهير الهي غ، لءل  

  
  طرح الساعة الثالثة من يوم االثنين من البصخة المقدسة " الطرح

ف  ع ية يوم ال عانين لتى المديذ يلهنا يدوع المل . لارم المدينة مع تالميءه، فجاع 
ماخ   فرلى  جري تين من بعيد فأتى يليها يط   ثمراخ فيها فوجد ورقاخ بوير وقاغ لط   طعا

ثمر ف عنها فيبدت من لص ها  فتعج  جميع تالميءه وقالوا ل ر : لن  جري التين يبدت  
ضعوا اإليمان ف  ق وب م و غ  ئ يدمع من م وال تتعجبوا من  جري التين وءه ينها ب  مة 

 ان ف  ق وب م ييمان لنق تم وءا الجبغ من م انر  تعالوا  واحدي يبدت من لص ها  ف ءا
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وانظروا ليها الناس الجهاغ من  ان من  جري التين وءه، واصنعوا ثمري صالحة ل ر  ل   
تل صوا من ال رير، واصنعوا تربة ليها ال دالى ل   تنالوا الوسران، واغد وا وجوو م 

ا مصابيح م بالسضا غ لتضئ ع ي م ف  بدموع غ يري ف ن الدموع تمحى اآلثام ، لوقدو 
 الح م   تألم مع للي  وانظر الر   يف تألم عنا حتى يل صنا 

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا   
 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع لدمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 
 

 :صخة المقدسةمن يوم االثنين من الب السادسةالساعة 
 النبوات:

 (21-9:31)خر
 21 - 9:  31خر  "
 فقال الرب لموسى اذهب انزل النه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض مصر. -9 
زاغوا سريعا عن الطريق الذي اوصيتهم به صنعوا لهم عجال مسبوكا و سجدوا له  -1 

 مصر.و ذبحوا له و قالوا هذه الهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض 
 و قال الرب لموسى رايت هذا الشعب و اذا هو شعب صلب الرقبة. -7 
 فاالن اتركني ليحمى غضبي عليهم و افنيهم فاصيرك شعبا عظيما. -20 
فتضرع موسى امام الرب الهه و قال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك  -22 

 الذي اخرجته من ارض مصر بقوة عظيمة و يد شديدة.
كلم المصريون قائلين اخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال و يفنيهم عن لماذا يت -21 

 وجه االرض ارجع عن حمو غضبك و اندم على الشر بشعبك.
اذكر ابراهيم و اسحق و اسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك و قلت لهم  -23 

نها اكثر نسلكم كنجوم السماء و اعطي نسلكم كل هذه االرض الذي تكلمت عنها فيملكو 
 الى االبد.

 فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه. -21 
فانصرف موسى و نزل من الجبل و لوحا الشهادة في يده لوحان مكتوبـان علـى  -21 

 " جانبيهما من هنا و من هنا كانا مكتوبين
مودييى المل يي. )ونييا وييو رميي  ل مديييذ( اليييء  نيي غ ميين الجبييغ )الدييمال( وب ييساعتر لنقيييء 

الء  تنجس بعبادي العجغ من غض  اهلل  ولتيى لهيم بالوصيايا حتيى لن مين يديمع ال ع  
لها يحيا  فهو رم  ل مدييذ اليء  لتيى ليطهير الهي يغ )ال نيدية( وينقيء الب يرية مين غضي  

 اهلل ومن يدمع ل مديذ يحيا 

 رجوع للفهرس
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 حكمة سليمان
(2:2-7) 

 7 - 2: 2الحكمة  "
 الرب خيرا و التمسوه بقلب سليم.احبوا العدل يا قضاة االرض و اعتقدوا في  -2 
 فانما يجده الذين ال يجربونه و يتجلى للذين ال يكفرون به. -1 
 الن االفكار الزائغة تقصي من اهلل و اختبار قدرته يثقف الجهال. -3 
 ان الحكمة ال تلج النفس الساعية بالمكر و ال تحل في الجسد المسترق للخطية. -1 
وس يهرب من الغش و يتحول عن االفكار السفيهة و ينهزم الن روح التاديب القد -1 

 اذا حضر االثم.
ان روح الحكمة محب لالنسان فال يبرئ المجدف مما نطق الن اهلل ناظر لكليتيه  -2 

 و رقيب لقلبه ال يغفل و سامع لفمه.
 الن روح الرب مال المسكونة و واسع الكل عنده علم كل كلمة. -9 
 يه ناطق بسوء و ال ينجو من القضاء المفحم.فلذلك ال يخفى عل -1 
لكن سيفحص عن افكار المنافق و كل ما سـمع مـن اقوالـه يبلـغ الـى الـرب فـيحكم  -7 

 " على اثامه
المديذ طهر وي  نا ول ين حتيى نديتمر طياورين ع ينيا لن نلياف اهلل ونديتمع لوصياياه وال 

 يكفرون به. ألن الفكر الشـرير فإنما يجده الذين ال يجربونه, ويتجلى للذين الن سر بر  
 .يبعدهم عن اهلل

  
 المزمور: 

(1:211) 
 " ألن هناك صعدت القبائل قبائل الرب شهادة إلسرائيل يعترفون السم الرب الليلويا . "

بعيد لن طهير  ألن هناك صعدت القبائل, قبائل الرب شهادة إلسرائيل يعترفون إلسم الـرب
رح يعبدون اهلل  والمديذ طهر  نيدتر ونحن نءو  ف  فرح الر  الهي غ تأت  القبا غ ف  ف

ل عبادي ونا   عموماخ يءا وجدت الطهاري يوجد السرح  فآدم قبغ دقوطر  ان ف  جنة عيدن، 
 وعدن تعن  البهجة 

  
 اإلنجيل: 

 (29-23:1)يو
 29 - 23:  1يو  "
 و كان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم. -23 
 في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا و غنما و حماما و الصيارف جلوسا.و وجد  -21 
فصنع سوطا من حبال و طرد الجميع من الهيكل الغنم و البقر و كب دراهم  -21 

 الصيارف و قلب موائدهم.
 و قال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ههنا ال تجعلوا بيت ابي بيت تجارة. -22 
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 " كتوب غيرة بيتك اكلتنيفتذكر تالميذه انه م -29 
 ، والدوط ف  يد المديذ وو التجار  ليطهر بها حياتنا   عن تطهير الهي غ

  
 طرح الساعة السادسة من يوم االثنين من البصخة المقدسة:"  الطرح

يا لهءه الجداري الت  صنعتها يا  ع  يدرا يغ لوغ ميالد اهلل ووءه البالدي الت  من  هنت  
وموضع الط بة صيرتموه موضعاخ اللطية ومد ناخ ل صو. ومجتمعاخ يء بيت الصالي 

ل عجوغ واللراف ولباعة الحمام والصيارفة  ما وو وءا الربذ المم ول من  غ نجادة ووءا 
الظ م الء  صنعتموه، لما نظر ابن اهلل بيت لبير ووءه   ها تصنع فير، ألنهم صيروه 

اري ، فألرم البقر والونم معها  راد  باعة مد ناخ ل صو. اللاطسين والظ مة وبيت التج
الحمام وموا د الصيارفة ق بها وبدد دراومهم، ف ما نظر تالميءه يلى وءا ع موا لنر و ءا وو 

م تو  ألج ر لن غيري بيت  ل  تن ، ف هءا صنع و ءا بوير لوف  د طان  دا م ف  
قد جهغ، لءل  ادتترت الدمال وع ى األرض ولوف  يا ر   ع ع الجباغ  لما يدرا يغ ف

 عنر معونتر   
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا   

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 

 :من يوم االثنين من البصخة المقدسة التاسعةالساعة 
 النبوات:

 (11:3-21:1)تك
 11:  3 - 21:  1تك  "

 1تك  
 و اخذ الرب االله ادم و وضعه في جنة عدن ليعملها و يحفظها. -21 
 و اوصى الرب االله ادم قائال من جميع شجر الجنة تاكل اكال. -22 
 و اما شجرة معرفة الخير و الشر فال تاكل منها النك يوم تاكل منها موتا تموت. -29 
 فاصنع له معينا نظيره. و قال الرب االله ليس جيدا ان يكون ادم وحده -21 
و جبل الرب االله من االرض كل حيوانات البرية و كل طيور السماء فاحضرها  -27 

 الى ادم ليرى ماذا يدعوها و كل ما دعا به ادم ذات نفس حية فهو اسمها.
فدعا ادم باسماء جميع البهائم و طيور السماء و جميع حيوانات البرية و اما  -10 

 ينا نظيره.لنفسه فلم يجد مع

 رجوع للفهرس
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فاوقع الرب االله سباتا على ادم فنام فاخذ واحدة من اضالعه و مال مكانها  -12 
 لحما.

 و بنى الرب االله الضلع التي اخذها من ادم امراة و احضرها الى ادم. -11 
فقال ادم هذه االن عظم من عظامي و لحم من لحمي هذه تدعى امراة النها من  -13 

 امرء اخذت.
 يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و يكونان جسدا واحدا. لذلك -11 
 و كانا كالهما عريانين ادم و امراته و هما ال يخجالن. -11 

 3تك  
و كانت الحية احيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب االله فقالت للمراة  -2 

 احقا قال اهلل ال تاكال من كل شجر الجنة.
 للحية من ثمر شجر الجنة ناكل. فقالت المراة -1 
و اما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال اهلل ال تاكال منه و ال تمساه لئال  -3 

 تموتا.
 فقالت الحية للمراة لن تموتا. -1 
بل اهلل عالم انه يوم تاكالن منه تنفتح اعينكما و تكونان كاهلل عارفين الخير و  -1 

 الشر.
جرة جيدة لالكل و انها بهجة للعيون و ان الشجرة شهية للنظر فرات المراة ان الش -2 

 فاخذت من ثمرها و اكلت و اعطت رجلها ايضا معها فاكل.
فانفتحت اعينهما و علما انهما عريانان فخاطا اوراق تين و صنعا النفسهما  -9 

 مازر.
دم و و سمعا صوت الرب االله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبا ا -1 

 امراته من وجه الرب االله في وسط شجر الجنة.
 فنادى الرب االله ادم و قال له اين انت. -7 
 فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت الني عريان فاختبات. -20 
 فقال من اعلمك انك عريان هل اكلت من الشجرة التي اوصيتك ان ال تاكل منها. -22 
 عي هي اعطتني من الشجرة فاكلت.فقال ادم المراة التي جعلتها م -21 
 فقال الرب االله للمراة ما هذا الذي فعلت فقالت المراة الحية غرتني فاكلت. -23 
فقال الرب االله للحية النك فعلت هذا ملعونة انت من جميع البهائم و من  -21 

 جميع وحوش البرية على بطنك تسعين و ترابا تاكلين كل ايام حياتك.
وة بينك و بين المراة و بين نسلك و نسلها هو يسحق راسك و انت و اضع عدا -21 
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 تسحقين عقبه.
و قال للمراة تكثيرا اكثر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اوالدا و الى رجلك يكون  -22 

 اشتياقك و هو يسود عليك.
و قال الدم النك سمعت لقول امراتك و اكلت من الشجرة التي اوصيتك قائال ال  -29 

 ها ملعونة االرض بسببك بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك.تاكل من
 و شوكا و حسكا تنبت لك و تاكل عشب الحقل. -21 
بعرق وجهك تاكل خبزا حتى تعود الى االرض التي اخذت منها النك تراب و الى  -27 

 تراب تعود.
 و دعا ادم اسم امراته حواء النها ام كل حي. -10 
 دم و امراته اقمصة من جلد و البسهما.و صنع الرب االله ال -12 
و قال الرب االله هوذا االنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير و الشر و االن  -11 

 لعله يمد يده و ياخذ من شجرة الحياة ايضا و ياكل و يحيا الى االبد.
 فاخرجه الرب االله من جنة عدن ليعمل االرض التي اخذ منها. -13 
ن و اقـام شـرقي جنـة عـدن الكـروبيم و لهيـب سـيف متقلـب لحراسـة فطرد االنسا -11 

 " طريق شجرة الحياة
اهلل صنع  غ  ئ را عاخ آلدم، ليعيش ف  جنية السيرح  ول نهميا ديقطا و يان ج الوميا الطيرد 

 من فردوس النعيم لعدم طاعتهما الوصية  فطاعة الوصية و  الطريم إلدتعادي السرح 
 1 - 2:  10اش "  (1-2:10)إش

 عزوا عزوا شعبي يقول الهكم. -2 
طيبوا قلب اورشليم و نادوها بان جهادها قد كمل ان اثمها قد عفي عنه انها قد  -1 

 قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها.
 صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيال اللهنا. -3 
يصير المعوج مستقيما و العراقيب  كل وطاء يرتفع و كل جبل و اكمة ينخفض و -1 

 سهال.
 " فيعلن مجد الرب و يراه كل بشر جميعا الن فم الرب تكلم -1 

عزوهــا بييأن طريييم السييرح ظهيير بتجدييد المديييذ وفييداؤه ع ييى الصيي ي    عــزوا عــزوا شــعبي
 بعد الطرد من الجنة ُءغ  اإلندان = ألنه قد كثر ذلها

المدييذ لتيى ألجيغ ويءا  فيالروح القيدس اليء  = مهدوا سبل إلهنا. يصير المعـوج مسـتقيماً 
 صار يد ن فينا، صار يقودنا ل توبة 

 7 -2:  2ام  " (7-2:2)أم
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 امثال سليمان بن داود ملك اسرائيل. -2 
 لمعرفة حكمة و ادب الدراك اقوال الفهم. -1 
 لقبول تاديب المعرفة و العدل و الحق و االستقامة. -3 
 الشاب معرفة و تدبرا. لتعطي الجهال ذكاء و -1 
 يسمعها الحكيم فيزداد علما و الفهيم يكتسب تدبيرا. -1 
 لفهم المثل و اللغز اقوال الحكماء و غوامضهم. -2 
 مخافة الرب راس المعرفة اما الجاهلون فيحتقرون الحكمة و االدب. -9 
 اسمع يا ابني تاديب ابيك و ال ترفض شريعة امك. -1 
 " مة لراسك و قالئد لعنقكالنهما اكليل نع -7 

والحكمـة تعطـي لمـن ال نجد ف  اإلنجيغ المديذ يجي  بح مية  وونيا نديمع عين الح مية  
 .الحكمة واألدب يحتقرهما المنافقونلما رؤدال ال هنة فصاروا بال ح مة  . شر فيهم

 )وصايا ال نيدة( وال ترفض مشورة أمكوصايا اهلل  = إسمع يا إبني تأديب أبيك
  

 زمور: الم
(1:21,1) 

هلل مخلصـنا يـا رجـاء جميـع أقطـار األرض )جملـة( طـوبى لمـن اخترتـه ااستجب لنـا يـا " 
 " وقبلته ليسكن في ديارك إلى األبد الليلويا.

عطنا وءه الح مة  فالمدييذ طهير وي  ير ل  ق وبنيا وصيار = إستجب لنا يا اهلل مخلصنا وا 
إخترتـه وقبلتـه ليسـكن فـي ديـارك إلـى  طوبى لمـنيد ن فينا روح الح مة، الروح القيدس  

ــد ميين يلتيياره وقب يير فهييو قييد طهييره، ويديي ن فيي  ال نيديية ع ييى األرض ثييم فيي  لمجيياد = األب
 األبدية 

  
 اإلنجيل: 

 (19-13:12)مت
 19 - 13:  12مت  "
و لما جاء الى الهيكل تقدم اليه رؤساء الكهنة و شيوخ الشعب و هو يعلم  -13 

 هذا و من اعطاك هذا السلطان. قائلين باي سلطان تفعل
فاجاب يسوع و قال لهم و انا ايضا اسالكم كلمة واحدة فان قلتم لي عنها اقول  -11 

 لكم انا ايضا باي سلطان افعل هذا.
معمودية يوحنا من اين كانت من السماء ام من الناس ففكروا في انفسهم  -11 

 نوا به.قائلين ان قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤم
 و ان قلنا من الناس نخاف من الشعب الن يوحنا عند الجميع مثل نبي. -12 
فاجابوا يسوع و قالوا ال نعلم فقال لهم هو ايضـا و ال انـا اقـول لكـم بـاي سـلطان  -19 
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 " افعل هذا
ديؤاغ رؤدييال ال هنيية عيين بييأ  ديي طان يطهيير المديييذ الهي ييغ  والمديييذ يجييي  بدييؤاغ عيين 

لمعنيى لنير ليو يديتجبتم لمعموديية يوحنيا ونيداله بالتوبية إلنستحيت لعيين م معمودية يوحنيا  وا
وعييرفتم لننييي  ميين الديييمال ودييي طان  دييماو  ولن يوحنيييا  ييهد لييي   ول ييين الدييؤاغ  يييان فيييير 

 يحرام لهم بدب  عنادوم ولبثهم، فسقدوا األمغ ف  التطهير الء  جال المديذ يعم ر 
  

 االثنين من البصخة المقدسة:طرح الساعة التاسعة من يوم  "  الطرح
بيدي  ال تين بال عي  يا ر  ل قتن  و ينتن  مضي ا  القرم   )الثو  الم ين( وووبت ل  

نعيم السردوس وثمر ل جار لعطيتر ل  ينعاما، منحتن  ع ي د طان  ع ى  غ الل يقة 
اخ من الت  تحت الدمال وجع ت دا ر األ يال دون جنس الهوام والوحوش، ولم تعو ن   ي 

لهى    ال رامة وجع ت  غ  ئ يلضع ل ، ولوصيتن  وصية فلالستها يا ربى وا 
 )مرد( لدأل  ليها الصالذ لن تصنع مع  رحمة  عظيم رحمت    

رايت  يا ِدم  ا ناخ وحد  و غ  ئ غير مسرد فج بت ل  واحدي من عظام    به  
ءا ود طت  ع يها ومثال ، وق ت ال يحدن لن ت ون وحد ، فاوتممت ب  وفع ت ل  و

وع ى جميع المد ونة    ت ون تحت د طان  فأطعتها وتر ت لوامر  ورفضت قول  
 ووصايا  

 )مرد( لدأل  ليها الصالذ لن تصنع مع  رحمة  عظيم رحمت  
لء ر يا ر  لنن  ترا  و مثغ الع   الء  ف  الحقغ لعطيتن  يا ربى ع ي قوت  

ها ف يف صرت ملالسا لوصيت ، وادتظ مت فتناقصت حقارت    جري واحدي لوصيت  عن
المرلي وءه الت  لم لوصها مث  ، فأطعتها ورفضت  الم  والتسيت ف  ال جر    ال 

 لرا  
 )مرد( لدأل  ليها الصالذ لن تصنع مع  رحمة  عظيم رحمت  

وف رت ف  الع ويات لعنى األلووية ولن  تصير لالقاخ مثغ ديد ، وبثمري ال جري ع مت 
ل ر لتصير يلهاخ يا ِدم لين وو المجد الء   ان ل ، تعريت من الح ة الت  اللير وا

للبدت  يياوا، وللءت الورم من ال جر ودترت عورت  من وجه ، لع مت  لنن  ل قت  
 وعرفت  قبغ لن ت ون 

 )مرد( لدأل  ليها الصالذ لن تصنع مع  رحمة  عظيم رحمت  
م وصايا ، وو ءا لع مت  عن وءه دبقت فألبرت  من لوغ األمر، د مت يلي   ال

ال جري من دون جميع ال جر الء  ف  السردوس، وءه الت  ف  ثمرتها مراري الموت ولن  
ين ل  ت منها فموتاخ تموت، ولنا لم لدع  جاوالخ بغ لع مت  قبغ لن ي ون وءا ، فأم ت 
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 دمع  لطعتها  ءل  دأج   ع ي  العقوبة 
 ع مع  رحمة  عظيم رحمت  )مرد( لدأل  ليها الصالذ لن تصن

يا ِدم لنت ترا  ودأرد  يلى الترا  عوض األعماغ الت  تجادرت ع يها، ولنت يا حوال 
لماءا صنعت و ءا ولالست وصايا ؟ ليس مال  ت  م مع  وال طا ر من الجو  بغ وحش 

ثعبان بطبيعتر فدمعت منر م ورتر  ف ثيري و  األح ان الت  ت ون ل  والتنهد والنوح 
عظيمان ودأقيم عداوي بين  وبين الحية وبين ند   وند ها يلى انقضال الدوور، فهو ال

 يرصد عق  ند   وند   يدحم رلدر 
 ) مرد ( لتدأل  ليها الصالذ لن تصنع مع  رحمة  عظيم رحمت   

ثم دعا المل . الحية ولعنها مع طبيعتها ، وقاغ م عونة لنت من بين جميع الوحوش 
وترا  األرض ي وون ل  طعاما من لجغ ان  صرت   ا ، فوجد وع ى بطن  تدعين 

العدو مد نا في  وصرت بيتا ل  رير ومن لجغ لن الرجغ لماغ دمعر يلي  فاألرض   ها 
 م عونة معر  

 )مرد( لدأل  ليها الصالذ لن تصنع مع  رحمة  عظيم رحمت  
جغ لن  دمعت ولما الرجغ الء  وو ِدم لوغ من د ن ف  السردوس   فقاغ لر من ل

المرلت  لعنت األرض بأعمال   وتعيش يا ِدم ح ين الق   واألرض تنبت ل  حد اخ 
و و اخ ثم قاغ لحوال دت دين البنين باألح ان والتنهد، وترجعين يلى بع   ووو يتد ط ع ي  

 وال ت ون ل  راحة ف  حيات  
 )مرد( لدأل  ليها الصالذ لن تصنع مع  رحمة  عظيم رحمت  

الر  ووءا ِدم صار  واحد منا يعرف اللير وال ر فال لتر ر ف  السردوس ل ال  ثم قاغ
يمد يمينر ويأ غ من  جري الحياي، فألرم ِدم وامرلتر من فردوس النعيم وجعغ  اروبيم 

 وديف نار لحرادة با  السردوس 
 )مرد( لدأل  ليها الصالذ لن تصنع مع  رحمة  عظيم رحمت  

لى لين لور  من وجه  ين صعدت يلى لع ى الدموات لو يلى لين لءو  من روح  و  ا 
يلى األما ن الدس ية لجد  ونا ، فمضى ِدم يلى م ان لدسغ لمام با  السردوس لتحر  
ف  األرض يأ غ ثمرتها عندما  ان ف  لديعة المضغ، و ت  ع ى ِدم وحوال  تا  رم 

 العبودية ألنر تبع وواه وو وبنوه   هم يلى  ماغ الدوور 
 رد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا  )م

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 رجوع للفهرس 
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 :من يوم االثنين من البصخة المقدسة الحادية عشرالساعة 
 النبوات:

 (3-2:10)إش
 3 - 2:  10اش  "
طلقتها او من هو من غرمائي الذي هكذا قال الرب اين كتاب طالق امكم التي  -2 

 بعته اياكم هوذا من اجل اثامكم قد بعتم و من اجل ذنوبكم طلقت امكم.
لماذا جئت و ليس انسان ناديت و ليس مجيب هل قصرت يدي عن الفداء و هل  -1 

ليس في قدرة لالنقاذ هوذا بزجرتي انشف البحر اجعل االنهار قفرا ينتن سمكها من 
 ت بالعطش.عدم الماء و يمو 

 "  البس السماوات ظالما و اجعل المسح غطاءها -3 
بســبب أثــامكم اهلل ال يريييد لن يط ييم  ييعبر ل  يسصيي هم عنيير، ل يين بدييب  لطاييياوم يسعييغ  

هـوذا ثيم نيرى غضي  اهلل ع يى الرؤديال وع يى اليهيود اليءين قياوموا المدييذ  . طلقت أمكم
 .بغضبي أنشف البحر. أصير األنهار قفاراً 

 ن شيراخيشوع ب
(11:2-10) 

 10 - 11:  2سيراخ  "
 اصل الحكمة مخافة الرب و فروعها طول االيام. -11 
 في زخائر الحكمة العقل و العبادة عن معرفة اما عند الخطاة فالحكمة رجس. -12 
 مخافة الرب تنفي الخطيئة. -19 
 غضب االثيم ال يمكن ان يبرر الن وقر غضبه يسقطه. -11 
 ناة يصبر الى حين ثم يعاوده السرور.الطويل اال  -17 
 العاقل يكتم كالمه الى حين و شفاه المؤمنين تثني على عقله. -30 
 في زخائر الحكمة امثال المعرفة. -32 
 اما عند الخاطئ فعبادة اهلل رجس. -31 
 يا بني ان رغبت في الحكمة فاحفظ الوصايا فيهبها لك الرب. -33 
 هما مخافة الرب و الذي يرضيه. فان الحكمة و التاديب -31 
 هو االيمان و الوداعة فيغمر صاحبهما بالكنوز. -31 
 ال تعاص مخافة الرب و ال تتقدم اليه بقلب و قلب. -32 
 ال تكن مرائيا في وجوه الناس و كن محترسا لشفتيك. -39 
 ال تترفع لئال تسقط فتجلب على نفسك الهوان. -31 
 يصرعك في المجمع. و يكشف الرب خفاياك و -37 
 " النك لم تتوجه الى مخافة الرب لكن قلبك مملوء مكرا -10 

واليهيود لييم يليافوه فسقييدوا ح مييتهم وبصييرتهم ف ييم يعرفييوا = أصــل الحكمــة هــي مخافــة الــرب
 المديذ 
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 عظة ألبينا

أنبا شنوده رئيس  
 المتوحدين

 + عظة ألبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين: "
جييد لعميياغ نلالهييا صييالحة ول نهييا ردي يية عنييد اهلل، وءليي  لننييا نتواضييى عيين بعضيينا قييد تو 

بعضا فنلطئ ف  المواضع المقددة  ألن الر  لم يورس ف  السيردوس األ يجار الصيالحة 
والوير الصالحة بغ غردر من األ جار الصالحة فقيط  وليم يويرس فيير ل يجاراخ غيير مثميري 

والنيياس لنسدييهم الييءين جع هييم ونييا  عنييدما لييالسوا لييم لو ردي يية الثميير، وليييس وييءا فقييط بييغ 
يحيييتم هم بيييغ لليييرجهم منييير  فمييين ويييءا اع ميييوا ليهيييا اإلليييوي األحبيييال ينييير ال يجييي  لن نميييا 
مدييا ن اهلل المقدديية ميين النيياس األ ييرار والصييالحين   مييا فيي  العييالم المم ييول ميين اللطيياي 

 هم فيها بغ يلرجهم  لنا لعرف والظالمين والقديدين واألنجاس ول ن الءين يلط ون ال يتر 
لن األرض   هييا ويي  ل يير   فيي ءا  ييان بيتيير  بيياق  األرض فمييا ويي  مي تيير يءن ع ييى غيييره  
ف ن  نت ولنا ال اون لعمغ ال ر  ميا يسع ير األ يرار ع يى األرض فيال يحيم لي  لن لدعيى 

لحداخ لن يميا  اوناخ ألنر مراراخ  ثيري نلطئ وال نعرف  يف ندين لنسدنا بما نقوغ  ال يتجرل 
بيت  قءاري يال يءا رلى من  التهاون، وال حجيا  الم ي  يتجيرلون لن ييدل وا ب يغ ينديان يليى 
بيتيير ميين الحييافظين مراديييمر والملييالسين لهييا يال بييأمره ومتييى عم ييوا بلييالف ءليي  يعيياقبون  

م اآل  ف نلتم موعظة لبينا القديس العظيم األنبا  نوده الء  لنار عقولنا وعيون ق وبنا باد
 "  واالبن والروح القدس اإللر الواحد ِمين 

طالمييا لن اهلل ال يرضييى بال يير، فال نيديية ع يهييا لن تطهيير نسدييها ب دييتمرار بييأن تحييرم ميين 
  ر تها اللطاي، ولو فعغ اليهود ما  انوا قد رفضوا المديذ وواجوا ع ير 

  
 المزمور: 

(3:23,1) 
ني لئال أنام في الموت, لئال يقول عـدوي إنـي أنظر واستجب لي يا ربى والهي, أنر عي "

 " قد قويت عليه الليلويا.
ستجب لي فهيم  لئال يقول عـدوي أنـي قـد قويـت عليـهبدب  ويام اليهود ع يير  = أنظر واا

 لرادوا قت ر 
  

 اإلنجيل: 
 (17-12:1)يو

 17 - 12:  1يو  "
 ت الى االبد.الحق الحق اقول لكم ان كان احد يحفظ كالمي فلن يرى المو  -12 
فقال له اليهود االن علمنا ان بك شيطانا قد مات ابراهيم و االنبياء و انت تقول  -11 

 ان كان احد يحفظ كالمي فلن يذوق الموت الى االبد.
 العلك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات و االنبياء ماتوا من تجعل نفسك. -13 
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شيئا ابي هو الذي يمجدني الذي  اجاب يسوع ان كنت امجد نفسي فليس مجدي -11 
 تقولون انتم انه الهكم.

و لستم تعرفونه و اما انا فاعرفه و ان قلت اني لست اعرفه اكون مثلكم كاذبا  -11 
 لكني اعرفه و احفظ قوله.

 ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى و فرح. -12 
 يم.فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد افرايت ابراه -19 
 قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. -11 
فرفعوا حجارة ليرجموه اما يسوع فاختفى و خرج من الهيكل مجتازا في وسطهم و  -17 

 "  مضى هكذا
ونييا نييرى ويييام اليهييود ع ييى المديييذ ألنهييم لييم يحسظييوا  ييالم اهلل فسقييدوا رؤيييتهم ولييم يعرفييوا 

ا قت يير  ووييءا يييدغ ع ييى منتهيي  العميي  وعييدم اإلدرا  وءليي  نييات  للطايييا المديييذ بييغ حيياولو 
عيييرف المدييييذ )مثيييغ نيقوديميييوس لميييا مييين تطهييير وقبيييغ تطهيييير اهلل لييير ي ثييييري تميييا الق ييي   

 (8:5والتالميء والردغ الدبعين( فطوبى ألنقيال الق   ألنهم يعاينون اهلل )مت
  

  الثنين من البصخة المقدسة:طرح الساعة الحادية عشر من يوم ا "  الطرح
ليها النور الحقيق  الء  يض ل ل  غ المالئ  غ م ان ف  المد ونة لعنى يدوع النور 
الحقيق  الء  يض ل لجميع األمم ما لال اليهود ف نهم لم يقتربوا من وءا النور ليتأم وه، 

لجهاغ ولظهر فيهم دره قا الخ، من يؤمن بر ال يموت يلى األبد، ادمعوا  يف لن ا
وملالس  الناموس قالوا لن معر  يطان يلرم ال ياطين، يبراويم مات واألنبيال ليضاخ 

ف يف ال يموت الء  يؤمن ب ، ين لنا مجدت نسد  ف يس مجد   ي اخ، ل  من يمجدن ، 
للع   لعظم من لبينا يبراويم ومن ند ر الءين ءاقوا الموت لم ي ن ل  لمدون دنة من 

اويم  من يصدق ؟ قاغ المل . الحم لنر قا م من قبغ لن ي ون ال مان فهغ رليت يبر 
يبراويم، نعم ليضاخ نؤمن مع ر ال عو  الجديدي ونواظ  ع ى وصاياه ف  لفواونا ونعترف 
من عمم ق وبنا بال  مة الحقيق  الء  لضابط ال غ لن الصالذ  ا ن منء البدل مع الروح 

ين يثماخ الملالسين األبنال المرءولين، فجحدوا القدس المع ى، لم ي غ يلبر الجهاغ المم و 
وءه النعمة العظيمة والعجا   الج ي ة الت  لظهروا فيهم، لم يسهموا لنر وو مل صهم  ما 

 قاغ األنبيال، فجحدوه ولم يقب وه ورفضوه وصاروا بوير يلر 
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا  

 " مجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر )مرد قب  ( ف ن
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 يـــوم الثـــالثاء

 ليلة الثالثاء
 موضوع ليلة الثالثاء هو إنذرارات لليهود ورؤسائهم بالهالك والخراب بسبب موقفهم من المسيح.

 :الساعة األولى من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة
 النبوات:

 (2-2:2)زك
 2 - 2:  2زك  "
في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى زكريا بن برخيا  -2 

 بن عدو النبي قائال.
 قد غضب الرب غضبا على ابائكم. -1 
فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب  -3 

 الجنود.
نبياء االولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا ال تكونوا كابائكم الذين ناداهم اال  -1 

عن طرقكم الشريرة و عن اعمالكم الشريرة فلم يسمعوا و لم يصغوا الي يقول رب 
 الجنود.

 اباؤكم اين هم و االنبياء هل ابدا يحيون. -1 
ــاءكم  -2  ــدرك اب ــم ت ــاء افل ــدي االنبي ــي اوصــيت بهــا عبي و لكــن كالمــي و فرائضــي الت

 " ا كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا كطرقنا و كاعمالنا كذلك فعل بنافرجعوا و قالو 
م الردي ة فيرجع يليهم الر  هنسس موضوع اإلنجيغ ووو ح  اليهود ع ى الرجوع عن طريق

فالنهاية ال غ يميوت واألنبييال ليضياخ مياتوا، ل ين المهيم . إرجعوا إلّى أرجع إليكمباللال.  
  وت وو   مة اهلل الحية الباقية  ومن يدمع يل . لين يءو   غ واحد  الء  ال يم

  
 المزمور: 

(9:21,2) 
ــه الهــي ومخلصــي "  ــه معــونتي ورجــائي هــو بــاهلل, ألن ــإلهي إل خالصــي ومجــدي همــا ب

 " ناصري فال أتزعزع أبدًا الليلويا
خالصـي ومجـدي  ان دؤاغ لحدوم ل مدييذ في  اإلنجييغ "لق ييغ ويم اليءين يل صيون" واليرد 

ف يغ مين يت يغ ع يى اهلل ي يون  ي, إلـه معـونتي ورجـائي هـو بـاهلل.. فـال أتزعـزع.هما بإله
 ثابتاخ  بغ ال يم ن اللال. دوى بمعونتر 

  
 اإلنجيل: 

 (30-13:23)لو
 30 - 13:  23لو  "
 فقال له واحد يا سيد اقليل هم الذين يخلصون فقال لهم. -13 

 رجوع للفهرس
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ول لكم ان كثيرين سيطلبون ان اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق فاني اق -11 
 يدخلوا و ال يقدرون.

من بعدما يكون رب البيت قد قام و اغلق الباب و ابتداتم تقفون خارجا و  -11 
 تقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا يجيب و يقول لكم ال اعرفكم من اين انتم.

 شوارعنا.حينئذ تبتدئون تقولون اكلنا قدامك و شربنا و علمت في  -12 
 فيقول اقول لكم ال اعرفكم من اين انتم تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم. -19 
هناك يكون البكاء و صرير االسنان متى رايتم ابراهيم و اسحق و يعقوب و  -11 

 جميع االنبياء في ملكوت اهلل و انتم مطروحون خارجا.
الجنوب و يتكئون في  و ياتون من المشارق و من المغارب و من الشمال و -17 

 ملكوت اهلل.
 " و هوذا اخرون يكونون اولين و اولون يكونون اخرين -30 

يطــرد ليينل . وميين ال يسعييغ نــدخل مــن البــاب الضــيق نصيييحة ر  المجييد ل يهييود ولنييا لن 
 .خارجاً 

  
 طرح الساعة األولى من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة: " الطرح

يره يلى لور  يم مع لواصر فقاغ لر واحد من الجمع يا ر  ين مل صنا الصالذ جعغ مد
لق ي ون وم الءين يل صون، فأجابر مل صنا قا الخ احرصوا ع ى الدلوغ من البا  الضيم 

ل ال تأتوا وتقرعوا البا  وتقولون يا ر  افتذ لنا فيجي  وو من الدالغ قا الخ ين  ال 
ع   اإلثم حي  ي ون الب ال وصرير لعرف م من لنتم اءوبوا عنى لارجاخ يا جميع فا

األدنان معاخ،  ثيرون من األمم يأتون من الم رم والمور  فيت  ون ف  حضن يبراويم 
وادحم ويعقو  ف  م  وت الدموات ولما لنتم فديطردون م لارجاخ وتتد ط ع ي م ِثام م، 

 فارجعوا عن طرق م الردية ل   تمحى عن م وسوات م 
 صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا )مرد بحر ( المديذ مل 

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 
 
 
 

 رجوع للفهرس
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 :من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة الثالثةالساعة 
 النبوات:

 (7-2:2)مال
 7 - 2:  2مال  "
 وحي كلمة الرب السرائيل عن يد مالخي. -2 
و قلتم بم احببتنا اليس عيسو اخا ليعقوب يقول الرب و احببت  احببتكم قال الرب -1 

 يعقوب.
 و ابغضت عيسو و جعلت جباله خرابا و ميراثه لذئاب البرية. -3 
الن ادوم قال قد هدمنا فنعود و نبني الخرب هكذا قال رب الجنود هم يبنون و انا  -1 

 لى االبد.اهدم و يدعونهم تخوم الشر و الشعب الذي غضب عليه الرب ا
 فترى اعينكم و تقولون ليتعظم الرب من عند تخم اسرائيل. -1 
االبن يكرم اباه و العبد يكرم سيده فان كنت انا ابا فاين كرامتي و ان كنت سيدا  -2 

فاين هيبتي قال لكم رب الجنود ايها الكهنة المحتقرون اسمي و تقولون بم احتقرنا 
 اسمك.

بحي و تقولون بم نجسناك بقولكم ان مائدة الرب تقربون خبزا نجسا على مذ -9 
 محتقرة.

و ان قربتم االعمى ذبيحة افليس ذلك شرا و ان قربتم االعرج و السقيم افليس  -1 
 ذلك شرا قربه لواليك افيرضى عليك او يرفع وجهك قال رب الجنود.

م قـال و االن ترضوا وجه اهلل فيتراءف علينـا هـذه كانـت مـن يـدكم هـل يرفـع وجهكـ -7 
 "  رب الجنود

 عتا  من الر  لهم، فهو لحبهم ولر  لعدالوم ووم يحتقروه 
  

 المزمور: 
(3:23,1) 

لهي أنر عيني لـئال أنـام فـي المـوت, أمـا أنـا فعلـى رحمتـك  " أنظر واستجب لي يا ربى واا
 " توكلت يبتهج قلبي بخالصك الليلويا

لهـي ستجب لي يا ربي واا مدييذ يء قيالوا لير وييرودس دييقت   ويءا ب ديان الدييد ال= أنظر واا
 )اإلنجيغ(

  
 اإلنجيل: 

 (31-32: 23لو)
 31 - 32:  23لو  "
في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج و اذهب من ههنا الن  -32 

 هيرودس يريد ان يقتلك.
ا فقال لهم امضوا و قولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج شياطين و اشفي اليوم و غد -31 
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 و في اليوم الثالث اكمل.
بل ينبغي ان اسير اليوم و غدا و ما يليه النه ال يمكن ان يهلك نبي خارجا عن  -33 

 اورشليم.
يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها كم مرة اردت ان  -31 

 اجمع اوالدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و لم تريدوا.
هــوذا بيــتكم يتــرك لكــم خرابــا و الحــق اقــول لكــم انكــم ال تروننــي حتــى يــاتي وقــت  -31 

 " تقولون فيه مبارك االتي باسم الرب
، ووييو ينييءار ل ييغ ميين يييرفض المديييذ ودعوتيير   هــوذا بيــتكم يتــرك لكــم ينييءار بلييرا  ِته

 ن يقت ر ألنهم يحتقروه  ما جال ف  النبوي، ولرادوا قت ر  ما لراد ويرودس ل= خراباً 
  

 طرح الساعة الثالثة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة:"  الطرح
ف  ءل  اليوم جاله قوم وللبروه عن ويرودس الم   قا  ين يا مع م للرم من وهنا ف ن 
ويرودس المارم يريد قت   فأجا  وقاغ ل ء  قاغ امض وقغ لهءا الثع   ال رير ين  

وفى اليوم اآلت  فقد  ت  لنر ال يه   نب  لارجاخ عن  ل مغ  سال  ثيرين اليوم وغداخ 
لور  يم  يا لور  يم يا لور  يم يا قات ة األنبيال وراجمة المرد ين،  م من مري لردت لن 

لجمع بني  ف م تريد   ووءا لتر  ل م بيت م لراباخ يلى  غ األجياغ  لقوغ ل م ليها 
تقولوا    م من فم واحد مبار  اآلت  بادم الدامعون ين م ال ترونن  منء وءا اليوم حتى 

 اإللر 
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 

 :من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة السادسةالساعة 
 النبوات:

 (9:1-21:1)هو
 9:  1 - 21:  1هو " 

 1هو  
ان كنت انت زانيا يا اسرائيل فال ياثم يهوذا و ال تاتوا الى الجلجال و ال تصعدوا  -21 

 الى بيت اون و ال تحلفوا حي هو الرب.
 انه قد جمح اسرائيل كبقرة جامحة االن يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع. -22 

 رجوع للفهرس
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 افرايم موثق باالصنام اتركوه. -29 
 ت منادمتهم زنوا زنى احب مجانها احبوا الهوان.متى انته -21 
 قد صرتها الريح في اجنحتها و خجلوا من ذبائحهم. -27 

 1هو  
اسمعوا هذا ايها الكهنة و انصتوا يا بيت اسرائيل و اصغوا يا بيت الملك الن عليكم  -2

 القضاء اذ صرتم فخا في مصفاة و شبكة مبسوطة على تابور.
 بائح الزيغان فانا تاديب لجميعهمو قد توغلوا في ذ -1 
انا اعرف افرايم و اسرائيل ليس مخفيا عني انك االن زنيت يا افرايم قد تنجس  -3 

 اسرائيل.
افعالهم ال تدعهم يرجعون الى الههم الن روح الزنى في باطنهم و هم ال يعرفون  -1 

 الرب.
يم في اثمهما و يتعثر و قد اذلت عظمة اسرائيل في وجهه فيتعثر اسرائيل و افرا -1 

 يهوذا ايضا معهما.
 يذهبون بغنمهم و بقرهم ليطلبوا الرب و ال يجدونه قد تنحى عنهم. -2 
 " قد غدروا بالرب النهم ولدوا اوالدا اجنبيين االن ياكلهم شهر مع انصبتهم. -9 

ــن جــاهالً  ــت يــا إســرائيل فــال تك ــا أن فييرفض المديييذ وييو جهييغ يقييود ل لييرا   ونييرى = وأم
ول ن اهلل ما اغ يدعووم ألن  جمح إسرائيل كعجلة جامحةياوم الت  لبعدتهم عن اهلل  لطا

 .يأكلهم السوس مع ميراثهميرجعوا ومن ال يرجع 
  

 المزمور: 
(1:72,3) 

لهي فأتكل عليه, ألنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة الليلويا."  " ملجأي واا
لهي فأتكل عليه ألنه ينجيني اإلنجيغ فير تحيءير حتيى ال تثقيغ . من فخ الصياد ملجأي واا

ق ييو  اليهييود لو ق وبنييا ميين ال ييبع والديي ر  و ييغ ميين يدييمع وييءا التحييءير ف ي جييأ يلييى اهلل، 
 .فخ الصيادوديجد معونة واهلل ينقءه من مؤامرات يب يس  

  
 اإلنجيل: 

 (31-31:12)لو
 31 - 31:  12لو " 
لوبكم في خمار و سكر و هموم الحياة فيصادفكم فاحترزوا النفسكم لئال تثقل ق -31 

 ذلك اليوم بغتة.
 النه كالفخ ياتي على جميع الجالسين على وجه كل االرض. -31 
اسهروا اذا و تضرعوا في كل حين لكي تحسبوا اهال للنجاة من جميع هذا  -32 
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 المزمع ان يكون و تقفوا قدام ابن االنسان.
الهيكل و في الليل يخرج و يبيت في الجبل الذي و كان في النهار يعلم في  -39 

 يدعى جبل الزيتون.
 "  و كان كل الشعب يبكرون اليه في الهيكل ليسمعوه -31 

 وو ينءار ل يهود )ولنا( من الدينونة  فاليوم يأت  بوتة
  

 طرح الساعة السادسة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة:"  الطرح
مديذ يلهنا يداوى مجاناخ قا الخ ين  يادي األ غ تثقغ الق و  وتقطع  مثغ طبي  مداو  ان ال

القوي من الجدد، واوتمام ليضاخ الدنياوى يج   ع ى اإلندان  روراخ  ثيري ويحيد باإلندان 
عن ملافة اهلل فيلنقر ال رير ويبعده عن طريم اللال. ومعرفة لال. نسدر ويوقعر 

السريدة  ادهروا لنتم ليضاخ واصنعوا ثمري ت يم ف  د طان الموت مثغ السخ الء  يلطف 
بالبر والتوبة ل   ت ونوا واقسين لمام الديان، يدوع المديذ المل .  و ان يع م الجموع 
ف  الهي غ وفى ال يغ  ان يدتريذ و انت راحتر ف  جبغ ال يتون وفى النهار  ان يأت  

اليمر المسعمة صالحاخ، والءين يلى لور  يم  و ان جميع ال ع  يب رون يلير ليدمعوا تع
دمعوا  انوا يدبقون يلى ينبوعر وي ربون منر المال الح و  ما قاغ ال تا  ال اود بمجي ر 

 لنر الطعام غير السادد الموءى ل غ الءين يؤمنون بر 
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " نع معنا رحمة  عظيم رحمتر)مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر ص
 
 
 

 :من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة التاسعةالساعة 
 النبوات:

 (1:22-21:20)هو
 1:  22 - 21:  20هو "

 20هو  
ازرعوا النفسكم بالبر احصدوا بحسب الصالح احرثوا النفسكم حرثا فانه وقت  -21 

 لطلب الرب حتى ياتي و يعلمكم البر.
النفاق حصدتم االثم اكلتم ثمر الكذب النك وثقت بطريقك بكثرة  قد حرثتم -23 

 ابطالك.
يقوم ضجيج في شعوبك و تخرب جميع حصونك كاخراب شلمان بيت اربئيل  -21 

 رجوع للفهرس
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 في يوم الحرب االم مع االوالد حطمت.
هكذا تصنع بكم بيت ايل من اجل رداءة شركم في الصبح يهلك ملك اسرائيل  -21 

 هالكا.
 22هو  

 لما كان اسرائيل غالما احببته و من مصر دعوت ابني. -2 
 " كل ما دعوهم ذهبوا من امامهم يذبحون للبعليم و يبخرون للتماثيل المنحوتة -1 

وال = أطلبـوا الـرب حتـى يـأتيكم ثمـر البـر بيال رييال بيغ بير حقيقي  = إزرعوا ألنفسـكم بـراً 
ف وا عيين النسييام الييء  فيييهم   وييم توييا= لمــاذا ســكتم علــى النفــاقتبحثييوا عيين بيير لنسديي م  

يقوم هالك في شعبك وتخرب جميع حصونك.. هكذا أصنع بكـم يـا بيـت إسـرائيل.. ألن 
 وم ص بوا المديذ لارم لور  يم = ظلمكم وشروركم طرحت ملك إسرائيل خارجاً 

  
 المزمور: 

(20:33,22) 
وأمـا رأى الـرب الرب يشتت أراء األمم ويرذل أفكار الشعوب ويـرفض مـؤامرة الرؤسـاء  "

 "  فهو يكون إلى األبد وأفكار قلبه من جيل إلى جيل الليلويا
اليهود ورؤدالوم قاموا ع ى األنبيال = الرب يشتت أراء األمم.. ويرفض مؤامرة الرؤساء

 وع ى المديذ لءل  فاهلل ديرءلهم وي تتهم 
  

 اإلنجيل: 
 (11-39:22)لو

 11 - 39:  22لو  "
 م ساله فريسي ان يتغدى عنده فدخل و اتكا.و فيما هو يتكل -39 
 و اما الفريسي فلما راى ذلك تعجب انه لم يغتسل اوال قبل الغداء. -31 
فقال له الرب انتم االن ايها الفريسيون تنقون خارج الكاس و القصعة و اما  -37 

 باطنكم فمملوء اختطافا و خبثا.
 خل ايضا.يا اغبياء اليس الذي صنع الخارج صنع الدا -10 
 بل اعطوا ما عندكم صدقة فهوذا كل شيء يكون نقيا لكم. -12 
و لكن ويل لكم ايها الفريسيون النكم تعشرون النعنع و السذاب و كل بقل و  -11 

 تتجاوزون عن الحق و محبة اهلل كان ينبغي ان تعملوا هذه و ال تتركوا تلك.
االول في المجامع و التحيات ويل لكم ايها الفريسيون النكم تحبون المجلس  -13 

 في االسواق.
ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم مثل القبور المختفية و الذين  -11 

 يمشون عليها ال يعلمون.
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فاجاب واحد من الناموسيين و قال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن  -11 
 ايضا.

يون النكم تحملون الناس احماال عسرة فقال و ويل لكم انتم ايها الناموس -12 
 الحمل و انتم ال تمسون االحمال باحدى اصابعكم.

 ويل لكم النكم تبنون قبور االنبياء و اباؤكم قتلوهم. -19 
 اذا تشهدون و ترضون باعمال ابائكم النهم هم قتلوهم و انتم تبنون قبورهم. -11 
انبياء و رسال فيقتلون منهم و لذلك ايضا قالت حكمة اهلل اني ارسل اليهم  -17 

 يطردون.
 لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع االنبياء المهرق منذ انشاء العالم. -10 
من دم هابيل الى دم زكريا الذي اهلك بين المذبح و البيت نعم اقول لكم انه  -12 

 يطلب من هذا الجيل.
مـــا دخلـــتم انـــتم و ويـــل لكـــم ايهـــا الناموســـيون النكـــم اخـــذتم مفتـــاح المعرفـــة  -11 

 "  الداخلون منعتموهم
 ينجيغ الويالت ع ى السريديين المرا ين )لو نحن(

  
 طرح الساعة التاسعة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة:"  الطرح

ادمعوا الرؤوف الرحوم ال ثير الرحمة المتأن   يف يوصينا لن ن ون لطهاراخ ليس ف  
اخ، لما تعج  منر ءل  السريدى الء  دألر لن يأ غ لجدادنا فقط بغ وفى ق وبنا ليض

عنده، لما ِره يأ غ اللب  بوير طهر وال غدغ يد، ت  م معر المع م العارف ب غ األ يال 
قبغ  ونها قا الخ لنتم يا مع ر السريديين تطهرون لارم ال أس والصحسة فأما دال  م 

وعدالخ و غ  ئ يتطهر ل م،  ف نر مم ول دعاري والتطافا وظ ماخ، يعطوا صدقة وح ماخ 
ف ن ن نحن رحومين ع ى  غ يندان ل قر اهلل، وعند ءل  نطهر نسودنا ولجدادنا 

 ولرواحنا من  غ دنس اللطية
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع لدمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 
 
 

 رجوع للفهرس
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 :من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة الحادية عشراعة الس
 النبوات:

 (21-2:1)عا
 21 - 2:  1عا "
اطلبوا الرب فتحيوا لئال يقتحم بيت يوسف كنار تحرق و ال يكون من يطفئها  -2 

 من بيت ايل.
 يا ايها الذين يحولون الحق افسنتينا و يلقون البر الى االرض. -9 
الجبار و يحول ظل الموت صبحا و يظلم النهار كالليل الذي  الذي صنع الثريا و -1 

 يدعو مياه البحر و يصبها على وجه االرض يهوه اسمه.
 الذي يفلح الخرب على القوي فياتي الخرب على الحصن. -7 
 انهم في الباب يبغضون المنذر و يكرهون المتكلم بالصدق. -20 
خذون منه هدية قمح بنيتم بيوتا من لذلك من اجل انكم تدوسون المسكين و تا -22 

 حجارة منحوتة و ال تسكنون فيها و غرستم كروما شهية و ال تشربون خمرها.
الني علمت ان ذنوبكم كثيرة و خطاياكم وافرة ايها المضايقون البار االخذون  -21 

 الرشوة الصادون البائسين في الباب.
 رديء. لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان النه زمان -23 
اطلبـوا الخيـر ال الشـر لكـي تحيـوا فعلـى هـذا يكـون الـرب الـه الجنـود معكـم كمـا  -21 

 "  قلتم
ــد بيــت يوســفاهلل يعطيي  فرصيية آلليير مييدى  = أطلبــوا الــرب فتحيــوا حتييى ال  لــئال يتق

 لـذلك)يهيوءا(  وتأخـذون الرشـوة)مؤامرتهم ضد المديذ(  تدوسون الباريحترقوا ويه  وا  
مييؤامرات الرؤدييال ضييد  ني يياري لعييدم رضييا ال ييع  عيي= لــك الزمــانيســكت العاقــل فــي ذ

 المديذ ) ما جال ف  اإلنجيغ( 
  

 المزمور: 
(1:231) 

  ألنه هناك صعدت القبائل قبائل الرب شهادة إلسرائيل, يعترفون السم الرب الليلويا" 
  تعبيييراخ عيين موقييف ال ييع= ألنــه هنــاك صــعدت القبائــل, قبائــل الــرب شــهادة إلســرائيل

 .يعترفون إلسم الربالرافض لمؤامرات رؤداله  
  
 

 اإلنجيل: 
 (1:21-31:23)مر

 3:  21 - 31:  23مر " 
 23مر  

و اما ذلك اليوم و تلك الساعة فال يعلم بهما احد و ال المالئكة الذين في  -31 
 السماء و ال االبن اال االب.
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 ن الوقت.انظروا اسهروا و صلوا النكم ال تعلمون متى يكو -33 
كانما انسان مسافر ترك بيته و اعطى عبيده السلطان و لكل واحد عمله و  -31 

 اوصى البواب ان يسهر.
اسهروا اذا النكم ال تعلمون متى ياتي رب البيت امساء ام نصف الليل ام  -31 

 صياح الديك ام صباحا.
 لئال ياتي بغتة فيجدكم نياما. -32 
 جميع اسهروا.و ما اقوله لكم اقوله لل -39 

 21مر  
و كان الفصح و ايام الفطير بعد يومين و كان رؤساء الكهنة و الكتبة يطلبون  -2 

 كيف يمسكونه بمكر و يقتلونه.
 و لكنهم قالوا ليس في العيد لئال يكون شغب في الشعب. -1 
و فيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان االبرص و هو متكئ جاءت امراة معها  -3 

   طيب ناردين خالص كثير الثمن فكسرت القارورة و سكبته على راسه قارورة
[ مييييؤامرات الرؤدييييال بم يييير ع ييييى 2[ ينييييءار بالدييييهر فيييياليوم يييييأت  فجييييأي  ]1نالحييييظ ونييييا ]

لـئال يكـون [ ال يع  يحي  المدييذ  3]يطلبـون كيـف يمسـكونه بمكـر ليقتلـوه المديذ  
 .شغب في الشعب

  
 ة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة:طرح الساعة الحادية عشر "  الطرح

لنت وحد  ليها المدبر العالم بصوا ر األ يال فبغ  ون جميعها، واأل منة والدنين و غ 
األوقات واألجياغ الماضية لنت العالم بها، ادمعوا مل صنا يقوغ عالنية من فمر اإلله  

ابن اإلندان، ينر ليس لحد و ءا قا الخ: من لجغ ءل  اليوم وت   الداعة الت  يأت  فيها 
من دا ر الب ر وال المال  ة يع مهما، واالبن ليضاخ ال يع مهما اآل  فقط العارف ب غ 
 ئ، فادهروا  غ حين وص وا ف ن م لدتم تع مون متى ي ون الوقت، ل ال يأت  بوتة 

 فيجد م نياماخ، فاحتر وا واحسظوا ءوات م ل   تل صوا من السلا  المنصوبة 
 ر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا )مرد بح

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع لدمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 

 رجوع للفهرس 
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 صبـــاح يـــوم الثالثـــــاء
 

اّل فهناك ويالت:  محور القراءات هو حث اليهود على اإليمان به واا
 حرمان من الم  وت وموتهم ف  لطاياوم باكر:  (1
 لرا  وي  هم، وديء ر اهلل لهم  غ ما فع وه ضد لنبيا هم  الثة:الث (2
 ي ونوا ف  ظ مة  السادسة: (3
 لرا  لور  يم رم اخ لنهاية العالم   ر  التاسعة: (4
نصيبهم ف  الظ مية اللارجيية وم يانهم ع يى اليديار ميع الجيدال  وال يسوتنيا لن ويءا موجير   ير  الحادية عشر: (5

 بر المديذ  لنا نحن ليضاخ يءا لم ند   ف 
 :الثالثاء من البصخة المقدسة من يوم الساعة األولى )باكر(

 النبوات:
 (7-2:27)خر

 7 - 2:  27خر  "
في الشهر الثالث بعد خروج بني اسرائيل من ارض مصر في ذلك اليوم  -2 

 جاءوا الى برية سيناء.
ك نزل ارتحلوا من رفيديم و جاءوا الى برية سيناء فنزلوا في البرية هنا -1 

 اسرائيل مقابل الجبل.
و اما موسى فصعد الى اهلل فناداه الرب من الجبل قائال هكذا تقول لبيت  -3 

 يعقوب و تخبر بني اسرائيل.
انتم رايتم ما صنعت بالمصريين و انا حملتكم على اجنحة النسور و جئت  -1 

 بكم الي.
ن بين جميع فاالن ان سمعتم لصوتي و حفظتم عهدي تكونون لي خاصة م -1 

 الشعوب فان لي كل االرض.
و انتم تكونون لي مملكة كهنة و امة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها  -2 

 بني اسرائيل.
فجاء موسى و دعا شيوخ الشعب و وضع قدامهم كل هذه الكلمات التي  -9 

 اوصاه بها الرب.
ل فرد موسى كالم فاجاب جميع الشعب معا و قالوا كل ما تكلم به الرب نفع -1 

 الشعب الى الرب.
فقال الرب لموسى ها انا ات اليك في ظالم السحاب لكي يسمع الشعب حينما  -7 

 " اتكلم معك فيؤمنوا بك ايضا الى االبد و اخبر موسى الرب بكالم الشعب

 رجوع للفهرس
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واآلن إن كنتم تسـمعون اهلل يدعو )اليهود ونحن( لدماع صوتر )موضوع اإلنجيغ(  
 عهدي, فإنكم تكونون لي شعباً  لصوتي وتحفظون

 11:  11 - 1:  13اي "  (11:11-1:13)اي
 13اي  

 اليوم ايضا شكواي تمرد ضربتي اثقل من تنهدي. -1 
 من يعطيني ان اجده فاتي الى كرسيه. -3 
 احسن الدعوى امامه و امال فمي حججا. -1 
 فاعرف االقوال التي بها يجيبني و افهم ما يقوله لي. -1 
 ابكثرة قوة يخاصمني كال و لكنه كان ينتبه الي. -2 
 هنالك كان يحاجه المستقيم و كنت انجو الى االبد من قاضي. -9 
 هانذا اذهب شرقا فليس هو هناك و غربا فال اشعر به. -1 
 شماال حيث عمله فال انظره يتعطف الجنوب فال اراه. -7 
 النه يعرف طريقي اذا جربني اخرج كالذهب. -20 
 بخطواته استمسكت رجلي حفظت طريقه و لم احد. -22 
 من وصية شفتيه لم ابرح اكثر من فريضتي ذخرت كالم فيه. -21 
 اما هو فوحده فمن يرده و نفسه تشتهي فيفعل. -23 
 النه يتمم المفروض علي و كثير مثل هذه عنده. -21 
 من اجل ذلك ارتاع قدامه اتامل فارتعب منه. -21 
 قد اضعف قلبي و القدير روعني.الن اهلل  -22 
 الني لم اقطع قبل الظالم و من وجهي لم يغط الدجى. -29 

 11اي  
 لماذا اذ لم تختبئ االزمنة من القدير ال يرى عارفوه يومه. -2 
 ينقلون التخوم يغتصبون قطيعا و يرعونه. -1 
 يستاقون حمار اليتامى و يرتهنون ثور االرملة. -3 
 عن الطريق مساكين االرض يختبئون جميعا. يصدون الفقراء -1 
ها هم كالفراء في القفر يخرجون الى عملهم يبكرون للطعام البادية لهم خبز  -1 

 الوالدهم.
 في الحقل يحصدون علفهم و يعللون كرم الشرير. -2 
 يبيتون عراة بال لبس و ليس لهم كسوة في البرد. -9 
 ا يعتنقون الصخر.يبتلون من مطر الجبال و لعدم الملج -1 
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 يخطفون اليتيم عن الثدي و من المساكين يرتهنون. -7 
 عراة يذهبون بال لبس و جائعين يحملون حزما. -20 
 يعصرون الزيت داخل اسوارهم يدوسون المعاصر و يعطشون. -22 
 من الوجع اناس يئنون و نفس الجرحى تستغيث و اهلل ال ينتبه الى الظلم. -21 
نون بين المتمردين على النور ال يعرفون طرقه و ال يلبثون في اولئك يكو  -23 

 سبله.
 مع النور يقوم القاتل يقتل المسكين و الفقير و في الليل يكون كاللص. -21 
 و عين الزاني تالحظ العشاء يقول ال تراقبني عين فيجعل سترا على وجهه. -21 
 انفسهم ال يعرفون النور. ينقبون البيوت في الظالم في النهار يغلقون على -22 
 النه سواء عليهم الصباح و ظل الموت النهم يعلمون اهوال ظل الموت. -29 
خفيف هو على وجه المياه ملعون نصيبهم في االرض ال يتوجه الى طريق  -21 

 الكروم.
 القحط و القيظ يذهبان بمياه الثلج كذا الهاوية بالذين اخطاوا. -27 
 يه الدود ال يذكر بعد و ينكسر االثيم كشجرة.تنساه الرحم يستحل -10 
 يسيء الى العاقر التي لم تلد و ال يحسن الى االرملة. -12 
 يمسك االعزاء بقوته يقوم فال يامن احد بحياته. -11 
 يعطيه طمانينة فيتوكل و لكن عيناه على طرقهم. -13 
س السنبلة يترفعون قليال ثم ال يكونون و يحطون كالكل يجمعون و كرا -11 

 يقطعون.
 " و ان لم يكن كذا فمن يكذبني و يجعل كالمي ال شيئا -11 

ــم بأعمــالهم أســلمهم ونييا نييرى عقوبيية األ ييرار الييءين حييادوا عيين وصييايا اهلل  فلمــا عل
 .للظلمة.. فليكن نصيبهم ملعونًا على األرض.. وينسحق كل ظالم

 1 - 2:  1هو "  (1-2:1)هو
اسرائيل ان للرب محاكمة مع سكان االرض النه ال  اسمعوا قول الرب يا بني -2 

 امانة و ال احسان و ال معرفة اهلل في االرض.
 لعن و كذب و قتل و سرقة و فسق يعتنفون و دماء تلحق دماء. -1 
لذلك تنوح االرض و يذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية و طيور  -3 

 السماء و اسماك البحر ايضا تنتزع.
 ال يحاكم احد و ال يعاتب احد و شعبك كمن يخاصم كاهنا. و لكن -1 
 فتتعثر في النهار و يتعثر ايضا النبي معك في الليل و انا اخرب امك. -1 
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قد هلك شعبي من عدم المعرفة النك انت رفضت المعرفة ارفضك انا حتى ال  -2 
 تكهن لي و النك نسيت شريعة الهك انسى انا ايضا بنيك.

 كثروا هكذا اخطاوا الي فابدل كرامتهم بهوان. على حسبما -9 
 " ياكلون خطية شعبي و الى اثمهم يحملون نفوسهم -1 

 فإن للرب محاكمة مع سكان األرض.. لذلك تنوح األرض..نرى ونا عقوبة األ رار  
  

 عظة ألبينا
أنبا شنوده رئيس  

 المتوحدين

 ن:+ عظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدي" 
لنا للبر م بأمرين، لن  غ الءين فرح بهم ف  الدمال ألجغ توبتهم ع ى األرض 

دوف ال يرون ح ناخ وال للماخ ف  ءل  الم ان ولما الءين لم يسرح بهم ف  الدمال ألجغ 
االرتداد من توبتهم ع ى األرض فدوف ال يرون فرحاخ وال وال نياحاخ ف  ءل  

ع ى األرض دوف ال يرون فرحاخ وال نياحاخ الموضع، ألن الءين ديصنعون فرحهم 
من اآلن، لما دمعتم طوبى ل ح انى ف نهم يتع ون، و ءل  اآللرون الءين ال يسرحون 
ع ى األرض، يسرحون ليضاخ ف  الدموات، لما دمعتم الويغ ل م ليها الضاح ون اآلن 

وي، والء  ف ن م دتب ون وتح نون، لليس وءا وو ال مان الء  فير ي بس الضعسال الق
ليس بقوى يقوغ لنا قوى عندما يعطى ق بر ل قوغ الم تو ، و قوغ النب   ثيرون وم 
الءين ضعست لجدادوم من  ثري  ناوم ديضعسون ليضاخ ف  ق وبهم  ما يقوغ ال تا  
عن وؤالل و ءا ينر يتحطم بنجادة نسدر، ولما المجاودون ب جاعة فقد قيغ عنهم، 

 فاعالخ ال بل ى  بقطع   مة الحم لدرع وقوم ءات  صسياخ هلل 
 "  …ف نلتم 

اّل فال نصي  ف  الدمال   و  دعوي ل توبة وا 
  

 المزمور: 
 (1,  1:  210مز )

يا رب تنجى نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش, ومع مبغضـي السـالم  "
 " كنت صاحب سالمة, وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني مجانًا الليلويا.

ي اري للب  اليهود في  حيديثهم ميع المدييذ = رب تنجي نفسي من الشفاه الظالمة يا
ي ياري ألن المدييذ  يان ييدعو = مع مبغضـي السـالم كنـت صـاحب سـالمة)اإلنجيغ( 

 اليهود لإليمان بينما وم يقات ونر ويحاولون اإليقاع بر 
  

 اإلنجيل: 
 (17-12:1)يو

 17 - 12:  1يو "
ا انا امضي و ستطلبونني و تموتون في خطيتكم حيث قال لهم يسوع ايض -12 
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 امضي انا ال تقدرون انتم ان تاتوا.
فقال اليهود العله يقتل نفسه حتى يقول حيث امضي انا ال تقدرون انتم ان  -11 

 تاتوا.
فقال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست  -13 

 من هذا العالم.
قلت لكم انكم تموتون في خطاياكم النكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون ف -11 

 في خطاياكم.
 فقالوا له من انت فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلمكم ايضا به. -11 
ان لي اشياء كثيرة اتكلم و احكم بها من نحوكم لكن الذي ارسلني هو حق  -12 

 و انا ما سمعته منه فهذا اقوله للعالم.
 و لم يفهموا انه كان يقول لهم عن االب. -19 
فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن االنسان فحينئذ تفهمون اني انا هو و لست  -11 

 افعل شيئا من نفسي بل اتكلم بهذا كما علمني ابي.
و الذي ارسلني هو معي و لم يتركني االب وحدي النـي فـي كـل حـين افعـل  -17 

 "  ما يرضيه
أنـا أمضـي وسـتطلبونني فـال وت في  لطايياه محرومياخ مين الم  يوت  من ال يؤمن يم

 تجدونني وتموتون في خطاياكم.
  

 الثالثاء من البصخة المقدسة: من يوم طرح باكر "  الطرح
وجال يدرا يغ يلى جبغ رافا ين من بعد ثالثة ل هر ووو ف  البرية، ولرم بنو 

ال مودى ووقف قدام اهلل فناداه يدرا يغ من مصر وجبغ دينال يلى وءا الم ان فج
وت  م معر قا الخ: وءا ما تقولر لبيت يعقو  وتلبر بر بنى يدرا يغ، ين م قد رليتم 
لعمال  ال ثيري الت  صنعتها لنا بالمصريين و يف حم ت م لنا بقوت  العالية  أن م 
ع ى لجنحة الندور، فاحسظوا نامود  ووصايا  ولنصتوا ل الم  واصنعوا يرادت  
ف نن  الترت م من بين جميع األمم ألن ل  األرض   ها والبحر معاخ، لتصيروا ل  

مم  ة و عباخ ملتاراخ ولمة مطهري  فجال مودى وللبر ال ع  بجميع وءا ال الم الء  
قالر الر ، فصر  جميع ال ع  بصوت واحد قا  ين  غ ما يردم بر اهلل نحن نحسظر 

مع لوامر ، فعاد يدرا يغ ورجع يعقو  يلى فقام مودى ولبر العارف لن ال ع  د
ل ف وحاد بنو يدرا يغ وصارت وصاياه  ال  ئ ولوامره عادت باط ة  ف ءل  لرد هم 
يلى لعدال مبوضين وادتعبدوا ل وربال مري للرى، ون س رؤودهم لمام األمم وصاروا 
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 ف  فضيحة ول   لبدى 
 ر يل صنا )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالم

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 

 :الثالثاء من البصخة المقدسة من يوم الثالثةالساعة 
 النبوات:

 (10-22:1)تث
 10 - 22:  1تث  "
احترز من ان تنسى الرب الهك و ال تحفظ وصاياه و احكامه و فرائضه التي  -22 

 وم.انا اوصيك بها الي
 لئال اذا اكلت و شبعت و بنيت بيوتا جيدة و سكنت. -21 
 و كثرت بقرك و غنمك و كثرت لك الفضة و الذهب و كثر كل ما لك. -23 
يرتفع قلبك و تنسى الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت  -21 

 العبودية.
و الذي سار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة و عقارب  -21 

 عطش حيث ليس ماء الذي اخرج لك ماء من صخرة الصوان.
الذي اطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه اباؤك لكي يذلك و يجربك لكي  -22 

 يحسن اليك في اخرتك.
 و لئال تقول في قلبك قوتي و قدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة. -29 
اع الثروة لكي يفي بعهده بل اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوة الصطن -21 

 الذي اقسم به البائك كما في هذا اليوم.
و ان نسيت الرب الهك و ذهبت وراء الهة اخرى و عبدتها و سجدت لها  -27 

 اشهد عليكم اليوم انكم تبيدون ال محالة.
كالشعوب الذين يبيدهم الرب من امامكم كـذلك تبيـدون الجـل انكـم لـم تسـمعوا  -10 

 "  لقول الرب الهكم
فــإن أنــت نســيت الــرب إلهــك.. تهلكــون الهييال  لميين ال يدييمع هلل )موضييوع اإلنجيييغ(  

 .هالكاً 
 يشوع بن شيراخ

(2:1-7) 
 7 -2:  1سيراخ "
يا بني ان اقبلت لخدمة الرب االله فاثبت على البر و التقوى و اعدد نفسك  -2 

 رجوع للفهرس
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 للتجربة.
 ال تعجل وقت النوائب. ارشد قلبك و احتمل امل اذنك و اقبل اقوال العقل و -1 
 انتظر بصبر ما تنتظره من اهلل الزمه و ال ترتدد لكي تزداد حياة في اواخرك. -3 
 مهما نابك فاقبله و كن صابرا على صروف اتضاعك. -1 
فان الذهب يمحص في النار و المرضيين من الناس يمحصون في اتون  -1 

 االتضاع.
 ظ مخافته و ابق عليها في شيخوختك.امن به فينصرك قوم طرقك و امله احف -2 
 ايها المتقون للرب انتظروا رحمته و ال تحيدوا لئال تسقطوا. -9 
 ايها المتقون للرب امنوا به فال يضيع اجركم. -1 
 "  ايها المتقون للرب املوا الخيرات و السرور االبدي و الرحمة -7 

ن تقـدمت لخدمـة الـرب يـا إبنـي إالتجار  ليدت عالمة غض  الر  بيغ وي  ل تأديي  
ــرب وميين يحييد  ليير وييءا فع ييير لال ييييأس . فهيــئ نفســك للتجــارب بــل أيهــا المتقــون ال

يءاخ ويي  دعييوي لإليمييان ولن نحيييا فيي  . إنتظــروا رحمتــه. يــا خــائفي الــرب إرجــوا الخيــرات
ن جيييالت تجيييار  فهييي   تقيييوى ودنحصيييغ ع يييى اللييييرات ع يييى األرض وفييي  الديييمال، وا 

 ل تمحي. 
 1:  11 - 2:  19اي  " (1:11-2:19)أي

 19اي  
 و عاد ايوب ينطق بمثله فقال. -2 
 حي هو اهلل الذي نزع حقي و القدير الذي امر نفسي. -1 
 انه ما دامت نسمتي في و نفخة اهلل في انفي. -3 
 لن تتكلم شفتاي اثما و ال يلفظ لساني بغش. -1 
 ي.حاشا لي ان ابرركم حتى اسلم الروح ال اعزل كمالي عن -1 
 تمسكت ببري و ال ارخيه قلبي ال يعير يوما من ايامي. -2 
 ليكن عدوي كالشرير و معاندي كفاعل الشر. -9 
 النه ما هو رجاء الفاجر عندما يقطعه عندما يسلب اهلل نفسه. -1 
 افيسمع اهلل صراخه اذا جاء عليه ضيق. -7 
 ام يتلذذ بالقدير هل يدعو اهلل في كل حين. -20 
 اعلمكم بيد اهلل ال اكتم ما هو عند القدير.اني  -22 
 ها انتم كلكم قد رايتم فلماذا تتبطلون تبطال قائلين. -21 
هذا نصيب االنسان الشرير من عند اهلل و ميراث العتاة الذي ينالونه من  -23 
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 القدير.
 ان كثر بنوه فللسيف و ذريته ال تشبع خبزا. -21 
 ه ال تبكي.بقيته تدفن بالموتان و ارامل -21 
 ان كنز فضة كالتراب و اعد مالبس كالطين. -22 
 فهو يعد و البار يلبسه و البريء يقسم الفضة. -29 
 يبني بيته كالعث او كمظله صنعها الناطور. -21 
 يضطجع غنيا و لكنه ال يضم يفتح عينيه و ال يكون. -27 
 االهوال تدركه كالمياه ليال تختطفه الزوبعة. -10 
 له الشرقية فيذهب و تجرفه من مكانه.تحم -12 
 يلقي اهلل عليه و ال يشفق من يده يهرب هربا. -11 
 يصفقون عليه بايديهم و يصفرون عليه من مكانه. -13 

 11اي  
 النه يوجد للفضة معدن و موضع للذهب حيث يمحصونه. -2 
 "  الحديد يستخرج من التراب و الحجر يسكب نحاسا -1 

 عن لرا  األ رار
 21 - 7:  27مل 2" (21-7:27مل2)

و دخل هناك المغارة و بات فيها و كان كالم الرب اليه يقول ما لك ههنا يا  -7 
 ايليا.

فقال قد غرت غيرة للرب اله الجنود الن بني اسرائيل قد تركوا عهدك و  -20 
نقضوا مذابحك و قتلوا انبياءك بالسيف فبقيت انا وحدي و هم يطلبون نفسي 

 ها.لياخذو 
فقال اخرج و قف على الجبل امام الرب و اذا بالرب عابر و ريح عظيمة و  -22 

شديدة قد شقت الجبال و كسرت الصخور امام الرب و لم يكن الرب في الريح و بعد 
 الريح زلزلة و لم يكن الرب في الزلزلة.

و بعد الزلزلة نار و لم يكن الرب في النار و بعد النار صوت منخفض  -21 
 يف.خف

فلما سمع ايليا لف وجهه بردائه و خرج و وقف في باب المغارة و اذا  -23 
 بصوت اليه يقول ما لك ههنا يا ايليا.

فقال غرت غيرة للرب اله الجنـود الن بنـي اسـرائيل قـد تركـوا عهـدك و نقضـوا  -21 
 "  مذابحك و قتلوا انبياءك بالسيف فبقيت انا وحدي و هم يطلبون نفسي لياخذوها
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نيييا عتيييا  رقييييم مييين اهلل إلي ييييا ع يييى وروبييير يء ط بيييوا قت ييير  والييير  لييين يدييي م لنبيييياله و
 لا رار  فاللرا  وو لا رار  واألنبيال ع يهم لن يعرفوا طريم الر  

  
 المزمور: 

(211:227,211) 
أحكـم حكمـي ونجينـي مـن أجـل كالمـك فأحيــا, بعيـد الخـالص مـن الخطـاة ألنهـم لــم " 

 " لويا.يطلبوا حقوقك اللي
بعيـد الخـالص مـن ب دان البار لينجيير اهلل مين مصيير األ يرار  = أحكم حكمي ونجني

 وال  األ رار  لرا  الهي غ )موضع اإلنجيغ( = الخطاة
  

 اإلنجيل: 
 (1:11-19:13)مت

 1:  11 - 39:  13مت " 
 13مت  

كم مرة اردت  يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها -39 
 ان اجمع اوالدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و لم تريدوا.

 هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. -31 
 الني اقول لكم انكم ال ترونني من االن حتى تقولوا مبارك االتي باسم الرب. -37 

 11مت  
 يكل.ثم خرج يسوع و مضى من الهيكل فتقدم تالميذه لكي يروه ابنية اله -2 
فقال لهم يسوع اما تنظرون جميع هذه الحق اقول لكم انه ال يتـرك ههنـا حجـر  -1 

 "  على حجر ال ينقض
يــا أورشــليم يــا أورشــليم يــا قاتلــة ليرا  الهي ييغ وديييء ر لهيم اهلل  ييغ مييا فع ييوه بأنبيا ير 

 .األنبياء .. هوذا أترك لكم بيتكم خراباً 
  

 لثالثاء من البصخة المقدسة:طرح الساعة الثالثة من يوم ا"  الطرح
 م من مري قاغ الر  لردت لن لجمع بني  يا لور  يم  مثغ الطا ر الء  يجمع فرالر 
تحت جناحير ف م تريدوا  ووءا لنا اتر  ل م بيت م لراباخ قاغ الر  يلى االنقضال  ف ما 

رمات دمع التالميء نبوي النب  والمل . لروه بنال الهي غ والحجاري الم رمة والمح
فأجابهم قا الخ لنر ال يتر  وهنا حجر ع ى حجر يال وينقض  فبالحقيقة صار وءا بعد 
لربعين دنة من صعود مل صنا  جال الروم وودموا المدينة ولربوا الهي غ يلى اليوم  
ما ة وع رون ربوي رجاغ من اليهود قت وا بحد الديف وحغ ع يهم غض  اهلل وال عنة 

 غطت وجووهم  
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 ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا )مرد بحر 
 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع لدمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 
 

 :الثالثاء من البصخة المقدسة من يوم السادسةالساعة 
 النبوات:

 (23-3:12)حز
 21 - 3:  12حز "
تل سيفي من غمده و قل الرض اسرائيل هكذا قال الرب هانذا عليك و اس -3 

 فاقطع منك الصديق و الشرير.
من حيث اني اقطع منك الصديق و الشرير فلذلك يخرج سيفي من غمده على  -1 

 كل بشر من الجنوب الى الشمال.
 فيعلم كل بشر اني انا الرب سللت سيفي من غمده ال يرجع ايضا. -1 
 تنهد امام عيونهم.اما انت يا ابن ادم فتنهد بانكسار الحقوين و بمرارة  -2 
و يكون اذا قالوا لك على م تتنهد انك تقول على الخبر النه جاء فيذوب كل  -9 

قلب و ترتخي كل االيدي و تيئس كل روح و كل الركب تصير كالماء ها هي اتية و 
 تكون يقول السيد الرب.

 و كان الي كالم الرب قائال. -1 
 ل سيف سيف حدد و صقل ايضا.يا ابن ادم تنبا و قل هكذا قال الرب ق -7 
قد حدد ليذبح ذبحا قد صقل لكي يبرق فهل نبتهج عصا ابني تزدري بكل  -20 

 عود.
و قد اعطاه ليصقل لكي يمسك بالكف هذا السيف قد حدد و هو مصقول  -22 

 لكي يسلم ليد القاتل.
اصرخ و ولول يا ابن ادم النه يكون على شعبي و على كل رؤساء اسرائيل  -21 
 هوال بسبب السيف تكون على شعبي لذلك اصفق على فخذك.ا
 النه امتحان و ماذا ان لم تكن ايضا العصا المزدرية يقول السيد الرب. -23 
فتنبا انت يا ابن ادم و اصفق كفا علـى كـف و ليعـد السـيف ثالثـة هـو سـيف  -21 

 "  القتلى سيف القتل العظيم المحيق بهم
 الديف ضد األ رار 

 1:  1 - 13:  1سيراخ "  شيراخيشوع بن 

 رجوع للفهرس
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 1سيراخ   (13:1-1:1)
 يا بني احرص على الزمان و احتفظ من الشر. -13 
 و ال تستحي في امر نفسك. -11 
 فان من الحياء ما يجلب الخطيئة و منه ما هو مجد و نعمة. -11 
 ال تحاب الوجوه فذلك ضرر لنفسك. -12 
 و ال تستحي حياء به هالكك. -19 
 تمتنع من الكالم في وقت الخالص و ال تكتم حكمتك اذا جمل ابداؤها. ال -11 
 فانما تعرف الحكمة بالكالم و التاديب بنطق اللسان. -17 
 ال تخالف الحق بل استحي من جهالتك. -30 
 ال تستحي ان تعترف بخطاياك و ال تغالب مجرى النهر. -32 
 مقتدر.و ال تتذلل للرجل االحمق و ال تحاب وجه ال -31 
 جاهد عن الحق الى الموت و الرب االله يقاتل عنك. -33 
 ال تكن جافيا في لسانك و ال كسال متوانيا في اعمالك. -31 
 ال تكن كاسد في بيتك و كمجنون بين اهلك. -31 
 ال تكن يدك مبسوطة لالخذ مقبوضة عن العطاء. -32 

 1سيراخ  
 .ال تعتد باموالك و ال تقل لي بها كفاية -2 
 "  ال تتبع هواك و ال قوتك لتسير في شهوات قلبك -1 

 شر.الزمان وتحفظ من ال إحرص على=تأملوصايا لا رار حتى ال يه  وا  
 7 - 2:  2اش "  (7-2:2)إش

رؤيا اشعياء بن اموص التي راها على يهوذا و اورشليم في ايام عزيا و يوثام  -2 
 و احاز و حزقيا ملوك يهوذا.

يتها السماوات و اصغي ايتها االرض الن الرب يتكلم ربيت بنين و اسمعي ا -1 
 نشاتهم اما هم فعصوا علي.

الثور يعرف قانيه و الحمار معلف صاحبه اما اسرائيل فال يعرف شعبي ال  -3 
 يفهم.

ويل لالمة الخاطئة الشعب الثقيل االثم نسل فاعلي الشر اوالد مفسدين تركوا  -1 
 اسرائيل ارتدوا الى وراء.الرب استهانوا بقدوس 

 على م تضربون بعد تزدادون زيغانا كل الراس مريض و كل القلب سقيم. -1 
من اسفل القدم الى الراس ليس فيه صحة بل جرح و احباط و ضربة طرية لم  -2 
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 تعصر و لم تعصب و لم تلين بالزيت.
و هي خربة بالدكم خربة مدنكم محرقة بالنار ارضكم تاكلها غرباء قدامكم  -9 

 كانقالب الغرباء.
 فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم كخيمة في مقثاة كمدينة محاصرة. -1 
 "  لوال ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم و شابهنا عمورة -7 

 لرا  لا رار ل ن ونا  بقية 
  

 المزمور: 
(11:21,29) 

 يقومون علي يرفعني )جملة( منقذي من أعدائي الراجزين ومن الذين " 
ـــذين  ـــدي ال ـــي, يخلصـــني مـــن أعـــدائي األشـــداء ومـــن أي ومـــن الرجـــل الظـــالم تنجين

 "  يبغضونني الليلويا.
ي ييياري لمقاومييية اليهيييود ال يييديدي ل مدييييذ، وقيييولهم فييي  = منقـــذي مـــن أعـــدائي الراجـــزين

 اإلنجيغ ل مديذ "لنت ت هد وحد  لنسد "
  

 اإلنجيل: 
 (10-21:1)يو

 10 - 21:  1يو  "
ثم كلمهم يسوع ايضا قائال انا هو نور العالم من يتبعني فال يمشي في  -21 

 الظلمة بل يكون له نور الحياة.
 فقال له الفريسيون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا. -23 
اجاب يسوع و قال لهم و ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق الني اعلم من  -21 

 ب و اما انتم فال تعلمون من اين اتي و ال الى اين اذهب.اين اتيت و الى اين اذه
 انتم حسب الجسد تدينون اما انا فلست ادين احدا. -21 
و ان كنت انا ادين فدينونتي حق الني لست وحدي بل انا و االب الذي  -22 

 ارسلني.
 و ايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق. -29 
 يشهد لي االب الذي ارسلني.انا هو الشاهد لنفسي و  -21 
فقالوا له اين هو ابوك اجاب يسوع لستم تعرفونني انا و ال ابي لو عرفتموني  -27 

 لعرفتم ابي ايضا.
هذا الكالم قاله يسوع في الخزانة و هو يعلم في الهيكل و لم يمسكه احد الن  -10 

 "  ساعته لم تكن قد جاءت بعد
فويير الميؤمن مصييره الظ مية  = يمشى فـي الظلمـةأنا هو نور العالم, ومن يتبعني ال 
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 .أنت وحدك تشهد لنفسكوالحظ مقاومة اليهود ل مديذ 
  

 طرح الساعة السادسة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة: "  الطرح
اإللر الحقيق  الء  لتى يلى العالم يقوغ وقولر الحم من فمر غير ال اء : ينن  لنا 

لن يم ى ف  الظالم  بغ يجد نور الحياي يهدير يلى طريم  نور العالم ومن يتبعن 
الحم  لنت وو بالحم نور اآل  وال ل. الء  من جووره  الء  مجده ي رم ب معان 

عظيم ع ى المد ونة ف  ِلر الدوور  جءبنا معاخ نحن مع ر ال عو  الوريبة يلى 
 مة وظالغ معرفة الحم بادمر  ولضال ع ينا بنور الووتر نحن الج وس ف  الظ

الموت  فأما اليهود الملالسون الءين وم لواصر للقاوم ف  ظ مة الجحيم يلى األبد  
ألنهم رفضوا لقوالر ولم يقب وه وح موا ع ير بح م الموت  ف نعظم نحن ادمر القدوس 

 ونمجده بوير فتور  
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " جده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر )مرد قب  ( ف نم
 
 
 

 :الثالثاء من البصخة المقدسة من يوم التاسعةالساعة 
 النبوات:

 (2:7-1:2)تك
 2:  7 - 1:  2تك " 

 2تك  
و راى الرب ان شر االنسان قد كثر في االرض و ان كل تصور افكار قلبه  -1 

 انما هو شرير كل يوم.
 ه عمل االنسان في االرض و تاسف في قلبه.فحزن الرب ان -2 
فقال الرب امحو عن وجه االرض االنسان الذي خلقته االنسان مع بهائم و  -9 

 دبابات و طيور السماء الني حزنت اني عملتهم.
 و اما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. -1 
 اهلل.هذه مواليد نوح كان نوح رجال بارا كامال في اجياله و سار نوح مع  -7 
 و ولد نوح ثالثة بنين ساما و حاما و يافث. -20 
 و فسدت االرض امام اهلل و امتالت االرض ظلما. -22 
و راى اهلل االرض فاذا هي قد فسدت اذ كان كل بشر قد افسد طريقه على  -21 

 رجوع للفهرس
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 االرض.
فقال اهلل لنوح نهاية كل بشر قد اتت امامي الن االرض امتالت ظلما منهم  -23 

 نا مهلكهم مع االرض.فها ا
اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساكن و تطليه من داخل و  -21 

 من خارج بالقار.
و هكذا تصنعه ثالث مئة ذراع يكون طول الفلك و خمسين ذراعا عرضه و  -21 

 ثالثين ذراعا ارتفاعه.
ك في و تصنع كوا للفلك و تكمله الى حد ذراع من فوق و تضع باب الفل -22 

 جانبه مساكن سفلية و متوسطة و علوية تجعله.
فها انا ات بطوفان الماء على االرض الهلك كل جسد فيه روح حياة من  -29 

 تحت السماء كل ما في االرض يموت.
و لكن اقيم عهدي معك فتدخل الفلك انت و بنوك و امراتك و نساء بنيك  -21 

 معك.
من كل تدخل الى الفلك الستبقائها و من كل حي من كل ذي جسد اثنين  -27 

 معك تكون ذكرا و انثى.
من الطيور كاجناسها و من البهائم كاجناسها و من كل دبابات االرض  -10 

 كاجناسها اثنين من كل تدخل اليك الستبقائها.
و انت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل و اجمعه عندك فيكون لك و لها  -12 

 طعاما.
 ما امره به اهلل هكذا فعل. ففعل نوح حسب كل -11 

 9تك  
و قال الرب لنوح ادخل انت و جميع بيتك الى الفلك الني اياك رايت بارا لدي  -2 

 في هذا الجيل.
من جميع البهائم الطاهرة تاخذ معك سبعة سبعة ذكرا و انثى و من البهائم  -1 

 التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا و انثى.
سبعة سبعة ذكرا و انثى الستبقاء نسل على وجه و من طيور السماء ايضا  -3 

 كل االرض.
الني بعد سبعة ايام ايضا امطر على االرض اربعين يوما و اربعين ليلة و  -1 

 امحو عن وجه االرض كل قائم عملته.
 ففعل نوح حسب كل ما امره به الرب. -1 
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 و لما كان نوح ابن ست مئة سنة صار طوفان الماء على االرض. -2 
 فدخل نوح و بنوه و امراته و نساء بنيه معه الى الفلك من وجه مياه الطوفان. -9 
و من البهائم الطاهرة و البهائم التي ليست بطاهرة و من الطيور و كل ما  -1 

 يدب على االرض.
 دخل اثنان اثنان الى نوح الى الفلك ذكرا و انثى كما امر اهلل نوحا. -7 
 ام ان مياه الطوفان صارت على االرض.و حدث بعد السبعة االي -20 
في سنة ست مئة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من  -22 

 الشهر في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم و انفتحت طاقات السماء.
 و كان المطر على االرض اربعين يوما و اربعين ليلة. -21 
ل نوح و سام و حام و يافث بنو نوح و امراة نوح و في ذلك اليوم عينه دخ -23 

 ثالث نساء بنيه معهم الى الفلك.
هم و كل الوحوش كاجناسها و كل البهائم كاجناسها و كل الدبابات التي  -21 

 تدب على االرض كاجناسها و كل الطيور كاجناسها كل عصفور كل ذي جناح.
 ن كل جسد فيه روح حياة.و دخلت الى نوح الى الفلك اثنين اثنين م -21 
و الداخالت دخلت ذكرا و انثى من كل ذي جسد كما امره اهلل و اغلق الرب  -22 

 عليه.
و كان الطوفان اربعين يوما على االرض و تكاثرت المياه و رفعت الفلك  -29 

 فارتفع عن االرض.
و تعاظمت المياه و تكاثرت جدا على االرض فكان الفلك يسير على وجه  -21 

 المياه.
و تعاظمت المياه كثيرا جدا على االرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي  -27 

 تحت كل السماء.
 خمس عشرة ذراعا في االرتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال. -10 
فمات كل ذي جسد كان يدب على االرض من الطيور و البهائم و الوحوش  -12 

 الرض و جميع الناس.و كل الزحافات التي كانت تزحف على ا
 كل ما في انفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات. -11 
فمحا اهلل كل قائم كان على وجه االرض الناس و البهائم و الدبابات و طيور  -13 

 السماء فانمحت من االرض و تبقى نوح و الذين معه في الفلك فقط.
 وما.و تعاظمت المياه على االرض مئة و خمسين ي -11 

 1تك  
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ثم ذكر اهلل نوحا و كل الوحوش و كل البهائم التي معه في الفلك و اجاز اهلل  -2 
 ريحا على االرض فهدات المياه.

 و انسدت ينابيع الغمر و طاقات السماء فامتنع المطر من السماء. -1 
و رجعت المياه عن االرض رجوعا متواليا و بعد مئة و خمسين يوما نقصت  -3 

 المياه.
و استقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال  -1 

 اراراط.
و كانت المياه تنقص نقصا متواليا الى الشهر العاشر و في العاشر في اول  -1 

 الشهر ظهرت رؤوس الجبال.
 و حدث من بعد اربعين يوما ان نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها. -2 
 سل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن االرض.و ار  -9 
 ثم ارسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه االرض. -1 
فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت اليه الى الفلك الن مياها كانت على وجه  -7 

 كل االرض فمد يده و اخذها و ادخلها عنده الى الفلك.
 يام اخر و عاد فارسل الحمامة من الفلك.فلبث ايضا سبعة ا -20 
فاتت اليه الحمامة عند المساء و اذا ورقة زيتون خضراء في فمها فعلم نوح  -22 

 ان المياه قد قلت عن االرض.
 فلبث ايضا سبعة ايام اخر و ارسل الحمامة فلم تعد ترجع اليه ايضا. -21 
الول في اول الشهر ان و كان في السنة الواحدة و الست مئة في الشهر ا -23 

المياه نشفت عن االرض فكشف نوح الغطاء عن الفلك و نظر فاذا وجه االرض قد 
 نشف.

 و في الشهر الثاني في اليوم السابع و العشرين من الشهر جفت االرض. -21 
 و كلم اهلل نوحا قائال. -21 
 اخرج من الفلك انت و امراتك و بنوك و نساء بنيك معك. -22 
كل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد الطيور و البهائم و كل الدبابات و  -29 

التي تدب على االرض اخرجها معك و لتتوالد في االرض و تثمر و تكثر على 
 االرض.

 فخرج نوح و بنوه و امراته و نساء بنيه معه. -21 
عها و كل الحيوانات كل الدبابات و كل الطيور كل ما يدب على االرض كانوا -27 

 خرجت من الفلك.
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و بنى نوح مذبحا للرب و اخذ من كل البهائم الطاهرة و من كل الطيور  -10 
 الطاهرة و اصعد محرقات على المذبح.

فتنسم الرب رائحة الرضا و قال الرب في قلبه ال اعود العن االرض ايضا من  -12 
يضا اميت كل اجل االنسان الن تصور قلب االنسان شرير منذ حداثته و ال اعود ا

 حي كما فعلت.
مدة كل ايام االرض زرع و حصاد و برد و حر و صيف و شتاء و نهار و  -11 

 ليل ال تزال.
 7تك  

 و بارك اهلل نوحا و بنيه و قال لهم اثمروا و اكثروا و امالوا االرض. -2 
و لتكن خشيتكم و رهبتكم على كل حيوانات االرض و كل طيور السماء مع كل  -1 

 دب على االرض و كل اسماك البحر قد دفعت الى ايديكم.ما ي
 كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب االخضر دفعت اليكم الجميع. -3 
 غير ان لحما بحياته دمه ال تاكلوه. -1 
و اطلب انا دمكم النفسكم فقط من يد كل حيوان اطلبه و من يد االنسان اطلب  -1 

 .نفس االنسان من يد االنسان اخيه
 "  سافك دم االنسان باالنسان يسفك دمه الن اهلل على صورته عمل االنسان -2 

 الطوفان يه   األ رار )ي اري لنهاية العالم( ول ن ونا  بقية تل . 
 22 - 2:  7ام  " (22-2:7)أم

 الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعة. -2 
 ذبحت ذبحها مزجت خمرها ايضا رتبت مائدتها. -1 
 ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينة. -3 
 من هو جاهل فليمل الى هنا و الناقص الفهم قالت له. -1 
 هلموا كلوا من طعامي و اشربوا من الخمر التي مزجتها. -1 
 اتركوا الجهاالت فتحيوا و سيروا في طريق الفهم. -2 
 يكسب عيبا.من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا و من ينذر شريرا  -9 
 ال توبخ مستهزئا لئال يبغضك وبخ حكيما فيحبك. -1 
 اعط حكيما فيكون اوفر حكمة علم صديقا فيزداد علما. -7 
 بدء الحكمة مخافة الرب و معرفة القدوس فهم. -20 
 "  النه بي تكثر ايامك و تزداد لك سنو حياة -22 

فمين يلياف الير  ويو ح ييم = أتركوا عنكم الجهل لتحيـوا.. رأس الحكمـة مخافـة الـرب
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 يحيا طويالخ 
 32 - 7:  10اش "  (32-7:10)إش

على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة اورشليم  -7 
 ارفعي ال تخافي قولي لمدن يهوذا هوذا الهك.

هوذا السيد الرب بقوة ياتي و ذراعه تحكم له هوذا اجرته معه و عملته  -20 
 قدامه.

كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحمالن و في حضنه يحملها و يقود  -22 
 المرضعات.

من كال بكفه المياه و قاس السماوات بالشبر و كال بالكيل تراب االرض و  -21 
 وزن الجبال بالقبان و االكام بالميزان.

 من قاس روح الرب و من مشيره يعلمه. -23 
ريق الحق و علمه معرفة و عرفه سبيل من استشاره فافهمه و علمه في ط -21 

 الفهم.
 هوذا االمم كنقطة من دلو و كغبار الميزان تحسب هوذا الجزائر يرفعها كدقة. -21 
 و لبنان ليس كافيا لاليقاد و حيوانه ليس كافيا لمحرقة. -22 
 كل االمم كال شيء قدامه من العدم و الباطل تحسب عنده. -29 
 اي شبه تعادلون به.فبمن تشبهون اهلل و  -21 
 الصنم يسبكه الصانع و الصائغ يغشيه بذهب و يصوغ سالسل فضة. -27 
الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا ال يسوس يطلب له صانعا ماهرا لينصب  -10 

 صنما ال يتزعزع.
اال تعلمون اال تسمعون الم تخبروا من البداءة الم تفهموا من اساسات  -12 

 االرض.
ى كرة االرض و سكانها كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادق و الجالس عل -11 

 يبسطها كخيمة للسكن.
 الذي يجعل العظماء ال شيء و يصير قضاة االرض كالباطل. -13 
لم يغرسوا بل لم يزرعوا و لم يتاصل في االرض ساقهم فنفخ ايضا عليهم  -11 

 فجفوا و العاصف كالعصف يحملهم.
 اويه يقول القدوس.فبمن تشبهونني فاس -11 
ارفعوا الى العالء عيونكم و انظروا من خلق هذه من الذي يخرج بعدد جندها  -12 

 يدعو كلها باسماء لكثرة القوة و كونه شديد القدرة ال يفقد احد.



 (يـــوم الثـــالثاء)  ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

88 

 

لماذا تقول يا يعقوب و تتكلم يا اسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب و فات  -19 
 حقي الهي.

تسمع اله الدهر الرب خالق اطراف االرض ال يكل و ال يعيا اما عرفت ام لم  -11 
 ليس عن فهمه فحص.

 يعطي المعيي قدرة و لعديم القوة يكثر شدة. -17 
 الغلمان يعيون و يتعبون و الفتيان يتعثرون تعثرا. -30 
و امــا منتظــروا الــرب فيجــددون قــوة يرفعــون اجنحــة كالنســور يركضــون و ال  -32 

 "  يعيون يتعبون يمشون و ال
يجمع األبيرار  = كراٍع يرعى قطيعهالمديذ ِته ف  مجي ر الثان  = هوذا ربكم آٍت بقوة
= لمـاذا تـتكلم يـا إسـرائيل إن طريقـي خفيـت عـن اهلل  وو القدير= من كال الماء بيده

 اهلل فاح. الق و  وال     ل غ ب ر ف يف يتصورون لنر ال يراوم 
 21 - 7:  9دا "  (21-7:9)دا 

كنت ارى انه وضعت عروش و جلس القديم االيام لباسه ابيض كالثلج و شعر  -7 
 راسه كالصوف النقي و عرشه لهيب نار و بكراته نار متقدة.

نهر نار جرى و خرج من قدامه الوف الوف تخدمه و ربوات ربوات وقوف  -20 
 قدامه فجلس الدين و فتحت االسفار.

لمات العظيمة التي تكلم بها القرن كنت كنت انظر حينئذ من اجل صوت الك -22 
 ارى الى ان قتل الحيوان و هلك جسمه و دفع لوقيد النار.

اما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم و لكن اعطوا طول حياة الى زمان و  -21 
 وقت.

كنت ارى في رؤى الليل و اذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى و جاء  -23 
 فقربوه قدامه. الى القديم االيام

فاعطي سلطانا و مجدا و ملكوتا لتتعبد له كل الشعوب و االمم و االلسنة  -21 
 سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول و ملكوته ما ال ينقرض.

 "  اما انا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي و افزعتني رؤى راسي -21 
 .فجلس الديان وفتحت األسفارنرى ونا منظر الدينونة  

 21 - 2:  1ام  " (21-2:1م)أ
 العل الحكمة ال تنادي و الفهم اال يعطي صوته. -2 
 عند رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك تقف. -1 
 بجانب االبواب عند ثغر المدينة عند مدخل االبواب تصرح. -3 
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 لكم ايها الناس انادي و صوتي الى بني ادم. -1 
 جهال تعلموا فهما. ايها الحمقى تعلموا ذكاء و يا -1 
 اسمعوا فاني اتكلم بامور شريفة و افتتاح شفتي استقامة. -2 
 الن حنكي يلهج بالصدق و مكرهة شفتي الكذب. -9 
 كل كلمات فمي بالحق ليس فيها عوج و ال التواء. -1 
 كلها واضحة لدى الفهيم و مستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. -7 
 و المعرفة اكثر من الذهب المختار. خذوا تاديبي ال الفضة -20 
 الن الحكمة خير من الاللئ و كل الجواهر ال تساويها. -22 
 "  انا الحكمة اسكن الذكاء و اجد معرفة التدابير -21 

 مادام ونا  دينونة ف ند   بالح مة )والح مة موضوع وءا السصغ(
  

عظة ألبينا القديس 
األنبا شنوده رئيس 

 المتوحدين

 ة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين:+ عظ" 
ف نصنع يرادي اهلل ياللوتى مادام لنا وقت لن نعمغ فيير لعمياغ الير   تيء روا لن الميوت 
ال يتألر ومصيرنا لن نتر  العالم  لين جميع الءين  انوا قب نا ويوءا   هيم اآلن يرقيدون 

وع ينييا نحيين و ييغ المديييحيين لن  فيي  القبييور  ف نصيينع ت يييم بنعميية اهلل التيي  لعطاوييا لنييا
نت يييبر بيديييوع المدييييذ النيييور الحقيقييي  ألننيييا نحييين ب ييير  ويييو الدييييد ونحييين عبييييده  ويييو 
الراع  ونحن غنم تحت يده وو مولود من اآل  ول ن نحين ل يقتير نيور مين نيور ميات 
عنا نحن اللطاي ود م ءاتر عنا ع ى ل بة الص ي  ليينعم لنيا بم  وتير  ميا  يان العبييد 

ين لن يموتييوا عيين ديييدوم لمييا الديييد فقييد ادييتهان بييالل   ومييات عيين عبيييده  يي  م تيي م
حدبما مات وو وم يموتون معر و ما وو ح  فهم ليضاخ يحييون  ف نليتم موعظية لبينيا 
القديس العظيم األنبا  نوده ر يس المتوحدين الء  لنار عقولنا وعيون ق وبنا بادم اآل  

 "  ِمينواالبن والروح القدس اإللر الواحد 
  

 المزمور: 
(2:11,1) 

 )جملة(  إليك يا رب رفعت نفسي إلهي عليك توكلت فال تخزني إلى األبد" 
 " وال تضحك بي أعدائي ليخز الذين يصنعون اإلثم باطاًل الليلويا

ييوم الدينونية مرعي ، ولييس لنيا ديوى اهلل ن جيأ يليير ونصير  = إليك يا رب رفعت نفسـي
  رار فال ي ون نصيبنا مع األ

  
 31 - 3:  11مت  " اإلنجيل: 
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و فيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم اليه التالميذ على انفراد قائلين قل  -3  (31-3:11)مت
 لنا متى يكون هذا و ما هي عالمة مجيئك و انقضاء الدهر.

 فاجاب يسوع و قال لهم انظروا ال يضلكم احد. -1 
 ن انا هو المسيح و يضلون كثيرين.فان كثيرين سياتون باسمي قائلي -1 
و سوف تسمعون بحروب و اخبار حروب انظروا ال ترتاعوا النه ال بد ان  -2 

 تكون هذه كلها و لكن ليس المنتهى بعد.
النه تقوم امة على امة و مملكة على مملكة و تكون مجاعات و اوبئة و  -9 

 زالزل في اماكن.
 و لكن هذه كلها مبتدا االوجاع. -1 
حينئذ يسلمونكم الى ضيق و يقتلونكم و تكونون مبغضين من جميع االمم  -7 

 الجل اسمي.
 و حينئذ يعثر كثيرون و يسلمون بعضهم بعضا و يبغضون بعضهم بعضا. -20 
 و يقوم انبياء كذبة كثيرون و يضلون كثيرين. -22 
 و لكثرة االثم تبرد محبة الكثيرين. -21 
 لمنتهى فهذا يخلص.و لكن الذي يصبر الى ا -23 
و يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع االمم ثم ياتي  -21 

 المنتهى.
فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان  -21 

 المقدس ليفهم القارئ.
 فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال. -22 
 لسطح فال ينزل لياخذ من بيته شيئا.و الذي على ا -29 
 و الذي في الحقل فال يرجع الى ورائه لياخذ ثيابه. -21 
 و ويل للحبالى و المرضعات في تلك االيام. -27 
 و صلوا لكي ال يكون هربكم في شتاء و ال في سبت. -10 
 النه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى االن و لن -12 

 يكون.
و لو لم تقصر تلك االيام لم يخلص جسد و لكن الجل المختارين تقصر تلك  -11 

 االيام.
 حينئذ ان قال لكم احد هوذا المسيح هنا او هناك فال تصدقوا. -13 
النه سيقوم مسحاء كذبة و انبياء كذبة و يعطون ايات عظيمة و عجائب  -11 
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 حتى يضلوا لو امكن المختارين ايضا.
 ا انا قد سبقت و اخبرتكم.ه -11 
 فان قالوا لكم ها هو في البرية فال تخرجوا ها هو في المخادع فال تصدقوا. -12 
النه كما ان البرق يخرج من المشارق و يظهر الى المغارب هكذا يكون  -19 

 ايضا مجيء ابن االنسان.
 النه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور. -11 
ق تلك االيام تظلم الشمس و القمر ال يعطي ضوءه و و للوقت بعد ضي -17 

 النجوم تسقط من السماء و قوات السماوات تتزعزع.
و حينئذ تظهر عالمة ابن االنسان في السماء و حينئذ تنوح جميع قبائل  -30 

 االرض و يبصرون ابن االنسان اتيا على سحاب السماء بقوة و مجد كثير.
الصوت فيجمعون مختاريه من االربع الرياح من  فيرسل مالئكته ببوق عظيم -32 

 اقصاء السماوات الى اقصائها.
فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصا و اخرجت اوراقها  -31 

 تعلمون ان الصيف قريب.
 هكذا انتم ايضا متى رايتم هذا كله فاعلموا انه قريب على االبواب. -33 
 هذا الجيل حتى يكون هذا كله.الحق اقول لكم ال يمضي  -31 
 "  السماء و االرض تزوالن و لكن كالمي ال يزول -31 

 عن لرا  لور  يم رم اخ لنهاية العالم 
  

  طرح الساعة التاسعة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة: " الطرح
يا جميع د ان لور  يم تعالوا لنمضى يلى جبغ ال يتون، لننظر يدوع الناصر  ابن 
داود   مة اآل  جالداخ ونا  وتالميءه محيطين بر يدألونر، فأع موه لوالخ بنال الهي غ 
وحجارتر العظيمة و ماغ  ينتر، فأجا  مل صنا ال ثير الرحمة مر د  غ لحد يتو غ 

ع ير، بهدول ومعرفة يثبت ق وبهم ع ى ما دوف ي ون، لنظروا ال يض  م لحد ف   ئ 
قوم لمة ع ى لمة ومم  ة ع ى مم  ة وت ون  ال غ يءا وقعتم ف  التجار  فدوف ت

وموت ف  لما ن وت ون ال دا د والضيقات ع ى األرض، واع موا ينهم دوف يقت ون م 
 واألمم يبوضون م، وءا يسع ونر ب م من لجغ يدمى فاصبروا لنتم ل   تل صوا 

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر )مرد قب  

 
 رجوع للفهرس
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 :الثالثاء من البصخة المقدسة من يوم الحادية عشرالساعة 
 النبوات:

 (33-11:30)إش
 33 - 11:  30اش  "
و يكون على كل جبل عال و على كل اكمة مرتفعة سواق و مجاري مياه في  -11 

 راج.يوم المقتلة العظيمة حينما تسقط االب
و يكون نور القمر كنور الشمس و نور الشمس يكون سبعة اضعاف كنور  -12 

 سبعة ايام في يوم يجبر الرب كسر شعبه و يشفي رض ضربه.
هوذا اسم الرب ياتي من بعيد غضبه مشتعل و الحريق عظيم شفتاه  -19 

 ممتلئتان سخطا و لسانه كنار اكلة.
ة لغربلة االمم بغربال السوء و على فكوك و نفخته كنهر غامر يبلغ الى الرقب -11 

 الشعوب رسن مضل.
تكون لكم اغنية كليلة تقديس عيد و فرح قلب كالسائر بالناي لياتي الى جبل  -17 

 الرب الى صخر اسرائيل.
و يسمع الرب جالل صوته و يري نزول ذراعه بهيجان غضب و لهيب نار  -30 

 اكلة نوء و سيل و حجارة برد.
 من صوت الرب يرتاع اشور بالقضيب يضرب.النه  -32 
و يكون كل مرور عصا القضاء التي ينزلها الرب عليه بالدفوف و العيدان و  -31 

 بحروب ثائرة يحاربه.
الن تفتة مرتبة منذ االمس مهياة هي ايضا للملك عميقة واسعة كومتهـا نـار  -33 

 "  و حطب بكثرة نفخة الرب كنهر كبريت توقدها
ويييءا عييين . عنـــدما يهلـــك كثيـــرون.. ورجـــز ســـخطه يأكـــل كنـــارالدينونييية   ي ييياري لييييوم

 .إذا ما جبر الرب كسر شعبهاأل رار، لما األبرار يقوغ عنهم  
 1:  9 - 10:  2ام  " (1:9-10:2)أم

 2ام  
 يا ابني احفظ وصايا ابيك و ال تترك شريعة امك. -10 
 اربطها على قلبك دائما قلد بها عنقك. -12 
 ذهبت تهديك اذا نمت تحرسك و اذا استيقظت فهي تحدثك. اذا -11 
 الن الوصية مصباح و الشريعة نور و توبيخات االدب طريق الحياة. -13 
 لحفظك من المراة الشريرة من ملق لسان االجنبية. -11 
 ال تشتهين جمالها بقلبك و ال تاخذك بهدبها. -11 
رغيف خبز و امراة رجل اخر تقتنص  النه بسبب امراة زانية يفتقر المرء الى -12 
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 النفس الكريمة.
 اياخذ انسان نارا في حضنه و ال تحترق ثيابه. -19 
 او يمشي انسان على الجمر و ال تكتوي رجاله. -11 
 هكذا من يدخل على امراة صاحبه كل من يمسها ال يكون بريئا. -17 
 ن.ال يستخفون بالسارق و لو سرق ليشبع نفسه و هو جوعا -30 
 ان وجد يرد سبعة اضعاف و يعطي كل قنية بيته. -32 
 اما الزاني بامراة فعديم العقل المهلك نفسه هو يفعله. -31 
 ضربا و خزيا يجد و عاره ال يمحى. -33 
 الن الغيرة هي حمية الرجل فال يشفق في يوم االنتقام. -31 
 ال ينظر الى فدية ما و ال يرضى و لو اكثرت الرشوة. -31 
 9م  ا
 يا ابني احفظ كالمي و اذخر وصاياي عندك. -2 
 احفظ وصاياي فتحيا و شريعتي كحدقة عينك. -1 
 اربطها على اصابعك اكتبها على لوح قلبك. -3 
 " قل للحكمة انت اختي و ادع الفهم ذا قرابة -1 

وعين . الفاسق يقاسـي أحزانـاً .. بسبب إمرأة زانية تفتقر إلى رغيف خبزعن األ رار  
  إحفظ وصاياي فتحيا. إدخر وصاياي عندكاألبرار  

  
عظة ألبينا القديس 

 يوحنا ذهبي الفم
 + عظة ألبينا القديس يوحنا ذهبي الفم بركته المقدسة فلتكن معنا آمين." 

لريد لن لء ر م ليهيا اإلليوي بميا لقولير ل يم ميرات عدييدي وقيت تناولنيا مين لديرار المدييذ 
را  عظيم وعدم ملافة تدتوج  النوح ف ن  لب ى لنسد  ولقوغ المقددة  يء رليت م ف  ت

فيي  ف ييرى  للعييغ وييؤالل عييارفون لميين وييم قيييام لو قييوي وييءا الديير؟ وو ييءا لغضيي  بوييير 
ءا وبلت لحداخ من م ال  ن   نت لريد لن للرم من ودط م من ضيقة نسد  وا  يرادت   وا 

ظيييم ين الييءين يظ مييون م ي تير  لقييول  بييغ يتيءمر ع ييى  ييأنن  قيد ظ متيير  يييا ل عجي  الع
ويد بون لمتعت م ال توضبون ع يهم  وضب م ع ى لنا الء  لرييد لالصي م  لنيا ليا ف 
ومرتعد حين ع مت بعقا  اهلل الء  يحغ ب م بدب  تهاون م بهءا الدر العظييم  للع  يم 
تع مون من ويو ويءا اليء  ترييدون لن تتنياولوا منير  ويو الجديد المقيدس اليء  هلل ال  مية 

الء  بءلر عين لالصينا  ويءا يءا تنياوغ لحيد منير بويير اديتحقام ي يون لير عقوبية  ودمر
ف نلييتم موعظيية لبينييا القييديس العظيييم …    ومحقيياخ  مييا صييار ليهييوءا الييء  ديي م اليير  

األنبا يوحنا فم الءو  الء  لنار عقولنا وعييون ق وبنيا باديم اآل  واالبين واليروح القيدس 
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 " اإللر الواحد ِمين 
 األ رار عن مصير 

  
 المزمور: 

(2:11,2:12) 
كرسيك يا اهلل إلى دهر الدهور, قضيب االستقامة هو قضيب ملكـك )جملـة( طـوبي  "

 " للذي يتفهم في أمر المسكين والفقير في اليوم السوء ينجيه الرب الليلويا
 ال الم ونا   ير عين الدينونية  والمدييذ  يديان في  ويءا. كرسيك يا اهلل إلى دهر الدهور

وييو يح ييم بعييدغ  = قضــيب اإلســتقامةاليييوم نقييوغ ليير فيي  الم مييور  ردييي  ل  عر يي   
 وءا نصي  اللراف )األبرار(= طوبى للذي يتفهم في أمر المسكين

  
 اإلنجيل: 

 (1:12-21:11)مت
 1:  12 - 21:  11مت " 

 11مت  
 و كانما انسان مسافر دعا عبيده و سلمهم امواله. -21 
مس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر فاعطى واحدا خ -21 

 طاقته و سافر للوقت.
 فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بها فربح خمس وزنات اخر. -22 
 و هكذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخريين. -29 
 و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض و اخفى فضة سيده. -21 
 بعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم.و  -27 
فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس  -10 

 وزنات سلمتني هوذا خمس وزنات اخر ربحتها فوقها.
فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك  -12 

 فرح سيدك.على الكثير ادخل الى 
ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتان  -11 

 اخريان ربحتهما فوقهما.
قال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك  -13 

 على الكثير ادخل الى فرح سيدك.
ا سيد عرفت انك انسان قاس ثم جاء ايضا الذي اخذ الوزنة الواحدة و قال ي -11 

 تحصد حيث لم تزرع و تجمع حيث لم تبذر.
 فخفت و مضيت و اخفيت وزنتك في االرض هوذا الذي لك. -11 
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فاجاب سيده و قال له ايها العبد الشرير و الكسالن عرفت اني احصد حيث  -12 
 لم ازرع و اجمع من حيث لم ابذر.

فة فعند مجيئي كنت اخذ الذي لي فكان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيار  -19 
 مع ربا.

 فخذوا منه الوزنة و اعطوها للذي له العشر وزنات. -11 
 الن كل من له يعطى فيزداد و من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. -17 
و العبد البطال اطرحوه الى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء و صرير  -30 

 االسنان.
سان في مجده و جميع المالئكة القديسين معه فحينئذ و متى جاء ابن االن -32 

 يجلس على كرسي مجده.
و يجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي  -31 

 الخراف من الجداء.
 فيقيم الخراف عن يمينه و الجداء عن اليسار. -33 
وا الملكوت المعد لكم ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي ابي رث -31 

 منذ تاسيس العالم.
 الني جعت فاطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فاويتموني. -31 
 عريانا فكسيتموني مريضا فزرتموني محبوسا فاتيتم الي. -32 
فيجيبه االبرار حينئذ قائلين يا رب متى رايناك جائعا فاطعمناك او عطشانا  -39 

 فسقيناك.
 ك غريبا فاويناك او عريانا فكسوناك.و متى راينا -31 
 و متى رايناك مريضا او محبوسا فاتينا اليك. -37 
فيجيب الملك و يقول لهم الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه باحد اخوتي  -10 

 هؤالء االصاغر فبي فعلتم.
ثم يقول ايضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا مالعين الى النار االبدية  -12 

 البليس و مالئكته. المعدة
 الني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني. -11 
 كنت غريبا فلم تاووني عريانا فلم تكسوني مريضا و محبوسا فلم تزوروني. -13 
حينئذ يجيبونه هم ايضا قائلين يا رب متى رايناك جائعا او عطشانا او غريبا  -11 

 او عريانا او مريضا او محبوسا و لم نخدمك.
فيجيبهم قائال الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوه باحد هؤالء االصاغر فبي لم  -11 
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 تفعلوا.
 فيمضي هؤالء الى عذاب ابدي و االبرار الى حياة ابدية. -12 

 12مت  
 و لما اكمل يسوع هذه االقوال كلها قال لتالميذه. -2 
 " تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح و ابن االنسان يسلم ليصلب -1 

ونا نرى مصير األبرار )اللراف( )والجيدال( األ يرار  فياللراف ييدل ون يليى فيرح الدييد 
 والجدال يطرحون ف  الظ مة اللارجية 

  
 طرح الساعة الحادية عشرة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة: "  الطرح

لهى، وصنعت ال ر  ل  وحد  للطأت ليها الر  ضابط ال غ فاغسر ل  يا ربى وا 
بجداري وت اد ت ف  لوامر  ليها الر ، يء ج ت بقوي مجد  ويحيط ب  مال  ت  
وتج س لنت ليها الديان العادغ ع ى  رد  مم  ت  وتجتمع يلي  جميع األمم من 
األربع رياح  وايا األرض ويسترقون بعضهم من بعض يميناخ و ماالخ ب  مة واحدي، 

سرح مع  الءين عن يمين  واألبرار وتقف اللراف عن يمينر والجدال عن يداره، في
الءين صنعوا مرضات  المتمد ون بأوامر  وحسظووا ويصنعونها جميعها، الءين 
لطعمو  ف  جوع  ودقو  ليضاخ ف  عط   وفى غربت  ِوو  ف  بيوتهم وفى 
عري  دترو  وعندما  نت ف  الدجن جالوا ل يارت  وفى مرض  لدمو ، حين ء 

يألءون لجروم دون الجدال، فيمضى األبرار يلى الحياي يسرحون بأعمالهم الحدنة و 
الدا مة والجدال يلى العءا ، ادمعوا ليها الجهاغ وافهموا ليها الضالين لن الرحمة 

تستلر ف  الح م، فاصنعوا الرحمة قبغ لن تأتى ع ي م دينونة الديان  ف ما فرغ مل صنا 
ن السصذ فادمعوا يا للوت  الءين من  المر للبر التالميء لصسيا ر ينر بعد يومين ي و 

اصطسيتهم، ين ابن اإلندان دي مغ ع ير الم تو  ف  دسر األنبيال ل   ي ون لروفاخ 
ل ءبذ وفصحاخ  امالخ يلى  ماغ الدوور  فبالحقيقة صرت ليها المديذ يلهنا حمالخ بال 

 عي  عن حياي العالم، الء  وو حمغ اهلل اآل  حامغ لطية العالم بأدره 
 بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا  )مرد

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع لدمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 رجوع للفهرس
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 يـــوم األربعــــــاء

 ليلة األربعاء
موضيوع ويءه األناجيييغ يتضيذ مين ينجيييغ الدياعة الحادييية ع ير وويءه نجييد فيهيا لن رؤديال ال هنيية والسريدييون قييد 

دروا لمييراخ بييأن يمديي وا يدييوع  و ييان اليهييود يتديياللون، وييغ يصييعد ل عيييد  فهييم ينتظرونيير ليقت ييوه  وفيي  لناجيييغ لصيي
الداعة األولى والثالثة والداددة والتادعة نرى العقوبات ضيد ويؤالل وويو اليرفض وال عنيات  فوضي  المل ي. يءاخ 

 ع ى األ رار وو موضوع وءه األناجيغ وبالءات رؤدال اليهود 
 
 :لساعة األولى من ليلة األربعاء من البصخة المقدسةا

 النبوات:
 (11-29:11)حز

 11 - 29:  11حز "
 و كان الي كالم الرب قائال. -29 
يا ابن ادم قد صار لي بيت اسرائيل زغال كلهم نحاس و قصدير و حديد و  -21 

 رصاص في وسط كور صاروا زغل فضة.
ن حيث انكم كلكم صرتم زغال فلذلك هانذا الجل ذلك هكذا قال السيد الرب م -27 

 اجمعكم في وسط اورشليم.
جمع فضة و نحاس و حديد و رصاص و قصدير الى وسط كور لنفخ النار  -10 

 عليها لسبكها كذلك اجمعكم بغضبي و سخطي و اطرحكم و اسبككم.
 فاجمعكم و انفخ عليكم في نار غضبي فتسبكون في وسطها. -12 
ضة في وسـط الكـور كـذلك تسـبكون فـي وسـطها فتعلمـون انـي انـا كما تسبك الف -11 

 "  الرب سكبت سخطي عليكم
اهلل ل قهم لبراراخ )فضة( ووم ل طوا حياتهم ب روروم ) غغ( لءل  ديضربهم الير  ضيربات 

  ديدي  بهت بنار دب  المعادن
 17 - 13:  11حز " (17-13:11)حز

 و كان الي كالم الرب قائال. -13 
 ابن ادم قل لها انت االرض التي لم تطهر لم يمطر عليها في يوم الغضب.يا  -11 
فتنة انبيائها في وسطها كاسد مزمجر يخطف الفريسة اكلوا نفوسا اخذوا الكنز  -11 

 و النفيس اكثروا اراملها في وسطها.
كهنتها خالفوا شريعتي و نجسوا اقداسي لم يميزوا بين المقدس و المحلل و لم  -12 

 وا الفرق بين النجس و الطاهر و حجبوا عيونهم عن سبوتي فتدنست في وسطهم.يعلم

 رجوع للفهرس
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رؤساؤها في وسطها كذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم الهالك النفوس الكتساب  -19 
 كسب.

و انبياؤها قد طينوا لهم بالطفال رائين باطال و عارفين لهم كذبا قائلين هكذا قال  -11 
 السيد الرب و الرب لم يتكلم.

ــر و المســكين و  -17  شــعب االرض ظلمــوا ظلمــا و غصــبوا غصــبا و اضــطهدوا الفقي
 "  ظلموا الغريب بغير الحق

ونا نرى لنر بدب  قداوي ق وبهم منع اهلل بر اتر )المطر( عنهم  ونرى صوري لماءا يوض  
 اهلل ع يهم 

  
 المزمور: 

(22:17,29) 
يني لك أرتـل يـا إلهـي ألنـك أنـت صرت ناصري وملجئ في يوم شدتي )جملة(, أنت مع" 

 " ناصري إلهي ورحمتي الليلويا.
صــرت ناصــري يءا  ييان غضيي  اهلل و ييءا  مييا ورد فيي  اإلنجيييغ والنبييوات ف نصيير  و ييءا  

 حتى لد    ما يرضي   وملجأي في يوم شدتي. أنت معيني
  

 اإلنجيل: 
 (21-2:11)مت

 21 - 2:  11مت "
 ل قائال.و جعل يسوع يكلمهم ايضا بامثا -2 
 يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا البنه. -1 
 و ارسل عبيده ليدعوا المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا. -3 
فارسل ايضا عبيدا اخرين قائال قولوا للمدعوين هوذا غذائي اعددته ثيراني و  -1 

 مسمناتي قد ذبحت و كل شيء معد تعالوا الى العرس.
 هم تهاونوا و مضوا واحد الى حقله و اخر الى تجارته.و لكن -1 
 و الباقون امسكوا عبيده و شتموهم و قتلوهم. -2 
 فلما سمع الملك غضب و ارسل جنوده و اهلك اولئك القاتلين و احرق مدينتهم. -9 
 ثم قال لعبيده اما العرس فمستعد و اما المدعوون فلم يكونوا مستحقين. -1 
 مفارق الطرق و كل من وجدتموه فادعوه الى العرس.فاذهبوا الى  -7 
فخرج اولئك العبيد الى الطرق و جمعوا كل الذين وجدوهم اشرارا و صالحين  -20 

 فامتال العرس من المتكئين.
 فلما دخل الملك لينظر المتكئين راى هناك انسانا لم يكن البسا لباس العرس. -22 
 نا و ليس عليك لباس العرس فسكت.فقال له يا صاحب كيف دخلت الى ه -21 
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حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه و يديه و خذوه و اطرحوه في الظلمة  -23 
 الخارجية هناك يكون البكاء و صرير االسنان.

 "  الن كثيرين يدعون و قليلين ينتخبون -21 
ع ييى مثييغ عييرس يبيين الم يي   وعقييا  ميين ليييس ع ييير ثيييا  العييرس  وونييا نييرى غضيي  اهلل 

 المتهاونين الءين لدروا لباس المعمودية 
  

 طرح الساعة األولى من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة: "  الطرح
اإلندان الم   الء  صنع العرس ودعا المدعوين وو اهلل اآل ، وابنر وو يدوع المديذ 

وصار مع مل صنا والعرس وو العالم الء  ظهر فير، الء  ولدتر بالجدد والدي اإللر 
الناس  واحد منهم، والعبيد الءين لرد هم وم األنبيال الءين دبقوه، ودعوا األمم قبغ مجي ر 
قا  ين ين اآلت  دوف يأت  وال يبطئ، فت اد وا ولم يقب وا لقوالر ثم مضوا متهاونين واحد 
لر يلى تجارتر والباقون لمد وا عبيده وقت ووم، فوض  الم   ولردغ عد ره  يلى حق ر ِو
وضر  لول   القت ة ولحرم مدينتهم  من وم الناس الءين دعوا يلى الوليمة الحقيقية الت  
هلل ال  مة، يال اليهود الملالسين الءين محيت لدما هم من دسر الحياي، فعاد ليضا ولردغ 
ِلرين لوصاوم و ءا قا الخ: للرجوا يلى مدال  الطرم وادعوا  غ الءين تجدونهم، ف ما 

 ثيرين صالحين وطالحين فامتا البيت من المت  ين فدلغ الم   لينظر لرجوا دعوا 
المدعوين فرلى رجالخ ليس ع ير ثيا  العرس فقاغ لر: يا صاح   يف دل ت ونا ول  

ع ي  ثيا  العرس؟ ف  وقت صمت وصار ف  فضيحة ثم للقاه اللدام يلى الظ مة 
ن الح ة الدما ية ولبس ال عنة مثغ اللارجية، من وو وءا اإلندان يال يهوءا الء  تعرى م

الثو ، ودل ت يلى لمعا ر المال ألنر جحد نعمة ديده وتجرل لن يد م مع مر، ف ءل  صار 
 غريباخ من مجده ور ادة  هنوتر للءوا ِلر  

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 "  رحمة  عظيم رحمتر )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع لدمر ألنر صنع معنا 

 
 
 
 
 
 
 

 رجوع للفهرس
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 :من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة الثالثةالساعة 
 النبوات:

 (19-21:1)عا
 19 - 21:  1عا "
 ويل للذين يشتهون يوم الرب لماذا لكم يوم الرب هو ظالم ال نور. -21 
كما اذا هرب انسان من امام االسد فصادفه الدب او دخل البيت و وضع يده  -27 

 على الحائط فلدغته الحية.
 اليس يوم الرب ظالما ال نورا و قتاما و ال نور له. -10 
 بغضت كرهت اعيادكم و لست التذ باعتكافاتكم. -12 
اني اذا قدمتم لي محرقاتكم و تقدماتكم ال ارتضي و ذبائح السالمة من  -11 

 مسمناتكم ال التفت اليها.
 بك ال اسمع.ابعد عني ضجة اغانيك و نغمة ربا -13 
 و ليجر الحق كالمياه و البر كنهر دائم. -11 
 هل قدمتم لي ذبائح و تقدمات في البرية اربعين سنة يا بيت اسرائيل. -11 
 بل حملتم خيمة ملكومكم و تمثال اصنامكم نجم الهكم الذي صنعتم لنفوسكم. -12 
 "  فاسبيكم الى ما وراء دمشق قال الرب اله الجنود اسمه -19 
ويم تصيوروا لن ييوم الير  ويو = يٌل للذين يشتهون يوم الـرب. مـا بغيـتكم فـي يـوم الـربو 

 ينيوم مجد عالم  لهيم، وعياموس ي يرح لهيم لنير ييوم ينتقيام مينهم ل يروروم  فهيم المقصيود
بالعبد ال رير )ف  اإلنجيغ(  الء  دي قر اهلل مين وديطر ييوم مجي ير )ييوم الير (  مصيير 

ــى مــا األ ييرار  ان اهلل ح ييم ع يييهم بييان يييءوبوا الييى  المقصييود= وراء دمشــقفسأســبيكم إل
 ول ن مصير األ رار دي ون ف  جهنم    بابغ الدب  فى

  
 المزمور: 

(1:21) 
طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى األبد قـدوس هـو هيكلـك وعجيـب بـالبر " 

 "  الليلويا.
طـوبى لمـن إخترتـه .. بة األ يرار(  وو تطوي  لابرار )ع س النبوي الت   انت عن عقو 

 م ان األبرار = قدوس هو هيكلك
  

 اإلنجيل:
 ( 12-32:11)مت

 12 - 32:  11مت "
و اما ذلك اليوم و تلك الساعة فال يعلم بهما احد و ال مالئكة السماوات اال ابي  -32 

 وحده.
 و كما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن االنسان. -39 
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نه كما كانوا في االيام التي قبل الطوفان ياكلون و يشربون و يتزوجون و ال  -31 
 يزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك.

و لم يعلموا حتى جاء الطوفان و اخذ الجميع كذلك يكون ايضا مجيء ابن  -37 
 االنسان.

 حينئذ يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد و يترك االخر. -10 
 ن تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة و تترك االخرى.اثنتا -12 
 اسهروا اذا النكم ال تعلمون في اية ساعة ياتي ربكم. -11 
و اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اية هزيع ياتي السارق لسهر و لم  -13 

 يدع بيته ينقب.
 نسان.لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين النه في ساعة ال تظنون ياتي ابن اال  -11 
فمن هو العبد االمين الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في  -11 

 حينه.
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. -12 
 الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله. -19 
 و لكن ان قال ذلك العبد الردي في قلبه سيدي يبطئ قدومه. -11 
 تدئ يضرب العبيد رفقاءه و ياكل و يشرب مع السكارى.فيب -17 
 ياتي سيد ذلك العبد في يوم ال ينتظره و في ساعة ال يعرفها. -10 
 " فيقطعه و يجعل نصيبه مع المرائين هناك يكون البكاء و صرير االسنان -12 

 .يشقه من وسطهيوم الر  ديأت  فجأي فالعبد األمين ديطو  والعبد ال رير 
  

 طرح الساعة الثالثة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة: " طرحال
تأم وا يا عابد  اإللر يلى تحنن المديذ يلهنا  يف يدعوا لصسيا ر الصانعين يرادتر عبيداخ 
ح مال ولمنال، لعنى الءين يحسظون وصاياه المتوقعين لجراخ صالحاخ الداورين المتيقظين 

  اإلنجيغ ين ءل  العبد موبوطاخ لعنى الء  يأت  ديده بوتة ل   ينالوا المواعيد  ما قاغ ف
فيجده يسعغ و ءا، لقوغ ل م ينر يقيمر ع ى جميع مالر فأما ءل  الء  يجده متوافالخ فيطرد 
يوماخ بيوم فيجئ ديده ف  داعة ال يعرفها في قر من ودطر ويجعغ نصيبر مع المرا ين 

ا وننتظر يوم الر  لنسرح معر ف  دياره ف  الظ مة وموضع العءا  ف نتيقظ من غس تن
 ونسو  بمراحمر ورلفتر 

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم معنا ل   بآالمر يل صنا 
 "  )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
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 :من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة السادسةالساعة 
 النبوات:

 (21-7:22)إر
 21 - 7:  22ار  "

النه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل هانذا مبطل من هذا الموضع امام اعينكم و  -7
 في ايامكم صوت الطرب و صوت الفرح صوت العريس و صوت العروس.

و يكون حين تخبر هذا الشعب بكل هذه االمور انهم يقولون لك لماذا تكلم الرب  -20 
يم فما هو ذنبنا و ما هي خطيتنا التي اخطاناها الى الرب علينا بكل هذا الشر العظ

 الهنا.
فتقول لهم من اجل ان اباءكم قد تركوني يقول الرب و ذهبوا وراء الهة اخرى و  -22 

 عبدوها و سجدوا لها و اياي تركوا و شريعتي لم يحفظوها.
د وراء عناد و انتم اساتم في عملكم اكثر من ابائكم و ها انتم ذاهبون كل واح -21 

 قلبه الشرير حتى ال تسمعوا لي.
فاطردكم من هذه االرض الى ارض لم تعرفوها انتم و ال اباؤكم فتعبدون هناك  -23 

 الهة اخرى نهارا و ليال حيث ال اعطيكم نعمة.
لذلك ها ايام تاتي يقول الرب و ال يقال بعد حي هو الرب الذي اصعد بني  -21

 " اسرائيل من ارض مصر.
لفييراح لا ييرار فيييالعريس لغ ييم البييا  دونهيييم، ل  ال نصييي  لهييم فييي  م  ييوت الديييموات ال 

 حي  األفراح 
  

 المزمور: 
(2:201,1) 

يــا رب اســتمع صــالتي وليصــعد أمامــك صــراخي )جملــة(. فــي اليــوم الــذي أدعــوك فيــه  "
 " استجب لي سريعًا الليلويا.

  لهم يما اآلنية  يتاخ  الصاليو  األبرار يصرلون حتى يدل هم اهلل الم  وت والصرا 
  

 اإلنجيل: 
 (23-2:11)مت

 23 - 2:  11مت  "
حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى اخذن مصابيحهن و خرجن للقاء  -2 

 العريس.
 و كان خمس منهن حكيمات و خمس جاهالت. -1 

 ع للفهرسرجو
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 اما الجاهالت فاخذن مصابيحهن و لم ياخذن معهن زيتا. -3 
 يمات فاخذن زيتا في انيتهن مع مصابيحهن.و اما الحك -1 
 و فيما ابطا العريس نعسن جميعهن و نمن. -1 
 ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فاخرجن للقائه. -2 
 فقامت جميع اولئك العذارى و اصلحن مصابيحهن. -9 
 فقالت الجاهالت للحكيمات اعطيننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. -1 
فاجابت الحكيمات قائالت لعله ال يكفي لنا و لكن بل اذهبن الى الباعة و ابتعن  -7 

 لكن.
و فيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس و المستعدات دخلن معه الى العرس و  -20 

 اغلق الباب.
 اخيرا جاءت بقية العذارى ايضا قائالت يا سيد يا سيد افتح لنا. -22 
 لكن اني ما اعرفكن.فاجاب و قال الحق اقول  -21 
 " فاسهروا اذا النكم ال تعرفون اليوم و ال الساعة التي ياتي فيها ابن االنسان -23 

 مصير العءارى الح يمات ومصير العءارى الجاوالت 
  

  طرح الساعة السادسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة: " الطرح
المجد الء  وو يدوع م   النعمة والليرات  يا لهءه السضا غ ووءه األمثاغ الت  قالها م  

الم مغ الدالمة  الء  لنعم لجنس الب ر ب ر ة م  وتر  ادمعوا وتأم وا وافهموا واع موا 
لمثالر الطوباوية  من لجغ العءارى الح يمات ال وات  نطم من لج هن ف  اإلنجيغ 

جاوالت ولمس  و بههن بم  وتر المم ؤي فرحاخ ودروراخ، ع ر عءارى قاغ الر  لمس
ح يمات، قاغ وؤالل الع ري ون  ن عءارى ول نهن افترقن ألجغ لعمالهن، فطو  
الح يمات السهيمات ألنهن صنعن الح مة باجتهاد، ومان مصابيحهن من ال يت 

ولوعيتهن مما فضغ عنهن، فأما العءارى الجاوالت فت اد ن ولم يسهمن ثبات مصابيحهن، 
حدي ليم ين قدام العريس فتعط ت مصابيحهن وقت السرح ف ما قمن جميعهن ف  داعة وا

 ولم يحضرن مع العريس، والمدتعدات دل ن معر يلى العرس والمت ادالت وقسن لارجاخ 
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 "  )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 

 رجوع للفهرس
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 :من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة التاسعةاعة الس
 النبوات:

 (1:20-21:7)هو
 1:  20 - 21:  7هو  "

 7هو  
 اعطهم يا رب ماذا تعطي اعطهم رحما مسقطا و ثديين يبسين. -21 
كل شرهم في الجلجال اني هناك ابغضتهم من اجل سوء افعالهم اطردهم من  -21 

 هم متمردون.بيتي ال اعود احبهم جميع رؤسائ
افرايم مضروب اصلهم قد جف ال يصنعون ثمرا و ان ولدوا اميت مشتهيات  -22 

 بطونهم.
 يرفضهم الهي النهم لم يسمعوا له فيكونون تائهين بين االمم. -29 

 20هو  
اسرائيل جفنة ممتدة يخرج ثمرا لنفسه على حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح على  -2 

 نصاب.حسب جودة ارضه اجاد اال 
 "  قد قسموا قلوبهم االن يعاقبون هو يحطم مذابحهم يخرب انصابهم -1 

. إعطهـــم يـــا رب ومـــاذا تعطـــيهمونيييا نيييرى نصيييي  األ يييرار المنيييوه عييينهم فييي  اإلنجييييغ  
 .إعطهم أباء بال بنين.. ألن جميع شرورهم في الجلجال.. واآلن سيهلكون

  
 المزمور: 

(12,10:11) 
ــم األســد  نجــى مــن الســيف نفســي ومــن"  ــب بنــوتي الوحيــدة, خلصــني مــن ف ــد الكل ي

 "  وتواضعي من قرن ذو القرن الواحد الليلويا.
وييءا ب دييان الديييد المديييذ الييء  لحيياط بيير األ ييرار ليصيي بوه =  نــج مــن الســيف نفســي..

 لي م وا م اييغ لبا هم بص بر )موضوع اإلنجيغ(
  

 اإلنجيل: 
 (32-17:13)مت

 32 - 17:  13مت " 
ل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تبنون قبور االنبياء و وي -17 

 تزينون مدافن الصديقين.
 و تقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في دم االنبياء. -30 
 فانتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة االنبياء. -32 
 فامالوا انتم مكيال ابائكم. -31 
 ات اوالد االفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم.ايها الحي -33 
لذلك ها انا ارسل اليكم انبياء و حكماء و كتبة فمنهم تقتلون و تصلبون و  -31 
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 منهم تجلدون في مجامعكم و تطردون من مدينة الى مدينة.
لكي ياتي عليكم كل دم زكي سفك على االرض من دم هابيل الصديق الى دم  -31 

 لذي قتلتموه بين الهيكل و المذبح.زكريا بن برخيا ا
 " الحق اقول لكم ان هذا كله ياتي على هذا الجيل -32 

 كيـف تهربـون مـن دينونـة جهـنم ..وو عن وال  الرؤدال األ رار لو األ رار عمومياخ  
 .يأتي عليكم كل دم بار سفك

  
 طرح الساعة التاسعة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة: " الطرح

هءه األوصاف المح نة الت  قالها المديذ ع ى السريدين يء يعطيهم الويغ بوير يا ل
محاباي ألنهم ت بهوا بآبا هم و م وا م ايي هم، لول   الءين قت وا األنبيال القديدين ووؤالل 
اآللرون بنوا مقابروم وؤالل وم الحيات المولودون من األفاع  الءين لم يهربوا من جهنم 

ن دم جميع األبرار الء  دس  ع ى وجر األرض، من دم وابيغ يلى دم فدينتقم منهم ع
  ريا الء  قت وه بين الهي غ والمءبذ،  غ وءه الضوا م ووءه ال دا د تدبم وتأتى ع ى 
وءا الجيغ ألنر جميعهم ت اورا م وري واحدي ع ى ابن اهلل ليقت وه، لءل  فرقهم اهلل ف  

 ثهم صار لقوم ِلرين وصارت منا لهم لرابا األرض ولعدا هم تد طوا ع يهم وميرا
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 

 :من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة الحادية عشرالساعة 
 النبوات:

 حكمة سليمان
(11:9-30) 

 30 - 11:  9حكمة ال" 
الن الحكمة اسرع حركة من كل متحرك فهي لطهارتها تلج و تنفذ في كل  -11 

 شيء.
فانها بخار قوة اهلل و صدور مجد القدير الخالص فلذلك ال يشوبها شيء  -11 

 نجس.
 النها ضياء النور االزلي و مراة عمل اهلل النقية و صورة جودته. -12 
واحدة و تجدد كل شيء و هي ثابتة في ذاتها و  تقدر على كل شيء و هي -19 

 في كل جيل تحل في النفوس القديسة فتنشئ احباء هلل و انبياء.
 الن اهلل ال يحب احدا اال من يساكن الحكمة. -11 

 رجوع للفهرس
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انها ابهى من الشمس و اسمى من كل مركز للنجوم و اذا قيست بالنور  -17 
 تقدمت عليه.

 " ا الحكمة فال يغلبها الشرالن النور يعقبه الليل ام -30 
ح مة اهلل لقوى من تدبيرات اليهيود وال يقيوى ع يهيا ظالمهيم  يءاخ ين لمدي وا المدييذ فهيءا 

 والمديذ وو لقنوم الح مة  أما الحكمة فال يقوى عليها الظالمب رادتر وليس لقوتهم وم  
  

 المزمور: 
(2:19) 

ي, وبظـل جناحيـك أتكـل إلـى أن يعبـر ارحمني يا اهلل ارحمني فإنـه عليـك توكلـت نفسـ "
 " اإلثم الليلويا.

وءه ب دان المديذ )و غ برل( الء  تحا  ضده المؤامرات من = إرحمني يا اهلل إرحمني
 األ رار 

  
 اإلنجيل: 

 (19-11:22)يو
 19 - 11:  22يو  "
و كان فصح اليهود قريبا فصعد كثيرون من الكور الى اورشليم قبل الفصح  -11 

 روا انفسهم.ليطه
فكانوا يطلبون يسوع و يقولون فيما بينهم و هم واقفون في الهيكل ماذا  -12 

 تظنون هل هو ال ياتي الى العيد.
و كان ايضا رؤساء الكهنة و الفريسيون قد اصدروا امرا انه ان عرف احد اين  -19 

 " هو فليدل عليه لكي يمسكوه
 وم لر ليقت وه ينتظار = هل يأتيتداؤغ اليهود عن المديذ   

  
 طرح الساعة الحادية عشر من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة: "  الطرح

جرت عادي لدا ر اليهود يءا اقتر  عيد السصذ تصعد جموع  ثيري من ال ور يلى 
لور  يم ليتطهروا، ف ما صعدوا  العادي لم ينظروا يدوع يصعد، فقالوا لبعضهم ووم ف  

يأت  يلى العيد، و ان المنافقون يس رون لف اراخ مم ؤي من اللب   الهي غ لع ر حقاخ ال
والريال ألن رؤدال ال هنة والسريدين وال يو   انوا قد لوصوا ينر ين ع م لحد لين وو 
ف يدلهم ع ير ليمد وه  يا لهءا الجهغ ووءه البالدي وعدم المعرفة الت  لهؤالل األنجاس 

ديدي ال  ى القدري ألنهم ملالسون فديربطهم وو ف نهم وضعوا فلاخ لصانع القوي ال 
 بدالدغ ويدوقهم يلى الجحيم وموضع العءا  

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
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 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 

 
 

 صبـــاح يـــوم األربعــــاء
 

ي اخ فيي  وييءا اليييوم بييغ قضيياه فيي  بيييت عنيييا  ول يين وييءا اليييوم وييو يييوم الم ييوري الردي يية، يييوم المديييذ لييم يعمييغ  يي
الم اورات لقتغ المدييذ  وتيورد ال نيدية ونيا قصية ميريم ديا بة الطيي  ميع لنهيا حيدثت لي ية لحيد ال يعانين، وءلي  

ولن ت ياور العيالم حتيى  ، ( ل  إلظهار حي  ال نيدية ليديوع عريديها  ميا لحبتير ميريمCONTRAST) ما نقوغ 
ضيييده  ونيييرى ليضييياخ فييي  الدييياعة الحاديييية ع يييري لن المدييييذ يع يييم ميييا دييييحد  ول نييير ب رادتييير دييي م نسدييير حبييياخ لنيييا 

 ول ب رية 
 :يوم األربعاء من البصخة المقدسة من الساعة األولى )باكر(

 النبوات:
 (9-2:29)خر

 9 - 2:  29خر "
ين بحسب مراحلهم على موجب امر ثم ارتحل كل جماعة بني اسرائيل من برية س -2 

 الرب و نزلوا في رفيديم و لم يكن ماء ليشرب الشعب.
فخاصم الشعب موسى و قالوا اعطونا ماء لنشرب فقال لهم موسى لماذا  -1 

 تخاصمونني لماذا تجربون الرب.
و عطش هناك الشعب الى الماء و تذمر الشعب على موسى و قالوا لماذا  -3 

 تميتنا و اوالدنا و مواشينا بالعطش.اصعدتنا من مصر ل
 فصرخ موسى الى الرب قائال ماذا افعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني. -1 
فقال الرب لموسى مر قدام الشعب و خذ معك من شيوخ اسرائيل و عصاك التي  -1 

 ضربت بها النهر خذها في يدك و اذهب.
فتضرب الصخرة فيخرج منها ها انا اقف امامك هناك على الصخرة في حوريب  -2 

 ماء ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا امام عيون شيوخ اسرائيل.
و دعــا اســم الموضــع مســة و مريبــة مــن اجــل مخاصــمة بنــي اســرائيل و مــن اجــل  -9 

 "  تجربتهم للرب قائلين افي وسطنا الرب ام ال
ويءه تدياو  ونا نرى ملاصمة ال يع  لموديى اليء  يرييد لن يأليءوم يليى لرض الميعياد  و 

مؤامرات اليهيود ضيد المدييذ اليء  لتيى ل ليال.  وعصيا موديى ي ياري ل صي ي  والصيلري 
 ي اري ل مديذ الء  بص يبر فاض الروح القدس ع ى الناس 

 رجوع للفهرس
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 21 - 1:  3ام "  (21-1:3)أم
 توكل على الرب بكل قلبك و على فهمك ال تعتمد. -1 
 في كل طرقك اعرفه و هو يقوم سبلك. -2 
 كن حكيما في عيني نفسك اتق الرب و ابعد عن الشر.ال ت -9 
 فيكون شفاء لسرتك و سقاء لعظامك. -1 
 اكرم الرب من مالك و من كل باكورات غلتك. -7 
 فتمتلئ خزائنك شبعا و تفيض معاصرك مسطارا. -20 
 يا ابني ال تحتقر تاديب الرب و ال تكره توبيخه. -22 
 كاب بابن يسر به.الن الذي يحبه الرب يؤدبه و  -21 
 طوبى لالنسان الذي يجد الحكمة و للرجل الذي ينال الفهم. -23 
 "  الن تجارتها خير من تجارة الفضة و ربحها خير من الذهب الخالص -21 

وم لهم ح مة عالمية فيهيا  برييال وبهيا يلططيون لم ياوري ردي ية  ضيد = ال تتكبر بحكمتك
عم ييوا وييءا، ل يينهم يعتمييدوا ع ييى  بريييال لفهييامهم  المديييذ  وييم لييو  ييانوا ح مييال حقيقيية مييا 

ومييييع  ييييغ عنييييادوم فهييييم  ييييع  اهلل واهلل ديييييؤدبهم، ديييييؤد   ييييغ ميييين يجييييده مقبييييوالخ ليقييييوده 
 .ألن من يحبه الرب يؤدبهلإليمان  

 3:  2 - 23:  1هو " (3:2-23:1)هو
 1هو  

لى ملك و راى افرايم مرضه و يهوذا جرحه فمضى افرايم الى اشور و ارسل ا -23 
 عدو و لكنه ال يستطيع ان يشفيكم و ال ان يزيل منكم الجرح.

الني الفرايم كاالسد و لبيت يهوذا كشبل االسد فاني انا افترس و امضي اخذ و  -21 
 ال منقذ.

 اذهب و ارجع الى مكاني حتى يجازوا و يطلبوا وجهي في ضيقهم يبكرون الي. -21 
 2هو  

 و افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا.هلم نرجع الى الرب النه ه -2 
 يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه. -1 
لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب خروجه يقين كـالفجر يـاتي الينـا كـالمطر كمطـر متـاخر  -3 

 "  يسقي االرض
نرى في  ويءه النبيوي غضي  اهلل ع ييهم ونيرى نبيوي عين قيامتنيا ميع المدييذ في  الييوم الثالي  

رداغ الروح القدس   وا 
 13:  3 - 22:  2سيراخ  " يشوع بن شيراخ
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 2سيراخ   (22:2-13:3)
راس الحكمة مخافة اهلل انها تولدت في الرحم مع المؤمنين و جعلت عشها بين  -22 

 الناس مدى الدهر و ستسلم نفسها الى ذريتهم.
 مخافة الرب هي عبادته عن معرفة. -29 
 و تبرره و تمنح السرور و الفرح. العبادة تحفظ القلب -21 
 المتقي للرب يطيب نفسا و ينال حظوة في يوم وفاته. -27 
 كمال الحكمة مخافة الرب انها تسكر بثمارها. -10 
 تمال كل بيتها رغائب و مخازنها غالال. -12 
 اكليل الحكمة مخافة الرب انها تنشئ السالم و الشفاء و العافية. -11 
 حكمة و احصتها و كلتاهما عطية من اهلل.و قد رات ال -13 
 الحكمة تسكب المعرفة و علم الفطنة و تعلي مجد الذين يملكونها. -11 
 اصل الحكمة مخافة الرب و فروعها طول االيام. -11 
 في زخائر الحكمة العقل و العبادة عن معرفة اما عند الخطاة فالحكمة رجس. -12 
 " مخافة الرب تنفي الخطيئة. -19 

ــد )مقتطسييات( عيين الرؤدييال المتييآمرون   ــه. والخــاطئ يزي ــب القاســي يتعــب فــي آخرت القل
 خطية على خطية.

  
 عظة للقديس

 أنبا شنوده
 عظة ألبينا أنبا شنوده رئيس المتوحدين: "

لقوغ وءا ال الم وال لتر ر، ال تظنوا ينر بعد ع غ التبن من الحنطة يحصغ اللطاي ع ى 
ال ت  لما المال  ة لو رؤدال المال  ة ف نهم يصمتون جميعاخ   راحة ولقوغ ل م   هادي

و ءل  القديدون ليضاخ يصمتون جميعاخ، وي ون ح م اهلل قوالخ تاماخ فاصالخ ف  اليوم الء  
يسر  فير األ رار من بين الصدقين وقت لن ي قى اللطاي ف  ِتون النار المتقدي، وغ اهلل 

يداخ ليدألر؟     ما وو الء  ينداه اهلل ل   يجي  بر  الب ر حتى يجعغ لر م يراخ لو ج 
لو يدألر عن   مة يال وءا القوغ فقط، لن يقاغ من فم واحد يا ديان الحم … ِلر؟ 

لح ام  عادلة ليها المعطى  غ واحد حد  لعمالر، وليس نحن الءين نء ر  بهءا ألن  
 لنت الء  من عند   غ الرلفات  

 " …ف نلتم عظة 
 وءا مصير من تآمر ضد المديذ اة في أتون النار= يلقي الخط
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 المزمور: 
(1:12,20:33) 

ــار "  ــرذل أفك ــرب يفــرق مــؤامرة األمــم وي ــب إذا حاكمــت, ال ــك وتغل ــي أقوال ــرر ف لكيمــا تتب
 " الشعوب الليلويا.

ي ياري لمحا مية المدييذ لميام اليهيود والروميان = لكيما تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حوكمت
 يم مين ميري لنقيء اهلل المدييذ مين ييدوم، ول ين في  = الرب يفرق مـؤامرة األمـمره  وظهور ب

 وءه المري وو لراد لن يد م نسدر ل ص ي  ليل صنا 
  

 اإلنجيل: 
 (19-12:22)يو

 19 - 12:  22يو" 
 و اما قوم منهم فمضوا الى الفريسيين و قالوا لهم عما فعل يسوع. -12 
فريسيون مجمعا و قالوا ماذا نصنع فان هذا االنسان فجمع رؤساء الكهنة و ال -19 

 يعمل ايات كثيرة.
 ان تركناه هكذا يؤمن الجميع به فياتي الرومانيون و ياخذون موضعنا و امتنا. -11 
فقال لهم واحد منهم و هو قيافا كان رئيسا للكهنة في تلك السنة انتم لستم  -17 

 تعرفون شيئا.
نا ان يموت انسان واحد عن الشعب و ال تهلك االمة و ال تفكرون انه خير ل -10 

 كلها.
و لم يقل هذا من نفسه بل اذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبا ان يسوع  -12 

 مزمع ان يموت عن االمة.
 و ليس عن االمة فقط بل ليجمع ابناء اهلل المتفرقين الى واحد. -11 
 فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. -13 
فلم يكن يسوع ايضا يمشي بين اليهود عالنية بل مضى من هناك الى الكورة  -11 

 القريبة من البرية الى مدينة يقال لها افرايم و مكث هناك مع تالميذه.
و كان فصح اليهود قريبا فصعد كثيرون من الكور الى اورشليم قبل الفصح  -11 

 ليطهروا انفسهم.
ما بينهم و هم واقفون في الهيكل ماذا تظنون فكانوا يطلبون يسوع و يقولون في -12 

 هل هو ال ياتي الى العيد.
و كان ايضا رؤساء الكهنة و الفريسيون قد اصدروا امرا انـه ان عـرف احـد ايـن  -19 

 " هو فليدل عليه لكي يمسكوه
 نرى فير التلطيط والت اور ل قبض ع ى يدوع لقت ر 
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 صخة المقدسة:طرح باكر يوم األربعاء من الب " الطرح
فاجتمع السريديون ولاط  بعضهم بعضاخ قا  ين ما الء  نصنعر، ف ن وءا الرجغ يصنع 

ن تر ناه فديؤمن بر ال غ فيأت  الرومانيون ويألءون  ِيات  ثيري وعجا   غ يري وا 
موضعا، فقاغ لحدوم الء  وو قيافا ر يس  هنة اليهود: ينر يج  لن يموت رجغ واحد 

ة   ها، ومن ت   الداعة ت اوروا ع ى يدوع م وري ردي ة ليقت وه  عن ال ع  دون األم
فمضى يدوع يلى  وري ف  البرية ولقام ونا  مع تالميءه، و ان قد قر  عيد اليهود و انوا 
يط بونر ل   يقت وه  بالحقيقة ل مغ ما قالر ع يهم ي عيال النب  الويغ لامة المم ولي يثماخ، 

لالسين، من لجغ لن الثور عرف مءوده والحمار عرف قانير ال رع السادد األبنال الم
درا يغ لم يعرفن  ولم يع م ينن  لالقر، من لجغ ءل  يل دون وم ولبنا هم ف  الجحيم  وا 

 بيتهم يلى األبد  
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 "  عظيم رحمتر  )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة
 
 
 

 :يوم األربعاء من البصخة المقدسة من الثالثةالساعة 
 النبوات:

 (11-29:23)خر
 11 - 29:  23خر  "
و كان لما اطلق فرعون الشعب ان اهلل لم يهدهم في طريق ارض  -29 

الفلسطينيين مع انها قريبة الن اهلل قال لئال يندم الشعب اذا راوا حربا و يرجعوا الى 
 ر.مص

فادار اهلل الشعب في طريق برية بحر سوف و صعد بنو اسرائيل متجهزين  -21 
 من ارض مصر.

و اخذ موسى عظام يوسف معه النه كان قد استحلف بني اسرائيل بحلف  -27 
 قائال ان اهلل سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم.

 و ارتحلوا من سكوت و نزلوا في ايثام في طرف البرية. -10 
و كان الرب يسير امامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق و ليال  -12 

 في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا و ليال.
 " لم يبرح عمود السحاب نهارا و عمود النار ليال من امام الشعب -11 

نهيياراخ مييع لن اهلل يع ييم عنيياد ق ييبهم ياّل لنهييم  ييعبر، ف ييان يهييديهم ويقييودوم بعمييود دييحا  
وعمود نار ليالخ حتى يم نهم مواجهة األعدال األقويال لالغ رح تهم يلى لرض الميعاد  

 رجوع للفهرس
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 وف  توصية يودف لن يحم وا معهم عظامر، ييمان قو  بأرض الميعاد )رم  الدمال(
 يشوع بن شيراخ

(9:11-21) 
 21 - 9:  11سيراخ  "
 الذي يعلم االحمق يجبر اناء من خزف. -9 
 ستغرقا في نومه.و ينبه م -1 
 من كلم االحمق فانما يكلم متناعسا فاذا انتهى قال ماذا. -7 
 ابك على الميت النه فقد النور و ابك على االحمق النه فقد العقل. -20 
 اقلل من البكاء على الميت فانه في راحة. -22 
 اما االحمق فحياته اشقى من موته. -21 
لنوح على االحمق و المنافق جميع ايام النوح على الميت سبعة ايام و ا -23 

 حياته.
 ال تكثر الكالم مع الجاهل و ال تخالط الغبي. -21 
 تحفظ منه لئال يعنتك و ينجسك برجسه. -21 
 اعرض عنه فتجد راحة و ال يغمك سفهه. -22 
 اي شيء اثقل من الرصاص و ماذا يسمى اال احمق. -29 
 " من االنسان الجاهل الرمل و الملح و الحديد اخف حمال -21 

ل  ال يم ين تأديبير  فيهيوءا ظيغ ميع = الذي يؤدب األحمق كمن يجبـر إنـاء مـن خـزف
 المديذ ثال  دنين ولم ينص ذ حالر  األحمم ف  وءا الن. وو يهوءا 

 1:  11 - 22:  19اي  " (1:11-22:19)أي
 19اي  

 ان كنز فضة كالتراب و اعد مالبس كالطين. -22 
 و البار يلبسه و البريء يقسم الفضة.فهو يعد  -29 
 يبني بيته كالعث او كمظله صنعها الناطور. -21 
 يضطجع غنيا و لكنه ال يضم يفتح عينيه و ال يكون. -27 
 االهوال تدركه كالمياه ليال تختطفه الزوبعة. -10 
 تحمله الشرقية فيذهب و تجرفه من مكانه. -12 
 يده يهرب هربا.يلقي اهلل عليه و ال يشفق من  -11 
 يصفقون عليه بايديهم و يصفرون عليه من مكانه. -13 

 11اي  
 النه يوجد للفضة معدن و موضع للذهب حيث يمحصونه. -2 
 " الحديد يستخرج من التراب و الحجر يسكب نحاسا -1 
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يقوغ ويءا عين اإلنديان ال يرير  وويءا منطبيم ونيا ع يى يهيوءا  =إذا جمع فضة كالتراب
ه وميا مصيير الثالثيين مين السضية  وميا مصيير ل  ينديان  يرير وال نيو  فما وو مصيير 

 غ حياتر االت  ظغ يجمعها طو 
 1:  1 - 1:  1ام "  (1:1-1:1)أم

 1ام  
 و كان يريني و يقول لي ليضبط قلبك كالمي احفظ وصاياي فتحيا. -1 
 اقتن الحكمة اقتن الفهم ال تنس و ال تعرض عن كلمات فمي. -1 
 كها فتحفظك احببها فتصونك.ال تتر  -2 
 الحكمة هي الراس فاقتن الحكمة و بكل مقتناك اقتن الفهم. -9 
 ارفعها فتعليك تمجدك اذا اعتنقتها. -1 
 تعطي راسك اكليل نعمة تاج جمال تمنحك. -7 
 اسمع يا ابني و اقبل اقوالي فتكثر سنو حياتك. -20 
 اريتك طريق الحكمة هديتك سبل االستقامة. -22 
 اذا سرت فال تضيق خطواتك و اذا سعيت فال تعثر. -21 
 تمسك باالدب ال ترخه احفظه فانه هو حياتك. -23 
 ال تدخل في سبيل االشرار و ال تسر في طريق االثمة. -21 
 تنكب عنه ال تمر به حد عنه و اعبر. -21 
 دا.النهم ال ينامون ان لم يفعلوا سوءا و ينزع نومهم ان لم يسقطوا اح -22 
 النهم يطعمون خبز الشر و يشربون خمر الظلم. -29 
 اما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد و ينير الى النهار الكامل. -21 
 اما طريق االشرار فكالظالم ال يعلمون ما يعثرون به. -27 
 يا بني اصغ الى كالمي امل اذنك الى اقوالي. -10 
 قلبك.ال تبرح عن عينيك احفظها في وسط  -12 
 النها هي حياة للذين يجدونها و دواء لكل الجسد. -11 
 فوق كل تحفظ احفظ قلبك الن منه مخارج الحياة. -13 
 انزع عنك التواء الفم و ابعد عنك انحراف الشفتين. -11 
 لتنظر عيناك الى قدامك و اجفانك الى امامك مستقيما. -11 
 مهد سبيل رجليك فتثبت كل طرقك. -12 
 تمل يمنى و ال يسرة باعد رجلك عن الشر. ال -19 

 1ام  
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 يا ابني اصغ الى حكمتي امل اذنك الى فهمي. -2 
 لحفظ التدابير و لتحفظ شفتاك معرفة. -1 
 الن شفتي المراة االجنبية تقطران عسال و حنكها انعم من الزيت. -3 
 "  لكن عاقبتها مرة كاالفسنتين حادة كسيف ذي حدين -1 

لو  ال تلتفـت إلـى امـرأة رديئـةصايا الت  ليو يتبعهيا ينديان لصيار ح يمياخ  ونا بعض الو 
 .شفتيها تقطران عساًل وبعد ذلك تجدها أمر من العلقمل  لطية  

  
 المزمور: 

(2:12,2) 
كان يدخل لينظر فكان يتكلم باطاًل وقلبه جمع لـه إثمـًا, طـوبى لمـن يـتفهم فـى أمـر " 

 " نجيه الرب الليلويا.المسكين والفقير فى يوم السوء ي
طـوبى لمـن ويءا عين يهيوءا = كان يدخل لينظر فكان يتكلم بـاطاًل وقلبـه جمـع لـه إثمـاً 

طيوبى لمين تعياطف ميع المدييذ مثيغ ال يع  البدييط اليءين = يتفهم في أمـر المسـكين
 )اإلنجيغ(  فتحينوا فرصة ليسلمه بمعزل عن الجمعلاف منهم رؤدال اليهود، 

  
 اإلنجيل: 

 (2-2:11)لو
 2 - 2:  11لو  "
 و قرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح. -2 
 و كان رؤساء الكهنة و الكتبة يطلبون كيف يقتلونه النهم خافوا الشعب. -1 
فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى االسخريوطي و هو من جملة االثني  -3 

 عشر.
 مه اليهم.فمضى و تكلم مع رؤساء الكهنة و قواد الجند كيف يسل -1 
 ففرحوا و عاهدوه ان يعطوه فضة. -1 
 " فواعدهم و كان يطلب فرصة ليسلمه اليهم خلوا من جمع -2 

 نرى ونا المؤامري بين يهوءا ورؤدال ال هنة لتد يم المديذ 
  

 طرح الساعة الثالثة من يوم األربعاء من البصخة المقدسة: " الطرح
هود،  ان ال تبة ورؤدال ال هنة يط بون  يف ولما قر  عيد السطير الء  وو فصذ الي

يه  ون يدوع ولم يع موا ماءا يصنعوا ف نهم  انوا يلافوا من الجمع فوجد ال يطان لر 
مد ناخ ف  ق   رفيقر يهوءا اإلدلريوطى، و ان وءا محدوباخ ف  عدد التالميء و ان 

يليهم، فت  م  يطاناخ  قوغ الر  فمضى ولاط  رؤدال ال هنة والصدوقيين ليد مر 
النجس مع لصحابر لن يد م يليهم مل . العالم، فسرح األنجاس الممت  ون غ اخ فرحاخ 
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 عظيماخ، وقرروا معر لن يعطوه فضة حتى يد مر يليهم ل وي من الجمع 
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " حمة  عظيم رحمتر )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا ر 
 
 
 

 :يوم األربعاء من البصخة المقدسة من السادسةالساعة 
 النبوات:

 (2:21-23:21)خر
 2:  21 - 23:  21خر  "

 21خر  
فقال موسى للشعب ال تخافوا قفوا و انظروا خالص الرب الذي يصنعه لكم  -23 

 لى االبد.اليوم فانه كما رايتم المصريين اليوم ال تعودون ترونهم ايضا ا
 الرب يقاتل عنكم و انتم تصمتون. -21 
 فقال الرب لموسى ما لك تصرخ الي قل لبني اسرائيل ان يرحلوا. -21 
و ارفع انت عصاك و مد يدك على البحر و شقه فيدخل بنو اسرائيل في  -22 

 وسط البحر على اليابسة.
بفرعون و كل  و ها انا اشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم فاتمجد -29 

 جيشه بمركباته و فرسانه.
 فيعرف المصريون اني انا الرب حين اتمجد بفرعون و مركباته و فرسانه. -21 
فانتقل مالك اهلل السائر امام عسكر اسرائيل و سار وراءهم و انتقل عمود  -27 

 السحاب من امامهم و وقف وراءهم.
صار السحاب و الظالم و فدخل بين عسكر المصريين و عسكر اسرائيل و  -10 

 اضاء الليل فلم يقترب هذا الى ذاك كل الليل.
و مد موسى يده على البحر فاجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل  -12 

 و جعل البحر يابسة و انشق الماء.
فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة و الماء سور لهم عن  -11 

 يمينهم و عن يسارهم.
و تبعهم المصريون و دخلوا وراءهم جميع خيل فرعون و مركباته و فرسانه  -13 

 الى وسط البحر.
و كان في هزيع الصبح ان الرب اشرف على عسكر المصريين في عمود  -11 

 النار و السحاب و ازعج عسكر المصريين.

 رجوع للفهرس
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 و خلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة فقال المصريون نهرب من اسرائيل -11 
 الن الرب يقاتل المصريين عنهم.

فقال الرب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على  -12 
 مركباتهم و فرسانهم.

فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند اقفال الصبح الى حاله الدائمة و  -19 
 المصريون هاربون الى لقائه فدفع الرب المصريين في وسط البحر.

فرجع الماء و غطى مركبات و فرسان جميع جيش فرعون الذي دخل ورائهم  -11 
 في البحر لم يبق منهم و ال واحد.

و اما بنو اسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر و الماء سور لهم  -17 
 عن يمينهم و عن يسارهم.

فخلص الرب في ذلك اليوم اسرائيل من يد المصريين و نظر اسرائيل  -30 
 صريين امواتا على شاطئ البحر.الم

و راى اسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين فخاف الشعب الرب  -32 
 و امنوا بالرب و بعبده موسى.

 21خر  
حينئذ رنم موسى و بنو اسرائيل هذه التسبيحة للرب و قالوا ارنم للـرب فانـه قـد  -2 

 " تعظم الفرس و راكبه طرحهما في البحر
رى معج ي عظيمة وو   م البحر لمام ال ع  وتدبحتر بعد العبور، فينحن نحبير ونا ن

ألنر لحبنيا لوالخ  ل ين ويءا الين. موجيود ونيا لنقيارن بيين ميا لعطياه اهلل إلديرا يغ، ومياءا 
 صنع يدرا يغ باهلل 

 2 - 2:  11اش "  (2-2:11)إش
جوا من مياه يهوذا اسمعوا هذا يا بيت يعقوب المدعوين باسم اسرائيل الذين خر  -2 

 الحالفين باسم الرب و الذين يذكرون اله اسرائيل ليس بالصدق و ال بالحق.
 فانهم يسمون من مدينة القدس و يسندون الى اله اسرائيل رب الجنود اسمه. -1 
 باالوليات منذ زمان اخبرت و من فمي خرجت و انبات بها بغتة صنعتها فاتت. -3 
 ل من حديد عنقك و جبهتك نحاس.لمعرفتي انك قاس و عض -1 
اخبرتك منذ زمان قبلما اتت انباتك لئال تقول صنمي قد صنعها و منحوتي و  -1 

 مسبوكي امر بها.
قــد ســـمعت فــانظر كلهـــا و انــتم اال تخبـــرون قــد انباتـــك بحــديثات منـــذ االن و  -2 

 " بمخفيات لم تعرفها
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باألولييات ل  يتنبيأ لهيم األنبييال  نسس موضوع النبوي الدابقة، اهلل يعطي  يديرا يغ معرفية
 بما دوف يحد  ف  المدتقبغ وماءا عمغ يدرا يغ باهلل؟!

 .أعلم أنك أنت قاسٍ  وم قالوا األوثان صنعت ل  وءا  واهلل يقوغ
 يشوع بن شيراخ

(9:13-27) 
 27 - 9:  13سيراخ " 
 ايها البنون دونكم ادب الفم فان من يحفظه ال يؤخذ بشفتيه. -9 
 بهما يصطاد الخاطئ و بهما يعثر القاذف و المتكبر. انه -1 
 ال تعود فاك الحلف. -7 
 و ال تالف تسمية القدوس. -20 
فانه كما ان العبد الذي ال يزال يفحص ال يخلو من الحبط كذلك من لم يبرح  -22 

 يحلف و يسمي ال يتزكى.
 الرجل الحالف يمتلئ اثما و ال يبرح السوط من بيته. -21 
 و هو ان لم يف فعليه خطيئة و ان استخف فخطيئته مضاعفة. -23 
 و ان حلف باطال ال يبرر و بيته يمال نوائب. -21 
 و من الكالم كالم اخر يالبسه الموت ال كان في ميراث يعقوب. -21 
 ان هذه كلها تبعد عن االتقياء فال يتمرغون في الخطايا. -22 
 ال يخلو من خطيئة.ال تعود فاك فحش الكالم فان ذلك  -29 
 تذكر اباك و امك اذا جلست بين العظماء. -21 
لــئال تنســاهما امــامهم و يســفهك تعــود معاشــرتهم فتــود لــو لــم تولــد منهمــا و  -27 

 "  تلعن يوم والدتك
 عدي وصايا حتى ال ن ابر يهوءا 

  
 المزمور: 

(1,1:13) 
(. تآمروا جميعًا بقلـب هوذا أعدائك قد صرخوا, وقد رفع مبغضوك رؤوسهم ) جملة" 

 " واحد وتعاهدوا عليك عهدًا الليلويا.
 صرا  وغض  يهوءا ع ى الطي  المد و  = هوذا أعداؤك قد صرخوا

 مؤامري يهوءا والرؤدال ضد المديذ = تآمروا جميعاً 
  

 اإلنجيل: 
 (1-2:21)يو

 1 - 2:  21يو  "
ث كان لعازر الميت الذي ثم قبل الفصح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا حي -2 

 اقامه من االموات.
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فصنعوا له هناك عشاء و كانت مرثا تخدم و اما لعازر فكان احد المتكئين  -1 
 معه.

فاخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن و دهنت قدمي يسوع و  -3 
 مسحت قدميه بشعرها فامتال البيت من رائحة الطيب.

 و هو يهوذا سمعان االسخريوطي المزمع ان يسلمه. فقال واحد من تالميذه -1 
 لماذا لم يبع هذا الطيب بثالث مئة دينار و يعط للفقراء. -1 
قال هذا ليس النه كان يبالي بالفقراء بل النه كان سارقا و كان الصندوق  -2 

 عنده و كان يحمل ما يلقى فيه.
 فقال يسوع اتركوها انها ليوم تكفيني قد حفظته. -9 
 " الن الفقراء معكم في كل حين و اما انا فلست معكم في كل حين -1 

الت ميء يد مر ومريم تد   ع ير الطي  عالمة ح  )وءا إلظهار التناقض في  مواقيف 
 الب ر تجاه المديذ، فمن ل  فريم نحن؟(

  
 طرح الساعة السادسة من يوم األربعاء من البصخة المقدسة: "  الطرح

يلى بيت عنيا قبغ السصذ بدتة ليام، فصنعوا لر وليمة ف  بيت مريم جال المديذ يلهنا 
ومرثا للتها و ان ونا  لليعا ر الء  لقامر من األموات، و انت مرثا للت الميت 

واقسة تلدمهم، و ان لحد المت  ين مع الديد يدوع المديذ لعا ر للووما، فألءت مريم 
وع ومدحتهما ب ر رلدها فامتا رطغ طي  ناردين  ثير الثمن ودونت بر رج   يد

يهوءا اإلدلريوطى الملالف من الحدد ال يطان  وقاغ بم ر وق   مم ول من  غ 
مراري ولب  وريال، قاغ: لماءا لم يبع وءا الطي  بثالثما ة دينار ويدفع ل مدا ين؟ ولم 
يقغ وءا بس ر صالذ ومحبة ف  المدا ين، ول نر  ان دارقاخ و ان يدرم ما ي قى ف  
الصندوم، فقاغ المل . ال تتعبووا ألنها قد حسظتر ليوم دفن ، المدا ين مع م ف  

 غ حين ولما لنا ف دت مع م ف   غ حين، ف نقتر  من الر  ونب  لمامر ونبغ قدمير 
 بدموعنا وندألر لن ينعم ع ينا بالوسران  عظيم رحمتر 

 ا )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صن
 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
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 :يوم األربعاء من البصخة المقدسة من التاسعةالساعة 
 النبوات:

 (7-2:11)تك
 7 - 2:  11تك  "
 و شاخ ابراهيم و تقدم في االيام و بارك الرب ابراهيم في كل شيء. -2 
ته المستولي على كل ما كان له ضع يدك تحت و قال ابراهيم لعبده كبير بي -1 

 فخذي.
فاستحلفك بالرب اله السماء و اله االرض ان ال تاخذ زوجة البني من بنات  -3 

 الكنعانيين الذين انا ساكن بينهم.
 بل الى ارضي و الى عشيرتي تذهب و تاخذ زوجة البني اسحق. -1 
الى هذه االرض هل ارجع بابنك  فقال له العبد ربما ال تشاء المراة ان تتبعني -1 

 الى االرض التي خرجت منها.
 فقال له ابراهيم احترز من ان ترجع بابني الى هناك. -2 
الرب اله السماء الذي اخذني من بيت ابي و من ارض ميالدي و الذي كلمني  -9 

و الذي اقسم لي قائال لنسلك اعطي هذه االرض هو يرسل مالكه امامك فتاخذ 
 ي من هناك.زوجة البن

و ان لم تشا المراة ان تتبعك تبرات من حلفي هذا اما ابني فال ترجع به الى  -1 
 هناك.

 " فوضع العبد يده تحت فخذ ابراهيم مواله و حلف له على هذا االمر -7 
 بالبقال وو ولدرتر ف  لرض الميعاد  ابراويميلت ام 

 23 - 2:  10عد "  (23-2:10)عد
يل الجماعة كلها الى برية صين في الشهر االول و اقام و اتى بنو اسرائ -2 

 الشعب في قادش و ماتت هناك مريم و دفنت هناك.
 و لم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على موسى و هرون. -1 
 و خاصم الشعب موسى و كلموه قائلين ليتنا فنينا فناء اخوتنا امام الرب. -3 
 لبرية لكي نموت فيها نحن و مواشينا.لماذا اتيتما بجماعة الرب الى هذه ا -1 
و لماذا اصعدتمانا من مصر لتاتيا بنا الى هذا المكان الرديء ليس هو مكان  -1 

 زرع و تين و كرم و رمان و ال فيه ماء للشرب.
فاتى موسى و هرون من امام الجماعة الى باب خيمة االجتماع و سقطا على  -2 

 وجهيهما فتراءى لهما مجد الرب.
 و كلم الرب موسى قائال. -9 
خذ العصا و اجمع الجماعة انت و هرون اخوك و كلما الصخرة امام اعينهم  -1 



 (يـــوم األربعــــــاء)  ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

121 

 

 ان تعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخرة و تسقي الجماعة و مواشيهم.
 فاخذ موسى العصا من امام الرب كما امره. -7 
وا ايها المردة و جمع موسى و هرون الجمهور امام الصخرة فقال لهم اسمع -20 

 امن هذه الصخرة نخرج لكم ماء.
و رفع موسى يده و ضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت  -22 

 الجماعة و مواشيها.
فقال الرب لموسى و هرون من اجل انكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني امام  -21 

 اعطيتهم اياها. اعين بني اسرائيل لذلك ال تدخالن هذه الجماعة الى االرض التي
 " هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو اسرائيل الرب فتقدس فيهم -23 

عدم يلت ام مودى بوصية اهلل وضربر الصلري مرتين فحرم من لرض الميعاد  والنبوتين 
معاخ، وءه النبوي والت  تدبقها ي يران ألن من ي ت م بوصايا اهلل ييدلغ لرض الميعياد ل  

 الدمال 
 33 - 20:  2ام "  (13-20:2)أم

 يا ابني ان تملقك الخطاة فال ترض. -20 
 ان قالوا هلم معنا لنكمن للدم لنختف للبريء باطال. -22 
 لنبتلعهم احياء كالهاوية و صحاحا كالهابطين في الجب. -21 
 فنجد كل قنية فاخرة نمال بيوتنا غنيمة. -23 
 تلقي قرعتك وسطنا يكون لنا جميعا كيس واحد. -21 
 يا ابني ال تسلك في الطريق معهم امنع رجلك عن مسالكهم. -21 
 الن ارجلهم تجري الى الشر و تسرع الى سفك الدم. -22 
 النه باطال تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. -29 
 اما هم فيكمنون لدم انفسهم يختفون النفسهم. -21 
 هكذا طرق كل مولع بكسب ياخذ نفس مقتنيه. -27 
 تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها. الحكمة -10 
 تدعو في رؤوس االسواق في مداخل االبواب في المدينة تبدي كالمها. -12 
قائلة الى متى ايها الجهال تحبون الجهل و المستهزئون يسرون باالستهزاء  -11 

 و الحمقى يبغضون العلم.
 اتي.ارجعوا عند توبيخي هانذا افيض لكم روحي اعلمكم كلم -13 
 الني دعوت فابيتم و مددت يدي و ليس من يبالي. -11 
 بل رفضتم كل مشورتي و لم ترضوا توبيخي. -11 
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 فانا ايضا اضحك عند بليتكم اشمت عند مجيء خوفكم. -12 
اذا جاء خوفكم كعاصفة و اتت بليتكم كالزوبعة اذا جاءت عليكم شدة و  -19 

 ضيق.
 رون الي فال يجدونني.حينئذ يدعونني فال استجيب يبك -11 
 النهم ابغضوا العلم و لم يختاروا مخافة الرب. -17 
 لم يرضوا مشورتي رذلوا كل توبيخي. -30 
 فلذلك ياكلون من ثمر طريقهم و يشبعون من مؤامراتهم. -32 
 الن ارتداد الحمقى يقتلهم و راحة الجهال تبيدهم. -31 
 " ن خوف الشراما المستمع لي فيسكن امنا و يستريح م -33 

 .يا إبني ال يضلك الرجال المنافقون. وال تجبهم[ 1ونا ليضاخ نرى طريقين ]
   الحكمة تنادي في الطرقات[ 2]                      

 إلدتجابة يهوءا ل رؤدال والثانية ت ير لمحبة مريم ليدوع األولى ت ير 
 29 - 2:  17اش  " (29-2:17)إش

 ر عن ان تخلص و لم تثقل اذنه عن ان تسمع.ها ان يد الرب لم تقص -2 
بل اثامكم صارت فاصلة بينكم و بين الهكم و خطاياكم سترت وجهه عنكم  -1 

 حتى ال يسمع.
الن ايديكم قد تنجست بالدم و اصابعكم باالثم شفاهكم تكلمت بالكذب و  -3 

 لسانكم يلهج بالشر.
لون على الباطل و ليس من يدعو بالعدل و ليس من يحاكم بالحق يتك -1 

 يتكلمون بالكذب قد حبلوا بتعب و ولدوا اثما.
فقسوا بيض افعى و نسجوا خيوط العنكبوت االكل من بيضهم يموت و التي  -1 

 تكسر تخرج افعى.
خيوطهم ال تصير ثوبا و ال يكتسون باعمالهم اعمالهم اعمال اثم و فعل الظلم  -2 

 في ايديهم.
تسرع الى سفك الدم الزكي افكارهم افكار اثم في  ارجلهم الى الشر تجري و -9 

 طرقهم اغتصاب و سحق.
طريق السالم لم يعرفوه و ليس في مسالكهم عدل جعلوا النفسهم سبال معوجة  -1 

 كل من يسير فيها ال يعرف سالما.
من اجل ذلك ابتعد الحق عنا و لم يدركنا العدل ننتظر نورا فاذا ظالم ضياء  -7 

 دامس. فنسير في ظالم
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نتلمس الحائط كعمي و كالذي بال اعين نتجسس قد عثرنا في الظهر كما في  -20 
 العتمة في الضباب كموتى.

نزار كلنا كدبة و كحمام هدرا نهدر ننتظر عدال و ليس هو و خالصا فيبتعد  -22 
 عنا.

الن معاصينا كثرت امامك و خطايانا تشهد علينا الن معاصينا معنا و اثامنا  -21 
 عرفها.ن
تعدينا و كذبنا على الرب وحدنا من وراء الهنا تكلمنا بالظلم و المعصية  -23 

 حبلنا و لهجنا من القلب بكالم الكذب.
و قد ارتد الحق الى الوراء و العدل يقف بعيدا الن الصدق سقط في الشارع  -21 

 و االستقامة ال تستطيع الدخول.
لشر يسلب فراى الرب و ساء في و صار الصدق معدوما و الحائد عن ا -21 

 عينيه انه ليس عدل.
فراى انه ليس انسان و تحير من انه ليس شفيع فخلصت ذراعه لنفسه و  -22 

 بره هو عضده.
فلبس البر كدرع و خوذة الخالص على راسه و لبس ثياب االنتقـام كلبـاس و  -29 

 "  اكتسى بالغيرة كرداء
 ر ونا نرى نهاية اإلدتجابة لطرم األ را

 21 - 22:  22زك "  (21-22:22)زك
 فنقض في ذلك اليوم و هكذا علم اذل الغنم المنتظرون لي انها كلمة الرب. -22 
فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي و اال فامتنعوا فوزنوا اجرتي  -21 

 ثالثين من الفضة.
ني به فاخذت فقال لي الرب القها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنو  -23 

 الثالثين من الفضة و القيتها الى الفخاري في بيت الرب.
 " ثم قصفت عصاي االخرى حباال النقض االخاء بين يهوذا و اسرائيل -21 

 وءه نبوي   ريا عن بيع المديذ بثالثين من السضة 
  

عظة ألبينا القديس 
األنبا شنوده رئيس 

 المتوحدين

شنوده رئيس المتوحدين بركته المقدسة تكون معنا  + عظة ألبينا القديس األنبا" 
 آمين.

لمييران لقولهمييا ل ييم ين جمييييع الييءين يسييرح بهيييم فيي  الدييمال ميين لجيييغ تييوبتهم ووييم ع يييى 



 (يـــوم األربعــــــاء)  ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

123 

 

األرض لين ييروا ح نيياخ وال وجعياخ فيي  ءلي  الم ييان ولول ي  اليءين لييم يسيرح بهييم في  الدييمال 
في  ءلي  الم يان  في لى متيى  ألجغ عدم توبتهم ووم ع ى األرض لن يروا فرحاخ وال راحة

لنت تت ادغ ليضاخ ليهيا اإلنديان لط ي  يليي  لن تب يى ع يى نسدي  ميا داميت تقبيغ مني  
الدموع، وباألحرى يءا  نت قد عم ت لعماالخ يحم ع يها الب ال فاب  ع ى نسد  وحد  
ما دام جميع القديدين يب ون معي  ألجيغ ليال. نسدي   طيوبى لمين اميتا ب يال ع يى 

ونييا ف نيير دييينجو ميين الب ييال وصييرير األديينان الييدا م ويسييرح فرحيياخ دييما ياخ   نسديير وحييده
ف نتيييقظ يييا لحبييا   قبييغ مييا يقسييغ دوننييا اللييدر وبييا  التوبيية ونضييرع لمييام البييا  فندييمع 
لدت لعرف م   غ وءه ولردل منها ندمعها يءا تمادينا ف  لطايانيا  ف نليتم موعظية لبينيا 

المتوحدين الء  لنار عقولنا وعيون ق وبنا بادم اآل   القديس العظيم األنبا  نوده ر يس
 "  واالبن والروح القدس اإللر الواحد ِمين 

 عن نصي  من يدمع صوت الح مة ويد   بالبر 
  

 المزمور: 
(1:12-9) 

أعــدائي تقــاولوا علــي شــرًا وتشــاوروا علــي بالســوء, كــان يــدخل لينظــر فكــان يــتكلم " 
 " لليلويا.باطاًل وقلبه جمع له إثمًا ا

كان يدخل لينظر فكان يـتكلم مؤامري الرؤدال ع ى المدييذ  = أعدائي تقاولوا علّي شراً 
 يهوءا المتآمر اللا ن = باطاًل..

  
 اإلنجيل: 

 (22-3:12)مت
 22 - 3:  12مت  "
حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة و الكتبة و شيوخ الشعب الى دار رئيس الكهنة  -3 

 الذي يدعى قيافا.
 و تشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر و يقتلوه. -1 
 و لكنهم قالوا ليس في العيد لئال يكون شغب في الشعب. -1 
 و فيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان االبرص. -2 
تقدمت اليه امراة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على راسه و هو  -9 

 متكئ.
 ا قائلين لماذا هذا االتالف.فلما راى تالميذه ذلك اغتاظو  -1 
 النه كان يمكن ان يباع هذا الطيب بكثير و يعطى للفقراء. -7 
 فعلم يسوع و قال لهم لماذا تزعجون المراة فانها قد عملت بي عمال حسنا. -20 
 الن الفقراء معكم في كل حين و اما انا فلست معكم في كل حين. -22 
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 سدي انما فعلت ذلك الجل تكفيني.فانها اذ سكبت هذا الطيب على ج -21 
الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا االنجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته  -23 

 هذه تذكارا لها.
حينئذ ذهب واحد من االثني عشر الذي يدعى يهوذا االسخريوطي الى  -21 

 رؤساء الكهنة.
لوا له ثالثين من و قال ماذا تريدون ان تعطوني و انا اسلمه اليكم فجع -21 

 الفضة.
 "  و من ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه -22 

الم يياورات الردي يية ضييد المديييذ فيي  تنيياقض مييع الطييي  المديي و  تعبيييراخ عيين الحيي   
وضع وءه القصة ونا بالرغم من حدوثها الدبت مدالخ،  من ووءا ما قصده القديس متى

يهييوءا ال يحبيي      لن يقييوغ "يييا ر ع ييية لحييد ال ييعانين )ينجيييغ يوحنييا(  وقصييد متييى 
 ول ن نحن نحب  مثغ مريم 

  
 طرح الساعة التاسعة من يوم األربعاء من البصخة المقدسة:"  الطرح

در تأند  للسيتر مع جددنا ليها المديذ يلهنا، من  رع يبراويم األ  العظيم ل  
ند ر وباأل ثر  جميع ال عو ، لما ع م ب يمان ين اإللر ال  مة البد لن يتجدد من

عندما رلى ليامر نقصت ولن اهلل بار  ف  لعمالر، فدعا عبده ال بير ف  بيتر الو يغ 
األمين ولاطبر قا الخ: ضع يد  ع ى ص ب  ألح س  ب لر الدمال ين  ال تألء امرلي 

ألبنى ادحم من وءه األرض الت  لنا دا نها بغ امض يلى لرض ِبا   ولء لر امرلي 
من قبي ت  وجنس ِبا   لء لر العربون بوير تهاون  فأجابر العبد  من ءل  الم ان،

بعقغ و ءا قا الخ: ادمع يا ديد  ين لبت المرلي لن تأتى مع  يلى وءه األرض، لفتريد 
لن لرد ابن  يدحم وللدمر يلى لن ِتى بر يلى وهنا، فقاغ لر احءر لن ترد ابن  ف ن 

ع ى ثبات وءا القوغ، وفى ِلر ال مان لم تجئ فأنت برل فوضع العبد يده وح ف لر 
ل مغ اهلل وءا الوعد الء  وعد بر لبانا يبراويم لظهر المديذ من ص بر الء  تتبار  بر 

 دا ر األمم 
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " )مرد قب  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 

 رجوع للفهرس
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 :يوم األربعاء من البصخة المقدسة من الحادية عشرلساعة ا
 النبوات:

 (12-22:11)إش
 12 - 22:  11اش  "
لذلك هكذا يقول السيد الرب هانذا اؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان  -22 

 حجر زاوية كريما اساسا مؤسسا من امن ال يهرب.
ا الكذب و يجرف و اجعل الحق خيطا و العدل مطمارا فيخطف البرد ملج -29 

 الماء الستارة.
و يمحى عهدكم مع الموت و ال يثبت ميثاقكم مع الهاوية السوط الجارف اذا  -21 

 عبر تكونون له للدوس.
كلما عبر ياخذكم فانه كل صباح يعبر في النهار و في الليل و يكون فهم  -27 

 الخبر فقط انزعاجا.
 ضاق عن االلتحاف.الن الفراش قد قصر عن التمدد و الغطاء  -10 
النه كما في جبل فراصيم يقوم الرب و كما في الوطاء عند جبعون يسخط  -12 

 ليفعل فعله فعله الغريب و ليعمل عمله عمله الغريب.
فاالن ال تكونوا متهكمين لئال تشدد ربطكم الني سمعت فناء قضي به من  -11 

 قبل السيد رب الجنود على كل االرض.
 وا صوتي انصتوا و اسمعوا قولي.اصغوا و اسمع -13 
 هل يحرث الحارث كل يوم ليزرع و يشق ارضه و يمهدها. -11 
اليس انه اذا سوى وجهها يبذر الشونيز و يذري الكمون و يضع الحنطة في  -11 

 اتالم و الشعير في مكان معين و القطاني في حدودها.
 "  فيرشده بالحق يعلمه الهه -12 

ويو المدييذ يديوع حجير ال اويية ساسـات صـهيون. حجـر زاويـة هأنذا أضع حجرًا فـي أ
"حجر ال اوية ونا ويو النيور الم يار يليير  فمن آمن به لن يخزىف  ال نيدة صهيون  

ف  اإلنجيغ  واإلنجيغ ل ار لمن يرفض النور فهو ديدير ف  الظيالم  وونيا يقيوغ عين 
الباطـل. رجـاؤكم مـع  المتوكلون على الكذب يرتجونمثغ وؤالل الدا رين ف  الظ مية  

 الجحيم ال ينتهي.
ثييم نييرى فيي  نبييوي ي ييعيال لن ل ييغ يندييان تأدييي  غييير اآلليير فمييا يصيي ذ إلندييان قييد ال 
يصييي ذ ل.لييير  و يييغ ينديييان لييير دينونييية غيييير اآللييير، فيهيييوءا غيييير الرؤديييال وويييم غيييير 

 ال ع  الملدوع 
  

 العظيم أنبا ساويرس بركته المقدسة تكون معنا آمين. + عظة ألبينا القديس" عظة ألبينا القديس 
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ليهييا اإللييوي وييا لنييا لء يير م اآلن ميين لجييغ الصييوت الييء  دييي ون ع ييى اللطيياي  والييءين  العظيم أنبا ساويرس
ي سرون بالناموس ووصايا الحياي  ألنر قاغ ابتعدوا عنيى ييا مالعيين يليى النيار األبديية  

ل حي  ت ون الدموع  وءه و  فأ  ع ال ينتظرونر وؤالل مري للرى  ونا وو واد  الب ا
الييدموع التيي  ال ي ييون بعييدوا عيي ال  ميين ءا الييء  يقييدر لن يط يي  عيين اللطيياي فيي  ءليي  
اليييوم ألن المال  يية وال يياروبيم والديييرافيم تصييمت وجميييع األبييرار والقديدييين ال يدييتطيع 
لحييد ميينهم لن ي ييسع فيي  الب ييرية فيي  ءليي  اليييوم وتقييف  ييغ الل يقيية صييامتة والع ييم   يير 

ن تحيت الح يم اإللهي  العيادغ ويءا وييو  ميان الحصياد  ويءا ويو وقيت جيء  ال ييب ة ي يو 
يلى ال اطئ حي  يع غ الدم  الجيد من الردل  وءا ويو الييوم اليء  يقياغ فيير ل لطياي 
اءوبيييوا يليييى الجحييييم مدييي ن م يليييى األبيييد  ف نليييتم موعظييية لبينيييا القيييديس العظييييم األنبيييا 

باديم اآل  واالبين واليروح القيدس اإللير الواحيد  داويرس الء  لنار عقولنيا وعييون ق وبنيا
 " ِمين 

صييوت دينونيية اهلل هأنــذا أذكــركم اآلن مــن أجــل وقــوع الصــوت الــذي ينــزل بالخطــاة= 
 إذهبوا إلى الجحيم مسكنكم األبدي.ل لطاي  

  
 المزمور: 

 
اشفني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جـدًا, ال تصـرف وجهـك " 

 " اسمعني سريعًا فإنني في شدة الليلويا. عن فتاك,
ي اري لقوغ اإلنجيغ = إشفني يا رب فإن عظامي قد إضطربت ونفسي قد إنزعجت جداً 

"اآلن نسد  قد يضطربت" واإل اري يليى العظيام ونيا وي  ي ياري ل صي ي  فالصي   يس ي  
رض" وويءا العظام، ووءا ي اري لقوغ المديذ ف  اإلنجيغ "ولنا ليضياخ ين يرتسعيت عين األ

 ي اري ل ص   
  

 اإلنجيل: 
 (32-19:21)يو

 32 - 19:  21يو  "
االن نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ايها االب نجني من هذه الساعة و لكن  -19 

 الجل هذا اتيت الى هذه الساعة.
 ايها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ايضا. -11 
ا و سمع قال قد حدث رعد و اخرون قالوا قد كلمه فالجمع الذي كان واقف -17 

 مالك.
 اجاب يسوع و قال ليس من اجلي صار هذا الصوت بل من اجلكم. -30 
 االن دينونة هذا العالم االن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. -32 



 (يـــوم األربعــــــاء)  ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

127 

 

 و انا ان ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع. -31 
 زمعا ان يموت.قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان م -33 
فاجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى االبد فكيف  -31 

 تقول انت انه ينبغي ان يرتفع ابن االنسان من هو هذا ابن االنسان.
فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليال بعد فسيروا ما دام لكم النور لئال  -31 

 ال يعلم الى اين يذهب. يدرككم الظالم و الذي يسير في الظالم
ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهـذا ثـم مضـى  -32 

 "  و اختفى عنهم
ــا إبنــي نجنــي مــن هــذه الســاعة. ولكــن ألجــل هــذا أتيــت المديييذ يعييرف الديياعة  = ي
غ بالصي ي  مين لجيغ الحي  ويعرف ماءا ديحد ، ومع  غ األلم الء  ديصيبر وو قابوي

ال ييو  والحديي  فيي  القتيياغ )قتيياغ الصيي ي  لو  الييء  يدفعيير لييءل   وييءه مثييغ "ليييت ع يي   
(  يءاخ الصي ي   يان  يهوي ق ي  4:27معر ة الص ي ( فأوجم ع يهيا ولحرقهيا معياخ" )يش

 المديذ لمحبتر فينا 
  

 طرح الساعة الحادية عشر من يوم األربعاء من البصخة المقدسة: " الطرح
معرفة تدبير اهلل ال  مة الء  بيده د طان الموت وحياي  غ لحد من تأم وا يا لوغ ال

عنده ل ن ألجغ جدد الب رية الء  للءه منا يظهر الق م والضعف، قاغ المل . 
اآلن نسد  مضطربة وماءا لقوغ، يا لبتاه نجنى من وءه الداعة ل ن ألجغ وءه 

لجغ لالصنا، ويصعد من الداعة لتيت، نعم بالحقيقة لتى يلى العالم ل   يتألم من 
الجحيم اإلندان األوغ الء  ل قر ويرده يلى وطنر األوغ وو وبنير  عظيم رحمتر  
ف نصر  نحوه بوير ت ادغ ونط   يلير بوير فتور ل   يجع نا  ر ال معر ف  مجد 

 م  وتر ويثبتنا يلى النسس األلير ع ى اإليمان بادمر القدوس 
 ألم عنا ل   بآالمر يل صنا )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وت

 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 

 رجوع للفهرس
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 يـــوم الخميــــس

 ليلة خميس العهد
 

 :الساعة األولى من ليلة الخميس من البصخة المقدسة
 النبوات:

 (22-1:13)حز
 22 - 1:  13حز  "
 خلية و اذا بمجد الرب قد مال البيت.فحملني روح و اتى بي الى الدار الدا -1 
 و سمعته يكلمني من البيت و كان رجل واقفا عندي. -2 
و قال لي يا ابن ادم هذا مكان كرسيي و مكان باطن قدمي حيث اسكن في وسط  -9 

بني اسرائيل الى االبد و ال ينجس بعد بيت اسرائيل اسمي القدوس ال هم و ال ملوكهم 
 لوكهم في مرتفعاتهم.ال بزناهم و ال بجثث م

بجعلهم عتبتهم لدى عتبتي و قوائمهم لدى قوائمي و بيني و بينهم حائط فنجسوا  -1 
 اسمي القدوس برجاساتهم التي فعلوها فافنيتهم بغضبي.

 فليبعدوا عني االن زناهم و جثث ملوكهم فاسكن في وسطهم الى االبد. -7 
البيت ليخزوا من اثامهم و ليقيسوا و انت يا ابن ادم فاخبر بيت اسرائيل عن  -20 

 الرسم.
فان خزوا من كل ما فعلوه فعرفهم صورة البيت و رسمه و مخارجـه و مداخلـه و  -22 

كل اشكاله و كل فرائضه و كل اشكاله و كل شرائعه و اكتب ذلـك قـدام اعيـنهم ليحفظـوا 
 "  كل رسومه و كل فرائضه و يعملوا بها

ونيا ويو ال نيدية جديد المدييذ  والمدييذ في  اإلنجييغ يضيع البيت الجدييد اليء  ييت  م عنير 
 نسدر بد طانر ليؤدس وءه ال نيدة 

  
 المزمور: 

(2:27,22) 
 " أحيني يا اهلل فإن المياه قد بلغت إلى نفسي وانظر إلّي ككثرة رأفاتك الليلويا." 

ي يياري المييياه قييد ب وييت يلييى نسديي  ل  = خلصــني يــا اهلل فــإن الميــاه قــد بلغــت إلــى نفســي
 ل موت والمديذ ونا يط   قيامتر بعد موتر حين يضع نسدر بد طانر 

  
 اإلنجيل: 

 (12-29:20)يو
 12 - 29:  20يو  "
 لهذا يحبني االب الني اضع نفسي الخذها ايضا. -29 
ليس احد ياخذها مني بل اضعها انا من ذاتي لي سلطان ان اضعها و لي  -21 

 رجوع للفهرس
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 ية قبلتها من ابي.سلطان ان اخذها ايضا هذه الوص
 فحدث ايضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكالم. -27 
 فقال كثيرون منهم به شيطان و هو يهذي لماذا تستمعون له. -10 
اخـرون قــالوا لـيس هــذا كــالم مـن بــه شـيطان العــل شــيطانا يقـدر ان يفــتح اعــين  -12 

 "  العميان
ــي ــي أب ــي دتيير   ألن المديييذ ديي م نسديير ب را= مــن أجــل هــذا يحبن ــي أضــع نفســي.. ل ألن

حـــدث شـــقاق بـــين فهيييو بحريتييير وضيييع نسدييير  والديييامعون ينقديييموا   ســـلطان أن أضـــعها
 وال قام ما اغ حتى اليوم حوغ  ل. المديذ = اليهود

  
 طرح الساعة األولى من ليلة الخميس من البصخة المقدسة:"  الطرح

وو اإللر المتعال  ع ى  غ ر ادة ربنا وديدنا وم  نا المديذ يظهر الووتر ود طانر، ينر 
و غ د طان ف  الدمال وع ى األرض، ف ءل  قاغ ين األ  يحبن  ف ن  لضع نسد  ل   
ِلءوا، وليس لحد ين عها منى ل ن لنا الء  لضعها ب رادت  ف ن ل  د طان لن لضعها 
 ولى د طان لن ِلءوا، فصار ان قام بين اليهود من لجغ وءا ال الم الء  قالر لهم،

وقاغ قوم من المنافقين ينر مجنون لماءا تدمعون منر! وقاغ ِلرون وءا ال الم ليس وو 
 الم يندان بر  يطان، ال يقدر مجنون لن يستذ عين  مولود لعمى، وو بالحقيقة الء  
يض ل لعين ق و  المؤمنين بر ما لال اليهود الملالسين، طمس عيون ق وبهم ولجدادوم 

سهموا بق وبهم ويرجعوا يلير بمحبة حقيقية ورجال عظيم ولمانة  ام ة  يال ينظروا بعيونهم وي
 ويوسر لهم  ثري لطاياوم ويدامحهم ب التهم 

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 :ميس من البصخة المقدسةمن ليلة الخ الثالثةالساعة 

 النبوات:
 (23-1:1)عا

 23 - 1:  1عا " 
هلم الى بيت ايل و اذنبوا الى الجلجال و اكثروا الذنوب و احضروا كل صباح  -1 

 ذبائحكم و كل ثالثة ايام عشوركم.
و اوقدوا من الخمير تقدمة شكر و نادوا بنوافل و سمعوا النكم هكذا احببتم يا بني  -1 

 ول السيد الرب.اسرائيل يق
و انا ايضا اعطيتكم نظافة االسنان في جميع مدنكم و عوز الخبز في جميع  -2 
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 اماكنكم فلم ترجعوا الي يقول الرب.
و انا ايضا منعت عنكم المطر اذ بقي ثالثة اشهر للحصاد و امطرت على مدينة  -9 

تي لم يمطر واحدة و على مدينة اخرى لم امطر امطر على ضيعة واحدة و الضيعة ال
 عليها جفت.

فجالت مدينتان او ثالث الى مدينة واحدة لتشرب ماء و لم تشبع فلم ترجعوا الي  -1 
 يقول الرب.

ضربتكم باللفح و اليرقان كثيرا ما اكل القمص جناتكم و كرومكم و تينكم و  -7 
 زيتونكم فلم ترجعوا الي يقول الرب.

بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم و  ارسلت بينكم وبا على طريقة مصر قتلت -20 
 اصعدت نتن محالكم حتى الى انوفكم فلم ترجعوا الي يقول الرب.

قلبت بعضكم كما قلب اهلل سدوم و عمورة فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق  -22 
 فلم ترجعوا الي يقول الرب.

الهك  لذلك هكذا اصنع بك يا اسرائيل فمن اجل اني اصنع بك هذا فاستعد للقاء -21 
 يا اسرائيل.

فانه هوذا الذي صـنع الجبـال و خلـق الـريح و اخبـر االنسـان مـا هـو فكـره الـذي  -23 
 "  يجعل الفجر ظالما و يمشي على مشارف االرض يهوه اله الجنود اسمه

سـأمطر علـى مدينـة وعلـى ماءا ديجن  الملالسون وماءا دييجن  األبيرار محبي  المدييذ  
 .ضرس األسنانرار  ولا . مدينة أخرى ال أمطر

  
 المزمور: 

(2,12:11) 
 كالمه ألين من الدهن وهو نصال, أنصت يا اهلل لصالتي وال تغفل عن طلبتي " 
 " الليلويا. 

ويءا عين يهيوءا اليء  ييت  م عين السقيرال )في  اإلنجييغ( = كالمه ألين من الدهن وهو نصال
إنصــت يــا اهلل ة )نصيياغ(  وق بير محيي  ل ميياغ  بييغ ويو متييآمر ضييد المديييذ، بييغ قب تير غا يي

 الديد يص   هلل لينقءه من وءه المؤامرات = لصالتي
  

 اإلنجيل: 
 (22-3:21)مر

 22 - 3:  21مر  "
و فيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان االبرص و هو متكئ جاءت امراة معها  -3 

 قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن فكسرت القارورة و سكبته على راسه.
 و كان قوم مغتاظين في انفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا. -1 
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النه كان يمكن ان يباع هذا باكثر من ثالثمئة دينار و يعطى للفقراء و كانوا  -1 
 يؤنبونها.

 اما يسوع فقال اتركوها لماذا تزعجونها قد عملت بي عمال حسنا. -2 
رون ان تعملوا بهم خيرا و اما انا الن الفقراء معكم في كل حين و متى اردتم تقد -9 

 فلست معكم في كل حين.
 عملت ما عندها قد سبقت و دهنت بالطيب جسدي للتكفين. -1 
الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا االنجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه  -7 

 تذكارا لها.
ؤساء الكهنة ثم ان يهوذا االسخريوطي واحدا من االثني عشر مضى الى ر  -20 

 ليسلمه اليهم.
و لمــا ســمعوا فرحــوا و وعــدوه ان يعطــوه فضــة و كــان يطلــب كيــف يســلمه فــي  -22 

 "  فرصة موافقة
 يظهر فير محبة مريم ل مديذ ف  تضاد مع  الم يهوءا اللا ن 

  
 طرح الساعة الثالثة من ليلة الخميس من البصخة المقدسة:"  الطرح

بالطي  السا م ومدحتهما ب عر رلدها من لجغ ثبات  المرلي الت  دونت رج   الر 
لمانتها وحبها ال ثير، وءه اقتنت لها نصيباخ صالحاخ وصيتاخ عالياخ ف  جميع العالم، وب ر 

الردغ بما فع تر ف  جميع  وايا األرض، فدام ادمها ف  جميع األجياغ يت وه دا ر 
لعالية الت  فا ت بها، فنمت ئ غيري المؤمنين، يا لهءه المواو  الروحية ووءه ال رامات ا

ع ى فضي تها ونح  الر  من  غ ق وبنا، وليس مثغ يهوءا الء  حنم ع يها من لجغ لنها 
صنعت اللير ف  ستر لف اره ال ريري حتى باع ديده، والسضة الت  للءوا ثمن الء   
  دتهبط معر يلى الجحيم ليسنى ادمر ف  جيغ واحد وال ي ون لر ل ف ع ى األرض

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 

 :من ليلة الخميس من البصخة المقدسة السادسةالساعة 
 النبوات:

 (22-2:3)عا
 22 - 2:  3عا " 
كم يا بني اسرائيل على كل القبيلة التي اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب علي -2 

 رجوع للفهرس
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 اصعدتها من ارض مصر قائال.
 اياكم فقط عرفت من جميع قبائل االرض لذلك اعاقبكم على جميع ذنوبكم. -1 
 هل يسير اثنان معا ان لم يتواعدا. -3 
هل يزمجر االسد في الوعر و ليس له فريسة هل يعطي شبل االسد زئيره من  -1 

 خدره ان لم يخطف.
هل يسقط عصفور في فخ االرض و ليس له شرك هل يرفع فخ عن االرض و هو  -1 

 لم يمسك شيئا.
ام يضرب بالبوق في مدينة و الشعب ال يرتعد هل تحدث بلية في مدينة و الرب  -2 

 لم يصنعها.
 ان السيد الرب ال يصنع امرا اال و هو يعلن سره لعبيده االنبياء. -9 
 ال يخاف السيد الرب قد تكلم فمن ال يتنبا.االسد قد زمجر فمن  -1 
نادوا على القصور في اشدود و على القصور في ارض مصر و قولوا اجتمعوا  -7 

 على جبال السامرة و انظروا شغبا عظيما في وسطها و مظالم في داخلها.
فانهم ال يعرفون ان يصنعوا االستقامة يقول الرب اولئك الذين يخزنون الظلم و  -20 

 غتصاب في قصورهم.اال
لــذلك هكــذا قــال الســيد الــرب ضــيق حتــى فــي كــل ناحيــة مــن االرض فينــزل عنــك  -22 

 "  عزك و تنهب قصورك
اهلل يلتار اليهود من بين جميع قبا غ األرض ولفاض ع يهم من ليراتير لميا ويم ف يم ي ونيوا 

 يينهم  ييانوا فياهلل لييم يبلييغ ع يييهم ب ييئ ول= فلــذلك أنــتقم مــنكم عــن جميــع خطايــاكملمنيال  
لير ظ يم لهيم صي   المدييذ  وليءل   يكنزون ظلماً  وويءا ميا = أرضـك التـي حولـك تخـربِو

 فع ر الرومان فعالخ بعد ص   المديذ 
  

 المزمور: 
(1,2:231) 

نجني يا رب من إنسان شرير, ومن رجل ظالم إنقذني, الذين تفكروا بالظلم في قلبهم "  
 " ليلويا.النهار كله كانوا يستعدون للقتال ال

 الديد يط   من اهلل لن ينقءه من مؤامرات األ رار = نجني يا رب من إنسان شرير
  

 اإلنجيل: 
 (13-32:21)يو

 13 - 32:  21يو  "
ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى و  -32 

 اختفى عنهم.
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 هذا عددها لم يؤمنوا به. و مع انه كان قد صنع امامهم ايات -39 
ليتم قول اشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع  -31 

 الرب.
 لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا الن اشعياء قال ايضا. -37 
قد اعمى عيونهم و اغلظ قلوبهم لئال يبصروا بعيونهم و يشعروا بقلوبهم و  -10 

 يرجعوا فاشفيهم.
 شعياء هذا حين راى مجده و تكلم عنه.قال ا -12 
و لكن مع ذلك امن به كثيرون من الرؤساء ايضا غير انهم لسبب الفريسيين  -11 

 لم يعترفوا به لئال يصيروا خارج المجمع.
 " النهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد اهلل -13 

 مـن مجـد اهلل أحبـوا مجـد النـاس أكثـرليم يؤمنيوا بالمدييذ ألنهيم = يا رب من صدق خبرنا
 ولءل  لم يروا  غ ما صنع المديذ من معج ات   لمن يدتع نت ءراع الر  

  
 طرح الساعة السادسة من ليلة الخميس من البصخة المقدسة: "  الطرح

ي عيال النب  يصر  بالروح نحو ال ع  الجاوغ بنى يدرا يغ يب تهم بوير محاباي من لجغ 
ثمهم لما ظهر عمان و يغ وصنع لعماالخ تبهر العقوغ، فتعدوا لقوالر المم ؤي دنس لعمالهم وا 

نعمة ومالوا يلى اللرافات واألعماغ الباط ة وجحدوا مجد الووتر لعنى األبنال المرءولين 
وال رع غير المثمر  ب ت رليهم ليها النب  العظيم ألنهم ت بهوا بآبا هم ول م وا م ايي هم 

ت ءراع الر   صوت الر  وو ابنر الوحيد الء  فقاغ يا ر  من صدم لبرنا ولمن ادتع ن
ترا   بالجدد لبنى يدرا يغ، عدلر ورحمتر لظهروا فيهم ومع وءا لم يطيعوا ولم يؤمنوا بر، 
 يف يؤمنوا ول عيال دبم فنطم من لج هم و ءا قا الخ: ينر لطمس عيونهم وب د ق وبهم 

قوم يل .  عب  من قب ر يال وثقغ ِءانهم ولفهامهم معاخ  ادمع يا يدرا يغ ليس ِلر ي
يدوع مل . العالم الء  جعغ االثنين واحداخ بتجدده جال النور يلى لاصتر ولاصتر 
لحبوا الظ مة وال عو  الوريبة قب ت وصاياه وصارت لر  عباخ مجتمعاخ ف   غ م ان  

 وعرفوا رحمتر وغ ير نعمتر الت  لفاضها ع يهم  صالحر  
 ل وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا )مرد بحر ( المديذ مل صنا جا

 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 

 رجوع للفهرس
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 :من ليلة الخميس من البصخة المقدسة التاسعةالساعة 
 النبوات:

 (33-19:10)حز
 33 - 19:  10حز  "
لرب في هذا الجل ذلك كلم بيت اسرائيل يا ابن ادم و قل لهم هكذا قال السيد ا -19 

 ايضا جدف علي اباؤكم اذ خانوني خيانة.
لما اتيت بهم الى االرض التي رفعت لهم يدي العطيهم اياها فراوا كل تل عال  -11 

و كل شجرة غبياء فذبحوا هناك ذبائحهم و قربوا هناك قرابينهم المغيظة و قدموا هناك 
 روائح سرورهم و سكبوا هناك سكائبهم.

ذه المرتفعة التي تاتون اليها فدعي اسمها مرتفعة الى هذا فقلت لهم ما ه -17 
 اليوم.

لذلك قل لبيت اسرائيل هكذا قال السيد الرب هل تنجستم بطريق ابائكم و زنيتم  -30 
 وراء ارجاسهم.

و بتقديم عطاياكم و اجازة ابنائكم في النار تتنجسون بكل اصنامكم الى اليوم  -32 
 يل حي انا يقول السيد الرب ال اسال منكم.فهل اسال منكم يا بيت اسرائ

و الذي يخطر ببالكم لن يكون اذ تقولون نكون كاالمم كقبائل االراضي فنعبد  -31 
 الخشب و الحجر.

حي انا يقول السيد الرب اني بيد قوية و بذراع ممدودة و بسخط مسكوب املك  -33 
 " عليكم

األوثيان والحاضير صي بهم ل مدييذ وليءل   الماض  بالندبة ل يهود  ان ليانة هلل يء عبيدوا
ــيكم ــك عل ــزة وبغضــب مســكوب أمل ــد عزي فقداديية اهلل قييد ظهييرت فيي  عقوبتيير ل يهييود = بي

 وت تيتهم ف   غ العالم 
  

 المزمور: 
(1,2:9) 

أيهــا الــرب إلهــي عليــك توكلــت فخلصــني ومــن أيــدي جميــع الطــاردين لــي نجنــي لــئال " 
 " يخطفوا نفسي مثل األسد الليلويا.

اليهود ف  اإلنجيغ حاولوا = أيها الرب إلهي عليك توكلت فخلصني.. لئال يخطفوا نفسي
  وغيروا ليتم عم ر وبعد ءل  يص   رجمر، ل ن اهلل لنقءه وءه المري

  
 اإلنجيل: 

 (31-17:20)يو
 31 - 17:  20يو" 
 ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل و ال يقدر احد ان يخطف من يد -17 

 ابي.
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 انا و االب واحد. -30 
 فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه. -32 
اجابهم يسوع اعماال كثيرة حسنة اريتكم من عند ابي بسبب اي عمل منها  -31 

 ترجمونني.
اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك الجل عمل حسن بل الجل تجديف فانك و  -33 

 انت انسان تجعل نفسك الها.
 سوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهة.اجابهم ي -31 
ان قال الهة الولئك الذين صارت اليهم كلمة اهلل و ال يمكن ان ينقض  -31 

 المكتوب.
فالذي قدسه االب و ارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف الني قلت اني  -32 

 ابن اهلل.
 ان كنت لست اعمل اعمال ابي فال تؤمنوا بي. -39 
و لكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنـوا بـي فـامنوا باالعمـال لكـي تعرفـوا و تؤمنـوا  -31 

 " ان االب في و انا فيه
المديذ يرد ع ى يتهاماتهم بأن لعمالر تظهر عالقتر باآل   و ونر قاغ لنر يبن اهلل فهيءا 

 ل   ردر ولصصر لي ون ءبيحة  اهلل قدسهليس لطأ فاهلل قاغ لهم لنهم ِلهة  ولن 
  

 طرح الساعة التاسعة من ليلة الخميس من البصخة المقدسة: "  الطرح
ليها الناس الجه ة المعاندين ال ع  النجس الملالف ادمعوا الرحوم بسمر اإلله  يمدح 
المؤمنين بر قا الخ الء  لعطان  اآل  لعظم من  غ من ع ى األرض، وليس لحد يقدر 

آل  واحد مع الروح القدس بوير افترام، لن يلطسهم وال يد بهم من يد لبى، ولنا وا
ول وقت تناوغ اليهود حجاري بحدد عظيم ليرجموه فأجابهم المل . بوداعة ليع مهم: 

لظهرت ل م لعماالخ حدنة م رمة جداخ من عند لب ، من لجغ ل   ئ ترجمونن  ولنا لريد 
 لالص م؟ اع موا وتيقنوا ليها اليهود الجهاغ ينن  ف  لبى ولبى ف  

 د بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا )مر 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 
 
 

 رجوع للفهرس
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 :من ليلة الخميس من البصخة المقدسة الحادية عشرالساعة 
 النبوات:

 (20-1:1)إر
 20 - 1:  1ار  "
 ال يقومون او يرتد احد و ال يرجع.و تقول لهم هكذا قال الرب هل يسقطون و  -1 
 فلماذا ارتد هذا الشعب في اورشليم ارتدادا دائما تمسكوا بالمكر ابو ان يرجعوا. -1 
صغيت و سمعت بغير المستقيم يتكلمون ليس احد يتوب عن شره قائال ماذا  -2 

 عملت كل واحد رجع الى مسراه كفرس ثائر في الحرب.
عرف ميعاده و اليمامة و السنونة المزقزقة حفظتا وقت بل اللقلق في السماوات ي -9 

 مجيئهما اما شعبي فلم يعرف قضاء الرب.
كيف تقولون نحن حكماء و شريعة الرب معنا حقا انه الى الكذب حولها قلم  -1 

 الكتبة الكاذب.
 خزي الحكماء ارتاعوا و اخذوا ها قد رفضوا كلمة الرب فاية حكمة لهم. -7 
نساءهم الخرين و حقولهم لمالكين النهـم مـن الصـغير الـى الكبيـر  لذلك اعطي -20 

 " كل واحد مولع بالربح من النبي الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب
وييءا ال يييع  يرتيييد وصيييار وقحييياخ وفقيييد ح متييير فصييار فييي  درجييية لقيييغ مييين ال ق يييم واليمامييية 

= لمــة الــربخــزي الحكمــاء وتملكهــم الفــزع ألنهــم رفضــوا كوالديينونة وعصييسور الحقييغ  
 ألنهم لم يعرفوا المديذ )النور( فتلبطوا ف  الظ مة )اإلنجيغ( 

  
 المزمور: 

(2,9:21) 
خالصي ومجدي هما بإلهي. إله معونتي. رجائي هو باهلل . ألنه إلهي ومخلصي فال " 

 " أتزعزع أبدًا الليلويا.
اإلنجيغ  ف  خالصي ومجدي هو إلهي إله معونتي. إلهي مخلصي وناصري فال أتزعزع

"  وبمياءا لت  يم مياءا لقيوغوصيية   الء  لرد ن  وو الء  لعطيان  اآل    " يقوغ المديذ
 .ال أتزعزعألن   ماتر يلهية فال تردد فيها  و لءل  

  
 اإلنجيل: 

 (10-11:21)يو
 10 - 11:  21يو  "
 فنادى يسوع و قال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني. -11 
 ي يراني يرى الذي ارسلني.و الذ -11 
 انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بي ال يمكث في الظلمة. -12 
و ان سمع احد كالمي و لم يؤمن فانا ال ادينه الني لم ات الدين العالم بل  -19 

 الخلص العالم.
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في من رذلني و لم يقبل كالمي فله من يدينه الكالم الذي تكلمت به هو يدينه  -11 
 اليوم االخير.

الني لم اتكلم من نفسي لكن االب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول  -17 
 و بماذا اتكلم.

و انا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية فما اتكلم انا به فكمـا قـال لـي االب هكـذا  -10 
 " اتكلم

 المديذ لتى نوراخ ل عالم  و المر ديدين من ال يقب ر 
  

 رح الساعة الحادية عشرة من ليلة الخميس من البصخة المقدسة:ط "  الطرح
قاغ المل . ابن اهلل الح  لنا وو نور العالم بأدره ومن يؤمن ب  ويقبغ  الم  ال 

يم ن لن ي ب  ف  الظالم ومن يجحدنى ولم يرد لن يدمع قول  ولم يطعر فأنا ال لدينر 
قوغ الء  نطقت بر ليس وو ل  بغ اآل  ل ن القوغ الء  ق تر لنا وو الء  يدينر، ف ن ال

الء  لرد ن  ووو لعطان  الوصية بماءا لقوغ وبماءا لنطم، نحن نؤمن لن  لنت 
 بالحقيقة   مة اهلل اآل  الصالذ ولن ل  القدري ع ى  غ  ئ وليس  ئ يعدر ع ي  

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 "ه ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر )مرد قبي  ( ف نمجد

 م ل. األناجيغ ف  وءه الستري:
المديذ جال ليضع نسدر بحريتر، واآل  لرد ر ولصصر  ءبيحة ليؤدس  نيدية بيال عيي  والنياس دتنقديم حولير 

 ون لر ح مة، فهنا  من ي بر مريم ف  محبتر، وونا  من يهاجمر  اليهود ويهوءا  ومن يقب ر يدير ف  النور وت
 ومن يرفضر فهو ي ون بال ح مة وديتلبط ف  الظالم 

 

 
 خميس  العهد

 -تدور لناجيغ يوم لميس العهد حوغ:
وييي  عيين لميير المل ييي. ب عييداد السصييذ وعييين الم ييان اليييء  الســاعات بـــاكر والثالثــة والسادســـة والتاســعة:  (1

 ديأ  ونر فير 
 لتناوغ، واآلن وو التوبة ووو يت  م عن غدغ األرجغ، وو تطهير قبغ ا اللقان: (2
 عن تأديس در اإلفلاردتيا  القداس: (3
 عن لروم يهوءا لينسء مؤامرتر مع رؤدال ال هنة  الحادية عشرة )التوزيع(: (4

 رجوع للفهرس
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ءبيحييية التنييياوغ وييي  يديييتمرار لءبيحييية الصييي ي   فالمدييييذ ميييا اغ يحيييار  يب ييييس بهيييءه الءبيحييية لتديييتمر  ملحوظـــة:
" )مي  المصالحة بيين اهلل و يعبر "وييأت قيدام  (  ل ين ع ينيا لن نصي   لجديادنا ولووا نيا 23ما يدي تجياه مضيايق  

 ال يطان ي  ونا حينما نلطئ طالبا لنا الموت ، والمديذ يقدم لنا جدده لنحيا ابديا  مع المديذ المص و  
 

 :يوم الخميس من البصخة المقدسة من الساعة األولى )باكر(
 النبوات:

 (22-1:29)خر
 22 - 1:  29خر  "
 و اتى عماليق و حارب اسرائيل في رفيديم. -1 
فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجاال و اخرج حارب عماليق و غدا اقف انا  -7 

 على راس التلة و عصا اهلل في يدي.
ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق و اما موسى و هرون و حور  -20 

 فصعدوا على راس التلة.
وسى يده ان اسرائيل يغلب و اذا خفض يده ان عماليق و كان اذا رفع م -22 

 يغلب.
فلما صارت يدا موسى ثقيلتين اخذا حجرا و وضعاه تحته فجلس عليه و  -21 

دعم هرون و حور يديه الواحد من هنا و االخر من هناك فكانت يداه ثابتتين الى 
 غروب الشمس.

 فهزم يشوع عماليق و قومه بحد السيف. -23 
الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب و ضعه في مسامع يشوع فاني فقال  -21 

 سوف امحو ذكر عماليق من تحت السماء.
 فبنى موسى مذبحا و دعا اسمه يهوه نسي. -21 
 "و قال ان اليد على كرسي الرب للرب حرب مع عماليق من دور الى دور -22 

ــاليق أخــرج حــارب ميير اليير  ) ييع  اليير  نحيين(  ول حــارب إســرائيل)ال يييطان( = عم
عصـا اهلل فـي يـدي ((  6)لمر الر  لنا حاربوا يب يس ولنا لعطي م لد حة )لف عماليق
)بالص ي  نو ي (  وظ يت ييد   رفع موسى يديه)المديذ يحار  بص يبر( +  =موسى

ســأمحو ذكــر )فييالحر  حتييى نهاييية العييالم(    حتــى غــروب الشــمسمودييى مرفييوعتين 
بيــد خفيــة يحــارب الــرب روم البحيييري المتقييدي بنييار(  )ال يييطان وجنييوده مصييي عمــاليق
 )حر  مدتمري(  من جيل إلى جيل)رم  ال ياطين(  عماليق

 3:  22 - 13:  21خر  " (3:22-13:21)خر
 21خر  

فجاءوا الى مارة و لم يقدروا ان يشربوا ماء من مارة النه مر لذلك دعي  -13 
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 اسمها مارة.
 لين ماذا نشرب.فتذمر الشعب على موسى قائ -11 
فصرخ الى الرب فاراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا هناك  -11 

 وضع له فريضة و حكما و هناك امتحنه.
فقال ان كنت تسمع لصوت الرب الهك و تصنع الحق في عينيه و تصغي  -12 

الى وصاياه و تحفظ جميع فرائضه فمرضا ما مما وضعته على المصريين ال اضع 
 عليك فاني انا الرب شافيك.

ثم جاءوا الى ايليم و هناك اثنتا عشرة عين ماء و سبعون نخلة فنزلوا هناك  -19 
 عند الماء.

 22خر  
ثم ارتحلوا من ايليم و اتى كل جماعة بني اسرائيل الى برية سين التي بين  -2 

ارض ايليم و سيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من 
 مصر.

 فتذمر كل جماعة بني اسرائيل على موسى و هرون في البرية. -1 
و قال لهما بنو اسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصر اذ كنا جالسين عند  -3 

قــدور اللحــم ناكــل خبــزا للشــبع فانكمــا اخرجتمانــا الــى هــذا القفــر لكــي تميتــا كــل هــذا 
 " الجمهور بالجوع

  ع يير الدييد المدييذ فصيحنا الحقيقي  تحوليت ميراري حياتنيا ( الء  ص عودبالص ي  )
 يلى عءوبة  وبدالخ من المجاعة الروحية لعطانا المديذ جدده لن بع 

 7 - 2:  11اش  " (7-2:11)إش
ناد بصوت عال ال تمسك ارفع صوتك كبوق و اخبر شعبي بتعديهم و بيت  -2 

 يعقوب بخطاياهم.
يسرون بمعرفة طرقي كامة عملت برا و لم تترك  و اياي يطلبون يوما فيوما و -1 

 قضاء الهها يسالونني عن احكام البر يسرون بالتقرب الى اهلل.
يقولون لماذا صمنا و لم تنظر ذللنا انفسنا و لم تالحظ ها انكم في يوم  -3 

 صومكم توجدون مسرة و بكل اشغالكم تسخرون.
ا بلكمة الشر لستم تصومون ها انكم للخصومة و النزاع تصومون و لتضربو  -1 

 كما اليوم لتسميع صوتكم في العالء.
امثل هذا يكون صوم اختاره يوما يذلل االنسان فيه نفسه يحني كاالسلة راسه  -1 

 و يفرش تحته مسحا و رمادا هل تسمي هذا صوما و يوما مقبوال للرب.
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مسحوقين اليس هذا صوما اختاره حل قيود الشر فك عقد النير و اطالق ال -2 
 احرارا و قطع كل نير.

اليس ان تكسر للجائع خبزك و ان تدخل المساكين التائهين الى بيتك اذا رايت  -9 
 عريانا ان تكسوه و ان ال تتغاضى عن لحمك.

حينئذ ينفجر مثل الصـبح نـورك و تنبـت صـحتك سـريعا و يسـير بـرك امامـك و  -1 
 مجد الرب يجمع ساقتك

ب تسـتغيث فيقـول هانـذا ان نزعـت مـن وسـطك النيـر و حينئذ تدعو فيجيـب الـر  -7 
 " االيماء باالصبع و كالم االثم.

عيين الصييوم المقبييوغ  والصييوم وييو ءبيحيية يلتيارييية نصيي   فيهييا لووا نييا و ييهواتنا ونقييدم 
ينفجـر نـورك مثـل لجدادنا ءبيحة حيية ن يتر  بهيا ميع المدييذ  وبهيءا ن يتر  في  نيوره 

 الصبح.
 31 - 10:  21حز  " (31-10:21)حز

النفس التي تخطئ هي تموت االبن ال يحمل من اثم االب و االب ال يحمل  -10 
 من اثم االبن بر البار عليه يكون و شر الشرير عليه يكون.

فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها و حفظ كل فرائضي و فعل  -12 
 حقا و عدال فحياة يحيا ال يموت.

 علها ال تذكر عليه في بره الذي عمل يحيا.كل معاصيه التي ف -11 
 هل مسرة اسر بموت الشرير يقول السيد الرب اال برجوعه عن طرقه فيحيا. -13 
و اذا رجع البار عن بره و عمل اثما و فعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها  -11 

لتي الشرير افيحيا كل بره الذي عمله ال يذكر في خيانته التي خانها و في خطيته ا
 اخطا بها يموت.

و انتم تقولون ليست طريق الرب مستوية فاسمعوا االن يا بيت اسرائيل  -11 
 اطريقي هي غير مستوية اليست طرقكم غير مستوية.

 اذا رجع البار عن بره و عمل اثما و مات فيه فباثمه الذي عمله يموت. -12 
  فهو يحيي نفسه.و اذا رجع الشرير عن شره الذي فعل و عمل حقا و عدال -19 
 راى فرجع عن كل معاصيه التي عملها فحياة يحيا ال يموت. -11 
و بيت اسرائيل يقول ليست طريق الرب مستوية اطرقي غير مستقيمة يا بيت  -17 

 اسرائيل اليست طرقكم غير مستقيمة.
من اجل ذلك اقضي عليكم يا بيت اسرائيل كل واحد كطرقه يقول السيد الرب  -30 

 و ارجعوا عن كل معاصيكم و ال يكون لكم االثم مهلكة. توبوا
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اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها و اعملوا النفسكم قلبا جديدا و  -32 
 روحا جديدة فلماذا تموتون يا بيت اسرائيل.

 " الني ال اسر بموت من يموت يقول السيد الرب فارجعوا و احيوا -31 
كـل  رط لن يقدم توبة ويحسظ وصايا اهلل وفي  ويءه الحالية اهلل ال يريد موت لحد، ل ن ب

 إقتنوا لكـم قلبـًا جديـداً يءاخ و  دعوي يلهية لن نبدل بداية جديدي فنحييا  . خطاياه ال تذكر
 ووءا ما صنعر المديذ بسدا ر  

  
عظة ألبينا القديس 

 يوحنا ذهبي الفم
 فلتكن معنا آمين. + عظة ألبينا القديس يوحنا ذهبي الفم بركته المقدسة" 

وءا وو يوم التقدم يلى الما دي الرويبة ف نتقدم   نا يليها بطهاري وال ي ن لحدنا  ريراخ مثغ 
يهوءا ألنر م تو  لما تناوغ اللب  دل ر ال يطان فد م ر  المجد  وليسح.  غ واحد 

نديان منا ءاتر قبغ لن يتقدم يلى جديد ودم المدييذ ل ي  ال ي يون لير دينونية ألنير لييس ي
الء  يناوغ اللب  والدم ول ن وو المديذ الء  ص   عنا ووو القيا م ع يى ويءه الما يدي 
بدر ويءا اليء  لير القيوي والنعمية يقيوغ ويءا ويو جديد   و ميا لن ال  مية التي  نطيم بهيا 
مري واحدي منء البدل قا الخ : ينمو ول ثروا وامياوا األرض وي  دا مية في   يغ حيين تسعيغ 

التنادييغ  ييءل  ال  ميية التيي  قالهييا المديييذ ع ييى ت يي  الما ييدي باقييية فيي  فيي  طبيعتنييا  يييادي 
ليييى مجي ييير م م ييية  يييغ عميييغ الءبيحييية  ف نليييتم موعظييية لبينيييا  ال نيييا س يليييى ويييءا الييييوم وا 
القديس لنبا يوحنا فيم اليءو  اليء  لنيار عقولنيا وعييون ق وبنيا باديم اآل  واالبين واليروح 

 " القدس اإللر الواحد ِمين 
 توبة قبغ التناوغ عن ضروري ال

  
 البولس: 

 (21-23:1)أف
 (21-23:1)أف "
و لكن االن في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبال بعيدين صرتم قريبين بدم  -23 

 المسيح.
 النه هو سالمنا الذي جعل االثنين واحدا و نقض حائط السياج المتوسط. -21 
رائض لكي يخلق االثنين في اي العداوة مبطال بجسده ناموس الوصايا في ف -21 

 نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سالما.
 و يصالح االثنين في جسد واحد مع اهلل بالصليب قاتال العداوة به. -22 
 فجاء و بشركم بسالم انتم البعيدين و القريبين. -29 
 "  الن به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى االب. -21 
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 ن واحداخ ولبطغ العداوي المديذ بص يبر جعغ اإلثني
  

 اإلبركسيس:
 (10-21:2)أع

 10 - 21:  2اع  "
و في تلك االيام قام بطرس في وسط التالميذ و كان عدة اسماء معا نحو  -21 

 مئة و عشرين فقال.
ايها الرجال االخوة كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس  -22 

 ذي صار دليال للذين قبضوا على يسوع.فقاله بفم داود عن يهوذا ال
 اذ كان معدودا بيننا و صار له نصيب في هذه الخدمة. -29 
فان هذا اقتنى حقال من اجرة الظلم و اذ سقط على وجهه انشق من الوسط  -21 

 فانسكبت احشاؤه كلها.
و صار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم حتى دعي ذلك الحقل في  -27 

 ما اي حقل دم.لغتهم حقل د
النه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا و ال يكن فيها ساكن و لياخـذ  -10 

 " وظيفته اخر
فيي    ميية لبطيييرس نييرى مصيييير يهييوءا  فالليانيية واإلرتيييداد تضيييع نصييييبنا فيي  الديييمال، 

 وتجع نا ال ندتسيد من عمغ ص ي  المديذ 
  

 المزمور: 
(21,12:11) 

كالمــه ألــين مــن الــدهن وهــو نصــال, فلــو كــان العــدو قــد عيرنــي الحتملتــه, ولــو أن " 
 " مبغضي عظم علّي الكالم الختفيت منه الليلويا .

ويءا عين يهيوءا، ف  ماتير وقب تير الوا ية  انيت لينية = كالمه ألين من الدهن وهو نصال
 يبدو فيها المحبة  والحقيقة لنها قب ة قات ة )نصاغ( 

  
  اإلنجيل:

 (23-9:11)لو
 23 - 9:  11لو  "
 و جاء يوم الفطير الذي كان ينبغي ان يذبح فيه الفصح. -9 
 فارسل بطرس و يوحنا قائال اذهبا و اعدا لنا الفصح لناكل. -1 
 فقاال له اين تريد ان نعد. -7 
فقال لهما اذا دخلتما المدينة يستقبلكما انسان حامل جرة ماء اتبعاه الى  -20 

 يث يدخل.البيت ح
 و قوال لرب البيت يقول لك المعلم اين المنزل حيث اكل الفصح مع تالميذي. -22 
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 فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة هناك اعدا. -21 
 "  فانطلقا و وجدا كما قال لهما فاعدا الفصح -23 

 و  بيت مارمرقس  علية كبيرةلمر المل . ب عداد السصذ  و ان ف  
  

 كر يوم الخميس من البصخة المقدسة:طرح با "  الطرح
يوم السصذ قد اقتر  يا ديدنا عرفنا الم ان الء  نعده ل   قاغ التالميء ل مع م لنت 
وو فصحنا يا يدوع المديذ  فأردغ اثنين من تالميءه الصسا ويوحنا وقاغ لهما: قوما 

تما ل سر يلى وامضيا يلى وءه المدينة فتجدان رجالخ حامالخ جري مال  يءا م ى ديرا لن
الموضع الء  يدلغ يلير  وقوال لصاح  البيت يقوغ المع م لين الم ان الء  ل مغ فير 
السصذ فءا  يري ما ع ية فوقانية لالية مسرو ة  لعدا السصذ ف  ءل  الموضع  وو ءا 
صنعا  قوغ الر   تعالوا ليها األمم افرحوا وته  وا ألن اإللر ال  مة صار ل م فصحاخ  

ألوغ الء  باللروف ل . ال ع  من عبودية فرعون  والسصذ الجديد وو السصذ ا
ابن اهلل الء  ل . العالم من السداد  بأنواع  ثيري ول يال  تى لعد اللال. والنجاي 
األبدية  ل ن وءا اللال. ل غ العالم من م ارم ال مس يلى مواربها  جء   غ لحد 

ظهر لهم نعمتر الت  لفاضها ع ى  غ يلى ع و رحمتر والرلفة الت   ان يصنعها، ول
 موضع من المد ونة  للء الء  لنا وجع ر مع الء  لر وتسضغ ع ينا بصالحر  

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 
 

 :يس من البصخة المقدسةيوم الخم من الثالثةالساعة 
 النبوات:

 (7:33-30:31)خر
 1:  33 - 30:  31خر  "

 31خر  
و كان في الغد ان موسى قال للشعب انتم قد اخطاتم خطية عظيمة فاصعد  -30 

 االن الى الرب لعلي اكفر خطيتكم.
فرجع موسى الى الرب و قال اه قد اخطا هذا الشعب خطية عظيمة و صنعوا  -32 

 هة من ذهب.النفسهم ال
 و االن ان غفرت خطيتهم و اال فامحني من كتابك الذي كتبت. -31 

 رجوع للفهرس
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 فقال الرب لموسى من اخطا الي امحوه من كتابي. -33 
و االن اذهب اهد الشعب الى حيث كلمتك هوذا مالكي يسير امامك و لكن  -31 

 في يوم افتقادي افتقد فيهم خطيتهم.
 العجل الذي صنعه هرون.فضرب الرب الشعب النهم صنعوا  -31 

 33خر  
و قال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا انت و الشعب الذي اصعدته من  -2 

 ارض مصر الى االرض التي حلفت البراهيم و اسحق و يعقوب قائال لنسلك اعطيها.
و انا ارسل امامك مالكا و اطرد الكنعانيين و االموريين و الحثيين و الفرزيين  -1 

 اليبوسيين.و الحويين و 
الى ارض تفيض لبنا و عسال فاني ال اصعد في وسطك النك شعب صلب  -3 

 الرقبة لئال افنيك في الطريق.
 فلما سمع الشعب هذا الكالم السوء ناحوا و لم يضع احد زينته عليه. -1 
و كان الرب قد قال لموسى قل لبني اسرائيل انتم شعب صلب الرقبة ان صعدت  -1 

 " وسطكم افنيتكم و لكن االن اخلع زينتك عنك فاعلم ماذا اصنع بكلحظة واحدة في 
ونيرى  أصعد اآلن إلـى اهلل لعلـي أكفـر عـن خطيـتكممودى  رم  ل مديذ يقوغ ل  يع  

 الشــعب إلــى حيــث قلــت لــك واآلن إمــض لتنــزل وتقــود هــذاقبييوغ اهلل ل ييساعة مودييى 
   المدتمري مع يب يس رم  ل حر  سيطرد األموري والكلداني..)لرض الميعاد( وونا  

 يشوع بن شيراخ
(2:11-21) 

 21 - 2:  11سيراخ  "
 الحكمة تمدح نفسها و تفتخر بين شعبها. -2 
 تفتح فاها في جماعة العلي و تفتخر امام جنوده. -1 
 و تعظم في شعبها و تمجد في مال القديسين. -3 
 ل.و تحمد في جميع المختارين و تبارك بين المباركين و تقو -1 
 اني خرجت من فم العلي بكرا قبل كل خليقة. -1 
و جعلت النور يشرق في السماوات على الدوام و غشيت االرض كلها بمثل  -2 

 الضباب.
 و سكنت في االعالي و جعلت عرشي في عمود الغمام. -9 
انا وحدي جلت في دائرة السماء و سلكت في عمق الغمار و مشيت على  -1 

 امواج البحر.
 داست قدمي كل االرض و على كل شعب. و -7 
 و كل امة تسلطت. -20 
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و وطئت بقدرتي قلوب الكبار و الصغار في هذه كلها التمست الراحة و باي  -22 
 ميراث احل.

 حينئذ اوصاني خالق الجميع و الذي حازني عين مقر مسكني. -21 
 و قال اسكني في يعقوب و رثي في اسرائيل. -23 
ن االول حازني و الى الدهر ال ازول و قد خدمت امامه في قبل الدهر م -21 

 المسكن المقدس.
و هكـــذا فـــي صـــهيون ترســـخت و جعـــل لـــي مقـــرا فـــي المدينـــة المحبوبـــة و  -21 

 " سلطنتي هي في اورشليم
لـى األبـد ال أزول وسـلطاني وو نبوي عن المديذ األ لى األبيد    منـذ البـدء خلقنـي واا

وو  أني خرجت من فم العلي وغشيت األرضو   مة اهلل )ل  ال نيدة( وو في أورشليم
 ف   غ م ان 

 21 - 22:  7زك  "  (21-22:7)زك
 و انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. -22 
 ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين. -21 
لنفسي و مالت القوس افرايم و انهضت ابناءك يا  الني اوترت يهوذا -23 

 صهيون على بنيك يا ياوان و جعلتك كسيف جبار.
و يرى الرب فوقهم و سهمه يخرج كالبرق و السيد الرب ينفخ في البوق و  -21 

 يسير في زوابع الجنوب.
رب الجنــود يحــامي عــنهم فيــاكلون و يدوســون حجــارة المقــالع و يشــربون و  -21 

 " ا من الخمر و يمتلئون كالمنضح و كزوايا المذبحيضجون كم
ن غ يلى الجحيم من قبغ الص ي  ليحمغ = إني بدم عهدك أنت أطلق أسراك من الجب

يهيوءا وي  ال نيديية ووي  فيي  ييد المديييذ = أوتـرت يهــوذا لنفســياألبيرار يليى السييردوس  
  وتر )قوس( يحار  بر يب يس  نحن مجرد دهام ل ن المديذ وو المحار  

 2:  30 - 19:  17ام "  (2:30-19:17)أم
 17ام  

 الرجل الظالم مكرهة الصديقين و المستقيم الطريق مكرهة الشرير. -19 
 

 30ام  
 " كالم اجور ابن متقية مسا وحي هذا الرجل الى ايثيئيل الى ايثيئيل و اكال -2 

مــا هــو ديييذ والحييظ النبييوي عيين الم ينصــر الــذين يخافونــهضييابط ال ييغ وييو القييو  الييء  
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سم إبنه  .إسمه واا
  

 المزمور: 
(13,12:71) 

ــًا )جملــة( وســيكافئهم "  يتصــيدون علــى نفــس الصــديق ويلقــون إلــى الحكــم دمــًا ذكي
 " بإثمهم وشرهم ويبيدهم الرب إلهي الليلويا.

 مؤامري يهوءا مع الرؤدال = يتصيدون على نفس الصديق
 ما ينتظروم من  ر = سيكافئهم بإثمهم

  
 جيل: اإلن

 (27-29:12)مت
 27 - 29:  12مت " 
و في اول ايام الفطير تقدم التالميذ الى يسوع قائلين له اين تريد ان نعد لك  -29 

 لتاكل الفصح.
فقال اذهبوا الى المدينة الى فالن و قولوا له المعلم يقول ان وقتي قريب  -21 

 عندك اصنع الفصح مع تالميذي.
 " هم يسوع و اعدوا الفصحففعل التالميذ كما امر  -27 

 لمر المل . باإلعداد ل سصذ 
  

 طرح الساعة الثالثة من يوم الخميس من البصخة المقدسة:"  الطرح
ومن بعد غد لجا  مودى وقاغ ل غ جماعة بنى يدرا يغ ين م للطأتم لمام الر  
لنب  وصنعتم ل م عجالخ فاآلن لمضى ولدأغ في م لع ر يرحم م ويوسر لطايا م فعاد ا

ن  يلى الر  ودجد لمامر قا الخ ليها الر  الرؤوف الطويغ الروح اغسر لطايا  عب   وا 
 نت ال ت ال لن توسر لهم فامذ ادم  من دسر الحياي، فقاغ لر الر  لن الء  للطأ 

وو الء  يمحى من دسر ، فدمع ال ع  لن وءا القوغ صع  جداخ فناح بنحي  
غ يظ الرقبة لثيم فانظر وتيقن ف ن  من غ  عظيم، فقاغ الر  ين  لنت  ع  قادى

 ع ي  ضربة عظيمة لمحو   
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 
 

 رجوع للفهرس
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 :يوم الخميس من البصخة المقدسة من السادسةالساعة 
 النبوات:

 (21-1:9)إر
 21 - 1:  9ار  "
قف في باب بيت الرب و ناد هناك بهذه الكلمة و قل اسمعوا كلمة الرب يا  -1 

 جميع يهوذا الداخلين في هذه االبواب لتسجدوا للرب.
هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل اصلحوا طرقكم و اعمالكم فاسكنكم في هذا  -3 

 الموضع.
 ن هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو.ال تتكلوا على كالم الكذب قائلي -1 
النكم ان اصلحتم اصالحا طرقكم و اعمالكم ان اجريتم عدال بين االنسان و  -1 

 صاحبه.
ان لم تظلموا الغريب و اليتيم و االرملة و لم تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع  -2 

 و لم تسيروا وراء الهة اخرى الذائكم.
ضع في االرض التي اعطيت البائكم من االزل و الى فاني اسكنكم في هذا المو  -9 

 االبد.
 ها انكم متكلون على كالم الكذب الذي ال ينفع. -1 
اتسرقون و تقتلون و تزنون و تحلفون كذبا و تبخرون للبعل و تسيرون وراء  -7 

 الهة اخرى لم تعرفوها.
و تقولون ثم تاتون و تقفون امامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه  -20 

 قد انقذنا حتى تعملوا كل هذه الرجاسات.
هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في اعينكم هانذا  -22 

 ايضا قد رايت يقول الرب.
لكن اذهبوا الى موضعي الذي في شيلوه الذي اسكنت فيه اسمي اوال و  -21 

 انظروا ما صنعت به من اجل شر شعبي اسرائيل.
االن من اجل عملكم هذه االعمال يقول الرب و قد كلمتكم مبكرا و مكلما و  -23 

 فلم تسمعوا و دعوتكم فلم تجيبوا.
اصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي انتم متكلون عليه و بالموضع  -21 

 الذي اعطيتكم و اباءكم اياه كما صنعت بشيلو.
 " سل افرايمو اطرحكم من امامي كما طرحت كل اخوتكم كل ن -21 

فهنيا  مين يحييا في   قوموا طرقكم وأعمالكم. ال ينفعكم البتة قولكم: هذا هو بيت الرب
مظهرييية دون توبيية حقيقييية  ل يين ميين يحيييا فيي  توبيية حقيقييية وييو ميين يدييتحم لن يأ ييغ 
ءا لم يدتجيبوا ديلر  بيتهم   ءا يدتجابوا عسا عنهم  وا  السصذ  يءاخ اهلل دعاوم ل توبة وا 
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اّل في ن   كما صنعت بشيلوه   دأصنع ببيت  ويءه تدياو  لء ير مين ليين ديقطت وتي  وا 
 ِت  ول ح ح منارت  

 11 - 37:  10حز  " (11-37:10)حز
اما انتم يا بيت اسرائيل فهكذا قال السيد الرب اذهبوا اعبدوا كل انسان  -37 

اصنامه و بعد ان لم تسمعوا لي فال تنجسوا اسمي القدوس بعد بعطاياكم و 
 امكم.باصن

النه في جبل قدسي في جبل اسرائيل العالي يقول السيد الرب هناك يعبدني  -10 
كل بيت اسرائيل كلهم في االرض هناك ارضى عنهم و هناك اطلب تقدماتكم و 

 باكورات جزاكم مع جميع مقدساتكم.
برائحة سروركم ارضى عنكم حين اخرجكم من بين الشعوب و اجمعكم من  -12 

 تفرقتم فيها و اتقدس فيكم امام عيون االمم.االراضي التي 
فتعلمون اني انا الرب حين اتي بكم الى ارض اسرائيل الى االرض التي رفعت  -11 

 يدي العطي اباءكم اياها.
و هناك تذكرون طرقكم و كل اعمالكم التي تنجستم بها و تمقتون انفسكم  -13 

 لجميع الشرور التي فعلتم.
الرب اذا فعلت بكـم مـن اجـل اسـمي ال كطـرقكم الشـريرة و ال فتعلمون اني انا  -11 

 " كاعمالكم الفاسدة يا بيت اسرائيل يقول السيد الرب
 التوبة  رط ل تناوغ )السصذ الحقيق ( = ليقلع كل واحد منكم عن شروره

 يشوع بن شيراخ
(23:21-2:23) 

 2:  23 - 23:  21سيراخ " 
 21سيراخ  

ته الحية او يشفق على الذين يدنون من الوحوش هكذا من يرحم راقيا قد لدغ -23 
 الذي يساير الرجل الخاطئ يمتزج بخطاياه.

 انه يلبث معك ساعة و ان ملت ال يثبت. -21 
 العدو يظهر حالوة من شفتيه و في قلبه ياتمر ان يسقطك في الحفرة. -21 
 العدو تدمع عيناه و ان صادف فرصة يشبع من الدم. -22 
 دفك شر وجدته هناك قد سبقك.ان صا -29 
 و فيما يوهمك انه معين لك يعقل رجلك. -21 
 يهز راسه و يصفق بيديه و يهمس باشياء كثيرة و يغير وجهه. -27 

 23سيراخ  
 " من لمس القير توسخ و من قارن المتكبر اشبهه -2 
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 يعت اغ األ رار حتى ال نصير مث هم 
  

 المزمور: 
(23,21:32) 

ساء الشفاه الغاشة المتكلمة على الصديق باإلثم )جملـة( ألنـي سـمعت ولتصر خر  " 
المذمة من كثيرين يسكنون حولي حين اجتمعوا علّي جميعًا تآمروا علـى أخـذ نفسـي 

 " الليلويا.
المقصييود = بــاإلثم( المديييذ) لتصــر خرصــاء الشــفاه الغاشــة المتكلمــة علــى الصــديق

 يهوءا والرؤدال 
  

 اإلنجيل: 
 (22-21:  21مر)

 22 - 21:  21مر   "
و في اليوم االول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تالميذه اين  -21 

 تريد ان نمضي و نعد لتاكل الفصح.
فارسل اثنين من تالميذه و قال لهما اذهبا الى المدينة فيالقيكما انسان حامل  -23 

 جرة ماء اتبعاه.
يت ان المعلم يقول اين المنزل حيث اكل الفصح و حيثما يدخل فقوال لرب الب -21 

 مع تالميذي.
 فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك اعدا لنا. -21 
 " فخرج تلميذاه و اتيا الى المدينة و وجدا كما قال لهما فاعدا الفصح -22 

 لمر المل . باإلعداد ل سصذ 
  

 لبصخة المقدسة:طرح الساعة السادسة من يوم الخميس من ا"  الطرح
ادمعوا قوغ الر  يا ِغ يدرا يغ قاغ لدوناى الر  ضابط ال غ: ليبتعد  غ واحد من م 
ثامر ف ن م نجدتم ادم  القدوس بأوثان م، ولعمال م اللبيثة، ولنا لقب  م  عن  روره ِو
ع ى جبغ قدد  وتعبدونن  ف  ءل  الموضع، ولتقدس في م لرفع م عند جميع األمم، 

لنا وو الر  وليس يلر ِلر غير ، الدما يون واألرضيون والبحار ودا ر  وتع مون ين 
 ما فيها تتعبد ل  ووى   ها تحت د طان  تتوقع الرحمة الت  من قب    

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 رجوع للفهرس 
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 :يوم الخميس من البصخة المقدسة من التاسعةالساعة 
 النبوات:

 (27-2:11)تك
 27 - 2:  11تك " 
 و حدث بعد هذه االمور ان اهلل امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم فقال هانذا. -2 
فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق و اذهب الى ارض المريا و اصعده  -1 

 بال الذي اقول لك.هناك محرقة على احد الج
فبكر ابراهيم صباحا و شد على حماره و اخذ اثنين من غلمانه معه و اسحق  -3 

 ابنه و شقق حطبا لمحرقة و قام و ذهب الى الموضع الذي قال له اهلل.
 و في اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه و ابصر الموضع من بعيد. -1 
ا مع الحمار و اما انا و الغالم فنذهب فقال ابراهيم لغالميه اجلسا انتما ههن -1 

 الى هناك و نسجد ثم نرجع اليكما.
فاخذ ابراهيم حطب المحرقة و وضعه على اسحق ابنه و اخذ بيده النار و  -2 

 السكين فذهبا كالهما معا.
و كلم اسحق ابراهيم اباه و قال يا ابي فقال هانذا يا ابني فقال هوذا النار و  -9 

 الخروف للمحرقة. الحطب و لكن اين
 فقال ابراهيم اهلل يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهبا كالهما معا. -1 
فلما اتيا الى الموضع الذي قال له اهلل بنى هناك ابراهيم المذبح و رتب الحطب  -7 

 و ربط اسحق ابنه و وضعه على المذبح فوق الحطب.
 .ثم مد ابراهيم يده و اخذ السكين ليذبح ابنه -20 
 فناداه مالك الرب من السماء و قال ابراهيم ابراهيم فقال هانذا. -22 
فقال ال تمد يدك الى الغالم و ال تفعل به شيئا الني االن علمت انك خائف  -21 

 اهلل فلم تمسك ابنك وحيدك عني.
فرفع ابراهيم عينيه و نظر و اذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب  -23 

 اخذ الكبش و اصعده محرقة عوضا عن ابنه.ابراهيم و 
فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يراه حتى انه يقال اليوم في جبل الرب  -21 

 يرى.
 و نادى مالك الرب ابراهيم ثانية من السماء. -21 
و قال بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا االمر و لم  -22 

 تمسك ابنك وحيدك.
اركك مباركة و اكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء و كالرمل الذي على شاطئ اب -29 

 البحر و يرث نسلك باب اعدائه.
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 و يتبارك في نسلك جميع امم االرض من اجل انك سمعت لقولي. -21 
ثم رجع ابراهيم الى غالميه فقاموا و ذهبوا معا الى بئر سبع و سـكن ابـراهيم  -27 

 " في بئر سبع
راويم يبنيير ءبيحيية  والمديييذ وييو الءبيحيية الحقيقييية ع ييى الصيي ي  وفيي  ديير عيين تقييديم يبيي

 اإلفلاردتيا ووو السصذ الحقيق  
ــرث نســلك مــدن مضــايقيه يييادي عييدد المييؤمنين  = أكثــر نســلك المؤمنييون دييينالوا = وي

 م ان ال ياطين الءين دقطوا، وءل  ف  األمجاد الدماوية 
 2 - 2:  22اش  " (2-2:22)إش

لسيد الرب علي الن الرب مسحني البشر المساكين ارسلني العصب روح ا -2 
 منكسري القلب النادي للمسبيين بالعتق و للماسورين باالطالق.

 النادي بسنة مقبولة للرب و بيوم انتقام اللهنا العزي كل النائحين. -1 
الجعل لنائحي صهيون العطيهم جماال عوضا عن الرماد و دهن فرح عوضا  -3 

وح و رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة فيدعون اشجار البر غرس الرب عن الن
 للتمجيد.

و يبنون الخرب القديمة يقيمون الموحشات االول و يجددون المدن الخربة  -1 
 موحشات دور فدور.

 و يقف االجانب و يرعون غنمكم و يكون بنو الغريب حراثيكم و كراميكم. -1 
لــرب تســمون خــدام الهنــا تــاكلون ثــروة االمــم و علــى امــا انــتم فتــدعون كهنــة ا -2 

 " مجدهم تتامرون
. أرسلني ألشفي المنكسري القلـوب.. وأبشـر المسـبيين بـالعتقعمغ المديذ بتجدده  

 .وبيوم إنتقام إللهناوءا لمن يؤمن، ومن يضاد المديذ يدمع  وألنادي بسنة مقبولة
 10 - 29:  21تك "  (10-29:21)تك

سدوم الستقباله بعد رجوعه من كسرة كدرلعومر و الملوك الذين فخرج ملك  -29 
 معه الى عمق شوى الذي هو عمق الملك.

 و ملكي صادق ملك شاليم اخرج خبزا و خمرا و كان كاهنا هلل العلي. -21 
 و باركه و قال مبارك ابرام من اهلل العلي مالك السماوات و االرض. -27 
 " اسلم اعداءك في يدك فاعطاه عشرا من كل شيءو مبارك اهلل العلي الذي  -10 

م    صادم يقدم إلبراويم لبي اخ ولميراخ  وم  ي  صيادم  يان  ياون اهلل الع ي   ويءا ويو 
  هنوت م    صادم 
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 23:  11 - 2:  19اي "  (3:11-2:19)أي
 19اي  

 و عاد ايوب ينطق بمثله فقال. -2 
 مر نفسي.حي هو اهلل الذي نزع حقي و القدير الذي ا -1 
 انه ما دامت نسمتي في و نفخة اهلل في انفي. -3 
 لن تتكلم شفتاي اثما و ال يلفظ لساني بغش. -1 
 حاشا لي ان ابرركم حتى اسلم الروح ال اعزل كمالي عني. -1 
 تمسكت ببري و ال ارخيه قلبي ال يعير يوما من ايامي. -2 
 ليكن عدوي كالشرير و معاندي كفاعل الشر. -9 
 النه ما هو رجاء الفاجر عندما يقطعه عندما يسلب اهلل نفسه. -1 
 افيسمع اهلل صراخه اذا جاء عليه ضيق. -7 
 ام يتلذذ بالقدير هل يدعو اهلل في كل حين. -20 
 اني اعلمكم بيد اهلل ال اكتم ما هو عند القدير. -22 
 ها انتم كلكم قد رايتم فلماذا تتبطلون تبطال قائلين. -21 
هذا نصيب االنسان الشرير من عند اهلل و ميراث العتاة الذي ينالونه من  -23 

 القدير.
 ان كثر بنوه فللسيف و ذريته ال تشبع خبزا. -21 
 بقيته تدفن بالموتان و ارامله ال تبكي. -21 
 ان كنز فضة كالتراب و اعد مالبس كالطين. -22 
 فهو يعد و البار يلبسه و البريء يقسم الفضة. -29 
 يبني بيته كالعث او كمظله صنعها الناطور. -21 
 يضطجع غنيا و لكنه ال يضم يفتح عينيه و ال يكون. -27 
 االهوال تدركه كالمياه ليال تختطفه الزوبعة. -10 
 تحمله الشرقية فيذهب و تجرفه من مكانه. -12 
 يلقي اهلل عليه و ال يشفق من يده يهرب هربا. -11 
 ديهم و يصفرون عليه من مكانه.يصفقون عليه باي -13 
 

 11اي  
 النه يوجد للفضة معدن و موضع للذهب حيث يمحصونه. -2 
 الحديد يستخرج من التراب و الحجر يسكب نحاسا. -1 
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 قد جعل للظلمة نهاية و الى كل طرف هو يفحص حجر الظلمة و ظل الموت. -3 
بعيدين من الناس حفر منجما بعيدا عن السكان بال موطئ للقدم متدلين  -1 

 يتدلدلون.
 ارض يخرج منها الخبز اسفلها ينقلب كما بالنار. -1 
 حجارتها هي موضع الياقوت االزرق و فيها تراب الذهب. -2 
 سبيل لم يعرفه كاسر و لم تبصره عين باشق. -9 
 و لم تدسه اجراء السبع و لم يعده الزائر. -1 
 صولها.الى الصوان يمد يده يقلب الجبال من ا -7 
 ينقر في الصخور سربا و عينه ترى كل ثمين. -20 
 يمنع رشح االنهار و ابرز الخفيات الى النور. -22 
 اما الحكمة فمن اين توجد و اين هو مكان الفهم. -21 
 " ال يعرف االنسان قيمتها و ال توجد في ارض االحياء -23 

ام لءبيحية اإلفلارديتيا  وبهيءا ونا نرى عقوبة األ رار  ول ن المعنى العام عن اإلدتحق
 (31-27:11 و1يصير المعنى لن من يتناوغ بدون يدتحقام ديعاق   )

  
عظة ألبينا القديس 
األنبا شنوده رئيس 

 المتوحدين

+ عظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين بركته المقدسة تكون معنا " 
 آمين.

 ية عنيد اهلل، وءلي  يننيا نتواضيى عين بعضينا قد توجد لعماغ نلالهيا صيالحة ول نهيا ردي
بعضييياخ فنلطيييئ فييي  المواضيييع المقددييية  ألن الييير  ليييم يويييرس فييي  السيييردوس لا يييجار 
الصالحة والوير الصالحة بغ غردر من األ جار الصالحة فقط  ولم يورس فير ل جاراخ 

عندما غير مثمري لو ردي ة الثمر، وليس وءا فقط بغ والناس لنسدهم الءين جع هم ونا  
لالسوا لم يحتم هم بغ للرجهم منر  فمن وءا اع موا ليها اإللوي األحبال ينر ال يج  لن 
نمييا مدييا ن اهلل المقدديية ميين النيياس األ ييرار والصييالحين  مييا فيي  العييالم المم ييول ميين 
اللطيييياي والظييييالمين والقديدييييين واألنجيييياس ول يييين الييييءين يلط ييييون ال يتيييير هم فيهييييا بييييغ 

األرض   ها و  ل ير   في ن  يان و يءا بيتير و يءا األرض   هيا يلرجهم  لنا لعرف لن 
فالءين يد نون فيها يحيون بر لهءا يج  ع ينا لن نلافر ونحسظ وصاياه ف ءا ما دقطنا 
فيي  واحييدي منهييا ف نبيي  وننتحيي  لماميير حتييى يءا مييا رلى تنهييد و ييوم لنسديينا مثييغ المييرلي 

لح يو القا يغ موسيوري لي  لطاييا  الت  ب ت قدمير بدموعها ن ون حقياخ مديتحقين صيوتر ا
اءو  بدالم ييمان  قد ل صي  وقيد رلييتم ييا لليوت  لن اإليميان يعميغ الليال. ويع ين 
 وقر ف  حسظ وصايا اهلل، وغيري ف  يقتدال العقيالل بيالروح اليءين  يهد لهيم لنهيم عرفيوا 
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الحييم وقب ييوا نصيييحتر بأعمييالهم، والييءين ليييس لهييم ييمييان يدييقطون فيي   ييغ عمييغ رد ل 
يه  يون اليينسس  مييا وييو م تييو  لن الرجييغ العاقييغ يقبييغ النصيييحة ويعمييغ بهييا والجاوييغ و 

يديقط ع ييى وجهيير  ف نليتم موعظيية لبينييا القيديس العظيييم األنبييا  ينوده ر يييس المتوحييدين 
 " الء  لنار عقولنا وعيون ق وبنا بادم اآل  واالبن والروح القدس اإللر الواحد ِمين 

ال يجب أن تمأل مساكن اهلل رار عن ءبيحة اإلفلاردتيا  فيها يناد  بضروري ع غ األ 
 ( "ف ع لوا اللبي "13:5 و1)المقدسة من الناس األشرار 

  
 

 المزمور: 
(2:11) 

الرب يرعاني فال يعوزني شئ, في مكان خضـرة يسـكنني, علـى مـاء الراحـة ربـاني "  
 " الليلويا.

من الرؤديال اليءين قبضيوا ع يير  المديذ حسظ تالميءه = الرب يرعاني فال يعوزني شئ
 ووو قادر لن يحسظ  غ الثابتين فير 

  
 اإلنجيل: 

 (27-29:12)مت
 27 - 29:  12مت  "
و في اول ايام الفطير تقدم التالميذ الى يسوع قائلين له اين تريد ان نعد لك  -29 

 لتاكل الفصح.
قول ان وقتي قريب فقال اذهبوا الى المدينة الى فالن و قولوا له المعلم ي -21 

 عندك اصنع الفصح مع تالميذي.
 "  ففعل التالميذ كما امرهم يسوع و اعدوا الفصح -27 

 لمر المل . باإلعداد ل سصذ 
  

 طرح الساعة التاسعة من يوم الخميس من البصخة المقدسة:"  الطرح
بر و ءا ف ما ا داد يبراويم رفعة لمام الر  ل ثر من جميع الناس ظهر لر الر  ولاط

قا الخ: يا يبراويم يا يبراويم الء  لحبر ادمع  الم  وافعغ يرادت ، لء ادحم ابن  
حبيب  قدمر ل  محرقر ع ى لحد الجباغ، فقام يبراويم  قوغ الر  وللء ابنر حبيبر 

وغالمين من عبيده ولدرم دابتر وصار و ءا، ف ما رلى الجبغ من بعيد تر  الوالمين 
بنى ننط م يلى ونا  لندجد ثم نعود يلي ما، وحمغ الحط   والدابة معهما وقاغ: لنا وا 

ع ى وحيده والد ين والنار مع يبراويم، وصعد االثنان ع ى الجبغ المقدس الموضع 
الء  لع مر بر ضابط ال غ، فقاغ يدحم ألبير يبراويم ووءا الحط  فأين وو الحمغ؟ 

م جمع لحجار وبنى مءبحاخ وجعغ فقاغ يا يبن  اهلل يعد حمال ل ءبذ مقبوالخ يرضير ث
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الحط  ع ير قبغ لن يوقد النار و د يد  الصب  وداقير وجع ر ع ى الحط  فقاغ 
الصب  والنءا اليوم قربان  يا لبتاه الء  تصنعر فمد يده وللء الد ين ل   ي مغ 

ءا بصوت  ان من الر  نحو يبراويم و ءا قا الخ: امد  يد  وال تصنع بر  القضية، وا 
فقد عرفت محبت  ل ، بالنمو ينمو وبال ثري ي ثر يدحم لبن  الحبي ، و ما لن   راخ 

لم ت سم ع ى ابن  ب ر ، لنا دأبار   و رع  معاخ وبنو  ي ونون مثغ النجوم وي ثر 
عددوم مثغ الرمغ، ثم التست يبراويم فنظر لروفاخ مربوطاخ بقرنير ف   جري صافا ، 

ضاخ عنر، وبار  الر  ضابط ال غ يبراويم فحغ ادحم من وثاقر وءبذ اللروف عو 
 ألنر وجده مرضياخ لر ف  دا ر لعمالر  وو ءا رجع ال يخ وللء الوالمين وابنر ومضوا 

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 

 
 صالة اللقان:

 النبوات:
 (13-2:21)تك

 13 - 2:  21ك ت" 
و ظهر له الرب عند بلوطات ممرا و هو جالس في باب الخيمة وقت حر  -2 

 النهار.
فرفع عينيه و نظر و اذا ثالثة رجال واقفون لديه فلما نظر ركض الستقبالهم  -1 

 من باب الخيمة و سجد الى االرض.
 عينيك فال تتجاوز عبدك. و قال يا سيد ان كنت قد وجدت نعمة في -3 
 ليؤخذ قليل ماء و اغسلوا ارجلكم و اتكئوا تحت الشجرة. -1 
فاخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون النكم قد مررتم على عبدكم  -1 

 فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت.
فاسرع ابراهيم الى الخيمة الى سارة و قال اسرعي بثالث كيالت دقيقا سميذا  -2 

 و اصنعي خبز ملة. اعجني
ثم ركض ابراهيم الى البقر و اخذ عجال رخصا و جيدا و اعطاه للغالم فاسرع  -9 

 ليعمله.
ثم اخذ زبدا و لبنا و العجل الذي عمله و وضعها قدامهم و اذ كان هو واقفا  -1 

 لديهم تحت الشجرة اكلوا.
 و قالوا له اين سارة امراتك فقال ها هي في الخيمة. -7 

 رجوع للفهرس
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قال اني ارجع اليك نحو زمان الحياة و يكون لسارة امراتك ابن و كانت سارة ف -20 
 سامعة في باب الخيمة و هو وراءه.

و كان ابراهيم و سارة شيخين متقدمين في االيام و قد انقطع ان يكون لسارة  -22 
 عادة كالنساء.

 شاخ. فضحكت سارة في باطنها قائلة ابعد فنائي يكون لي تنعم و سيدي قد -21 
 فقال الرب البراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة افبالحقيقة الد و انا قد شخت. -23 
هل يستحيل على الرب شيء في الميعاد ارجع اليك نحو زمان الحياة و  -21 

 يكون لسارة ابن.
 فانكرت سارة قائلة لم اضحك النها خافت فقال ال بل ضحكت. -21 
وا نحو سدوم و كان ابراهيم ماشيا معهم ثم قام الرجال من هناك و تطلع -22 

 ليشيعهم.
 فقال الرب هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله. -29 
 و ابراهيم يكون امة كبيرة و قوية و يتبارك به جميع امم االرض. -21 
الني عرفته لكي يوصي بنيه و بيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا  -27 

 البراهيم بما تكلم به. برا و عدال لكي ياتي الرب
 و قال الرب ان صراخ سدوم و عمورة قد كثر و خطيتهم قد عظمت جدا. -10 
 انزل و ارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها االتي الي و اال فاعلم. -12 
و انصرف الرجال من هناك و ذهبوا نحو سدوم و اما ابراهيم فكان لم يزل  -11 

 قائما امام الرب.
 "  براهيم و قال افتهلك البار مع االثيمفتقدم ا -13 

غ يبييراويم لرجييغ ضيييوفر قبييغ األ ييغ  ثييم نييرى  ييساعة يبييراويم فيي  لطيياي دييدوم  عيين غديي
ووييءا عمييغ ال نيديية الصييالي عيين اللطيياي وجييءبهم ل توبيية  وممارديية غدييغ األرجييغ قبييغ 

 التناوغ وو رم  لتطهير المؤمنين باإلعتراف قبغ التناوغ حتى ال يه  وا
 22 - 2:  7ام  " (22-2:7)أم

 الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعة. -2 
 ذبحت ذبحها مزجت خمرها ايضا رتبت مائدتها. -1 
 ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينة. -3 
 من هو جاهل فليمل الى هنا و الناقص الفهم قالت له. -1 
 مزجتها. هلموا كلوا من طعامي و اشربوا من الخمر التي -1 
 اتركوا الجهاالت فتحيوا و سيروا في طريق الفهم. -2 
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 من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا و من ينذر شريرا يكسب عيبا. -9 
 ال توبخ مستهزئا لئال يبغضك وبخ حكيما فيحبك. -1 
 اعط حكيما فيكون اوفر حكمة علم صديقا فيزداد علما. -7 
 فة القدوس فهم.بدء الحكمة مخافة الرب و معر  -20 
 "  النه بي تكثر ايامك و تزداد لك سنو حياة -22 

كلــوا مــن )األديرار( ودعمتــه بســبعة أعمــدة الح مية )المديييذ( بنيت لهييا بيتيياخ )ال نيدية( 
شربوا من خمري . بدء الحكمة ل  التوبة= اتركوا الجهل فتحيوااإلفلاردتيا  = خبزي واا

 .مخافة الرب
: 21-17: 21خر)

2) 
 2:  21 - 17 : 21خر  "

 21خر  
و اما بنو اسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر و الماء سور لهم  -17 

 عن يمينهم و عن يسارهم.
فخلص الرب في ذلك اليوم اسرائيل من يد المصريين و نظر اسرائيل  -30 

 المصريين امواتا على شاطئ البحر.
بالمصريين فخاف الشعب الرب  و راى اسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب -32 

 و امنوا بالرب و بعبده موسى.
 21خر  

حينئذ رنم موسى و بنو اسرائيل هذه التسبيحة للرب و قالوا ارنم للـرب فانـه قـد  -2 
 " تعظم الفرس و راكبه طرحهما في البحر

)و يميية يب يييس(  إنطمــس أعــداءهم فــي العمــقرميي  التطهييير  أقــدام الشــعب فــي المــاء
 ذ، فالطاور وحده وو الء  يدبذ ب  د  جد ال ع  يُ وبعد ءل  ن

 من 
 (29: 3 -2:  2يش)

 29: 3 - 2:  2يش  "
 2يش  

و كان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى  -2 
 قائال.

موسى عبدي قد مات فاالن قم اعبر هذا االردن انت و كل هذا الشعب الى  -1 
 لهم اي لبني اسرائيل. االرض التي انا معطيها

 كل موضع تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيته كما كلمت موسى. -3 
من البرية و لبنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات جميع ارض الحثيين و الى  -1 

 البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم.
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معك ال ال يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك كما كنت مع موسى اكون  -1 
 اهملك و ال اتركك.

تشدد و تشجع النك انت تقسم لهذا الشعب االرض التي حلفت البائهم ان  -2 
 اعطيهم.

انما كن متشددا و تشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي امرك  -9 
 بها موسى عبدي ال تمل عنها يمينا و ال شماال لكي تفلح حيثما تذهب.

الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا و ليال لكي تتحفظ ال يبرح سفر هذه  -1 
 للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه النك حينئذ تصلح طريقك و حينئذ تفلح.

اما امرتك تشدد و تشجع ال ترهب و ال ترتعب الن الرب الهك معك حيثما  -7 
 تذهب.

 فامر يشوع عرفاء الشعب قائال. -20 
الشعب قائلين هيئوا النفسكم زادا النكم بعد  جوزوا في وسط المحلة و امروا -22 

ثالثة ايام تعبرون االردن هذا لكي تدخلوا فتمتلكوا االرض التي يعطيكم الرب الهكم 
 لتمتلكوها.

 ثم كلم يشوع الراوبينيين و الجاديين و نصف سبط منسى قائال. -21 
م قد اراحكم و اذكروا الكالم الذي امركم به موسى عبد الرب قائال الرب الهك -23 

 اعطاكم هذه االرض.
نساؤكم و اطفالكم و مواشيكم تلبث في االرض التي اعطاكم موسى في عبر  -21 

 االردن و انتم تعبرون متجهزين امام اخوتكم كل االبطال ذوي الباس و تعينونهم.
حتى يريح الرب اخوتكم مثلكم و يمتلكوا هم ايضا االرض التي يعطيهم الرب  -21 

م ترجعون الى ارض ميراثكم و تمتلكونها التي اعطاكم موسى عبد الرب في الهكم ث
 عبر االردن نحو شروق الشمس.

 فاجابوا يشوع قائلين كل ما امرتنا به نعمله و حيثما ترسلنا نذهب. -22 
حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك انما الرب الهك يكون معك كما كان  -29 

 مع موسى.
قولك و ال يسمع كالمك في كل ما تامره به يقتل انما كن كل انسان يعصى  -21 

 متشددا و تشجع.
 1يش  

فارسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائال اذهبا انظرا االرض  -2 
 و اريحا فذهبا و دخال بيت امراة زانية اسمها راحاب و اضطجعا هناك.
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رجالن من بني اسرائيل لكي فقيل لملك اريحا هوذا قد دخل الى هنا الليلة  -1 
 يتجسسا االرض.

فارسل ملك اريحا الى راحاب يقول اخرجي الرجلين اللذين اتيا اليك و دخال  -3 
 بيتك النهما قد اتيا لكي يتجسسا االرض كلها.

فاخذت المراة الرجلين و خباتهما و قالت نعم جاء الي الرجالن و لم اعلم من  -1 
 اين هما.

الق الباب في الظالم انه خرج الرجالن لست اعلم اين ذهب و كان نحو انغ -1 
 الرجالن اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما.

و اما هي فاطلعتهما على السطح و وارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على  -2 
 السطح.

فسعى القوم وراءهما في طريق االردن الى المخاوض و حالما خرج الذين  -9 
 غلقوا الباب.سعوا وراءهما ا

 و اما هما فقبل ان يضطجعا صعدت اليهما الى السطح. -1 
و قالت للرجلين علمت ان الرب قد اعطاكم االرض و ان رعبكم قد وقع علينا و  -7 

 ان جميع سكان االرض ذابوا من اجلكم.
الننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من  -20 

ه بملكي االموريين اللذين في عبر االردن سيحون و عوج اللذين مصر و ما عملتمو 
 حرمتموهما.

سمعنا فذابت قلوبنا و لم تبق بعد روح في انسان بسببكم الن الرب الهكم  -22 
 هو اهلل في السماء من فوق و على االرض من تحت.

وفا فاالن احلفا لي بالرب و اعطياني عالمة امانة الني قد عملت معكما معر  -21 
 بان تعمال انتما ايضا مع بيت ابي معروفا.

و تستحييا ابي و امي و اخوتي و اخواتي و كل ما لهم و تخلصا انفسنا من  -23 
 الموت.

فقال لها الرجالن نفسنا عوضكم للموت ان لم تفشوا امرنا هذا و يكون اذا  -21 
 اعطانا الرب االرض اننا نعمل معك معروفا و امانة.

 ما بحبل من الكوة الن بيتها بحائط السور و هي سكنت بالسور.فانزلته -21 
و قالت لهما اذهبا الى الجبل لئال يصادفكما السعاة و اختبئا هناك ثالثة ايام  -22 

 حتى يرجع السعاة ثم اذهبا في طريقكما.
 فقال لها الرجالن نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتنا به. -29 
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ى االرض فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة هوذا نحن ناتي ال -21 
 التي انزلتنا منها و اجمعي اليك في البيت اباك و امك و اخوتك و سائر بيت ابيك.

فيكون ان كل من يخرج من ابواب بيتك الى خارج فدمه على راسه و نحن  -27 
 عت عليه يد.نكون بريئين و اما كل من يكون معك في البيت فدمه على راسنا اذا وق

 و ان افشيت امرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفتنا. -10 
فقالت هو هكذا حسب كالمكما و صرفتهما فذهبا و ربطت حبل القرمز في  -12 

 الكوة.
فانطلقا و جاءا الى الجبل و لبثا هناك ثالثة ايام حتى رجع السعاة و فتش  -11 

 السعاة في كل الطريق فلم يجدوهما.
ثم رجع الرجالن و نزال عن الجبل و عبرا و اتيا الى يشوع بن نون و قصا  -13 

 عليه كل ما اصابهما.
و قاال ليشوع ان الرب قد دفع بيدنا االرض كلها و قد ذاب كل سكان االرض  -11 

 بسببنا.
 3يش  

فبكر يشوع في الغد و ارتحلوا من شطيم و اتوا الى االردن هو و كل بني  -2 
 باتوا هناك قبل ان عبروا.اسرائيل و 

 و كان بعد ثالثة ايام ان العرفاء جازوا في وسط المحلة. -1 
و امروا الشعب قائلين عندما ترون تابوت عهد الرب الهكم و الكهنة الالويين  -3 

 حاملين اياه فارتحلوا من اماكنكم و سيروا وراءه.
ياس ال تقربوا منه لكي و لكن يكون بينكم و بينه مسافة نحو الفي ذراع بالق -1 

 تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه النكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل.
 و قال يشوع للشعب تقدسوا الن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. -1 
و قال يشوع للكهنة احملوا تابوت العهد و اعبروا امام الشعب فحملوا تابوت  -2 

 العهد و ساروا امام الشعب.
ل الرب ليشوع اليوم ابتدئ اعظمك في اعين جميع اسرائيل لكي يعلموا اني فقا -9 

 كما كنت مع موسى اكون معك.
و اما انت فامر الكهنة حاملي تابوت العهد قائال عندما تاتون الى ضفة مياه  -1 

 االردن تقفون في االردن.
 كم.فقال يشوع لبني اسرائيل تقدموا الى هنا و اسمعوا كالم الرب اله -7 
ثم قال يشوع بهذا تعلمون ان اهلل الحي في وسطكم و طردا يطرد من امامكم  -20 
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الكنعانيين و الحثيين و الحويين و الفرزيين و الجرجاشيين و االموريين و 
 اليبوسيين.

 هوذا تابوت عهد سيد كل االرض عابر امامكم في االردن. -22 
 سرائيل رجال واحدا من كل سبط.فاالن انتخبوا اثني عشر رجال من اسباط ا -21 
و يكون حينما تستقر بطون اقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد االرض  -23 

كلها في مياه االردن ان مياه االردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق و تقف ندا 
 واحدا.

و لما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا االردن و الكهنة حاملو تابوت  -21 
 امام الشعب. العهد

فعند اتيان حاملي التابوت الى االردن و انغماس ارجل الكهنة حاملي التابوت  -21 
 في ضفة المياه و االردن ممتلئ الى جميع شطوطه كل ايام الحصاد.

وقفت المياه المنحدرة من فوق و قامت ندا واحدا بعيدا جدا عن ادام المدينة  -22 
الى بحر العربة بحر الملح انقطعت تماما و عبر التي الى جانب صرتان و المنحدرة 

 الشعب مقابل اريحا.
فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط االردن راسـخين  -29 

 " و جميع اسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور االردن
ي ياري لثبيات الموتدي ين  ت أقدامهمفتوثقت رار ل نبوي الدابقة، ل ن ونا ف  نهر األردن  

 بالتوبة 
 1 - 2:  1اش  " (1-2:1)إش

فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائالت ناكل خبزنا و نلبس ثيابنا  -2 
 ليدع فقط اسمك علينا انزع عارنا.

في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء و مجدا و ثمر االرض فخرا و زينة  -1 
 يل.للناجين من اسرائ

و يكون ان الذي يبقى في صهيون و الذي يترك في اورشليم يسمى قدوسا كل  -3 
 من كتب للحياة في اورشليم.

اذا غســـل الســـيد قـــذر بنـــات صـــهيون و نقـــى دم اورشـــليم مـــن وســـطها بـــروح  -1 
 " القضاء و بروح االحراق

اي في  ي ياري لوديغ األرجيغ وبير ت تي  ل حيي= ألن الرب يغسل قذر أوالد وبنات صهيون
 الدمال 

 2:  12 - 2:  11اش  " (2:12-2:11)إش
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 11اش  
ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه و الذي ليس له فضة تعالوا اشتروا و  -2 

 كلوا هلموا اشتروا بال فضة و بال ثمن خمرا و لبنا.
لماذا تزنون فضة لغير خبز و تعبكم لغير شبع استمعوا لي استماعا و كلوا  -1 

 و لتتلذذ بالدسم انفسكم. الطيب
اميلوا اذانكم و هلموا الي اسمعوا فتحيا انفسكم و اقطع لكم عهدا ابديا مراحم  -3 

 داود الصادقة.
 هوذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا و موصيا للشعوب. -1 
ها امة ال تعرفها تدعوها و امة لم تعرفك تركض اليك من اجل الرب الهك و  -1 

 نه قد مجدك.قدوس اسرائيل ال 
 اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه و هو قريب. -2 
ليترك الشرير طريقه و رجل االثم افكاره و ليتب الى الرب فيرحمه و الى الهنا  -9 

 النه يكثر الغفران.
 الن افكاري ليست افكاركم و ال طرقكم طرقي يقول الرب. -1 
ي عن طرقكم و افكاري النه كما علت السماوات عن االرض هكذا علت طرق -7 

 عن افكاركم.
النه كما ينزل المطر و الثلج من السماء و ال يرجعان الى هناك بل يرويان  -20 

 االرض و يجعالنها تلد و تنبت و تعطي زرعا للزارع و خبزا لالكل.
هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي ال ترجع الي فارغة بل تعمل ما سررت  -22 

 سلتها له.به و تنجح فيما ار 
النكم بفرح تخرجون و بسالم تحضرون الجبال و االكام تشيد امامكم ترنما و  -21 

 كل شجر الحقل تصفق بااليادي.
عوضا عن الشوك ينبت سرو و عوضا عن القريس يطلع اس و يكون للرب  -23 

 اسما عالمة ابدية ال تنقطع.
 12اش  

نــه قريــب مجــيء خالصــي و هكــذا قــال الــرب احفظــوا الحــق و اجــروا العــدل ال  -2 
 " استعالن بري

ــأكلوا الخيــرات ليهييا العطيياش و مييوا يلييى المييياه  تطهييير  وبعييد التطهييير  إســمعوا لــي فت
 )اإلفلاردتيا( ولتتلذذ بالدسم نفوسكم 

 11 - 11:  32حز "  (11-11:32)حز
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و ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم و من كل اصنامكم  -11 
 اطهركم.

و اعطيكم قلبا جديدا و اجعل روحا جديدة في داخلكم و انزع قلب الحجر من  -12 
 لحمكم و اعطيكم قلب لحم.

و اجعل روحي في داخلكم و اجعلكم تسلكون في فرائضي و تحفظون  -19 
 احكامي و تعملون بها.

و تسكنون االرض التي اعطيت اباءكم اياها و تكونون لي شعبا و انـا اكـون  -11 
 " هالكم ال

إنـــي سأنضـــخ علـــيكم مـــاء مختـــارًا فتطهـــرون مـــن جميـــع : وييءا ميييا يقولييير اليير  اإللييير
 .خطاياكم.. وأعطيكم قلبًا جديداً 

 7 - 2:  19حز  " (7-2:19)حز
ثم ارجعني الى مدخل البيت و اذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو  -2 

جانب البيت االيمن المشرق الن وجه البيت نحو المشرق و المياه نازلة من تحت 
 عن جنوب المذبح.

ثم اخرجني من طريق باب الشمال و دار بي في الطريق من خارج الى الباب  -1 
الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق و اذا بمياه جارية من الجانب 

 االيمن.
و عند خروج الرجل نحو المشرق و الخيط بيده قاس الف ذراع و عبرني في  -3 

 المياه الى الكعبين. المياه و
ثم قاس الفا و عبرني في المياه و المياه الى الركبتين ثم قاس الفا و عبرني  -1 

 و المياه الى الحقوين.
ثم قاس الفا و اذا بنهر لم استطع عبوره الن المياه طمت مياه سباحة نهر ال  -1 

 يعبر.
 ئ النهر.و قال لي ارايت يا ابن ادم ثم ذهب بي و ارجعني الى شاط -2 
 و عند رجوعي اذا على شاطئ النهر اشجار كثيرة جدا من هنا و من هناك. -9 
و قال لي هذه المياه خارجة الى الدائرة الشرقية و تنزل الى العربة و تذهب  -1 

 الى البحر الى البحر هي خارجة فتشفى المياه.
السـمك كثيـرا و يكون ان كل نفس حية تدب حيثما ياتي النهـران تحيـا و يكـون  -7 

 "  جدا الن هذه المياه تاتي الى هناك فتشفى و يحيا كل ما ياتي النهر اليه
  مييا دلييغ ح قييياغ فيي  المييال ييي داد عمقيير حتييى يحمييغ بالمييال تماميياخ  ي يياري يلييى قيييادي 
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وكـل مـا يـأتي عليـه مـاء هـذا الروح القدس ل نسس وتب يتهيا  وونيا نيرى درجيات العميم  
 .النهر يطهر ويحيا

  
عظة ألبينا القديس 
األنبا شنوده رئيس 

 المتوحدين

+ عظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين بركته المقدسة تكون معنا " 
 آمين.

ف ندتذ اآلن يا يلوت  من الء  تألم عنا، ولنلف مين اليء  ا يتد بمنيديغ وصي  الميال 
اراخ ت يييم وتديتحم وييءا في  الموديغ وغدييغ لرجيغ تالميييءه بيديير الطياورتين، ولنصيينع لثمي

االتضييياع العظييييم اليييء  صيييار فيييير مييين لج نيييا  ل ييي  نتيييو  ديييريعاخ مييين لطايانيييا التييي  
ارت بناوا  ألننا ين لم نت  فدييقاغ عنيا في  الديموات لننيا محبيون ل لطاييا، فمياءا ي يون 
رجا نييا بعيييد يءا طردنيييا مييين الديييمال وطرحنيييا يليييى الح يييم ورفضييينا ألجيييغ لطايانيييا ونيييدان 

سة  ال ألننيا للطأنيا بويير معرفية فقيط بيغ ل وننيا ليم نتي   لمياءا ليم تعيرف دينونة مضياع
اللييراف صييوت الراعيي  الحقيقيي  وت تجييئ يلييير؟ ءا  الييء  ا ييتراوا بدميير ولعالهييا ولديي م 
ءاتير فيدال عنيا  اليء  لعطانييا جديده لنأ  ير ودمير لن ييربر  يديوع المدييذ ربنيا ومل صيينا 

ل  يلى األبد  ف نلتم موعظة لبينا القيديس العظييم اإللر ابن اإللر الع   ال ا ن ف  األعا
األنبا  نوده ر يس المتوحدين الء  لنار عقولنا وعيون ق وبنا باديم اآل  واالبين واليروح 

 " القدس اإللر الواحد ِمين 
 من يطهر ي ون لر ثمر لنصنع ثمارًا= 

  
 البولس: 

 (20:1-7:1تي2)
 20:  1 - 7:  1تي 2 "

 1تي  2
 هي الكلمة و مستحقة كل قبول.صادقة  -7 
الننا لهذا نتعب و نعير الننا قد القينا رجاءنا على اهلل الحي الذي هو  -20 

 مخلص جميع الناس و ال سيما المؤمنين.
 اوص بهذا و علم. -22 
ال يستهن احد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكالم في التصرف في  -21 

 الطهارة. المحبة في الروح في االيمان في
 الى ان اجيء اعكف على القراءة و الوعظ و التعليم. -23 
 ال تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع ايدي المشيخة. -21 
 اهتم بهذا كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. -21 
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 الحظ نفسك و التعليم و داوم على ذلك النك اذا فعلت هذا تخلص نفسك و -22 
 الذين يسمعونك ايضا.

 1تي  2
 ال تزجر شيخا بل عظه كاب و االحداث كاخوة. -2 
 و العجائز كامهات و الحدثات كاخوات بكل طهارة. -1 
 اكرم االرامل اللواتي هن بالحقيقة ارامل. -3 
و لكن ان كانت ارملة لها اوالد او حفدة فليتعلموا اوال ان يوقروا اهل بيتهم و  -1 

 هم المكافاة الن هذا صالح و مقبول امام اهلل.يوفوا والدي
و لكن التي هي بالحقيقة ارملة و وحيدة فقد القت رجاءها على اهلل و هي  -1 

 تواظب الطلبات و الصلوات ليال و نهارا.
 و اما المتنعمة فقد ماتت و هي حية. -2 
 فاوص بهذا لكي يكن بال لوم. -9 
ال سيما اهل بيته فقد انكر االيمان و هو  و ان كان احد ال يعتني بخاصته و -1 

 شر من غير المؤمن.
 لتكتتب ارملة ان لم يكن عمرها اقل من ستين سنة امراة رجل واحد. -7 
مشهودا لها في اعمال صالحة ان تكن قد ربت االوالد اضافت الغرباء غسلت  -20 

 "  ارجل القديسين ساعدت المتضايقين اتبعت كل عمل صالح
[ غديييغ لرجيييغ 3[ التع ييييم ]2[ قيييدوي رجييياغ اليييدين ]1دييية فييي  تطهيييير  يييعبها ]عميييغ ال ني

عتراف( ]  [ المعام ة الحدنة معهم 4ال ع  )توبة وا 
  

 المزمور: 
(20,9:12) 

تنضح علّي بزوفك فأطهر, وتغسلني فأبيض أكثر من الثلج. قلبًا نقيًا اخلق فّي يا   "
 "  ا.اهلل, وروحًا مستقيمًا جدد في أحشائي الليلوي

 تطهير = تنضح علّي بزوفاك فأطهر. تغسلني فأبيض. قلبًا نقيًا أخلق فّي يا اهلل
  

 اإلنجيل: 
 (29-2:23)يو

 29 - 2:  23يو  "
اما يسوع قبل عيد الفصح و هو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا  -2 

 منتهى.العالم الى االب اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى ال
فحين كان العشاء و قد القى الشيطان في قلب يهوذا سمعان االسخريوطي ان  -1 

 يسلمه.
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يسوع و هو عالم ان االب قد دفع كل شيء الى يديه و انه من عند اهلل خرج  -3 
 و الى اهلل يمضي.

 قام عن العشاء و خلع ثيابه و اخذ منشفة و اتزر بها. -1 
ا يغسل ارجل التالميذ و يمسحها بالمنشفة التي ثم صب ماء في مغسل و ابتد -1 

 كان متزرا بها.
 فجاء الى سمعان بطرس فقال له ذاك يا سيد انت تغسل رجلي. -2 
اجاب يسوع و قال له لست تعلم انت االن ما انا اصنع و لكنك ستفهم فيما  -9 

 بعد.
يس لك قال له بطرس لن تغسل رجلي ابدا اجابه يسوع ان كنت ال اغسلك فل -1 

 معي نصيب.
 قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي و راسي. -7 
قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة اال الى غسل رجليه بل هو  -20 

 طاهر كله و انتم طاهرون و لكن ليس كلكم.
 النه عرف مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين. -22 
هم و اخذ ثيابه و اتكا ايضا قال لهم اتفهمون ما قد فلما كان قد غسل ارجل -21 

 صنعت بكم.
 انتم تدعونني معلما و سيدا و حسنا تقولون الني انا كذلك. -23 
فان كنت و انا السيد و المعلم قد غسلت ارجلكم فانتم يجب عليكم ان يغسل  -21 

 بعضكم ارجل بعض.
 عون انتم ايضا.الني اعطيتكم مثاال حتى كما صنعت انا بكم تصن -21 
الحق الحق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده و ال رسول اعظم من  -22 

 مرسله.
 "  ان علمتم هذا فطوباكم ان عملتموه -29 

 عن غدغ الديد لقدام تالميءه قبغ لن يأ  وا من الجدد والدم 
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 قداس خميس  العهد
 البولس: 

 (31-13:22كو2)
 31 - 13:  22كو 2" 
النني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم  -13 

 فيها اخذ خبزا.
و شكر فكسر و قال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور الجلكم اصنعوا هذا  -11 

 لذكري.
كذلك الكاس ايضا بعدما تعشوا قائال هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي  -11 

 كري.اصنعوا هذا كلما شربتم لذ
فانكم كلما اكلتم هذا الخبز و شربتم هذه الكاس تخبرون بموت الرب الى ان  -12 

 يجيء.
اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كاس الرب بدون استحقاق يكون مجرما  -19 

 في جسد الرب و دمه.
 و لكن ليمتحن االنسان نفسه و هكذا ياكل من الخبز و يشرب من الكاس. -11 
ياكل و يشرب بدون استحقاق ياكل و يشرب دينونة لنفسه غير الن الذي  -17 

 مميز جسد الرب.
 من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء و مرضى و كثيرون يرقدون. -30 
 الننا لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. -32 
 و لكن اذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي ال ندان مع العالم. -31 
 ي حين تجتمعون لالكل انتظروا بعضكم بعضا.اذا يا اخوت -33 
ان كــان احــد يجــوع فلياكــل فــي البيــت كــي ال تجتمعــوا للدينونــة و امــا االمــور  -31 

 "  الباقية فعندما اجيء ارتبها
بولس يدت م در اإلفلاردتيا من الر  ود مر لهم واليء  يتنياوغ بيدون يديتحقام يصيبذ 

 مجرماخ ف  جدد الر  ودمر 
  

 المزمور: 
(1:13+7:12) 

هيأت قدامى مائدة مقابل الذين يحزنونني )جملة(, الذي أكل خبزي رفع علّي عقبـه " 
 " الليلويا.

 رجوع للفهرس
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 ويءه الما يدي وي  ما يدي اإلفلارديتيا وبهيا= هيأت قدامي مائدة مقابل الذين يضايقونني
    فه  يمتداد لءبيحة الص ي   الء  ي  ونا يحار  يب يسو  يعطينا المديذ حياي،

  
 اإلنجيل: 

 (17-10:12)مت
 17 - 10:  12مت  "
 و لما كان المساء اتكا مع االثني عشر. -10 
 و فيما هم ياكلون قال الحق اقول لكم ان واحد منكم يسلمني. -12 
 فحزنوا جدا و ابتدا كل واحد منهم يقول له هل انا هو يا رب. -11 
 سلمني.فاجاب و قال الذي يغمس يده معي في الصحفة هو ي -13 
ان ابن االنسان ماض كما هو مكتوب عنه و لكن ويل لذلك الرجل الذي به  -11 

 يسلم ابن االنسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد.
 فاجاب يهوذا مسلمه و قال هل انا هو يا سيدي قال له انت قلت. -11 
قال  و فيما هم ياكلون اخذ يسوع الخبز و بارك و كسر و اعطى التالميذ و -12 

 خذوا كلوا هذا هو جسدي.
 و اخذ الكاس و شكر و اعطاهم قائال اشربوا منها كلكم. -19 
الن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة  -11 

 الخطايا.
و اقول لكم اني من االن ال اشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلـك اليـوم حينمـا  -17 

 "  ملكوت ابي اشربه معكم جديدا في
 المديذ يؤدس در اإلفلاردتيا 

 
 الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس من البصخة المقدسة:

 النبوات:
 (21:13-23:11)إش

 21:  13 - 23:  11اش  "
 11اش  

 هوذا عبدي يعقل يتعالى و يرتقي و يتسامى جدا. -23 
لرجل و صورته كما اندهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا اكثر من ا -21 

 اكثر من بني ادم.
هكذا ينضح امما كثيرين من اجله يسد ملوك افواههم النهم قد ابصروا ما  -21 

 لم يخبروا به و ما لم يسمعوه فهموه.
 13اش  
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 من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع الرب. -2 
نبت قدامه كفرخ و كعرق من ارض يابسة ال صورة له و ال جمال فننظر اليه  -1 

 و ال منظر فنشتهيه.
محتقر و مخذول من الناس رجل اوجاع و مختبر الحزن و كمستر عنه  -3 

 وجوهنا محتقر فلم نعتد به.
لكن احزاننا حملها و اوجاعنا تحملها و نحن حسبناه مصابا مضروبا من اهلل  -1 

 و مذلوال.
 و هو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه و -1 

 بحبره شفينا.
 كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه و الرب وضع عليه اثم جميعنا. -2 
ظلم اما هو فتذلل و لم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح و كنعجة صامتة  -9 

 امام جازيها فلم يفتح فاه.
من الضغطة و من الدينونة اخذ و في جيله من كان يظن انه قطع من ارض  -1 

 انه ضرب من اجل ذنب شعبي.االحياء 
و جعل مع االشرار قبره و مع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما و لم  -7 

 يكن في فمه غش.
اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة اثم يرى نسال  -20 

 تطول ايامه و مسرة الرب بيده تنجح.
ته يبرر كثيرين و اثامهم من تعب نفسه يرى و يشبع و عبدي البار بمعرف -22 

 هو يحملها.
لذلك اقسم له بين االعزاء و مع العظمـاء يقسـم غنيمـة مـن اجـل انـه سـكب  -21 

 " للموت نفسه و احصي مع اثمة و هو حمل خطية كثيرين و شفع في المذنبين
يمان  غ = هوذا فتاي يفهم ويتعالي ويتمجد جداً  يرتساع  أن المديذ ف   غ العالم وا 

 ر، ونمو  نيدتر  ونبوي واضحة جداخ عن ِالم المديذ وءبحر لي ون ءبيحة يثم العالم ب
 11 - 27:  27اش  " (11-27:27)إش

في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر و عمود للرب عند  -27 
 تخمها.

فيكون عالمة و شهادة لرب الجنود في ارض مصر النهم يصرخون الى  -10 
 ن فيرسل لهم مخلصا و محاميا و ينقذهم.الرب بسبب المضايقي

فيعرف الرب في مصر و يعرف المصريون الرب في ذلك اليوم و يقدمون  -12 
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 ذبيحة و تقدمة و ينذرون للرب نذرا و يوفون به.
و يضرب الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم و  -11 

 يشفيهم.
لى اشور فيجيء االشوريون الى في ذلك اليوم تكون سكة من مصر ا -13 

 مصر و المصريون الى اشور و يعبد المصريون مع االشوريين.
 في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر و الشور بركة في االرض. -11 
بها يبارك رب الجنود قائال مبارك شعبي مصر و عمل يدي اشور و ميراثـي  -11 

 "  اسرائيل
ديييي ون بهيييا ميييءبذ، ودليييوغ األميييم )مصييير( وييي  نبيييوي عييين ييميييان مصييير ولن مصييير 

 لإليمان  فوجود مءبذ لارم عن لور  يم وو نبوي بدلوغ األمم 
 7:  21 - 22:  21زك  " (7:21-22:21)زك

 21زك  
 في ذلك اليوم يعظم النوح في اورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدون. -22 
اود على حدتها و و تنوح االرض عشائر عشائر على حدتها عشيرة بيت د -21 

 نساؤهم على حدتهن عشيرة بيت ناثان على حدتها و نساؤهم على حدتهن.
عشيرة بيت الوي على حدتها و نساؤهم على حدتهن عشيرة شمعي على  -23 

 حدتها و نساؤهم على حدتهن.
 كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها و نساؤهم على حدتهن. -21 

 23زك  
وم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود و لسكان اورشليم للخطية و في ذلك الي -2 

 للنجاسة.
و يكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود اني اقطع اسماء االصنام من االرض  -1 

 فال تذكر بعد و ازيل االنبياء ايضا و الروح النجس من االرض.
تعيش النك و يكون اذا تنبا احد بعد ان اباه و امه والديه يقوالن له ال  -3 

 تكلمت بالكذب باسم الرب فيطعنه ابوه و امه والداه عندما يتنبا.
و يكون في ذلك اليوم ان االنبياء يخزون كل واحد من رؤياه اذا تنبا و ال  -1 

 يلبسون ثوب شعر الجل الغش.
 بل يقول لست انا نبيا انا انسان فالح االرض الن انسانا اقتناني من صباي. -1 
ما هذه الجروح في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت  فيقول له -2 

 احبائي.
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استيقظ يا سيف على راعي و على رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب  -9 
 الراعي فتتشتت الغنم و ارد يدي على الصغار.

و يكون في كل االرض يقول الرب ان ثلثين منها يقطعان و يموتان و الثلث  -1 
 يبقى فيها.

خل الثلث في النار و امحصهم كمحص الفضة و امتحنهم امتحان و اد -7 
 الذهب هو يدعو باسمي و انا اجيبه اقول هو شعبي و هو يقول الرب الهي.

 21زك  
 هوذا يوم للرب ياتي فيقسم سلبك في وسطك. -2 
و اجمع كل االمم على اورشليم للمحاربة فتؤخذ المدينة و تنهب البيوت و  -1 

يخرج نصف المدينة الى السبي و بقية الشعب ال تقطع من تفضح النساء و 
 المدينة.

 فيخرج الرب و يحارب تلك االمم كما في يوم حربه يوم القتال. -3 
و تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق  -1 

و  فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق و نحو الغرب واديا عظيما جدا
 ينتقل نصف الجبل نحو الشمال و نصفه نحو الجنوب.

و تهربون في جواء جبالي الن جواء الجبال يصل الى اصل و تهربون كما  -1 
هربتم من الزلزلة في ايام عزيا ملك يهوذا و ياتي الرب الهي و جميع القديسين 

 معك.
 و يكون في ذلك اليوم انه ال يكون نور الدراري تنقبض. -2 
يكون يوم واحد معروف للرب ال نهار و ال ليل بل يحدث انه في وقت و  -9 

 المساء يكون نور.
و يكون في ذلك اليوم ان مياها حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر  -1 

 الشرقي و نصفها الى البحر الغربي في الصيف و في الخريف تكون.
ن الـرب وحـده و اسـمه و يكون الرب ملكا على كل االرض في ذلك اليـوم يكـو -7 

 "  وحده
جيرح بهيا في   ى جديدها فع وه بالمدييذ، والجيروح التي  فينرى ونا النوح والب ال ع ى م

 بيت لحبا ر  وحين ضر  الراع  تبددت الرعية )التالميء وربوا(
 الر  يدوع ديم   بص يبر ع ى  غ األرض = ويكون الرب ملكًا على كل األرض

  
وأنــت قــد أبغضــت أدبــي وألقيــت كالمــي خلفــك, إذا رأيــت ســارقًا ســعيت معــه, مــع "  المزمور: 
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 " الفسقة جعلت نصيبك الليلويا. (21,29:10)
فالمديذ = ألقيت كالمي إلى خلفكوءا موجر ليهوءا اللا ن  = أنت قد أبغضت أدبي

 .إذا رأيت سارقًا سعيت معهحءره ولم يدتمع  و ان لصاخ  
  

 اإلنجيل: 
 (30-12:23)يو

 30 - 12:  23يو  "
لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح و شهد و قال الحق الحق اقول لكم ان  -12 

 واحدا منكم سيسلمني.
 فكان التالميذ ينظرون بعضهم الى بعض و هم محتارون في من قال عنه. -11 
 و كان متكئا في حضن يسوع واحد من تالميذه كان يسوع يحبه. -13 
 ان يسال من عسى ان يكون الذي قال عنه.فاوما اليه سمعان بطرس  -11 
 فاتكا ذاك على صدر يسوع و قال له يا سيد من هو. -11 
اجاب يسوع هو ذاك الذي اغمس انا اللقمة و اعطيه فغمس اللقمة و  -12 

 اعطاها ليهوذا سمعان االسخريوطي.
فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما انت تعمله فاعمله باكثر  -19 

 عة.سر 
 و اما هذا فلم يفهم احد من المتكئين لماذا كلمه به. -11 
الن قوما اذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا ان يسوع قال له اشتر ما نحتاج  -17 

 اليه للعيد او ان يعطي شيئا للفقراء.
 "  فذاك لما اخذ اللقمة خرج للوقت و كان ليال -30 

والمدييييذ لع ييين ليهيييوءا لنييير يعيييرف لنييير ليييروم يهيييوءا لييييالخ لينسيييء مؤامرتييير ضيييد الييير   
ديدييي مر  ل ييين المدييييذ ليييم يجيييرح م ييياعره، وربميييا ليييو عيييرف بطيييرس مييياءا  يييان يهيييوءا 
يلطط لر ضد المديذ، ربما  يان قيد تهيور وقت ير، فهيو ضير  عبيد ر ييس ال هنية في  
البدتان  ولو حدثت م اجري بين يهوءا والتالميء للدروا الجو الروح  الء   انوا فير 

 ولهم ع ى در اإلفلاردتيا بعد حص
  

 طرح الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس من البصخة المقدسة:"  الطرح
 مس البر لضال  عاعر وب غ ضياله يلى لقطار األرض الء  وو يدوع النور 
الحقيق  الء  يضئ ل غ يندان ِت يلى العالم، اللب  الدما   المعطى الحياي 

ل ال مان لعد ما دي ف  البرية من المن ولعاغ منها الموءى  غ صنعة يدير ف  مبد
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ال عو  لربعين دنة من ال مان فأ  وا وماتوا  قوغ الر ، وما دي جديدي لعدوا االبن 
ف  ع ية صهيون األم، لما  ان ع ية ءل  اليوم الء  ل  وا فير فطير السصذ ات أ 

 أ معر تالميءه الر  يدوع المل . ف  الموضع العال  الء  وو ع ية صهيون وات
و انوا يأ  ون السصذ الجديد الء  وو جدده وو بءاتر الء  لعطاه لهم بسعغ درى 
والدم ال ريم الحقيق  الء  وو لفضغ من  غ دم، للء مل صنا لب اخ فبار ر وو ءا 
قدمر وناولر لصسوتر الردغ قا الخ لءوا   وا منر    م ألن وءا وو جدد  الء  

لموسري لطاياوم  بعد وءا مد   أس اللمر وم جها بالمال لقدمر عن م وعن  ثيرين 
وناولهم قا الخ: لءوا ا ربوا من وءه ال أس جميع م ف نر دمى الء  ل عهد الجديد الء  
يهرم عن م وعن  ثيرين لموسري لطاياوم،  غ مري تأ  ون من وءا اللب  وت ربون 

يلى لن لجئ  وءا وو  من وءه ال أس تب رون بموتى وتعترفون بقيامت  وتء رونن 
فصذ لالصنا، الحمغ الحقيق  المديذ مل صنا قاغ ين  ال ل ر  من وءه ال رمة 
حتى ل ربر مع م جديداخ ف  م  وت لبى، قاغ الر  ين واحداخ من م يد من  ف  ليد  

الملالسين، فبدلوا يس رون واحداخ فواحداخ منهم قا  ين من الء  يجدر ويسعغ وءا؟ 
  ين قاغ لع ى لنا وو قاغ لر لنت ق ت، فأ ار يلير العارف قا الخ: فيهوءا لحد المت

 الء  يضع يده مع  ف  الصحسة  
لضمرت اإلثم ليها الملالف وتجرلت لنت عن لمر ردل ألن ابن اهلل لتى ليل . 

 اإلندان األوغ من السداد 
 " )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 
 رجوع للفهرس 
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 ـوم الجمعة العظيمةيــ

 ليلة الجمعة
ويءه ال ي ية وييوم الجمعية صيباحاخ وحتيى اليدفن وألن صي   المدييذ  يان  لحيدا يبتدال مين ونيا نجيد األناجييغ تتبيع 

لناجييغ لنديمع تساصييغ ميا  4الج ل األداد  ف  حياتر فهو ي وغ معظم األناجيغ  تضع ال نيدة ف   يغ دياعة 
 حد  

 :عة العظيمة من البصخة المقدسةالساعة األولى من ليلة الجم
 النبوات:

 (2:7-29:1)إر
 2:  7 - 29:  1ار  "

 1ار  
 الني هانذا مرسل عليكم حيات افاعي ال ترقى فتلدغكم يقول الرب. -29 
 من مفرج عني الحزن قلبي في سقيم. -21 
هوذا صوت استغاثة بنت شعبي من ارض بعيدة العل الرب ليس في صهيون او  -27 

 ليس فيها لماذا اغاظوني بمنحوتاتهم باباطيل غريبة.ملكها 
 مضى الحصاد انتهى الصيف و نحن لم نخلص. -10 
 من اجل سحق بنت شعبي انسحقت حزنت اخذتني دهشة. -12 
 اليس بلسان في جلعاد ام ليس هناك طبيب فلماذا لم تعصب بنت شعبي. -11 

 7ار  
 كي نهارا و ليال قتلى بنت شعبي.يا ليت راسي ماء و عيني ينبوع دموع فاب -2 
يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين فاترك شعبي و انطلق من عندهم النهم  -1 

 جميعا زناة جماعة خائنين.
يمدون السنتهم كقسيهم للكذب ال للحق قووا في االرض النهم خرجوا من شر الى  -3 

 شر و اياي لم يعرفوا يقول الرب.
صاحبه و على كل اخ ال تتكلوا الن كل اخ يعقب عقبا و كل احترزوا كل واحد من  -1 

 صاحب يسعى في الوشاية.
و يختل االنسان صاحبه و ال يتكلمون بالحق علموا السنتهم التكلم بالكذب و  -1 

 تعبوا في االفتراء.
 " مسكنك في وسط المكر بالمكر ابوا ان يعرفوني يقول الرب -2 

)الرومييان( والنبيي   لك هأنــذا مرســل علــيكم حيــات قتالــةفلــذعقوبيية اليهييود ع ييى مييا فع ييوه  
ألن الطبييي   ييان فيي  ودييطهم ورفضييوه فجييالتهم الحيييات = أو لــيس هنــاك طبيــبيتعجيي  

 رجوع للفهرس
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 القتالة  ثم ب ال النب  ع ى ما يحد  لهم 
  

 المزمور: 
(2:201,1) 

ي يا رب استمع صالتي وليصعد أمامك صراخي )جملة( النهار كله كان يعيرني أعـدائ  "
 " والذين يمدحونني كانوا يتحالفون علّي الليلويا.

 ( 17ي اري لصالي يدوع ال ساعية )يو= يا رب إستمع صالتي
 وءه لينقءه من مؤامري األ رار = وليصعد أمامك صراخي

 وءا ما حد  يوم الص ي  = النهار كله كان يعيرني أعدائي
  

 اإلنجيل: 
-33:23)يو

 (29يو
 فصول الباراقليط

 األول الفصل
 11: 21 - 33:  23يو  "

 23يو  
يا اوالدي انا معكم زمانا قليال بعد ستطلبونني و كما قلت لليهود حيـث اذهـب انـا  -33 

 ال تقدرون انتم ان تاتوا اقول لكم انتم االن.
وصـية جديـدة انـا اعطـيكم ان تحبـوا بعضـكم بعضـا كمـا احببـتكم انـا تحبـون انــتم  -31 

 ايضا بعضكم بعضا.
 بهذا يعرف الجميع انكم تالميذي ان كان لكم حب بعض لبعض. -31 
قال له سمعان بطرس يا سـيد الـى ايـن تـذهب اجابـه يسـوع حيـث اذهـب ال تقـدر  -32 

 االن ان تتبعني و لكنك ستتبعني اخيرا.
 قال له بطرس يا سيد لماذا ال اقدر ان اتبعك االن اني اضع نفسي عنك. -39 
ك عني الحق الحق اقول لك ال يصيح الديك حتى تنكرني اجابه يسوع اتضع نفس -31 

 ثالث مرات.
 21يو  

 ال تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون باهلل فامنوا بي. -2 
 في بيت ابي منازل كثيرة و اال فاني كنت قد قلت لكم انا امضي العد لكم مكانا. -1 
كــون انــا و ان مضــيت و اعــددت لكــم مكانــا اتــي ايضــا و اخــذكم الــي حتــى حيــث ا -3 

 تكونون انتم ايضا.
 و تعلمون حيث انا اذهب و تعلمون الطريق. -1 
 قال له توما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق. -1 
 قال له يسوع انا هو الطريق و الحق و الحياة ليس احد ياتي الى االب اال بي. -2 
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 ن االن تعرفونه و قد رايتموه.لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا و م -9 
 قال له فيلبس يا سيد ارنا االب و كفانا. -1 
قال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته و لم تعرفني يـا فيلـبس الـذي رانـي فقـد راى  -7 

 االب فكيف تقول انت ارنا االب.
 الست تؤمن اني انا في االب و االب فـي الكـالم الـذي اكلمكـم بـه لسـت اتكلـم بـه -20 

 من نفسي لكن االب الحال في هو يعمل االعمال.
 صدقوني اني في االب و االب في و اال فصدقوني لسبب االعمال نفسها. -22 
الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فاالعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا و  -21 

 يعمل اعظم منها الني ماض الى ابي.
 ليتمجد االب باالبن. و مهما سالتم باسمي فذلك افعله -23 
 ان سالتم شيئا باسمي فاني افعله. -21 
 ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. -21 
 و انا اطلب من االب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى االبد. -22 
روح الحـق الـذي ال يسـتطيع العـالم ان يقبلــه النـه ال يـراه و ال يعرفـه و امـا انــتم  -29 

 ث معكم و يكون فيكم.فتعرفونه النه ماك
 ال اترككم يتامى اني اتي اليكم. -21 
 بعد قليل ال يراني العالم ايضا و اما انتم فترونني اني انا حي فانتم ستحيون. -27 
 في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي و انتم في و انا فيكم. -10 
يحبه ابـي و انـا الذي عنده وصاياي و يحفظها فهو الذي يحبني و الذي يحبني  -12 

 احبه و اظهر له ذاتي.
قال لـه يهـوذا لـيس االسـخريوطي يـا سـيد مـاذا حـدث حتـى انـك مزمـع ان تظهـر  -11 

 ذاتك لنا و ليس للعالم.
اجاب يسوع و قال له ان احبنـي احـد يحفـظ كالمـي و يحبـه ابـي و اليـه نـاتي و  -13 

 عنده نصنع منزال.
كالم الذي تسمعونه لـيس لـي بـل لـالب الـذي الذي ال يحبني ال يحفظ كالمي و ال -11 

 ارسلني.
 " بهذا كلمتكم و انا عندكم -11 
 
 

 الفصل الثاني
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 11: 21 - 12:  21يو  "
 21يو  

و اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله االب باسمي فهو يعلمكـم كـل شـيء و  -12 
 يذكركم بكل ما قلته لكم.

مـا يعطـي العـالم اعطـيكم انـا ال تضـطرب سالما اترك لكم سـالمي اعطـيكم لـيس ك -19 
 قلوبكم و ال ترهب.

سمعتم اني قلت لكم انا اذهب ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون الني  -11 
 قلت امضي الى االب الن ابي اعظم مني.

 و قلت لكم االن قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. -17 
 يس هذا العالم ياتي و ليس له في شيء.ال اتكلم ايضا معكم كثيرا الن رئ -30 
و لكن ليفهم العالم اني احب االب و كما اوصاني االب هكـذا افعـل قومـوا ننطلـق  -32 

 من ههنا.
 21يو  

 انا الكرمة الحقيقية و ابي الكرام. -2 
 كل غصن في ال ياتي بثمر ينزعه و كل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. -1 
 نقياء لسبب الكالم الذي كلمتكم به.انتم االن ا -3 
اثبتوا في و انا فيكم كمـا ان الغصـن ال يقـدر ان يـاتي بثمـر مـن ذاتـه ان لـم يثبـت  -1 

 في الكرمة كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا في.
انا الكرمة و انتم االغصـان الـذي يثبـت فـي و انـا فيـه هـذا يـاتي بثمـر كثيـر النكـم  -1 

 ا شيئا.بدوني ال تقدرون ان تفعلو 
ان كان احد ال يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجـف و يجمعونـه و يطرحونـه فـي  -2 

 النار فيحترق.
 ان ثبتم في و ثبت كالمي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. -9 
 بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تالميذي. -1 
 حبتي.كما احبني االب كذلك احببتكم انا اثبتوا في م -7 
ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما اني انا قد حفظت وصايا ابي و اثبت  -20 

 في محبته.
 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم و يكمل فرحكم. -22 
 هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. -21 
 ليس الحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه الجل احبائه. -23 
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 تم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به.ان -21 
ال اعود اسميكم عبيدا الن العبد ال يعلم مـا يعمـل سـيده لكنـي قـد سـميتكم احبـاء  -21 

 الني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي.
ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم و اقمتكم لتذهبوا و تاتوا بثمر و يدوم ثمركم  -22 

 اسمي.لكي يعطيكم االب كل ما طلبتم ب
 بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. -29 
 ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. -21 
لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته و لكن النكم لستم مـن العـالم بـل انـا  -27 

 اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم.
د اعظـم مـن سـيده ان كـانوا قـد اضـطهدوني اذكروا الكالم الذي قلته لكم ليس عب -10 

 فسيضطهدونكم و ان كانوا قد حفظوا كالمي فسيحفظون كالمكم.
 لكنهم انما يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي النهم ال يعرفون الذي ارسلني. -12 
لو لم اكن قد جئت و كلمتهم لم تكن لهم خطية و امـا االن فلـيس لهـم عـذر فـي  -11 

 خطيتهم.
 ذي يبغضني يبغض ابي ايضا.ال -13 
لو لم اكن قد عملت بينهم اعماال لم يعملها احد غيري لم تكـن لهـم خطيـة و امـا  -11 

 االن فقد راوا و ابغضوني انا و ابي.
 " لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم انهم ابغضوني بال سبب -11 

 الفصل الثالث
 33: 22 - 12:  21يو " 

 21يو  
جاء المعزي الذي سارسـله انـا الـيكم مـن االب روح الحـق الـذي مـن عنـد  و متى -12 

 االب ينبثق فهو يشهد لي.
 و تشهدون انتم ايضا النكم معي من االبتداء. -19 

 22يو  
 قد كلمتكم بهذا لكي ال تعثروا. -2 
سيخرجونكم من المجامع بل تاتي ساعة فيها يظن كل من يقـتلكم انـه يقـدم خدمـة  -1 

 هلل.
 و سيفعلون هذا بكم النهم لم يعرفوا االب و ال عرفوني. -3 
لكني قد كلمتكم بهذا حتى اذا جاءت السـاعة تـذكرون انـي انـا قلتـه لكـم و لـم اقـل  -1 
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 لكم من البداية الني كنت معكم.
 و اما االن فانا ماض الى الذي ارسلني و ليس احد منكم يسالني اين تمضي. -1 
 ا قد مال الحزن قلوبكم.لكن الني قلت لكم هذ -2 
لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق النه ان لم انطلق ال يـاتيكم المعـزي و  -9 

 لكن ان ذهبت ارسله اليكم.
 و متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية و على بر و على دينونة. -1 
 اما على خطية فالنهم ال يؤمنون بي. -7 
 الى ابي و ال ترونني ايضا. و اما على بر فالني ذاهب -20 
 و اما على دينونة فالن رئيس هذا العالم قد دين. -22 
 ان لي امورا كثيرة ايضا القول لكم و لكن ال تستطيعون ان تحتملوا االن. -21 
و اما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الـى جميـع الحـق النـه ال يـتكلم مـن  -23 

 خبركم بامور اتية.نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به و ي
 ذاك يمجدني النه ياخذ مما لي و يخبركم. -21 
 كل ما لالب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي و يخبركم. -21 
 بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني الني ذاهب الى االب. -22 
ل ال فقــال قــوم مــن تالميــذه بعضــهم لــبعض مــا هــو هــذا الــذي يقولــه لنــا بعــد قليــ -29 

 تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني و الني ذاهب الى االب.
 فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم. -21 
فعلــم يســوع انهــم كــانوا يريــدون ان يســالوه فقــال لهــم اعــن هــذا تتســاءلون فيمــا  -27 

 نني.بينكم الني قلت بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترو 
الحق الحق اقول لكم انكـم سـتبكون و تنوحـون و العـالم يفـرح انـتم سـتحزنون و  -10 

 لكن حزنكم يتحول الى فرح.
المراة و هي تلد تحزن الن ساعتها قد جاءت و لكـن متـى ولـدت الطفـل ال تعـود  -12 

 تذكر الشدة لسبب الفرح النه قد ولد انسان في العالم.
حزن و لكني سـاراكم ايضـا فتفـرح قلـوبكم و ال ينـزع احـد فانتم كذلك عندكم االن  -11 

 فرحكم منكم.
و في ذلك اليـوم ال تسـالونني شـيئا الحـق الحـق اقـول لكـم ان كـل مـا طلبـتم مـن  -13 

 االب باسمي يعطيكم.
 الى االن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كامال. -11 
تاتي ساعة حين ال اكلمكم ايضا بامثال بل اخبـركم قد كلمتكم بهذا بامثال و لكن  -11 
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 عن االب عالنية.
 في ذلك اليوم تطلبون باسمي و لست اقول لكم اني انا اسال االب من اجلكم. -12 
 الن االب نفسه يحبكم النكم قد احببتموني و امنتم اني من عند اهلل خرجت. -19 
يضــا اتــرك العــالم و اذهــب الــى خرجــت مــن عنــد االب و قــد اتيــت الــى العــالم و ا -11 

 االب.
 قال له تالميذه هوذا االن تتكلم عالنية و لست تقول مثال واحدا. -17 
االن نعلم انك عالم بكل شيء و لست تحتاج ان يسالك احد لهذا نؤمن انـك مـن  -30 

 اهلل خرجت.
 اجابهم يسوع االن تؤمنون. -32 
فيها كل واحد الى خاصـته و تتركـونني هوذا تاتي ساعة و قد اتت االن تتفرقون  -31 

 وحدي و انا لست وحدي الن االب معي.
قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سالم في العالم سيكون لكم ضيق و لكـن ثقـوا انـا  -33 

 " قد غلبت العالم
 الفصل الرابع

 12 - 2:  29يو " 
السـاعة مجـد  تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قـال ايهـا االب قـد اتـت -2 

 ابنك ليمجدك ابنك ايضا.
 اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. -1 
و هذه هي الحياة االبديـة ان يعرفـوك انـت االلـه الحقيقـي وحـدك و يسـوع المسـيح  -3 

 الذي ارسلته.
 انا مجدتك على االرض العمل الذي اعطيتني العمل قد اكملته. -1 
ن مجــدني انــت ايهــا االب عنــد ذاتــك بالمجــد الــذي كــان لــي عنــدك قبــل كــون و اال  -1 

 العالم.
انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العـالم كـانوا لـك و اعطيـتهم لـي و قـد  -2 

 حفظوا كالمك.
 و االن علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك. -9 
و علمـوا يقينـا انـي خرجـت مـن الن الكالم الذي اعطيتني قد اعطيـتهم و هـم قبلـوا  -1 

 عندك و امنوا انك انت ارسلتني.
من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم بـل مـن اجـل الـذين اعطيتنـي النهـم  -7 

 لك.
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 و كل ما هو لي فهو لك و ما هو لك فهو لي و انا ممجد فيهم. -20 
اتـي اليـك ايهـا االب  و لست انا بعد في العالم و اما هؤالء فهـم فـي العـالم و انـا -22 

 القدوس احفظهم في اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن.
حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك الذين اعطيتني حفظتهم و لـم  -21 

 يهلك منهم احد اال ابن الهالك ليتم الكتاب.
 رحي كامال فيهم.اما االن فاني اتي اليك و اتكلم بهذا في العالم ليكون لهم ف -23 
انا قد اعطيتهم كالمك و العالم ابغضهم النهم ليسوا من العالم كما اني انا لسـت  -21 

 من العالم.
 لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. -21 
 ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. -22 
 قدسهم في حقك كالمك هو حق. -29 
 لتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم.كما ارس -21 
 و الجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. -27 
 و لست اسال من اجل هؤالء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكالمهم. -10 
ليكــون الجميــع واحــدا كمــا انــك انــت ايهــا االب فــي و انــا فيــك ليكونــوا هــم ايضــا  -12 

 نا ليؤمن العالم انك ارسلتني.واحدا في
 و انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد. -11 
انــا فــيهم و انــت فــي ليكونــوا مكملــين الــى واحــد و لــيعلم العــالم انــك ارســلتني و  -13 

 احببتهم كما احببتني.
ث اكـون انـا لينظــروا ايهـا االب اريـد ان هـؤالء الـذين اعطيتنـي يكونـون معـي حيـ -11 

 مجدي الذي اعطيتني النك احببتني قبل انشاء العالم.
ــت  -11  ــك ان ــوا ان ــك و هــؤالء عرف ــا فعرفت ــك امــا ان ــم يعرف ــالم ل ــار ان الع ايهــا االب الب

 ارسلتني.
و عرفتهم اسمك و سـاعرفهم ليكـون فـيهم الحـب الـذي احببتنـي بـه و اكـون انـا  -12 

 " فيهم
 ييى لربعيية لجيي ال وت ييمغ حييدي  المديييذ الييوداع  لتالميييءه قبييغ فصييوغ البيياراق يط مقدييمة ع

يلقال القبض ع ير، ليع يهم بأنر ديردغ لهم الروح القدس المع   )البياراق يط( ليءل  ديميت 
األناجيييغ و ييءا  و ييءل  فيي  صييالتر ال ييساعية ط يي  ميين اآل  لال يتيير هم بييغ يحسظهييم فيي  

 يدمر 
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 الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة:طرح الساعة األولى من ليلة  " الطرح
ولما قاغ ربنا يدوع وءا رفع عينير يلى فوم نحو لبير وقاغ يا لبتاه قد لتت الداعة مجد 
ابن  ف  العالم، لنا مجدت  يا لبتاه ع ى األرض لما ل م ت ما يرضي ، والءين لعطيتن  

ب وا  الم  وع موا لن  يا لبتاه لعطيتهم يياه ألن  لنا الترتهم من العالم، ووم و ءا ق
لرجت من عند ، لط   يلي  من لج هم ومن لجغ  غ الءين يؤمنون ب  بقولهم، ف ن  
الترتهم من العالم ولنا ِت يلي  ولتر هم ف  العالم، وعندما  نت معهم  نت لحسظهم 
ود مت يليهم  الم ، يا لبتاه العالم لم يعرف  لما لنا فأعرف  ووؤالل الءين مع  ف نهم 

موا لن  لرد تن  لءل  لع متهم بادم  يا لبى المحبة الت  لحببتن  بها يا لبتاه ف ت ن ع 
دا مة فيهم جميعاخ ليلبروا األمم بنعمت  ف ن  لنا ليضاخ ل ون فيهم يا لبى، وءه و  

الوصايا الت  قرروا مل صنا مع تالميءه وؤالل الءين التاروم ولرد هم يلى العالم ليأتوا لر 
 ري، وؤالل وم  وا   المد ونة الءين نوروم مالئ  غ العالم  بأثمار  ثي

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 

 :من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة الثالثةالساعة 
 النبوات:

 (32-22:32)حز
 32 - 22:  32حز " 
 و كان الي كالم الرب قائال. -22 
يا ابن ادم ان بيت اسرائيل لما سكنوا ارضهم نجسوها بطريقهم و بافعالهم كانت  -29 

 طريقهم امامي كنجاسة الطامث.
فسكبت غضبي عليهم الجل الدم الذي سفكوه على االرض و باصنامهم  -21 

 نجسوها.
 فتذروا في االراضي كطريقهم و كافعالهم دنتهم. فبددتهم في االمم -27 
فلما جاءوا الى االمم حيث جاءوا نجسوا اسمي القدوس اذ قالوا لهم هؤالء شعب  -10 

 الرب و قد خرجوا من ارضه.
 فتحننت على اسمي القدوس الذي نجسه بيت اسرائيل في االمم حيث جاءوا. -12 
يد الرب ليس الجلكم انا صانع يا بيت لذلك فقل لبيت اسرائيل هكذا قال الس -11 

 اسرائيل بل الجل اسمي القدوس الذي نجستموه في االمم حيث جئتم.
فاقدس اسمي العظيم المنجس في االمم الذي نجستموه في وسطهم فتعلم االمم  -13 

 اني انا الرب يقول السيد الرب حين اتقدس فيكم قدام اعينهم.

 رجوع للفهرس
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 عكم من جميع االراضي و اتي بكم الى ارضكم.و اخذكم من بين االمم و اجم -11 
و ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم و من كل اصنامكم  -11 

 اطهركم.
و اعطيكم قلبا جديدا و اجعل روحا جديدة في داخلكم و انزع قلب الحجر من  -12 

 لحمكم و اعطيكم قلب لحم.
فرائضي و تحفظون احكامي و  و اجعل روحي في داخلكم و اجعلكم تسلكون في -19 

 تعملون بها.
و تسكنون االرض التي اعطيت اباءكم اياها و تكونون لي شعبا و انا اكون لكم  -11 

 الها.
 و اخلصكم من كل نجاساتكم و ادعو الحنطة و اكثرها و ال اضع عليكم جوعا. -17 
 ن االمم.و اكثر ثمر الشجر و غلة الحقل لكيال تنالوا بعد عار الجوع بي -30 
فتذكرون طرقكم الرديئة و اعمالكم غير الصالحة و تمقتون انفسكم امام  -32 

 وجوهكم من اجل اثامكم و على رجاساتكم.
ال من اجلكم انا صانع يقول السيد الرب فليكن معلوما لكم فاخجلوا و اخزوا من  -31 

 طرقكم يا بيت اسرائيل.
ياكم من كل اثامكم اسكنكم في المدن هكذا قال السيد الرب في يوم تطهيري ا -33 

 فتبنى الخرب.
 و تفلح االرض الخربة عوضا عن كونها خربة امام عيني كل عابر. -31 
فيقولون هذه االرض الخربة صارت كجنة عدن و المدن الخربة و المقفرة و  -31 

 المنهدمة محصنة معمورة.
المنهدمة و غرست المقفـرة انـا  فتعلم االمم الذين تركوا حولكم اني انا الرب بنيت -32 

 " الرب تكلمت و سافعل
ول نر ديعمغ عم ر السدا   ألجيغ لن  شتتهم في األمماليهود نجدوا يدم اهلل القدوس لءل  

 يقبغ األمم ويؤمنوا 
  

 المزمور: 
(2:207,1,3) 

اللهم ال تسكت عن تسبحتي ألن فم الخاطئ وفم الغـاش قـد انفـتح علـّي وبكـالم بغـض " 
 " طوني وحاربوني مجانًا الليلويا.أحا

والتديبيذ  وقيت ولمـا سـبحوا ووءه لوغ ِية ف  ينجيغ متيى = اللهم ال تسكت عن تسبحتي
فــم الخــاطئ وفــم الضيييقات يجعييغ اإلندييان يصييمد لمييام األ ييرار  والتدييبيذ ضييد اإل ت ييا  

 مؤامرات اليهود والرؤدال والرومان، بغ بطرس دب ر = الغاش قد إنفتحا علي  
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 (2:21,1+ يو37-32:11+ لو32-12:21+ مر31-30:12)مت األناجيل: 

 31 - 30:  12مت  "
 ثم سبحوا و خرجوا الى جبل الزيتون. -30 
حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في في هذه الليلة النه مكتوب اني اضرب  -32 

 الراعي فتتبدد خراف الرعية.
 .و لكن بعد قيامي اسبقكم الى الجليل -31 
 فاجاب بطرس و قال له و ان شك فيك الجميع فانا ال اشك ابدا. -33 
قال له يسوع الحق اقول لك انك في هذه الليلة قبل ان يصيح ديك تنكرني ثالث  -31 

 مرات.
قــال لــه بطــرس و لــو اضــطررت ان امــوت معــك ال انكــرك هكــذا قــال ايضــا جميــع  -31 

 "  التالميذ
 
 32 - 12:  21مر  "
 حوا و خرجوا الى جبل الزيتون.ثم سب -12 
و قال لهم يسوع ان كلكم تشكون في في هذه الليلة النه مكتوب اني اضرب  -19 

 الراعي فتتبدد الخراف.
 و لكن بعد قيامي اسبقكم الى الجليل. -11 
 فقال له بطرس و ان شك الجميع فانا ال اشك. -17 
الليلة قبل ان يصيح الديك فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم في هذه  -30 

 مرتين تنكرني ثالث مرات.
فقــال بــاكثر تشــديد و لــو اضــطررت ان امــوت معــك ال انكــرك و هكــذا قــال ايضــا  -32 

 " الجميع
 
 37 - 32:  11لو  "
 و قال الرب سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. -32 
 انك و انت متى رجعت ثبت اخوتك.و لكني طلبت من اجلك لكي ال يفنى ايم -31 
 فقال له يا رب اني مستعد ان امضي معك حتى الى السجن و الى الموت. -33 
فقال اقول لك يا بطرس ال يصيح الديك اليوم قبل ان تنكر ثالث مرات انك  -31 

 تعرفني.
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ثم قال لهم حين ارسلتكم بال كيس و ال مزود و ال احذية هل اعوزكم شيء  -31 
 ال.فقالوا 

فقال لهم لكن االن من له كيس فلياخذه و مزود كذلك و من ليس له فليبع ثوبه  -32 
 و يشتر سيفا.

الني اقول لكم انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب و احصي مع اثمة الن  -39 
 ما هو من جهتي له انقضاء.

 فقالوا يا رب هوذا هنا سيفان فقال لهم يكفي. -31 
 " ى كالعادة الى جبل الزيتون و تبعه ايضا تالميذهو خرج و مض -37 
 
 1,  2:  21يو  "
قال يسوع هذا و خرج مع تالميذه الى عبر وادي قدرون حيث كان بستان دخله  -2 

 هو و تالميذه.
 " و كان يهوذا مسلمه يعرف الموضع الن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تالميذه -1 

 ير وبطرس يصر ع ى لنر لن ين ره وفيها المديذ يلبروم لنهم ي  ون ف
  

 طرح الساعة الثالثة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة: "  الطرح
ولما دبحوا لرجوا من صهيون وصعدوا يلى جبغ ال يتون، فابتدل مل صنا يقوغ لتالميءه 

ا ر لقواغ عالنية، لنتم    م ف  وءه ال ي ة ت  ون فّ  وي مغ الم تو  ف  وءا ال مان ود
األنبيال الءين قالوا ين  لضر  الراع  فتتسرم غنم رعيتر وبعد وءا   ر لنا لقوم ولدبق م 

يلى الج يغ، فقاغ بطرس لمام يلوتر لو جحدو    هم يال لنا يا ديد ! فقاغ لر الر  اع م 
ءا صاح الدي  عند ءل  تع م يا بطرس  يا بطرس ينر ف  وءه ال ي ة تجحدن  ثالثة مرات وا 
له  وو ءا قاغ بقية  ما يلرم من في ، لو ب وت واقتربت من الموت لن لجحد  يا ربى وا 
الردغ األبرار بمحبة  وءا   ر  ان ل   يتم قوغ النب  ف  الم مور القا غ ال هم ال تد ت 
عن تدبحت  ف ن فم اللاطئ انستذ ع ّى، من وو اللاطئ يال يهوءا مولود اللطية واإلثم، 

لر نصيباخ ردي اخ من ماغ الظ م ووو الء  باع ديده لامم ورفض النعمة وءا الء  اقتنى 
 وا تد  اللطية 

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 رجوع للفهرس 
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 :لمقدسةمن ليلة الجمعة العظيمة من البصخة ا السادسةالساعة 
 النبوات:

 (11-13:11)حز
 11 - 13:  11حز  "
 و كان الي كالم الرب قائال. -13 
 يا ابن ادم قل لها انت االرض التي لم تطهر لم يمطر عليها في يوم الغضب. -11 
فتنة انبيائها في وسطها كاسد مزمجر يخطف الفريسة اكلوا نفوسا اخذوا الكنز  -11 

 وسطها. و النفيس اكثروا اراملها في
كهنتها خالفوا شريعتي و نجسوا اقداسي لم يميزوا بين المقدس و المحلل و لم  -12 

 يعلموا الفرق بين النجس و الطاهر و حجبوا عيونهم عن سبوتي فتدنست في وسطهم.
رؤساؤها في وسطها كذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم الهالك النفوس الكتساب  -19 

 كسب.
ا لهم بالطفال رائين باطال و عارفين لهم كذبا قائلين هكذا قـال و انبياؤها قد طينو  -11 

 " السيد الرب و الرب لم يتكلم
 يأكلون النفوس بعنف.. ويقبلون الرشوة وكهنتك رذلوا ناموسـي..نبوي عن حاغ ال هنة  

 وءا وو حاغ حنان وقيافا و هنة اليهود 
  

 المزمور: 
(2:17,10:27) 

ومن الذين يقومون علي إنقذني, انتظـرت مـن يحـزن معـي  خلصني من أعدائي يا اهلل "
 " فلم يوجد ومن يعذينى فلم أصب الليلويا.

= إنتظــرت مــن يحــزن معــي فلــم يوجــدفيهييوءا والجنييود قييد يقتربييوا  = خلصــني مــن أعــدائي
 فحتى التالميء وربوا و  وا فير وناموا ولم يص وا معر لو ألج ر 

  
 (7-3:21+ يو12-10:11+ لو11-31:21+ مر12-32:12)مت األناجيل: 

 12 - 32:  12مت " 
حينئذ جاء معهم يسوع الى ضيعة يقال لها جثسيماني فقال للتالميذ اجلسوا  -32 

 ههنا حتى امضي و اصلي هناك.
 ثم اخذ معه بطرس و ابني زبدي و ابتدا يحزن و يكتئب. -39 
 سهروا معي.فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثوا ههنا و ا -31 
ثم تقدم قليال و خر على وجهه و كان يصلي قائال يا ابتاه ان امكن فلتعبر عني  -37 

 هذه الكاس و لكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت.
ثم جاء الى التالميذ فوجدهم نياما فقال لبطرس اهكذا ما قدرتم ان تسهروا معي  -10 
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 ساعة واحدة.
 لوا في تجربة اما الروح فنشيط و اما الجسد فضعيف.اسهروا و صلوا لئال تدخ -12 
فمضى ايضا ثانية و صلى قائال يا ابتاه ان لم يمكن ان تعبر عني هذه الكاس  -11 

 اال ان اشربها فلتكن مشيئتك.
 ثم جاء فوجدهم ايضا نياما اذ كانت اعينهم ثقيلة. -13 
 عينه.فتركهم و مضى ايضا و صلى ثالثة قائال ذلك الكالم ب -11 
ثم جاء الى تالميذه و قال لهم ناموا االن و استريحوا هوذا الساعة قد اقتربت و  -11 

 ابن االنسان يسلم الى ايدي الخطاة.
 " قوموا ننطلق هوذا الذي يسلمني قد اقترب -12 
 
 11 - 31:  21مر  "
 و جاءوا الى ضيعة اسمها جثسيماني فقال لتالميذه اجلسوا ههنا حتى اصلي. -31 
 ثم اخذ معه بطرس و يعقوب و يوحنا و ابتدا يدهش و يكتئب. -33 
 فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثوا هنا و اسهروا. -31 
 ثم تقدم قليال و خر على االرض و كان يصلي لكي تعبر عنه الساعة ان امكن. -31 
كن ليكن ال و قال يا ابا االب كل شيء مستطاع لك فاجز عني هذه الكاس و ل -32 

 ما اريد انا بل ما تريد انت.
ثم جاء و وجدهم نياما فقال لبطرس يا سمعان انت نائم اما قدرت ان تسهر  -39 

 ساعة واحدة.
 اسهروا و صلوا لئال تدخلوا في تجربة اما الروح فنشيط و اما الجسد فضعيف. -31 
 و مضى ايضا و صلى قائال ذلك الكالم بعينه. -37 
 و وجدهم ايضا نياما اذ كانت اعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه.ثم رجع  -10 
ثم جاء ثالثة و قال لهم ناموا االن و استريحوا يكفي قد اتت الساعة هوذا ابن  -12 

 االنسان يسلم الى ايدي الخطاة.
 " قوموا لنذهب هوذا الذي يسلمني قد اقترب -11 
 
 12 - 10:  11لو  "
 المكان قال لهم صلوا لكي ال تدخلوا في تجربة. و لما صار الى -10 
 و انفصل عنهم نحو رمية حجر و جثا على ركبتيه و صلى. -12 
قائال يا ابتاه ان شئت ان تجيز عني هذه الكاس و لكن لتكن ال ارادتي بل  -11 
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 ارادتك.
 و ظهر له مالك من السماء يقويه. -13 
جة و صار عرقه كقطرات دم نازلة على و اذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجا -11 

 االرض.
 ثم قام من الصالة و جاء الى تالميذه فوجدهم نياما من الحزن. -11 
 " فقال لهم لماذا انتم نيام قوموا و صلوا لئال تدخلوا في تجربة -12 
 
 7 - 3:  21يو  "
ى هناك فاخذ يهوذا الجند و خداما من عند رؤساء الكهنة و الفريسيين و جاء ال -3 

 بمشاعل و مصابيح و سالح.
 فخرج يسوع و هو عالم بكل ما ياتي عليه و قال لهم من تطلبون. -1 
اجابوه يسوع الناصري قال لهم يسوع انا هو و كان يهوذا مسلمه ايضا واقفا  -1 

 معهم.
 فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الوراء و سقطوا على االرض. -2 
 طلبون فقالوا يسوع الناصري.فسالهم ايضا من ت -9 
 اجاب يسوع قد قلت لكم اني انا هو فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤالء يذهبون. -1 
 " ليتم القول الذي قاله ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احدا -7 

 صالي يدوع وح نر وا  ت ابر ونوم التالميء 
  

 ة من البصخة المقدسة:طرح الساعة السادسة من ليلة الجمعة العظيم "  الطرح
ثم تر  مل صنا يدوع جبغ ال يتون ولتى يلى الجديمانية مع الردغ  و ءا قاغ لتالميءه 
اج دوا وهنا حتى لمضى ألص ى وللء بطرس مع األلوين الطاورين يبنى  بد  وبدل 
يقوغ ف  صالتر من لجغ ِالمر الت  دينالها، وو ءا قاغ للواصر ادهروا مع  ف  

عد ق يالخ ولر ع ى وجهر وص ى قا الخ بح ن ق  : يا لبتاه ين  ان يم ن لن الصالي، وابت
تعبر عنى وءه ال أس ول ن ليدت يرادت  بغ يرادت  ثم عاد وجال يلى تالميءه فوجدوم 

نياماخ بح ن عظيم فأيقظ بطرس وقاغ لال يج  ع ي  لن تدهر مع  داعة واحدي، ص وا 
مري الثانية ص ى و ءا من لجغ ال أس ل   تعبره بال فتور ل   ال تدل وا ف  تجربة وال

والمري الثالثة و ءا ص ى بهءا ال الم الء  قالر قوموا ادهروا مع  واتر وا النوم فقد اقتر  
الء  يد من ، الويغ ل  يا يهوءا ل ثر من جميع الناس ف ن لطايا  تضاعست ولطايا 

 يلى ِلر الدوور  والدي ، جحدت البر ة ولحببت ال عنة فح ت ع ي  ال عنة
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 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 
 

 :من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة التاسعةالساعة 
 النبوات:

 (21-9:7)إر
 21 - 9:  7ار " 
رب الجنود هانذا انقيهم و امتحنهم الني ماذا اعمل من اجل بنت لذلك هكذا قال  -9 

 شعبي.
لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش بفمه يكلم صاحبه بسالم و في قلبه يضع له  -1 

 كمينا.
 افما اعاقبهم على هذه يقول الرب ام ال تنتقم نفسي من امة كهذه. -7 
ية ندبا النها احترقت فال على الجبال ارفع بكاء و مرثاة على مراعي البر  -20 

 انسان عابر و ال يسمع صوت الماشية من طير السماوات الى البهائم هربت مضت.
و اجعل اورشليم رجما و ماوى بنات اوى و مدن يهوذا اجعلها خرابا بال  -22 

 ساكن.
من هو االنسان الحكيم الذي يفهم هذه و الذي كلمه فم الرب فيخبر بها لماذا  -21 

 رض و احترقت كبرية بال عابر.بادت اال 
فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها امامهم و لم يسمعوا لصوتي و لم  -23 

 يسلكوا بها.
 بل سلكوا وراء عناد قلوبهم و وراء البعليم التي علمهم اياها اباؤهم. -21 
ــذا اطعــم هــذا الشــعب افســنتينا  -21  ــه اســرائيل هان ــود ال ــال رب الجن ــذلك هكــذا ق و ل

 "  اسقيهم ماء العلقم
أعـــاقبهم مقابـــل شـــر إبنـــة شـــعبي. ســـأجعل عقيييا  يديييرا يغ ع يييى ميييا فع يييوه بيييالمل . 

 .أورشليم خراباً 
 31 - 11:  12حز "  (31-11:12)حز

و انت يا ابن ادم فتنبا و قل هكذا قال السيد الرب في بني عمون و في  -11 
 بريق.تعييرهم فقل سيف سيف مسلول للذبح مصقول للغاية لل

اذ يرون لك باطال اذ يعرفون لك كذبا ليجعلوك على اعناق القتلى االشرار  -17 

 رجوع للفهرس
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 الذين جاء يومهم في زمان اثم النهاية.
 فهل اعيده الى غمده اال في الموضع الذي خلقت فيه في مولدك احاكمك. -30 
و اسكب عليك غضبي و انفخ عليك بنار غيظي و اسلمك ليد رجال متحرقين  -32 

 هرين لالهالك.ما
 تكونين اكلة للنار دمك يكون في وسط االرض ال تذكرين الني انا الرب  -31 

 " تكلمت
 و  نبوي ضيد بني  عميون، ل ين وضيعها ونيا معنياه لنير  ميا لدي م اهلل بني  عميون ل دييف

 و ءا يسعغ بأور  يم  بدب   روروم
  

 المزمور: 
(1:11) 

ر في قلوبهم )جملة( أعطهم يا رب كحسب المتكلمين مع أصحابهم بالسالم والشرو  "
 " أفعالهم ومثل شر أعمالهم الليلويا.

= إعطهم يـا رب كحسـب أفعـالهمي اري لقب ة يهيوءا  = المتكلمين مع أصحابهم بالسالمة
 ووءا ما حد  ل يهود 

فليخــز وليخجــل جميــع الــذين يطلبــون نفســي وليرتــدوا إلــى الــوراء ويفتضــح الــذين "  (1:31)
 " لي بالسوء الليلويا.يتآمرون ع

 ال هنة والرؤدال والجنود  = فليخز ويخجل جميع الذين يطلبون نفسي
  

 (21-20:21+ يو 11-19:11+ لو11-13:21+ مر11-19:12)مت األناجيل: 
 11 - 19:  12مت  "
و فيما هو يتكلم اذا يهوذا احد االثني عشر قد جاء و معه جمع كثير بسيوف  -19 

 ساء الكهنة و شيوخ الشعب.و عصي من عند رؤ 
 و الذي اسلمه اعطاهم عالمة قائال الذي اقبله هو هو امسكوه. -11 
 فللوقت تقدم الى يسوع و قال السالم يا سيدي و قبله. -17 
فقال له يسوع يا صاحب لماذا جئت حينئذ تقدموا و القوا االيادي على يسوع و  -10 

 امسكوه.
وع مد يده و استل سيفه و ضرب عبد رئيس و اذا واحد من الذين مع يس -12 

 الكهنة فقطع اذنه.
فقال له يسوع رد سيفك الى مكانه الن كل الذين ياخذون السيف بالسيف  -11 

 يهلكون.
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اتظن اني ال استطيع االن ان اطلب الى ابي فيقدم لي اكثر من اثني عشر  -13 
 جيشا من المالئكة.

 ان يكون. فكيف تكمل الكتب انه هكذا ينبغي -11 
في تلك الساعة قال يسوع للجموع كانه على لص خرجتم بسيوف و عصي  -11 

 لتاخذوني كل يوم كنت اجلس معكم اعلم في الهيكل و لم تمسكوني.
و اما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب االنبياء حينئذ تركه التالميذ كلهم و  -12 

 هربوا.
افا رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة و و الذين امسكوا يسوع مضوا به الى قي -19 

 الشيوخ.
و اما بطرس فتبعه مـن بعيـد الـى دار رئـيس الكهنـة فـدخل الـى داخـل و جلـس  -11 

 "  بين الخدام لينظر النهاية
 

 11 - 13:  21مر  " 
و للوقت و فيما هو يتكلم اقبل يهوذا واحد من االثني عشر و معه جمع كثير  -13 

 ساء الكهنة و الكتبة و الشيوخ.بسيوف و عصي من عند رؤ 
و كان مسلمه قد اعطاهم عالمة قائال الذي اقبله هو هو امسكوه و امضوا به  -11 

 بحرص.
 فجاء للوقت و تقدم اليه قائال يا سيدي يا سيدي و قبله. -11 
 فالقوا ايديهم عليه و امسكوه. -12 
 ة فقطع اذنه.فاستل واحد من الحاضرين السيف و ضرب عبد رئيس الكهن -19 
 فاجاب يسوع و قال لهم كانه على لص خرجتم بسيوف و عصي لتاخذوني. -11 
 كل يوم كنت معكم في الهيكل اعلم و لم تمسكوني و لكن لكي تكمل الكتب. -17 
 فتركه الجميع و هربوا. -10 
 و تبعه شاب البسا ازارا على عريه فامسكه الشبان. -12 
 عريانا. فترك االزار و هرب منهم -11 
فمضوا بيسوع الى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة و الشيوخ  -13 

 و الكتبة.
و كان بطرس قد تبعه من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنة و كـان جالسـا بـين  -11 

 " الخدام يستدفئ عند النار
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 11 - 19:  11لو " 
احد االثني عشر يتقدمهم فدنا و بينما هو يتكلم اذا جمع و الذي يدعى يهوذا  -19 

 من يسوع ليقبله.
 فقال له يسوع يا يهوذا ابقبلة تسلم ابن االنسان. -11 
 فلما راى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب انضرب بالسيف. -17 
 و ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى. -10 
 و ابراها.فاجاب يسوع و قال دعوا الى هذا و لمس اذنه  -12 
ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة و قواد جند الهيكل و الشيوخ المقبلين عليه كانه  -11 

 على لص خرجتم بسيوف و عصي.
اذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي االيادي و لكن هذه ساعتكم و  -13 

 سلطان الظلمة.
 بطرس فتبعه من بعيد.فاخذوه و ساقوه و ادخلوه الى بيت رئيس الكهنة و اما  -11 
 " و لما اضرموا نارا في وسط الدار و جلسوا معا جلس بطرس بينهم -11 
 
 21 - 20:  21يو  "
ثم ان سمعان بطرس كان معه سيف فاستله و ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع  -20 

 اذنه اليمنى و كان اسم العبد ملخس.
اعطاني االب اال  فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد الكاس التي -22 

 اشربها.
 ثم ان الجند و القائد و خدام اليهود قبضوا على يسوع و اوثقوه. -21 
و مضوا به الى حنان اوال النه كان حما قيافا الذي كان رئيسا للكهنة في تلك  -23 

 السنة.
و كان قيافا هو الـذي اشـار علـى اليهـود انـه خيـر ان يمـوت انسـان واحـد عـن  -21 

 " الشعب
 ال القبض ع ى يدوع والءوا  بر لرؤدال ال هنة يلق

  
 طرح الساعة التاسعة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة:"  الطرح

ف ما فرغ  الم المل . لتالميءه من لجغ ِالمر جال واحد من اإلثنى ع ر الء  وو 
لدافع ابن يهوءا ومعر جمع بديوف وعص  وجند من عند ال تبة ورؤدال ال هنة و ان ا

ال رير الملالف المم ول من اآلثام لعطاوم عالمة قا الخ ين الء  لقب ر وو وو فامد وه 
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واعرفوه من ءل  الوقت  ولتى يلى يدوع وقاغ لر الدالم يا مع م وقب ر، فقاغ لر: يا 
صاح   يف تجادرت لن تد من  بقب ة يلى األمم، فأدرع واحد فادتغ ديساخ وقطع بر 

ال هنة فقاغ يدوع لردد الديف يلى غمده فالء  يقتغ بالديف بالديف لءن عبد ر يس 
يموت، ولنا يم نن  لن لحضر ربوات المال  ة لتحار  لمام  حين ء لما نظر التالميء 

وءا وربوا وتر وه مع الجمع ال ثير، فأتوا بر يلى قيافا ر يس ال هنة وجماعة ال تبة و ان 
ر يس ال هنة، الويغ ل  يا يهوءا ألن  دمعان بطرس يتبعر حتى ج س عند با  

احتم ت عقوبة ال  بير لها، ولبدت ال عنة مثغ الثو  فنصيب  ي ون مع ال ناي ليها 
 الملالف 

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 
 

 :من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة الحادية عشرالساعة 
 النبوات:

 (21:11-22:19)إش
 21:  11 - 22:  19اش " 

 19اش  
حينما تيبس اغصانها تتكسر فتاتي نساء و توقدها النه ليس شعبا ذا فهم  -22 

 لذلك ال يرحمه صانعه و ال يتراف عليه جابله.
يجني من مجرى النهر الى وادي مصر و و يكون في ذلك اليوم ان الرب  -21 

 انتم تلقطون واحدا واحدا يا بني اسرائيل.
و يكون في ذلك اليوم انه يضرب ببوق عظيم فياتي التائهون في ارض  -23 

اشور و المنفيون في ارض مصر و يسجدون للرب في الجبل المقدس في 
 اورشليم.

 11اش  
الذابل جمال بهائه الذي على راس ويل الكليل فخر سكارى افرايم و للزهر  -2 

 وادي سمائن المضروبين بالخمر.
هوذا شديد و قوي للسيد كانهيال البرد كنوء مهلك كسيل مياه غزيرة جارفة  -1 

 قد القاه الى االرض بشدة.
 باالرجل يداس اكليل فخر سكارى افرايم. -3 
ئن كباكورة و يكون الزهر الذابل جمال بهائه الذي على راس وادي السما -1 

 رجوع للفهرس
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 التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها و هي في يده.
 في ذلك اليوم يكون رب الجنود اكليل جمال و تاج بهاء لبقية شعبه. -1 
 و روح القضاء للجالس للقضاء و باسا للذين يردون الحرب الى الباب. -2 
النبي ترنحا  و لكن هؤالء ايضا ضلوا بالخمر و تاهوا بالمسكر الكاهن و -9 

 بالمسكر ابتلعتهما الخمر تاها من المسكر ضال في الرؤيا قلقا في القضاء.
 فان جميع الموائد امتالت قيا و قذرا ليس مكان. -1 
لمن يعلم معرفة و لمن يفهم تعليما اللمفطومين عن اللبن للمفصولين عن  -7 

 الثدي.
ض على فرض هنا النه امر على امر امر على امر فرض على فرض فر  -20 

 قليل هناك قليل.
 انه بشفة لكناء و بلسان اخر يكلم هذا الشعب. -22 
الذين قال لهم هذه هي الراحة اريحوا الرازح و هذا هو السكون و لكن لم  -21 

 يشاءوا ان يسمعوا.
فكان لهم قول الرب امرا على امر امرا على امر فرضا على فرض فرضا  -23 

ك قليال لكي يذهبوا و يسقطوا الى الوراء و ينكسروا و على فرض هنا قليال هنا
 يصادوا فيؤخذوا.

 لذلك اسمعوا كالم الرب يا رجال الهزء والة هذا الشعب الذي في اورشليم. -21 
النكم قلتم قـد عقـدنا عهـدا مـع المـوت و صـنعنا ميثاقـا مـع الهاويـة السـوط  -21 

 " جانا و بالغش استترناالجارف اذا عبر ال ياتينا الننا جعلنا الكذب مل
ألنــه لــيس شــعبًا ذا فهــم. لــذلك ال يرحمــه خالقــه. فــي ذلــك اليــوم عيين عقييا  يهييوءا 

 المؤمنين = يكون رب الصباؤوت إكليل رجاء المجد الذي ضفره لبقية شعبي
  

 المزمور: 
(2:1,1,1,1) 

لمـــاذا ارتجـــت األمـــم وهـــذت الشـــعوب باألباطيـــل, قامـــت ملـــوك األرض والرؤســـاء  "
تمعوا معًا على الـرب وعلـى مسـيحه )جملـة(. السـاكن فـي السـموات يضـحك بهـم اج

 "  والرب يمقتهم حينئذ يكلمهم يغضبه وبرجزه يقلقهم الليلويا.
 م و  ورؤدال و هود  ور قاموا ع ى المديذ  = لماذا إرتجت األمم

 فما حد  ل مديذ ليس راجعاخ لقوتهم، بغ ألن اهلل= الساكن في السموات يضحك بهم
 لراد وءا ليل . العالم 
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 (19-21:21+ يو21-12:11+ لو91-11:21+ مر91-17:12)مت األناجيل: 
 91 - 17:  12مت " 
و كان رؤساء الكهنة و الشيوخ و المجمع كله يطلبون شهادة زور على  -17 

 يسوع لكي يقتلوه.
تقدم  فلم يجدوا و مع انه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا و لكن اخيرا -20 

 شاهدا زور.
 و قاال هذا قال اني اقدر ان انقض هيكل اهلل و في ثالثة ايام ابنيه. -22 
 فقام رئيس الكهنة و قال له اما تجيب بشيء ماذا يشهد به هذان عليك. -21 
و اما يسوع فكان ساكتا فاجاب رئيس الكهنة و قال له استحلفك باهلل الحي  -23 

 بن اهلل.ان تقول لنا هل انت المسيح ا
قال له يسوع انت قلت و ايضا اقول لكم من االن تبصرون ابن االنسان  -21 

 جالسا عن يمين القوة و اتيا على سحاب السماء.
فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائال قد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود ها  -21 

 قد سمعتم تجديفه.
 وت.ماذا ترون فاجابوا و قالوا انه مستوجب الم -22 
 حينئذ بصقوا في وجهه و لكموه و اخرون لطموه. -29 
 قائلين تنبا لنا ايها المسيح من ضربك. -21 
اما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت اليه جارية قائلة و انت  -27 

 كنت مع يسوع الجليلي.
 فانكر قدام الجميع قائال لست ادري ما تقولين. -90 
ليز راته اخرى فقالت للذين هناك و هذا كان مع يسوع ثم اذ خرج الى الده -92 

 الناصري.
 فانكر ايضا بقسم اني لست اعرف الرجل. -91 
و بعد قليل جاء القيام و قالوا لبطرس حقا انت ايضا منهم فان لغتك  -93 

 تظهرك.
 فابتدا حينئذ يلعن و يحلف اني ال اعرف الرجل و للوقت صاح الديك. -91 
كــالم يســوع الــذي قــال لــه انــك قبــل ان يصــيح الــديك تنكرنــي  فتــذكر بطــرس -91 

 " ثالث مرات فخرج الى خارج و بكى بكاء مرا
 

 91 - 11:  21مر " 
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و كان رؤساء الكهنة و المجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم  -11 
 يجدوا.

 الن كثيرين شهدوا عليه زورا و لم تتفق شهاداتهم. -12 
 م و شهدوا عليه زورا قائلين.ثم قام قو  -19 
نحن سمعناه يقول اني انقض هذا الهيكل المصنوع بااليادي و في ثالثة  -11 

 ايام ابني اخر غير مصنوع باياد.
 و ال بهذا كانت شهادتهم تتفق. -17 
فقام رئيس الكهنة في الوسط و سال يسوع قائال اما تجيب بشيء ماذا  -20 

 يشهد به هؤالء عليك.
ا هو فكان ساكتا لم يجب بشيء فساله رئيس الكهنة ايضا و قال له ام -22 

 اانت المسيح ابن المبارك.
فقال يسوع انا هو و سوف تبصرون ابن االنسان جالسا عن يمين القوة و  -21 

 اتيا في سحاب السماء.
 فمزق رئيس الكهنة ثيابه و قال ما حاجتنا بعد الى شهود. -23 
 ما رايكم فالجميع حكموا عليه انه مستوجب الموت.قد سمعتم التجاديف  -21 
فابتدا قوم يبصقون عليه و يغطون وجهه و يلكمونه و يقولون له تنبا و  -21 

 كان الخدام يلطمونه.
 و بينما كان بطرس في الدار اسفل جاءت احدى جواري رئيس الكهنة. -22 
يسوع  فلما رات بطرس يستدفئ نظرت اليه و قالت و انت كنت مع -29 

 الناصري.
فانكر قائال لست ادري و ال افهم ما تقولين و خرج خارجا الى الدهليز  -21 

 فصاح الديك.
 فراته الجارية ايضا و ابتدات تقول للحاضرين ان هذا منهم. -27 
فانكر ايضا و بعد قليل ايضا قال الحاضرون لبطرس حقا انت منهم النك  -90 

 جليلي ايضا و لغتك تشبه لغتهم.
 فابتدا يلعن و يحلف اني ال اعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. -92 
و صاح الديك ثانيـة فتـذكر بطـرس القـول الـذي قالـه لـه يسـوع انـك قبـل ان  -91 

 " يصيح الديك مرتين تنكرني ثالث مرات فلما تفكر به بكى
 
 21 - 12:  11لو  "
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 هذا كان معه. فراته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه و قالت و -12 
 فانكره قائال لست اعرفه يا امراة. -19 
 و بعد قليل راه اخر و قال و انت منهم فقال بطرس يا انسان لست انا. -11 
و لما مضى نحو ساعة واحدة اكد اخر قائال بالحق ان هذا ايضا كان معه  -17 

 النه جليلي ايضا.
حال بينما هو يتكلم فقال بطرس يا انسان لست اعرف ما تقول و في ال -20 

 صاح الديك.
فالتفت الرب و نظر الى بطرس فتذكر بطرس كالم الرب كيف قال له انك  -22 

 قبل ان يصيح الديك تنكرني ثالث مرات.
 فخرج بطرس الى خارج و بكى بكاء مرا. -21 
 و الرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به و هم يجلدونه. -23 
و كانوا يضربون وجهه و يسالونه قائلين تنبا من هو الذي و غطوه  -21 

 ضربك.
 " و اشياء اخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين -21 
 
 19 - 21:  21يو  "
و كان سمعان بطرس و التلميذ االخر يتبعان يسوع و كان ذلك التلميذ  -21 

 معروفا عند رئيس الكهنة فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنة.
و اما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا فخرج التلميذ االخر الذي كان  -22 

 معروفا عند رئيس الكهنة و كلم البوابة فادخل بطرس.
فقالت الجارية البوابة لبطرس الست انت ايضا من تالميذ هذا االنسان قال  -29 

 ذاك لست انا.
النه كان برد و كانوا  و كان العبيد و الخدام واقفين و هم قد اضرموا جمرا -21 

 يصطلون و كان بطرس واقفا معهم يصطلي.
 فسال رئيس الكهنة يسوع عن تالميذه و عن تعليمه. -27 
اجابه يسوع انا كلمت العالم عالنية انا علمت كل حين في المجمع و في  -10 

 الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما و في الخفاء لم اتكلم بشيء.
ا اسال الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم هوذا هؤالء يعرفون لماذا تسالني ان -12 

 ماذا قلت انا.
و لما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائال اهكذا تجاوب  -11 
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 رئيس الكهنة.
اجابه يسوع ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي و ان حسنا فلماذا  -13 

 تضربني.
 قا الى قيافا رئيس الكهنة.و كان حنان قد ارسله موث -11 
و سمعان بطرس كان واقفا يصطلي فقالوا له الست انت ايضا من تالميذه  -11 

 فانكر ذاك و قال لست انا.
قال واحد من عبيد رئيس الكهنة و هو نسيب الذي قطع بطرس اذنه اما  -12 

 رايتك انا معه في البستان.
 " فانكر بطرس ايضا و للوقت صاح الديك -19 

 محا مات المديذ لمام رؤدال ال هنة وح مهم ع ير  عن
  

 طرح الساعة الحادية عشرة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة: " الطرح
ادمعوا داود م   لور  يم يب ت رجالها والد ان فيها قا الخ: لماءا األمم رفعوا 

واجتمعوا معاخ ع ى لصواتهم وال عو  ت  موا بأباطيغ قامت م و  األرض ورؤداؤوا 
الر  وع ى مديحر مل . العالم  ع م داود بالروح القدس ما دي ون بأور  يم الت  
و  صارت مجمع باطغ ف  دار ر يس  هنتها ف نهم  انوا يط بون  هادي  ور ع ى 
يدوع ليح موا ع ير بح م الموت، ف هد ع ير رجاغ  ثيرون ف م تتسم  هاداتهم يال 

هدا و ءا لمام الجمع بأنر قاغ انقضوا وءا الهي غ ولنا لقيمر ف  رجالن جالا لليراخ و 
ثالثة ليام، قاغ ر يس ال هنة: لما ال تجيبن  ين  نت لنت ابن اهلل فقغ الحم  لنت 
الء  ق ت ين  لنا ابن اهلل، ف م ر يس ال هنة ثيابر  لدنا نحتام يلى  هادي، فد 

طرس واقساخ يصط   فقاغ لر واحد جدف وتجديسر دمعناه، وفى وءا   ر  ان دمعان ب
لنت ت ميء لهءا الج ي ى فقاغ ال  ِلر قاغ لنت ليضاخ رجغ ج ي   فقاغ لدت لنا، 
ثال  دفعة قاغ لر ِلر لنا رليت  معر ف  البدتان فأحرم نسدر وحده قا الخ ين  ال 
لعرف معنى ما تقولون، وعندما صاح الدي  تيقظ بطرس ولرم يلى لارم وب ى 

  ب ال مراخ 
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
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 صبـــاح يـــوم الجمعة العظيمة

 :الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة يومالساعة األولى من 
 النبوات:

 (11:7-27:1)تث
 11:  7 - 27:  1تث  "

 1تث  
و ان نسيت الرب الهك و ذهبت وراء الهة اخرى و عبدتها و سجدت لها  -27 

 اشهد عليكم اليوم انكم تبيدون ال محالة.
كالشعوب الذين يبيدهم الرب من امامكم كذلك تبيدون الجل انكم لم تسمعوا  -10 

 لقول الرب الهكم.
 7تث  

تدخل و تمتلك شعوبا اكبر و  اسمع يا اسرائيل انت اليوم عابر االردن لكي -2 
 اعظم منك و مدنا عظيمة و محصنة الى السماء.

قوما عظاما و طواال بني عناق الذين عرفتهم و سمعت من يقف في وجه بني  -1 
 عناق.

فاعلم اليوم ان الرب الهك هو العابر امامك نارا اكلة هو يبيدهم و يذلهم امامك  -3 
 الرب.فتطردهم و تهلكهم سريعا كما كلمك 

ال تقل في قلبك حين ينفيهم الرب الهك من امامك قائال الجل بري ادخلني الرب  -1 
 المتلك هذه االرض و الجل اثم هؤالء الشعوب يطردهم الرب من امامك.

ليس الجل برك و عدالة قلبك تدخل لتمتلك ارضهم بل الجل اثم اولئك الشعوب  -1 
لكالم الذي اقسم الرب عليه البائك يطردهم الرب الهك من امامك و لكي يفي با

 ابراهيم و اسحق و يعقوب.
فاعلم انه ليس الجل برك يعطيك الرب الهك هذه االرض الجيدة لتمتلكها النك  -2 

 شعب صلب الرقبة.
اذكر ال تنسى كيف اسخطت الرب الهك في البرية من اليوم الذي خرجت فيه  -9 

 م تقاومون الرب.من ارض مصر حتى اتيتم الى هذا المكان كنت
 حتى في حوريب اسخطتم الرب فغضب الرب عليكم ليبيدكم. -1 
حين صعدت الى الجبل لكي اخذ لوحي الحجر لوحي العهد الذي قطعه الرب  -7 

 معكم اقمت في الجبل اربعين نهارا و اربعين ليلة ال اكل خبزا و ال اشرب ماء.
اهلل و عليهما مثل جميع  و اعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين باصبع -20 

 وع للفهرسرج
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 الكلمات التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم االجتماع.
و في نهاية االربعين نهارا و االربعين ليلة لما اعطاني الرب لوحي الحجر  -22 

 لوحي العهد.
قال الرب لي قم انزل عاجال من هنا النه قد فسد شعبك الذي اخرجته من  -21 

 سريعا عن الطريق التي اوصيتهم صنعوا النفسهم تمثاال مسبوكا. مصر زاغوا
 و كلمني الرب قائال رايت هذا الشعب و اذا هو شعب صلب الرقبة. -23 
اتركني فابيدهم و امحو اسمهم من تحت السماء و اجعلك شعبا اعظم و  -21 

 اكثر منهم.
 ا العهد في يدي.فانصرفت و نزلت من الجبل و الجبل يشتعل بالنار و لوح -21 
فنظرت و اذا انتم قد اخطاتم الى الرب الهكم و صنعتم النفسكم عجال  -22 

 مسبوكا و زغتم سريعا عن الطريق التي اوصاكم بها الرب.
 فاخذت اللوحين و طرحتهما من يدي و كسرتهما امام اعينكم. -29 
كل خبزا و ال ثم سقطت امام الرب كاالول اربعين نهارا و اربعين ليلة ال ا -21 

 اشرب ماء من اجل كل خطاياكم التي اخطاتم بها بعملكم الشر امام الرب الغاظته.
الني فزعت من الغضب و الغيظ الذي سخطه الرب عليكم ليبيدكم فسمع لي  -27 

 الرب تلك المرة ايضا.
و على هرون غضب الرب جدا ليبيده فصليت ايضا من اجل هرون في ذلك  -10 

 الوقت.
اما خطيتكم العجل الذي صنعتموه فاخذته و احرقته بالنار و رضضته و  و -12 

 طحنته جيدا حتى نعم كالغبار ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل.
 و في تبعيرة و مسة و قبروت هتاوة اسخطتم الرب. -11 
و حين ارسلكم الرب من قادش برنيع قائال اصعدوا امتلكوا االرض التي  -13 

 كم عصيتم قول الرب الهكم و لم تصدقوه و لم تسمعوا لقوله.اعطيت
 " قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم -11 

ألجل أنكم لم تصغوا .. أنكم تهلكون ال محالة ين  ل هد ع ي م اليوم الدموات واألرض
 .لصوت إلهكم.. ألنك شعب صلب الرقبة دعني أبيدهم.. ولم تزالوا تعصون الرب

 7 - 1:  2اش  " (7-1:2)إش
اسمعي ايتها السماوات و اصغي ايتها االرض الن الرب يتكلم ربيت بنين و  -1 

 نشاتهم اما هم فعصوا علي.
الثور يعرف قانيه و الحمار معلف صاحبه اما اسرائيل فال يعرف شعبي ال  -3 
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 يفهم.
ركوا ويل لالمة الخاطئة الشعب الثقيل االثم نسل فاعلي الشر اوالد مفسدين ت -1 

 الرب استهانوا بقدوس اسرائيل ارتدوا الى وراء.
 على م تضربون بعد تزدادون زيغانا كل الراس مريض و كل القلب سقيم. -1 
من اسفل القدم الى الراس ليس فيه صحة بل جرح و احباط و ضربة طرية لم  -2 

 تعصر و لم تعصب و لم تلين بالزيت.
رضكم تاكلها غرباء قدامكم و هي خربة بالدكم خربة مدنكم محرقة بالنار ا -9 

 كانقالب الغرباء.
 فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم كخيمة في مقثاة كمدينة محاصرة. -1 
  لوال ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم و شابهنا عمورة -7 

الجنـود  لـوال أن ربو ويـٌل لألمـة الخاطئـة. ربيت بنـين ونشـأتهم أمـا هـم فعصـوا علـيّ 
 أبقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة.

 12 - 20:  1اش "  (12-20:1)إش
ادخل الى الصخرة و اختبئ في التراب من امام هيبة الرب و من بهاء  -20 

 عظمته.
توضع عينا تشامخ االنسان و تخفض رفعة الناس و يسمو الرب وحده في  -22 

 ذلك اليوم.
 ما على كل متعظم و عال و على كل مرتفع فيوضع.فان لرب الجنود يو  -21 
 و على كل ارز لبنان العالي المرتفع و على كل بلوط باشان. -23 
 و على كل الجبال العالية و على كل التالل المرتفعة. -21 
 و على كل برج عال و على كل سور منيع. -21 
 و على كل سفن ترشيش و على كل االعالم البهجة. -22 
خفض تشامخ االنسان و توضع رفعة الناس و يسمو الرب وحده في ذلك في -29 

 اليوم.
 و تزول االوثان بتمامها. -21 
و يدخلون في مغاير الصخور و في حفائر التراب من امام هيبة الرب و من  -27 

 بهاء عظمته عند قيامه ليرعب االرض.
لذهبية التي عملوها له في ذلك اليوم يطرح االنسان اوثانه الفضية و اوثانه ا -10 

 للسجود للجرذان و الخفافيش.
ليــدخل فــي نقــر الصــخور و فــي شــقوق المعاقــل مــن امــام هيبــة الــرب و مــن  -12 
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 " بهاء عظمته عند قيامه ليرعب االرض
ــك اليــوم ــالى الــرب وحــده فــي ذل ــد ومــتعظم.. ويتع ــى كــل متع  رب الجنــود ســيأتي عل

ــى كــل أرزفمم  تيير ليدييت ميين وييءا العييالم   ــالى المتشــامخ عل ــان المتع فيييءغ ل  .. لبن
 رؤدال ال هنة ورؤدال يدرا يغ المت برين 

 2:  13 - 17:  11ار "  (2:13-17:11)إر
 11ار  

 يا ارض يا ارض يا ارض اسمعي كلمة الرب. -17 
هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيما رجال ال ينجح في ايامه النه ال ينجح  -30 

 على كرسي داود و حاكما بعد في يهوذا. من نسله احد جالسا
 13ار  

 ويل للرعاة الذين يهلكون و يبددون غنم رعيتي يقول الرب. -2 
لذلك هكذا قال الرب اله اسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي انتم بددتم  -1 

 غنمي و طردتموها و لم تتعهدوها هانذا اعاقبكم على شر اعمالكم يقول الرب.
جمع بقية غنمي من جميع االراضي التي طردتها اليها و اردها الى و انا ا -3 

 مرابضها فتثمر و تكثر.
 و اقيم عليها رعاة يرعونها فال تخاف بعد و ال ترتعد و ال تفقد يقول الرب. -1 
ها ايام تاتي يقول الرب و اقيم لداود غصن بر فيملك ملك و ينجح و يجري  -1 

 حقا و عدال في االرض.
ايامه يخلص يهوذا و يسكن اسرائيل امنا و هذا هو اسمه الذي يدعونه به في  -2 

 " الرب برنا
بينميا ال يصـير عظيمـًا فـي أيامـه رمي اخ ليهيوءا الليا ن = اكتبوا هـذا الرجـل رجـاًل مـرذوالً 

 بقية اإلثنى ع ر صاروا عظمال 
غصـن بـر أقيم لـداود وءا لرؤدال  هنة يدرا يغ  وعن المديذ  = أنتم قد شتتم غنمي

ويو ليال. لييس إلديرا يغ فقيط بيغ ل يغ . فيملك ملك بار.. وفـي أيامـه يخلـص يهـوذا
 العالم، ووو ليس ف  العالم بغ ف  الق و  وف  الدمال 

 
,  2 - 1:  21) أر  

,  2و 3و 1:  10
 ( ,  31و  2:  12

 (.21-22:  22) زك
 )مقتطفات(

مقـاومين للحـق, وأوالدكـم الـذين  ثم قـال أرميـا لفحشـور إنكـم كنـتم زمانـًا مـع آبـائكم "
يأتون بعدكم هؤالء الذين يصـنعون خطيـة أشـر مـنكم, ألنهـم يثمنـون الـذي لـيس لـه 
ثمن, ويؤلمون الذي يشـفى األمـراض ويغفـر الـذنوب, ويأخـذون الثالثـين مـن الفضـة 
الــثمن الــذي عليــه شــارط بنــى إســرائيل, ويــدفعونها فــي حقــل الفــاخوري, كمــا أمرنــي 

قول سيأتي عليهم دينونة الهالك إلى األبـد, وعلـى أوالدهـم ألنهـم ألقـوا الرب, وهكذا أ
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 "  .قدوسمجدًا للثالوث ال دمًا زكيًا في الحكم.
الثالثين ثم نبوي عين . الذي ليس له ثمن ويؤلمون الذي يشفى األمراضألنهم يثمنون 

 فضة.
 23 - 2:  11اش "  (23-2:11)إش

 و يقلب وجهها و يبدد سكانها. هوذا الرب يخلي االرض و يفرغها -2 
و كما يكون الشعب هكذا الكاهن كما العبد هكذا سيده كما االمة هكذا سيدتها  -1 

 كما الشاري هكذا البائع كما المقرض هكذا المقترض و كما الدائن هكذا المديون.
 تفرغ االرض افراغا و تنهب نهبا الن الرب قد تكلم بهذا القول. -3 
 الرض حزنت ذبلت المسكونة حزن مرتفعو شعب االرض.ناحت ذبلت ا -1 
و االرض تدنست تحت سكانها النهم تعدوا الشرائع غيروا الفريضة نكثوا العهد  -1 

 االبدي.
لذلك لعنة اكلت االرض و عوقب الساكنون فيها لذلك احترق سكان االرض و  -2 

 بقي اناس قالئل.
 القلوب.ناح المسطار ذبلت الكرمة ان كل مسروري  -9 
 بطل فرح الدفوف انقطع ضجيج المبتهجين بطل فرح العود. -1 
 ال يشربون خمرا بالغناء يكون المسكر مرا لشاربيه. -7 
 دمرت قرية الخراب اغلق كل بيت عن الدخول. -20 
 صراخ على الخمر في االزقة غرب كل فرح انتفى سرور االرض. -22 
 اب ردما.الباقي في المدينة خراب و ضرب الب -21 
انه هكذا يكون في وسط االرض بين الشعوب كنفاضة زيتونة كالخصاصة اذا  -23 

 " انتهى القطاف
ألن .. اللعنــة تأكــل األرض.. هــوذا الــرب يفســد المســكونة ويخليهــا, ويقلــب وجههــا

 .سكانها أثموا
 حكمة سليمان

(21:1-11) 
 11 - 21:  1الحكمة " 
نا يقاوم اعمالنا و يقرعنا على مخالفتنا و لنكمن للصديق فانه ثقيل علي -21 

 للناموس و يفضح ذنوب سيرتنا.
 يزعم ان عنده علم اهلل و يسمي نفسه ابن الرب. -23 
 و قد صار لنا عذوال حتى على افكارنا. -21 
 بل منظره ثقيل علينا الن سيرته تخالف سيرة الناس و سبله تباين سبلهم. -21 
نب طرقنا مجانبة الرجس و يغبط موت الصديقين قد حسبنا كزيوف فهو يجا -22 
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 و يتباهى بان اهلل ابوه.
 فلننظر هل اقواله حق و لنختبر كيف تكون عاقبته. -29 
 فانه ان كان الصديق ابن اهلل فهو ينصره و ينقذه من ايدي مقاوميه. -21 
 فلنمتحنه بالشتم و العذاب حتى نعلم حلمه و نختبر صبره. -27 
 ليه باقبح ميتة فانه سيفتقد كما يزعم.و لنقض ع -10 
 هذا ما ارتاوه فضلوا الن شرهم اعماهم. -12 
فلــم يــدركوا اســرار اهلل و لــم يرجــوا جــزاء القداســة و لــم يعتبــروا ثــواب النفــوس  -11 

 " الطاهرة
ــا عيين مييؤامري اليهييود ع ييى المديييذ   ــا, يقــاوم أعمالن ــل علين ــه ثقي ــنكمن للصــديق فإن ل

اهلل, ويسمى نفسه إبـن اهلل. فلنمتحنـه بالشـتم والعـذاب. ولـنحكم ويزعم أن عنده علم 
 .عليه بأشنع ميتة

 2:  23 - 21:  21اي  " (2:23-21:21)أي
 21اي  

 يحل مناطق الملوك و يشد احقاءهم بوثاق. -21 
 يذهب بالكهنة اسرى و يقلب االقوياء. -27 
 يقطع كالم االمناء و ينزع ذوق الشيوخ. -10 
 هوانا على الشرفاء و يرخي منطقة االشداء.يلقي  -12 
 يكشف العمائق من الظالم و يخرج ظل الموت الى النور. -11 
 يكثر االمم ثم يبيدها يوسع لالمم ثم يجليها. -13 
 ينزع عقول رؤساء شعب االرض و يضلهم في تيه بال طريق. -11 
 يتلمسون في الظالم و ليس نور و يرنحهم مثل السكران. -11 

 23  اي
 "  هذا كله راته عيني سمعته اذني و فطنت به -2 

 عن ضالغ الرؤدال 
 21 - 22:  22زك  " (21-22:22)زك

 فنقض في ذلك اليوم و هكذا علم اذل الغنم المنتظرون لي انها كلمة الرب. -22 
فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي و اال فامتنعوا فوزنوا اجرتي  -21 

 الفضة.ثالثين من 
فقال لي الرب القها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به فاخذت  -23 

 الثالثين من الفضة و القيتها الى الفخاري في بيت الرب.
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 "  ثم قصفت عصاي االخرى حباال النقض االخاء بين يهوذا و اسرائيل -21 
 نبوي عما عم ر يهوءا .. فأخذت الثالثين من الفضة

 3: 1 - 22:  2مي "  (3:1-22:2)ميخا
 2مي  

كوني قرعاء و جزي من اجل بني تنعمك وسعي قرعتك كالنسر النهم قد  -22 
 انتفوا عنك.

 1مي  
ويل للمفتكرين بالبطل و الصانعين الشر على مضاجعهم في نور الصباح  -2 

 يفعلونه النه في قدرة يدهم.
خذونها و يظلمون الرجل و فانهم يشتهون الحقول و يغتصبونها و البيوت و يا -1 

 بيته و االنسان و ميراثه.
لذلك هكذا قال الرب هانذا افتكر على هذه العشيرة بشر ال تزيلون منـه اعنـاقكم  -3 

 "  و ال تسلكون بالتشامخ النه زمان رديء
فهيم  يفكرون بالظلم ويخترعون شرورًا علـى مضـاجعهم ثـم فـي نـور النهـار يتممونهـا

 ونسءوا الح م صباحاخ  حا موا المديذ ليالخ 
 1 - 2:  9مي  " (1-2:9)ميخا

ويل لي الني صرت كجنى الصيف كخصاصة القطاف ال عنقود لالكل و ال  -2 
 باكورة تينة اشتهتها نفسي.

قد باد التقي من االرض و ليس مستقيم بين الناس جميعهم يكمنون للدماء  -1 
 يصطادون بعضهم بعضا بشبكة.

مجتهدتان الرئيس طالب و القاضي بالهدية و الكبير متكلم  اليدان الى الشر -3 
 بهوى نفسه فيعكشونها.

احسنهم مثل العوسج و اعدلهم من سياج الشوك يوم مراقبيك عقابك قد جاء  -1 
 االن يكون ارتباكهم.

ال تاتمنوا صاحبا ال تثقوا بصديق احفظ ابواب فمك عن المضطجعة في  -1 
 حضنك.

ن باالب و البنت قائمة على امها و الكنة على حماتها و الن االبن مستهي -2 
 اعداء االنسان اهل بيته.

 و لكنني اراقب الرب اصبر الله خالصي يسمعني الهي. -9 
  ال تشمتي بي يا عدوتي اذا سقطت اقوم اذا جلست في الظلمة فالرب نور لي -1 
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إذا ســقطت ســأقوم ال يفــرح بــي أعــدائي فــإني نبييوي عيين لييرا  اليهييود  وعيين المديييذ: 
 فهءه نبوي عن موت المديذ وقيامتر أيضًا 

  
عظة ألبينا القديس 

 يوحنا ذهبي الفم
 + عظة ألبينا القديس يوحنا ذهبي الفم بركته المقدسة تكون معنا أمين." 

ميياءا نقييوغ ليهييا اإللييوي األحبييال عيين معصييية يهييوءا الييء  ديي م ديييده قيييغ لن واحييد ميين 
ءا اإلدييلريوطى مضييى يلييى رؤدييال ال هنيية وقيياغ لهييم ميياءا اإلثنييى ع يير الييء  وييو يهييو 

تريدون لن تعطيون  ولنيا لدي مر يليي م فدياوموه ع يى ثالثيين مين السضية  ييا لهيءا الجهيغ 
العظيييم  وبيياأللرى يييا لهييءه المحبيية العظيميية ل سضيية التيي  ويي  لصييغ ل ييغ ال ييرور  ألن 

في  ويوي الهيال   ألنير  يم وءا لما ا تهاه باع مع مر الصالذ وديده البار  فطوح بنسدر 
وييو رد ل حيي  الميياغ  فهييو مج بيية ل ييغ  يير ولردل ميين حيييغ ال ييياطين  فييالنسوس التيي  
يتديي ط ع يهييا يجعييغ لصييحابها ُيجنييون ولعيياخ بهييا  فييال يعرفييون ءواتهييم بييغ ويتعييامون عيين 
معرفية اآللييرين، ويرفضييون نيياموس الطبيعيية، وي ييون ق يبهم ف عييا  حييا را   لنظييروا  ييم ميين 

تهيييا محبيية السضييية ميين نسيييس يهييوءا  ألن دييييدنا يدييوع المدييييذ  ييان يلييياطبهم اليينعم ن ع
عالنيييية عييين ويييوغ الجحييييم ونعييييم م  يييوت الديييموات، ويعيييرف  يييغ واحيييد مقيييدار عيييءا  
اللطياي وي يرم  يغ المجاويدين لليال. نسوديهم  ف نليتم موعظية لبينيا القيديس يوحنيا فييم 

ن والييروح القييدس اإلليير الواحييد الييءو  الييء  لنييار عقولنييا وعيييون ق وبنييا بادييم اآل  واالبيي
 " ِمين 

 عن جحود يهوءا 
  

 البولس: 
 (1:1-13:2كو2)

 1:  1 - 13: 2كو 2 "
 2كو  2
 و لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة و لليونانيين جهالة. -13 
 و اما للمدعوين يهودا و يونانيين فبالمسيح قوة اهلل و حكمة اهلل. -11 
 اهلل احكم من الناس و ضعف اهلل اقوى من الناس. الن جهالة -11 
فانظروا دعوتكم ايها االخوة ان ليس كثيرون حكماء حسب الجسد ليس  -12 

 كثيرون اقوياء ليس كثيرون شرفاء.
بل اختار اهلل جهال العالم ليخزي الحكماء و اختار اهلل ضعفاء العالم ليخزي  -19 

 االقوياء.
 العالم و المزدرى و غير الموجود ليبطل الموجود.و اختار اهلل ادنياء  -11 
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 لكي ال يفتخر كل ذي جسد امامه. -17 
و منه انتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من اهلل و برا و قداسة و  -30 

 فداء.
 حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب. -32 

 1كو  2
بسمو الكالم او الحكمة مناديا لكم  و انا لما اتيت اليكم ايها االخوة اتيت ليس -2 

 بشهادة اهلل.
 الني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم اال يسوع المسيح و اياه مصلوبا. -1 
 و انا كنت عندكم في ضعف و خوف و رعدة كثيرة. -3 
و كالمي و كرازتي لم يكونا بكالم الحكمة االنسانية المقنع بل ببرهـان الـروح و  -1 

 "  القوة
ألني لم أعزم أن أعرف شيئًا بيـنكم إال يسـوع المسـيح .. بالمسيح مصلوباً  نحن نكرز

ياه مصلوباً  ف ميا  يان المدييذ يبيدو في   كالمي وكرازتي.. كانا ببرهان الروح والقـوة. واا
موقف ضعيف لمام الرؤدال، و ءا  ان بولس الردوغ  ول ن  ما  ان المدييذ في  قيوي 

  را ي بولس بقوي ينتصر ع ى الموت وع ى يب يس     انت 
  

 المزمور: 
(21:19, 

22:31,21,22) 

قام علّي شهود جور وعمـا ال )جملة(.  ألنه قام علّي شهود زور وكذب الظلم لذاته" 
 "  جازوني بدل الخير شرًا صارين علّي بأسنانهم الليلويا.)جملة(  أعلم سألوني

 ألنه قام علّي شهود زور جازوني بدل الخير شراً 
  

 (10-11:21+ يو 21:13-22:11+ لو 1-2:21+ مر 21-2:19)مت جيل:األنا
 21 - 2:  19مت " 
و لما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة و شيوخ الشعب على يسوع  -2 

 حتى يقتلوه.
 فاوثقوه و مضوا به و دفعوه الى بيالطس البنطي الوالي. -1 
دم و رد الثالثين من الفضة الى حينئذ لما راى يهوذا الذي اسلمه انه قد دين ن -3 

 رؤساء الكهنة و الشيوخ.
 قائال قد اخطات اذ سلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا انت ابصر. -1 
 فطرح الفضة في الهيكل و انصرف ثم مضى و خنق نفسه. -1 
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 فاخذ رؤساء الكهنة الفضة و قالوا ال يحل ان نلقيها في الخزانة النها ثمن دم. -2 
 وروا و اشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء.فتشا -9 
 لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم. -1 
حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل و اخذوا الثالثين من الفضة ثمن المثمن  -7 

 الذي ثمنوه من بني اسرائيل.
 و اعطوها عن حقل الفخاري كما امرني الرب. -20 
امام الوالي فساله الوالي قائال اانت ملك اليهود فقال له يسوع فوقف يسوع  -22 

 انت تقول.
 و بينما كان رؤساء الكهنة و الشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. -21 
 فقال له بيالطس اما تسمع كم يشهدون عليك. -23 
 "  فلم يجبه و ال عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا -21 
 

 1 - 2:  21مر " 
و للوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة و الشيوخ و الكتبة و المجمع كله  -2 

 فاوثقوا يسوع و مضوا به و اسلموه الى بيالطس.
 فساله بيالطس انت ملك اليهود فاجاب و قال له انت تقول. -1 
 و كان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. -3 
 ر كم يشهدون عليك.فساله بيالطس ايضا قائال اما تجيب بشيء انظ -1 
 "  فلم يجب يسوع ايضا بشيء حتى تعجب بيالطس -1 
 
 21:  13 - 22:  11لو  "

 11لو  
و لما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة و الكتبة و اصعدوه  -22 

 الى مجمعهم.
 قائلين ان كنت انت المسيح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم ال تصدقون. -29 
 ن سالت ال تجيبونني و ال تطلقونني.و ا -21 
 منذ االن يكون ابن االنسان جالسا عن يمين قوة اهلل. -27 
 فقال الجميع افانت ابن اهلل فقال لهم انتم تقولون اني انا هو. -90 
 فقالوا ما حاجتنا بعد الى شهادة الننا نحن سمعنا من فمه. -92 

 13لو  
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 بيالطس.فقام كل جمهورهم و جاءوا به الى  -2 
و ابتداوا يشتكون عليه قائلين اننا وجدنا هذا يفسد االمة و يمنع ان تعطى  -1 

 جزية لقيصر قائال انه هو مسيح ملك.
 فساله بيالطس قائال انت ملك اليهود فاجابه و قال انت تقول. -3 
 فقال بيالطس لرؤساء الكهنة و الجموع اني ال اجد علة في هذا االنسان. -1 
ا يشددون قائلين انه يهيج الشعب و هو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من فكانو  -1 

 الجليل الى هنا.
 فلما سمع بيالطس ذكر الجليل سال هل الرجل جليلي. -2 
و حين علم انه من سلطنة هيرودس ارسله الى هيرودس اذ كان هو ايضا  -9 

 تلك االيام في اورشليم.
جدا النه كان يريد من زمان طويل ان يراه  و اما هيرودس فلما راى يسوع فرح -1 

 لسماعه عنه اشياء كثيرة و ترجى ان يرى اية تصنع منه.
 و ساله بكالم كثير فلم يجبه بشيء. -7 
 و وقف رؤساء الكهنة و الكتبة يشتكون عليه باشتداد. -20 
فاحتقره هيرودس مع عسكره و استهزا به و البسه لباسا المعا و رده الى  -22 

 طس.بيال
فصار بيالطس و هيرودس صديقين مع بعضـهما فـي ذلـك اليـوم النهمـا كانـا  -21 

 "  من قبل في عداوة بينهما
 
 10 - 11:  21يو  "
ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا الى دار الوالية و كان صبح و لم يدخلوا هم  -11 

 الى دار الوالية لكي ال يتنجسوا فياكلون الفصح.
 ليهم و قال اية شكاية تقدمون على هذا االنسان.فخرج بيالطس ا -17 
 اجابوا و قالوا له لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه اليك. -30 
فقال لهم بيالطس خذوه انتم و احكموا عليه حسب ناموسكم فقال له اليهود  -32 

 ال يجوز لنا ان نقتل احدا.
 كان مزمعا ان يموت.ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا الى اية ميتة  -31 
ثم دخل بيالطس ايضا الى دار الوالية و دعا يسوع و قال له انت ملك  -33 

 اليهود.
 اجابه يسوع امن ذاتك تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني. -31 



 (ـوم الجمعة العظيمةيــ)  ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

211 

 

اجابه بيالطس العلي انا يهودي امتك و رؤساء الكهنة اسلموك الي ماذا  -31 
 فعلت.

ن هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم اجاب يسوع مملكتي ليست م -32 
 لكان خدامي يجاهدون لكي ال اسلم الى اليهود و لكن االن ليست مملكتي من هنا.

فقال له بيالطس افانت اذا ملك اجاب يسوع انت تقول اني ملك لهذا قد  -39 
ولدت انا و لهذا قد اتيت الى العالم الشهد للحق كل من هو من الحق يسمع 

 .صوتي
قال له بيالطس ما هو الحق و لما قال هذا خرج ايضا الى اليهود و قال لهم  -31 

 انا لست اجد فيه علة واحدة.
و لكم عادة ان اطلق لكم واحدا في الفصح افتريدون ان اطلق لكم ملك  -37 

 اليهود.
 "  فصرخوا ايضا جميعهم قائلين ليس هذا بل باراباس و كان باراباس لصا -10 

 المديذ لمام المجمع ولمام بيالطس  محا مة
  

 طرح باكر الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة:"  الطرح
با ر يوم الجمعة اجتمع رؤدال ال هنة معاخ وصنعوا الح م ع ى المل . ل   يد موه 

يلى بيالطس ليقت وه، فيهوءا لما نظر ما  ان ندم ع ى ما فع ر ولعاد السضة يلى 
: ينن  للقيت ل ح م دماخ ء ياخ فمضى ولنم نسدر وحده و مغ يثماخ رؤدال ال هنة قا الخ 

ع ى يثم ، فألء رؤدال ال هنة السضة وابتاعوا بها حقغ السالور  ل   ي مغ الء  قيغ 
من لجغ الثالثين من السضة ثمن الء  ، فأقاموا يدوع لمام بيالطس فدألر: لنت م  ؟ 

من لجغ المم  ة، فا ت وا ع ير  ثيراخ ف م  لنت ق ت لم ِلر للبر  لنا ولدت يا بيالطس
ُيج  المبار  ب  ل  لما تدمع وءه ال هادات ال ثيري ف م يستذ فمر ليقوغ   مة، 

فتعج  الوال  جداخ من لجغ صمتر وودوله،  يف يستذ الحمغ فاه الء  لتى ليحمغ 
اللروف، قد  لطايا العالم، وقد  هد ا عيال من لج ر قا الخ: ين مداينتر قد ارتسعت مثغ

 م ت اليوم وءه النبوي ف  لور  يم ف  ودط يدرا يغ، يب   ع ي  بنو  اليوم يا لور  يم 
 يا قات ة األنبيال، وءا ليس نب  ل نر يلر ودمر يمح  اآلثام 

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " مة  عظيم رحمتر )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رح

 
 رجوع للفهرس 
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 :الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة يوممن  الثالثةالساعة 
 النبوات:

 (27-2:11)تك
 27 - 2:  11تك  "
و حدث بعد هذه االمور انه قيل ليوسف هوذا ابوك مريض فاخذ معه ابنيه  -2 

 منسى و افرايم.
اسرائيل و جلس فاخبر يعقوب و قيل له هوذا ابنك يوسف قادم اليك فتشدد  -1 

 على السرير.
و قال يعقوب ليوسف اهلل القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في ارض  -3 

 كنعان و باركني.
و قال لي ها انا اجعلك مثمرا و اكثرك و اجعلك جمهورا من االمم و اعطي  -1 

 نسلك هذه االرض من بعدك ملكا ابديا.
بلما اتيت اليك الى مصر هما لي و االن ابناك المولودان لك في ارض مصر ق -1 

 افرايم و منسى كراوبين و شمعون يكونان لي.
و اما اوالدك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم اخويهم يسمون في  -2 

 نصيبهم.
و انا حين جئت من فدان ماتت عندي راحيل في ارض كنعان في الطريق اذ  -9 

دفنتها هناك في طريق افراتة التي هي بقيت مسافة من االرض حتى اتي الى افراتة ف
 بيت لحم.

 و راى اسرائيل ابني يوسف فقال من هذان. -1 
فقال يوسف البيه هما ابناي اللذان اعطاني اهلل ههنا فقال قدمهما الي  -7 

 الباركهما.
و اما عينا اسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة ال يقدر ان يبصر فقربهما  -20 

 و احتضنهما.اليه فقبلهما 
و قال اسرائيل ليوسف لم اكن اظن اني ارى وجهك و هوذا اهلل قد اراني  -22 

 نسلك ايضا.
 ثم اخرجهما يوسف من بين ركبتيه و سجد امام وجهه الى االرض. -21 
و اخذ يوسف االثنين افرايم بيمينه عن يسار اسرائيل و منسى بيساره عن  -23 

 يمين اسرائيل و قربهما اليه.
فمد اسرائيل يمينه و وضعها على راس افرايم و هو الصغير و يساره على  -21 

 راس منسى وضع يديه بفطنة فان منسى كان البكر.
و بارك يوسف و قال اهلل الذي سار امامه ابواي ابراهيم و اسحق اهلل الذي  -21 
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 رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم.
لغالمين و ليدع عليهما اسمي و المالك الذي خلصني من كل شر يبارك ا -22 

 اسم ابوي ابراهيم و اسحق و ليكثرا كثيرا في االرض.
فلما راى يوسف ان اباه وضع يده اليمنى على راس افرايم ساء ذلك في  -29 

 عينيه فامسك بيد ابيه لينقلها عن راس افرايم الى راس منسى.
ر ضع يمينك على و قال يوسف البيه ليس هكذا يا ابي الن هذا هو البك -21 

 راسه.
فــابى ابــوه و قــال علمــت يــا ابنــي علمــت هــو ايضــا يكــون شــعبا و هــو ايضــا  -27 

 "  يصير كبيرا و لكن اخاه الصغير يكون اكبر منه و نسله يكون جمهورا من االمم
يعقييو  يبييار  يبنيي  يودييف بوضييع يدييير ع ييى عالميية صيي ي  فبالصيي ي  تمييت البر يية  

 م الحمغ وو ءا يعمغ ال اون عند تقدي
 7 - 1:  10اش  " (7-1:10)إش

اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين العرف ان اغيث المعيي بكلمة يوقظ كل  -1 
 صباح يوقظ لي اذنا السمع كالمتعلمين.

 السيد الرب فتح لي اذنا و انا لم اعاند الى الوراء لم ارتد. -1 
 ر عن العار و البصق.بذلت ظهري للضاربين و خدي للناتفين وجهي لم است -2 
و السيد الرب يعينني لذلك ال اخجل لذلك جعلت وجهي كالصوان و عرفت اني  -9 

 ال اخزى.
قريب هو الذي يبررني من يخاصمني لنتواقف من هو صاحب دعوى معي  -1 

 ليتقدم الي.
هوذا السـيد الـرب يعيننـي مـن هـو الـذي يحكـم علـي هـوذا كلهـم كـالثوب يبلـون  -7 

 "  ياكلهم العث
 .لكنني جعلت وجهي كالصخرة الصلبةالمديذ يحتمغ  غ اآلالم بثبات 

 21 - 7:  3اش  " (21-7:3)إش
نظر وجوههم يشهد عليهم و هم يخبرون بخطيتهم كسدوم ال يخفونها ويل  -7 

 لنفوسهم النهم يصنعون النفسهم شرا.
 قولوا للصديق خير النهم ياكلون ثمر افعالهم. -20 
 ر شر الن مجازاة يديه تعمل به.ويل للشري -22 
شعبي ظالموه اوالد و نساء يتسلطن عليه يا شعبي مرشدوك مضلون و  -21 

 يبلعون طريق مسالكك.



 (ـوم الجمعة العظيمةيــ)  ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

213 

 

 قد انتصب الرب للمخاصمة و هو قائم لدينونة الشعوب. -23 
الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه و رؤسائهم و انتم قد اكلتم الكرم  -21 

 يوتكم.سلب البائس في ب
   ما لكم تسحقون شعبي و تطحنون وجوه البائسين يقول السيد رب الجنود -21 

الويييغ ل يهييود المتييآمرين الييءين ضيي  وا  ييعبهم ليضيياخ فوقعييت الييويالت ع يييهم لييءل  يقييوغ 
 .ما بالكم تظلمون شعبيلهم 

 9 - 2:  23اش  " (9-2:23)إش
بهي بمالبسه المتعظم بكثرة من ذا االتي من ادوم بثياب حمر من بصرة هذا ال -2 

 قوته انا المتكلم بالبر العظيم للخالص.
 ما بال لباسك محمر و ثيابك كدائس المعصرة. -1 
قد دست المعصرة وحدي و من الشعوب لم يكن معي احد فدستهم بغضبي و  -3 

 وطئتهم بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل مالبسي.
 نة مفديي قد اتت.الن يوم النقمة في قلبي و س -1 
فنظرت و لم يكن معين و تحيرت اذ لم يكن عاضد فخلصت لي ذراعي و  -1 

 غيظي عضدني.
 فدست شعوبا بغضبي و اسكرتهم بغيظي و اجريت على االرض عصيرهم. -2 
احسانات الرب اذكر تسابيح الرب حسب كل ما كافانا به الـرب و الخيـر العظـيم  -9 

 "  ه حسب مراحمه و حسب كثرة احساناتهلبيت اسرائيل الذي كافاهم ب
إني وعن ورو  التالميء وقت الص ي   . ثيابه حمرعن المديذ الء  غطتر الدمال  

 .دستها وحدي
 20 - 1:  7عا  " (20 - 1:  7عا )

و السيد رب الجنود الذي يمس االرض فتذوب و ينوح الساكنون فيها و تطمو  -1 
 كلها كنهر و تنضب كنيل مصر.

الذي بنى في السماء عالليه و اسس على االرض قبته الذي يدعو مياه البحر  -2 
 و يصبها على وجه االرض يهوه اسمه.

الستم لي كبني الكوشيين يا بني اسرائيل يقول الرب الم اصعد اسرائيل من  -9 
 ارض مصر و الفلسطينيين من كفتور و االراميين من قير.

ملكة الخاطئة و ابيدها عن وجه االرض غير هوذا عينا السيد الرب على الم -1 
 اني ال ابيد بيت يعقوب تماما يقول الرب.

النه هانذا امر فاغربل بيت اسرائيل بين جميع االمم كما يغربل في الغربال و  -7 
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 حبة ال تقع الى االرض.
 "  بالسيف يموت كل خاطئي شعبي القائلين ال يقترب الشر و ال ياتي بيننا -20 

  يهود األ رار ضربات ل
 20:  30 - 12:  17اي  " (20:30-12:17)أي

 17اي  
 لي سمعوا و انتظروا و نصتوا عند مشورتي. -12 
 بعد كالمي لم يثنوا و قولي قطر عليهم. -11 
 و انتظروني مثل المطر و فغروا افواههم كما للمطر المتاخر. -13 
 وا.ان ضحكت عليهم لم يصدقوا و نور وجهي لم يعبس -11 
كنت اختار طريقهم و اجلس راسا و اسكن كملك في جيش كمن يعزي  -11 

 النائحين.
 30اي  

و اما االن فقد ضحك علي اصاغري اياما الذين كنت استنكف من ان اجعل  -2 
 اباءهم مع كالب غنمي.

 قوة ايديهم ايضا ما هي لي فيهم عجزت الشيخوخة. -1 
اليابسة التي هي منذ امس خراب و  في العوز و المحل مهزولون عارقون -3 

 خربة.
 الذين يقطفون المالح عند الشيح و اصول الرتم خبزهم. -1 
 من الوسط يطردون يصيحون عليهم كما على لص. -1 
 للسكن في اودية مرعبة و ثقب التراب و الصخور. -2 
 بين الشيح ينهقون تحت العوسج ينكبون. -9 
 بال اسم سيطوا من االرض. ابناء الحماقة بل ابناء اناس -1 
 اما االن فصرت اغنيتهم و اصبحت لهم مثال. -7 
 "  يكرهونني يبتعدون عني و امام وجهي لم يمسكوا عن البسق -20 

ــد مشــورتيليييو  ي ييت   ميين ِالميير التيي  ويي  رميي  آلالم المديييذ ويقييوغ  = ســكتوا عن
ا اآلن فقــد هــزأ بــي أمــلوم يوا تعيياليم المديييذ ومعج اتير  بييغ ضييربر عبيد ر يييس ال هنيية  

 .أصاغر الناس. أبغضوني. ولم يوقروني وبصقوا في وجهي
  

+ عظة ألبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولى رئيس أساقفة اإلسكندرية بركته  " عظة ألبينا القديس 



 (ـوم الجمعة العظيمةيــ)  ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

215 

 

األنبا أثناسيوس 
 الرسولى

 المقدسة تكون معنا آمين.
لم يل قنا نحن اللطاي مثغ ِدم ويصييرنا ألن المديذ جال بءاتر ولمحبتر مات عنا ألنر 

ب راخ فقط بغ لما لو  نا لنسدنا باللطية جال وتألم عنا ولحيانا بمحبتر ألنر قد جيال يلينيا 
 طبي  مع ناخ لنا ءاتر ألنر لم يأت  لنا  مرضى بغ  موتى بهءا لم ي سنا نحن المرضى 

طاتر  لهءا مات المدييذ الير  بغ لقامنا نحن األموات الءين ابت عنا الموت فس نا من ربا
عنا ل   نحيا معر يلى األبد ألنر ين لم ي ن الير  قيد  يار  الب يرية في  ِالمهيا ف ييف 
يل ييي. اإلنديييان ألن الميييوت ديييقط تحيييت لقيييدام المدييييذ وانهييي م وويييو مديييبى مضيييطر  
والجحيم ميع قوتير رجيع يليى ل يف لميا ديمع صيوت الير  ينيادى األنسيس قيا الخ: للرجيوا 

ا لب ر م بالحياي ألن  لنا وو المديذ ابن اهلل األبد   ف نلتم موعظة لبينيا من وثاق م لن
القييديس األنبييا لثناديييوس الردييولى الييء  لنييار عقولنييا وعيييون ق وبنييا بادييم اآل  واالبيين 

 " والروح القدس اإللر الواحد ِمين 
 المديذ لمحبتر مات عنا لي سينا ويعطينا قيامة من األموات 

  
 21 - 23: 1كو   " البولس: 

و اذ كنتم امواتا في الخطايا و غلف جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع  -23 
 الخطايا.

اذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا و قد رفعه من  -21 
 الوسط مسمرا اياه بالصليب.

 " اذ جرد الرياسات و السالطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه -21 
 وجرد الرياسات والسلطات.. وفضحهم بهالص ي  ف  لنر ل صنا من لطايانا عمغ 

  
 المزمور: 

(29:31,22:11) 
أما أنا فمستعد للسياط ووجعي مقابلي في كل حين )جملـه( قـد أحاطـت بـي كـالب   "

 " كثيرة وزمرة من األشرار أحدقت بي الليلويا.
 مرة من األشرارأحاطت بي كالب كثيرة وز .. أما أنا فمستعد للسياط

  
 (21-2:27+ يو 11-23:13+ لو 11-2:21+ مر 12-21:19)مت األناجيل:

 12 - 21:  19مت  "
 و كان الوالي معتادا في العيد ان يطلق للجمع اسيرا واحدا من ارادوه. -21 
 و كان لهم حينئذ اسير مشهور يسمى باراباس. -22 
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يدون ان اطلق لكم باراباس ام ففيما هم مجتمعون قال لهم بيالطس من تر  -29 
 يسوع الذي يدعى المسيح.

 النه علم انهم اسلموه حسدا. -21 
و اذ كان جالسا على كرسي الوالية ارسلت اليه امراته قائلة اياك و ذلك البار  -27 

 الني تالمت اليوم كثيرا في حلم من اجله.
بوا باراباس و و لكن رؤساء الكهنة و الشيوخ حرضوا الجموع على ان يطل -10 

 يهلكوا يسوع.
فاجاب الوالي و قال لهم من من االثنين تريدون ان اطلق لكم فقالوا  -12 

 باراباس.
قال لهم بيالطس فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح قال له الجميع  -11 

 ليصلب.
 فقال الوالي و اي شر عمل فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب. -13 
بيالطس انه ال ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب اخذ ماء و غسل  فلما راى -11 

 يديه قدام الجمع قائال اني بريء من دم هذا البار ابصروا انتم.
 فاجاب جميع الشعب و قالوا دمه علينا و على اوالدنا. -11 
 "  حينئذ اطلق لهم باراباس و اما يسوع فجلده و اسلمه ليصلب -12 
 
 11 - 2:  21مر  "
 و كان يطلق لهم في كل عيد اسيرا واحدا من طلبوه. -2 
 و كان المسمى باراباس موثقا مع رفقائه في الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتال. -9 
 فصرخ الجمع و ابتداوا يطلبون ان يفعل كما كان دائما يفعل لهم. -1 
 فاجابهم بيالطس قائال اتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود. -7 
 ه عرف ان رؤساء الكهنة كانوا قد اسلموه حسدا.الن -20 
 فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس. -22 
فاجاب بيالطس ايضا و قال لهم فماذا تريدون ان افعل بالذي تدعونه ملك  -21 

 اليهود.
 فصرخوا ايضا اصلبه. -23 
 اصلبه. فقال لهم بيالطس و اي شر عمل فازدادوا جدا صراخا -21 
فبيالطس اذ كان يريد ان يعمل للجمع ما يرضيهم اطلق لهم باراباس و اسلم  -21 

 يسوع بعدما جلده ليصلب.
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 فمضى به العسكر الى داخل الدار التي هي دار الوالية و جمعوا كل الكتيبة. -22 
 و البسوه ارجوانا و ضفروا اكليال من شوك و وضعوه عليه. -29 
 ون عليه قائلين السالم يا ملك اليهود.و ابتداوا يسلم -21 
و كانوا يضربونه على راسه بقصبة و يبصقون عليه ثم يسجدون له جاثين  -27 

 على ركبهم.
و بعدما استهزاوا به نزعوا عنه االرجوان و البسوه ثيابه ثم خرجوا به  -10 

 ليصلبوه.
اني ابو فسخروا رجال مجتازا كان اتيا من الحقل و هو سمعان القيرو  -12 

 الكسندرس و روفس ليحمل صليبه.
 و جاءوا به الى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة. -11 
 و اعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل. -13 
 و لما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا ياخذ كل واحد. -11 
 "  و كانت الساعة الثالثة فصلبوه -11 
 
 11 - 23:  13لو  "
 فدعا بيالطس رؤساء الكهنة و العظماء و الشعب. -23 
و قال لهم قد قدمتم الي هذا االنسان كمن يفسد الشعب و ها انا قد فحصت  -21 

 قدامكم و لم اجد في هذا االنسان علة مما تشتكون به عليه.
و ال هيرودس ايضا الني ارسلتكم اليه و ها ال شيء يستحق الموت صنع  -21 

 منه.
 انا اؤدبه و اطلقه.ف -22 
 و كان مضطرا ان يطلق لهم كل عيد واحدا. -29 
 فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا و اطلق لنا باراباس. -21 
 و ذاك كان قد طرح في السجن الجل فتنة حدثت في المدينة و قتل. -27 
 فناداهم ايضا بيالطس و هو يريد ان يطلق يسوع. -10 
 لبه.فصرخوا قائلين اصلبه اص -12 
فقال لهم ثالثة فاي شر عمل هذا اني لم اجد فيه علة للموت فانا اؤدبه و  -11 

 اطلقه.
فكانوا يلجون باصوات عظيمة طالبين ان يصلب فقويت اصواتهم و اصوات  -13 

 رؤساء الكهنة.
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 فحكم بيالطس ان تكون طلبتهم. -11 
بوه و اسلم يسوع فاطلق لهم الذي طرح في السجن الجل فتنة و قتل الذي طل -11 

 "  لمشيئتهم
 
 21 - 2:  27يو  "
 فحينئذ اخذ بيالطس يسوع و جلده. -2 
 و ضفر العسكر اكليال من شوك و وضعوه على راسه و البسوه ثوب ارجوان. -1 
 و كانوا يقولون السالم يا ملك اليهود و كانوا يلطمونه. -3 
اليكم لتعلموا اني لست  فخرج بيالطس ايضا خارجا و قال لهم ها انا اخرجه -1 

 اجد فيه علة واحدة.
فخرج يسوع خارجا و هو حامل اكليل الشوك و ثوب االرجوان فقال لهم  -1 

 بيالطس هوذا االنسان.
فلما راه رؤساء الكهنة و الخدام صرخوا قائلين اصلبه اصلبه قال لهم بيالطس  -2 

 خذوه انتم و اصلبوه الني لست اجد فيه علة.
ليهود لنا ناموس و حسب ناموسنا يجب ان يموت النه جعل نفسه ابن اجابه ا -9 

 اهلل.
 فلما سمع بيالطس هذا القول ازداد خوفا. -1 
فدخل ايضا الى دار الوالية و قال ليسوع من اين انت و اما يسوع فلم يعطه  -7 

 جوابا.
انا فقال له بيالطس اما تكلمني الست تعلم ان لي سلطانا ان اصلبك و سلط -20 

 ان اطلقك.
اجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق  -22 

 لذلك الذي اسلمني اليك له خطية اعظم.
من هذا الوقت كـان بـيالطس يطلـب ان يطلقـه و لكـن اليهـود كـانوا يصـرخون  -21 

 "  قائلين ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر
صييرار اليهييود ع ييى صيي بر  محا ميية يدييوع المدنييية لمييام بيييالطس، وتبر يير بيييالطس ليير وا 

 وتبر ة باراباس 
  

 طرح الساعة الثالثة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة:"  الطرح
لنا متحير مع وءا النب  ءو الصوت العظيم ي عيال النب ، الء  دبم فنظر بالدر 
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ال  مة فقاغ: من وو وءا اآلت  من لدوم وثيابر حمر من  آلالم المل . الت  هلل
بوصار البداخ ح ة بهية و ءا ولبادر من الدم األحمر  من يصعد من المعصري م طخ 

بدم عنقودوا، حقاخ بالحقيقة وو  الم وءا النب  الء  لظهر وءا قبغ وءه األيام، 
لقديم الء  ألبينا ِدم لوغ بالحقيقة وو   مة اإللر مل صنا يدوع  التدبير لبس الجدد ا

الل قة وصارت الالووتية الع وية متحدي بالب رية بوير ادتحالة بما ال يدر ، و  الح ة 
الت  ال تتوير المتحدي مع اإللر ال  مة وص  غضبر ع ى العبرانيين ودادهم ف  
معصري غضبر، ورحمتر وبره لعطاوما لامم الءين صنعهم لر  عباخ جديداخ، فأما 

 يغ ف ن البالدي ادتولت ع ير يلى االنقضال يدرا 
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 
 
 
 

 :الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة يوممن  السادسةالساعة 
 النبوات:

 (7-2:12)عد
 7 - 2:  12عد " 
و لما سمع الكنعاني ملك عراد الساكن في الجنوب ان اسرائيل جاء في طريق  -2 

 اتاريم حارب اسرائيل و سبى منهم سبيا.
 فنذر اسرائيل نذرا للرب و قال ان دفعت هؤالء القوم الى يدي احرم مدنهم. -1 
فسمع الرب لقول اسرائيل و دفع الكنعانيين فحرموهم و مدنهم فدعي اسم  -3 

 المكان حرمة.
و ارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بارض ادوم فضاقت  -1 

 نفس الشعب في الطريق.
و تكلم الشعب على اهلل و على موسى قائلين لماذا اصعدتمانا من مصر  -1 

 لنموت في البرية النه ال خبز و ال ماء و قد كرهت انفسنا الطعام السخيف.
شعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون فارسل الرب على ال -2 

 من اسرائيل.
فاتى الشعب الى موسى و قالوا قد اخطانا اذ تكلمنا على الرب و عليك فصل  -9 

 الى الرب ليرفع عنا الحيات فصلى موسى الجل الشعب.
فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة و ضعها على راية فكل من لدغ و  -1 

 يحيا.نظر اليها 

 رجوع للفهرس
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فصــنع موســى حيــة مــن نحــاس و وضــعها علــى الرايــة فكــان متــى لــدغت حيــة  -7 
 "  انسانا و نظر الى حية النحاس يحيا

 الحية النحادية رم  ل مديذ المص و  الء  لنقءنا من يب يس )الحيات القات ة(
 21 - 9:  13اش  " (21-9:13)إش

الذبح و كنعجة صامتة امام ظلم اما هو فتذلل و لم يفتح فاه كشاة تساق الى  -9 
 جازيها فلم يفتح فاه.

من الضغطة و من الدينونة اخذ و في جيله من كان يظن انه قطع من ارض  -1 
 االحياء انه ضرب من اجل ذنب شعبي.

و جعل مع االشرار قبره و مع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما و لم يكن  -7 
 في فمه غش.

حقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة اثم يرى نسال تطول اما الرب فسر بان يس -20 
 ايامه و مسرة الرب بيده تنجح.

من تعب نفسه يرى و يشبع و عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين و اثامهم  -22 
 هو يحملها.

لذلك اقسم لـه بـين االعـزاء و مـع العظمـاء يقسـم غنيمـة مـن اجـل انـه سـكب  -21 
 "  حمل خطية كثيرين و شفع في المذنبين للموت نفسه و احصي مع اثمة و هو

 نبوي واضحة عن ِالم المديذ 
 20: 23 - 1:  21اش "  (20:23-1:21)إش

 21اش  
هوذا اهلل خالصي فاطمئن و ال ارتعب الن ياه يهوه قوتي و ترنيمتي و قد  -1 

 صار لي خالصا.
 فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخالص. -3 
ليوم احمدوا الرب ادعوا باسمه عرفوا بين الشعوب بافعاله و تقولون في ذلك ا -1 

 ذكروا بان اسمه قد تعالى.
 رنموا للرب النه قد صنع مفتخرا ليكن هذا معروفا في كل االرض. -1 
 صوتي و اهتفي يا ساكنة صهيون الن قدوس اسرائيل عظيم في وسطك. -2 

 23اش  
 وحي من جهة بابل راه اشعياء بن اموص. -2 
 اقيموا راية على جبل اقرع ارفعوا صوتا اليهم اشيروا باليد ليدخلوا ابواب العتاة. -1 
 انا اوصيت مقدسي و دعوت ابطالي الجل غضبي مفتخري عظمتي. -3 
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صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين صوت ضجيج ممالك امم مجتمعة  -1 
 رب الجنود يعرض جيش الحرب.

صى السماوات الرب و ادوات سخطه ليخرب كل ياتون من ارض بعيدة من اق -1 
 االرض.

 ولولوا الن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء. -2 
 لذلك ترتخي كل االيادي و يذوب كل قلب انسان. -9 
فيرتاعون تاخذهم اوجاع و مخاض يتلوون كوالدة يبهتون بعضهم الى بعض  -1 

 وجوههم وجوه لهيب.
رب قادم قاسيا بسخط و حمو غضب ليجعل االرض خرابا و يبيد هوذا يوم ال -7 

 منها خطاتها.
فان نجوم السماوات و جبابرتها ال تبرز نورهـا تظلـم الشـمس عنـد طلوعهـا و  -20 

 "  القمر ال يلمع بضوءه
المدييذ ل صينا بالصي ي   ول ين الوييغ ل يهيود اليءين دبيروا ميؤامري = هـوذا اهلل خالصـي

يـــأتوا ويجتمعـــوا..  ألنـــي أنـــا الـــذي أمـــرت أن)الروميييان(  ؤســـاءإفتحـــوا للر الصييي ي   
ـــوا غضـــبي ل  دييييؤمن األميييم  فيفرحـــون ويعيـــدون معـــاً ل ييين  وســـتأتي الجبـــابرة ليكمل

 والرومان بالمديذ وديسرحون مع المؤمنين من اليهود 
 21 - 7:  1عا  " (21-7:1)عا

ي الظهر و اقتم و يكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب اني اغيب الشمس ف -7 
 االرض في يوم نور.

و احول اعيادكم نوحا و جميع اغانيكم مراثي و اصعد على كل االحقاء  -20 
 مسحا و على كل راس قرعة و اجعلها كمناحة الوحيد و اخرها يوما مرا.

هوذا ايام تاتي يقول السيد الرب ارسل جوعا في االرض ال جوعا للخبز و ال  -22 
 تماع كلمات الرب.عطشا للماء بل الس

فيجولــون مــن بحــر الــى بحــر و مــن الشــمال الــى المشــرق يتطوحــون ليطلبــوا  -21 
 "  كلمة الرب فال يجدونها

تغيــب الشــمس وقــت الظهيــرة ويظلــم النــور علــى األرض فــي النهــار. أحــول أعيــادكم 
 و غ وءا حد   نوحًا.. أرسل جوعًا على األرض

  
 21 - 21:  2غل  " البولس: 



 (ـوم الجمعة العظيمةيــ)  ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

222 

 

و اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر اال بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به  -21  (21-21:2)غل
 قد صلب العالم لي و انا للعالم.

النه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا و ال الغرلة بل الخليقة  -21 
 الجديدة.

ل فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سالم و رحمة و على اسرائي -22 
 اهلل.

في ما بعد ال يجلب احد علي اتعابا الني حامل في جسدي سمات الرب  -29 
 يسوع.

 "  نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم ايها االخوة امين -21 
    يعتبره ميتاخ بولس يستلر بالص ي ، بغ ص   نسدر ل عالم وص   العالم لنسدر

  
 المزمور: 

(27:31  + 
22:12,29,1,7) 

نا الحبيب مثل ميت مرذول وجعلوا مسامير في جسدي فال تهملني يا رفضوني أ "
لهي    )جملة(.ربي واا

ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظـامي, اقتسـموا ثيـابي بيـنهم وعلـى لباسـي اقترعـوا, 
تكلمــوا بشــفاههم وحركــوا رؤوســهم وقــالوا إن كــان آمــن واتكــل علــى الــرب فليخلصــه 

 "  ولينجيه إن كان أراده الليلويا.
 نبوي  ام ة عما حد  ل مديذ ع ى الص ي  

  
 (19-23:27+ يو 11-12:13+ لو 33-12:21+ مر 11-19:19)مت األناجيل:

 11 - 19:  19مت  " 
 فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الوالية و جمعوا عليه كل الكتيبة. -19 
 فعروه و البسوه رداء قرمزيا. -11 
وه على راسه و قصبة في يمينه و كانوا و ضفروا اكليال من شوك و وضع -17 

 يجثون قدامه و يستهزئون به قائلين السالم يا ملك اليهود.
 و بصقوا عليه و اخذوا القصبة و ضربوه على راسه. -30 
 و بعدما استهزئوا به نزعوا عنه الرداء و البسوه ثيابه و مضوا به للصلب. -32 
نيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل و فيما هم خارجون وجدوا انسانا قيروا -31 

 صليبه.
 و لما اتوا الى موضع يقال له جلجثة و هو المسمى موضع الجمجمة. -33 
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 اعطوه خال ممزوجا بمرارة ليشرب و لما ذاق لم يرد ان يشرب. -31 
و لما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا  -31 

 اسي القوا قرعة.ثيابي بينهم و على لب
 ثم جلسوا يحرسونه هناك. -32 
 و جعلوا فوق راسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود. -39 
 حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين و واحد عن اليسار. -31 
 و كان المجتازون يجدفون عليه و هم يهزون رؤوسهم. -37 
يام خلص نفسك ان كنت ابن اهلل قائلين يا ناقض الهيكل و بانيه في ثالثة ا -10 

 فانزل عن الصليب.
 و كذلك رؤساء الكهنة ايضا و هم يستهزئون مع الكتبة و الشيوخ قالوا. -12 
خلص اخرين و اما نفسه فما يقدر ان يخلصها ان كان هو ملك اسرائيل  -11 

 فلينزل االن عن الصليب فنؤمن به.
 ده النه قال انا ابن اهلل.قد اتكل على اهلل فلينقذه االن ان ارا -13 
 و بذلك ايضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. -11 
 " و من الساعة السادسة كانت ظلمة على كل االرض الى الساعة التاسعة -11 
 
 33 - 12:  21مر  "
 و كان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود. -12 
 ره.و صلبوا معه لصين واحد عن يمينه و اخر عن يسا -19 
 فتم الكتاب القائل و احصي مع اثمة. -11 
و كان المجتازون يجدفون عليه و هم يهزون رؤوسهم قائلين اه يا ناقض  -17 

 الهيكل و بانيه في ثالثة ايام.
 خلص نفسك و انزل عن الصليب. -30 
و كذلك رؤساء الكهنة و هم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا خلص  -32 

 نفسه فما يقدر ان يخلصها.اخرين و اما 
لينزل االن المسيح ملك اسرائيل عن الصليب لنرى و نؤمن و اللذان صلبا  -31 

 معه كانا يعيرانه.
و لمــا كانــت الســاعة السادســة كانــت ظلمــة علــى االرض كلهــا الــى الســاعة  -33 

 " التاسعة
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 11 - 12:  13لو  "
كان اتيا من الحقل و وضعوا و لما مضوا به امسكوا سمعان رجال قيروانيا  -12 

 عليه الصليب ليحمله خلف يسوع.
و تبعه جمهور كثير من الشعب و النساء اللواتي كن يلطمن ايضا و ينحن  -19 

 عليه.
فالتفت اليهن يسوع و قال يا بنات اورشليم ال تبكين علي بل ابكين على  -11 

 انفسكن و على اوالدكن.
فيها طوبى للعواقر و البطون التي لم تلد و النه هوذا ايام تاتي يقولون  -17 

 الثدي التي لم ترضع.
 حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا و لالكام غطينا. -30 
 النه ان كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس. -32 
 و جاءوا ايضا باثنين اخرين مذنبين ليقتال معه. -31 
ى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين و لما مضوا به ال -33 

 واحدا عن يمينه و االخر عن يساره.
فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم النهم ال يعلمون ماذا يفعلون و اذ اقتسموا  -31 

 ثيابه اقترعوا عليها.
و كان الشعب واقفين ينظرون و الرؤساء ايضا معهم يسخرون به قائلين  -31 

 يخلص نفسه ان كان هو المسيح مختار اهلل.خلص اخرين فل
 و الجند ايضا استهزاوا به و هم ياتون و يقدمون له خال. -32 
 قائلين ان كنت انت ملك اليهود فخلص نفسك. -39 
و كان عنوان مكتوب فوقه باحرف يونانية و رومانية و عبرانية هذا هو ملك  -31 

 اليهود.
قين يجدف عليه قائال ان كنت انت المسيح و كان واحد من المذنبين المعل -37 

 فخلص نفسك و ايانا.
فاجاب االخر و انتهره قائال اوال انت تخاف اهلل اذ انت تحت هذا الحكم  -10 

 بعينه.
اما نحن فبعدل الننا ننال استحقاق ما فعلنا و اما هذا فلم يفعل شيئا ليس  -12 

 في محله.
 ئت في ملكوتك.ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى ج -11 
 فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس. -13 
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و كــان نحــو الســاعة السادســة فكانــت ظلمــة علــى االرض كلهــا الــى الســاعة  -11 
 " التاسعة

 
 
 19 - 23:  27يو  "
فلما سمع بيالطس هذا القول اخرج يسوع و جلس على كرسي الوالية في  -23 

 الط و بالعبرانية جباثا.موضع يقال له الب
 و كان استعداد الفصح و نحو الساعة السادسة فقال لليهود هوذا ملككم. -21 
فصرخوا خذه خذه اصلبه قال لهم بيالطس ااصلب ملككم اجاب رؤساء  -21 

 الكهنة ليس لنا ملك اال قيصر.
 فحينئذ اسلمه اليهم ليصلب فاخذوا يسوع و مضوا به. -22 
امل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة و يقال فخرج و هو ح -29 

 له بالعبرانية جلجثة.
حيث صلبوه و صلبوا اثنين اخرين معه من هنا و من هنا و يسوع في  -21 

 الوسط.
و كتب بيالطس عنوانا و وضعه على الصليب و كان مكتوبا يسوع الناصري  -27 

 ملك اليهود.
من اليهود الن المكان الذي صلب فيه يسوع كان  فقرا هذا العنوان كثيرون -10 

 قريبا من المدينة و كان مكتوبا بالعبرانية و اليونانية و الالتينية.
فقال رؤساء كهنة اليهود لبيالطس ال تكتب ملك اليهود بل ان ذاك قال انا  -12 

 ملك اليهود.
 اجاب بيالطس ما كتبت قد كتبت. -11 
قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه و جعلوها اربعة اقسام  ثم ان العسكر لما كانوا -13 

لكل عسكري قسما و اخذوا القميص ايضا و كان القميص بغير خياطة منسوجا كله 
 من فوق.

فقال بعضهم لبعض ال نشقه بل نقترع عليه لمن يكون ليتم الكتاب القائل  -11 
 اقتسموا ثيابي بينهم و على لباسي القوا قرعة هذا فعله العسكر.

و كانت واقفات عند صليب يسوع امه و اخت امه مريم زوجة كلوبا و مريم  -11 
 المجدلية.

فلما راى يسوع امه و التلميذ الذي كان يحبه واقفا قال المه يا امراة هوذا  -12 
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 ابنك.
 " ثم قال للتلميذ هوذا امك و من تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته -19 

 وع ى الص ي  حتى حدو  الظ مة ع ى األرض )عاموس( ِالم المديذ قبغ الص ي 
  

 طرح الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة: " الطرح
يا جميع الد ان بأور  يم تعالوا لبصروا وءا المنظر ف نهم ع قوا يدوع ابن داود ع ى 

 يغ  و  ع ى رلدر ل بة الص ي  وللبدوه ثوباخ لحمر من لباس الم و  والرؤدال وا  
م ين الدموات بحدن النجوم، مؤدس األرض بروح فير وم ينها بحدن األ وار، جع وا 
ف  يمينر قصبة ح يم مع م  ات ، وحم وا ص يبر ل سر  م   غال  ف  الحر  ف ما 

رلينا الندوي اآلتيات يلى عيد السصذ انتحبن وب ين ع ى ما  ان فالتست يليهن و  مهن 
 غ بنات لور  يم ال تب ين ع ى  بغ ع ى ءوات ن، ألجغ ال دا د العظيمة  و ءا قا الخ يا

الت  تدر  ن والق م ال ثير بعد  من ق يغ ودتأت  ع ي ن ليام توبطن فيها البطون 
العواقر الت  لم تحبغ ولم ت د ولم ترضع ولم تر ، وديقولون ل جباغ لن تقع ع يهم 

ءا بالعود الرط  فماءا يصنعون باليابس، ولما ول. ام لن توطيهم، ف ن  انوا يسع ون و
لتوا بر يلى اإلقرانيون الء  يدعى الج ج ة لقاموا ل بة الص ي  وص بوه ع يها 

 التدبير، و ان ونا  فاعال  ر ص بووما معر واحد عن اليمين واآللر عن اليدار 
يابر و تبوا ل   ي مغ قوغ النب  لنر لحصى مع المنافقين وجهاغ الناس ثم للء الجند ث

الدب  ع ى رلدر واقترعوا ع يها واقتدمووا ع ى لربعة لج ال وو ءا  تبوا فوم رلدر 
 أمر ر يس ال هنة،  تبوا بالعبرانية وباليونانية وبالرومية لن وءا وو م   اليهود، و ان 
جميع ال ع  قا ماخ والرؤدال والمقدمون و انوا يه  ون بر بوير حيال ويحر ون رؤودهم 

لون و ءا ل . ِلرين ف يل . نسدر ين  ان وو المديذ ابن المبار ، وليضاخ ويقو 
الجند  انوا يه ؤون بر ويجدفون ع ير بال فتور قا  ين ين  نت لنت م   اليهود ان غ 
عن الص ي ، وواحد من فاع   ال ر الءين ص با معر  ان يسترى ع ير لمام الجميع 

 صنا من وءا العار الء  نحن فير فانتهره قا الخ ين  نت لنت المديذ فل . نسد  ول
اآللر قا الخ: لما تلاف لنت من اهلل نحن من لجغ ِثامنا طرحنا يلى وءا الح م ووءه 
العقوبة الت  نحن فيها لما وءا ف م يسعغ  ي اخ يدتحم ع ير مث نا ف نر بوير  ر وال 

دتجا  لر ر  ظ م  وفتذ فاه وابتدل يقوغ: لء رن  يا ر  يءا ج ت ف  م  وت  فا
المجد ولاطبر  مح  ل ب ر قا الخ لقوغ ل  ين  اليوم ت ون مع  ف  فردوس النعيم  
و ن ندوي واقسات عند ص ي  مل صنا لمر وللت لمر ومريم  وجة   وبا والمجدلية، 
ف ما رلى يدوع لمر والت ميء اآللر الء   ان يحبر فأ ار يليها قا الخ يا امرلي وءا ابن  
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ءه لم ، ومن ت   الداعة للءوا الت ميء يلى بيتر  قوغ الر  ومن وقاغ ل.لر و
الداعة الداددة يلى الداعة التادعة  انت ظ مة ع ى األرض   ها  يا من  ين 

األرض ب ثري األ وار للبدو  ثوبا لحمر، و ينت الدمال ب ثري النجوم وضعوا ع ي  
  يد  قصبة  يا من ي  يال من  و   يا من الدمال واألرض ف  قبضت  وضعوا ف

ع قت األرض   ها ب  مة من في  وص بت ع ى ل بة من لجغ لطايانا لبط ت ع  
 الموت يا ديدنا بص يب ، يا ءا القدري المنيعة  

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 
 

 :الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة يوممن  التاسعةالساعة 
 النبوات:

 (23:21-21:22)إر
 23:  21 - 21:  22ار " 

 22ار  
 و الرب عرفني فعرفت حينئذ اريتني افعالهم. -21 
و انا كخروف داجن يساق الى الذبح و لم اعلم انهم فكروا علي افكارا قائلين  -27 

 و نقطعه من ارض االحياء فال يذكر بعد اسمه. لنهلك الشجرة بثمرها
فيا رب الجنود القاضي العدل فاحص الكلى و القلب دعني ارى انتقامك منهم  -10 

 الني لك كشفت دعواي.
لذلك هكذا قال الرب عن اهل عناثوث الذين يطلبون نفسك قائلين ال تتنبا  -12 

 باسم الرب لئال تموت بيدنا.
الجنود هانذا اعاقبهم بموت الشبان بالسيف و يموت  لذلك هكذا قال رب -11 

 بنوهم و بناتهم بالجوع.
 و ال تكون لهم بقية الني اجلب شرا على اهل عناثوث سنة عقابهم. -13 

 21ار  
ابر انت يا رب من ان اخاصمك لكن اكلمك من جهة احكامك لماذا تنجح  -2 

 طريق االشرار اطمان كل الغادرين غدرا.
 فاصلوا نموا و اثمروا ثمرا انت قريب في فمهم و بعيد من كالهم. غرستهم -1 
و انت يا رب عرفتني رايتني و اختبرت قلبي من جهتك افرزهم كغنم للذبح و  -3 

 خصصهم ليوم القتل.

 رجوع للفهرس
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حتى متى تنوح االرض و ييبس عشب كل الحقل من شر الساكنين فيها فنيت  -1 
 خرتنا.البهائم و الطيور النهم قالوا ال يرى ا

ان جريت مع المشاة فاتعبوك فكيف تباري الخيل و ان كنت منبطحا في ارض  -1 
 السالم فكيف تعمل في كبرياء االردن.

الن اخوتك انفسهم و بيت ابيك قد غادروك هم ايضا هم ايضا نادوا وراءك  -2 
 بصوت عال ال تاتمنهم اذا كلموك بالخير.

 يبة نفسي ليد اعدائها.قد تركت بيتي رفضت ميراثي دفعت حب -9 
 صار لي ميراثي كاسد في الوعر نطق علي بصوته من اجل ذلك ابغضته. -1 
جارحة ضبع ميراثي لي الجوارح حواليه عليه هلم اجمعوا كل حيوان الحقل ايتوا  -7 

 بها لالكل.
 رعاة كثيرون افسدوا كرمي داسوا نصيبي جعلوا نصيبي المشتهى برية خربة. -20 
خرابا ينوح علي و هو خرب خربت كل االرض النه ال احد يضع في  جعلوه -22 

 قلبه.
على جميع الروابي في البرية اتى الناهبون الن سيفا للرب ياكل من اقصى  -21 

 االرض الى اقصى االرض ليس سالم الحد من البشر.
زرعــوا حنطــة و حصــدوا شــوكا اعيــوا و لــم ينتفعــوا بــل خــزوا مــن غالتكــم مــن  -23 

 " ب الربحمو غض
هوذا ثم الهال  ل يهود  أنا كحمل بال عيب يساق إلى الذبح نبوي عما فع وه بالمديذ  

أنا أرسل عليهم هالكًا.. إفرزهم ليوم الذبح. زرعوا حنطة فحصدوا شوكًا. ولـم ينتفعـوا 
 )نبوات العهد القديم عن المديذ( بميراثهم 

 22 - 1:  21زك  " (22-1:21)زك
واء جبالي الن جواء الجبال يصل الى اصل و تهربون كما و تهربون في ج -1 

هربتم من الزلزلة في ايام عزيا ملك يهوذا و ياتي الرب الهي و جميع القديسين 
 معك.

 و يكون في ذلك اليوم انه ال يكون نور الدراري تنقبض. -2 
و يكون يوم واحد معروف للرب ال نهار و ال ليل بل يحدث انه في وقت  -9 

 ء يكون نور.المسا
و يكون في ذلك اليوم ان مياها حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر  -1 

 الشرقي و نصفها الى البحر الغربي في الصيف و في الخريف تكون.
و يكون الرب ملكا على كل االرض في ذلك اليوم يكون الرب وحده و اسمه  -7 



 (ـوم الجمعة العظيمةيــ)  ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

229 

 

 وحده.
ى رمون جنوب اورشليم و ترتفع و و تتحول االرض كلها كالعربة من جبع ال -20 

تعمر في مكانها من باب بنيامين الى مكان الباب االول الى باب الزوايا و من برج 
 حننئيل الى معاصر الملك.

 " فيسكنون فيها و ال يكون بعد لعن فتعمر اورشليم باالمن -22 
مـن  مـاًء حيـًا يخـرجالظيالم اليء  حيد  وقيت الصي ي  = في ذلـك اليـوم ال يكـون نـور

 المال الء  لرم من جن  المل . = أورشليم
 22 - 2:  1يؤ  " (22-3,20-2:1)يؤ

اضربوا بالبوق في صهيون صوتوا في جبل قدسي ليرتعد جميع سكان االرض  -2
 الن يوم الرب قادم النه قريب.

يوم ظالم و قتام يوم غيم و ضباب مثل الفجر ممتدا على الجبال شعب كثير و  -1 
 نظيره منذ االزل و ال يكون ايضا بعده الى سني دور فدور.قوي لم يكن 

قدامه نار تاكل و خلفه لهيب يحرق االرض قدامه كجنة عدن و خلفه قفر  -3 
 خرب و ال تكون منه نجاة.

 كمنظر الخيل منظره و مثل االفراس يركضون. -1 
قوم كصريف المركبات على رؤوس الجبال يثبون كزفير لهيب نار تاكل قشا ك -1 

 اقوياء مصطفين للقتال.
 منه ترتعد الشعوب كل الوجوه تجمع حمرة. -2 
يجرون كابطال يصعدون السور كرجال الحرب و يمشون كل واحد في طريقه و  -9 

 ال يغيرون سبلهم.
و ال يزاحم بعضهم بعضا يمشون كل واحد في سبيله و بين االسلحة يقعون و  -1 

 ال ينكسرون.
دينة يجرون على السور يصعدون الى البيوت يدخلون من يتراكضون في الم -7 

 الكوى كاللص.
ــان و النجــوم  -20  ــد االرض و ترجــف الســماء الشــمس و القمــر يظلم ــه ترتع قدام

 تحجز لمعانها.
و الرب يعطي صوته امام جيشه ان عسـكره كثيـر جـدا فـان صـانع قولـه قـوي  -22 

 "  الن يوم الرب عظيم و مخوف جدا فمن يطيقه.
 نونة الر  الرويبة يوم الدينونة و رم  لها ما ديحد  ل يهود دي

 22 - 1:  1في  " البولس: 
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 ال تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ما هو الخرين ايضا. -1  (22-1:1)فى
 فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا. -1 
 لسة ان يكون معادال هلل.الذي اذ كان في صورة اهلل لم يحسب خ -2 
 لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. -9 
 و اذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه و اطاع حتى الموت موت الصليب. -1 
 لذلك رفعه اهلل ايضا و اعطاه اسما فوق كل اسم. -7 
مـن  لكي تجثو باسم يسوع كـل ركبـة ممـن فـي السـماء و مـن علـى االرض و -20 

 تحت االرض.
 " و يعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد اهلل االب -22 

 نتيجة يتضاعر المسيح أطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه اهلل
  

 المزمور: 
(2:27,10) 

اللهم أحيني فإن المياه قد بلغت إلى نفسـي وتورطـت فـي حمـأة المـوت وجعلـوا فـي " 
 " وني خاًل الليلويا.طعامي مرارًة وفى عطشي سق

جعلــوا فــي المديييذ ديييقوم = اللهــم أحينــيي يياري ل مييوت = الميــاه قــد بلغــت إلــى نفســي
 نبوي عما حد  ع ى الص ي  = طعامي مرارة وفي عطشي سقوني خالً 

  
 (30-11:27+ يو 11:13,12+ لو 39-31:21+ مر 10-12:19)مت األناجيل:

 10 - 12:  19مت  "
اسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال ايلي ايلي لما و نحو الساعة الت -12 

 شبقتني اي الهي الهي لماذا تركتني.
 فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا انه ينادي ايليا. -19 
و للوقت ركض واحد منهم و اخذ اسفنجة و مالها خال و جعلها على قصبة  -11 

 و سقاه.
 تي ايليا يخلصه.و اما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يا -17 
 " فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم و اسلم الروح -10 
 

 39 - 31:  21مر " 
و في الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال الوي الوي لما شبقتني  -31 

 الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني.
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 فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا هوذا ينادي ايليا. -31 
و مال اسفنجة خال و جعلها على قصبة و سقاه قائال اتركوا لنر فركض واحد  -32 

 هل ياتي ايليا لينزله.
 " فصرخ يسوع بصوت عظيم و اسلم الروح -39 
 
 12 - 11:  13لو  "
 و اظلمت الشمس و انشق حجاب الهيكل من وسطه. -11 
و نادى يسوع بصوت عظـيم و قـال يـا ابتـاه فـي يـديك اسـتودع روحـي و لمـا  -12 

 " ل هذا اسلم الروحقا
 
 30 - 11:  27يو  "
 بعد هذا راى يسوع ان كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان. -11 
و كان اناء موضوعا مملوا خال فمالوا اسفنجة من الخل و وضعوها على  -17 

 زوفا و قدموها الى فمه.
 " وحفلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل و نكس راسه و اسلم الر  -30 

عطا ر لالخ لي ر    صرلة المديذ يله  يله  لماءا تر تن  وا 
  

 طرح الساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة: " الطرح
من جيغ يلى جيغ دنو  لن تب ى ومن قبغ ال مس  ان ادم  فهوءا لرا  اليوم مع قاخ 

لالسون الءين وم صنعت  ع ى الص ي  يا ضابط  غ المد ونة   يف تجرل ع ي  الم
ليها السالور ؟ يا من جء  يلير  غ المجروحين و سيت جراحاتهم ليها الطبي  

الحقيق   ع قو  ع ى ل بة مثغ فاعغ  ر لعنى ال ع  المم ول يثماخ لول   الءين 
رفعوا لصواتهم ال ريري وقالوا ليس لهم م   يال قيصر  ف ما  ان وقت الداعة التادعة 

ع ى الص ي   فستذ المل . فاه بال وة العبرانية و ءا قا الخ: للوى  ومل صنا مع م
للوى لما  بقتنى حتى لاف جميع الءين  انوا حولر، الء  وو يله  يلهى لنظر يلّى، 
و ءا م تو  ف  الم مور، ف ما قربت منر الداعة الت  يعرفها وو وحده لجا  وقاغ: 

من لج ر، فألء واحد يدسنجة فماوا اآلن لنا عط ان ألنر وو  ان يعرف الء   ت  
لالخ وجع ها ع ى قصبة ودقاه ف ما ءام اللغ قاغ قد  مغ ي  قوغ داود ف  الم موري 

 ومن بعد اللغ لماغ رلدر وصاح بصوت عظيم ود م الروح 
من يب ر المدبيين بالء  ءام الموت عنهم، ومن الء  يدبم يلى السردوس فيهيئ 
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ليها األبرار واألنبيال والبطار ة والصديقين، اإلندان األوغ  الطريم ل م  ، افرحوا اليوم
الء  قتغ الموت  -اهلل ال  مة-الء  وقع ف  الح ن قد تجدد اليوم باإلندان الجديد 

ولبطغ ع ه و و تر المري  دروا وقطعها ب مالها، ومضى يلى الجحيم بالنسس الت  
ت   انت ف  الدجن لصعدوا معر للءوا من طبيعة ِدم وجع ها واحداخ معر والنسوس ال

 عظيم رحمتر والعدو األلير الء  وو ال يطان قيده بالقيود والدالدغ، ف ما ِره 
البوابون األ رار والقوات ال ا نة ف  الظ مة وربوا ولم يطيقوا الثبوت ألنهم عرفوا قوتر 

لمدبيون و ثري جبروتر ف در األبوا  النحاس بد طانر والمتاريس الحديد دحقها ولما ا
يء رلوا الر  يدوع مل . نسودهم صرلوا بصوت واحد قا  ين حدناخ ج ت ليها المنقء 
عبيده ثم لمد  لوالخ بيد ِدم فاجتءبر ولصعده وبنير معر، لدل هم يلى السردوس مد ن 

 السرح والراحة  
 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 

 " نرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر )مرد قبي  ( ف نمجده و 
 
 
 

 :الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة يوممن  الحادية عشرالساعة 
 النبوات:

 (21-2:21)خر
 21 - 2:  21خر "
 و كلم الرب موسى و هرون في ارض مصر قائال. -2 
 هذا الشهر يكون لكم راس الشهور هو لكم اول شهور السنة. -1 
كل جماعة اسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر ياخذون لهم كل  كلما -3 

 واحد شاة بحسب بيوت االباء شاة للبيت.
و ان كان البيت صغيرا عن ان يكون كفوا لشاة ياخذ هو و جاره القريب من  -1 

 بيته بحسب عدد النفوس كل واحد على حسب اكله تحسبون للشاة.
 ن سنة تاخذونه من الخرفان او من المواعز.تكون لكم شاة صحيحة ذكرا اب -1 
و يكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر ثم يذبحه كل  -2 

 جمهور جماعة اسرائيل في العشية.
و ياخذون من الدم و يجعلونه على القائمتين و العتبة العليا في البيوت التي  -9 

 ياكلونه فيها.
 الليلة مشويا بالنار مع فطير على اعشاب مرة ياكلونه. و ياكلون اللحم تلك -1 
ال تاكلوا منه نيئا او طبيخا مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار راسه مع اكارعه و  -7 

 رجوع للفهرس
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 جوفه.
 و ال تبقوا منه الى الصباح و الباقي منه الى الصباح تحرقونه بالنار. -20 
ارجلكم و عصيكم في ايديكم و هكذا تاكلونه احقاؤكم مشدودة و احذيتكم في  -22 

 و تاكلونه بعجلة هو فصح للرب.
فاني اجتاز في ارض مصر هذه الليلة و اضرب كل بكر في ارض مصر من  -21 

 الناس و البهائم و اصنع احكاما بكل الهة المصريين انا الرب.
و يكون لكم الدم عالمة على البيوت التي انتم فيها فارى الدم و اعبر عنكم  -23 

 يكون عليكم ضربة للهالك حين اضرب ارض مصر. فال
و يكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في اجيالكم تعيدونه فريضـة  -21 

 "  ابدية
عيين لييروف السصييذ  رميي  ل مديييذ فصييحنا الحقيقيي  الييء   ييان بيير اللييال. والنجيياي  

وقــت  ليذبحــه كــل جمهــور جماعــة بنــي إســرائيلوالحييظ مييا قيييغ عيين لييروف السصييذ 
 ال ساري = المساء. عظمة منه ال تكسروا.. أرى الدم وأستر عليكم

 21-1:13ال"  (21-1:13)ال
 في الشهر االول في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب. -1
و في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب سبعة ايام تاكلون  -2 

 فطيرا.
 لكم محفل مقدس عمال ما من الشغل ال تعملوا. في اليوم االول يكون -9 
و سبعة ايام تقربون وقودا للرب في اليوم السابع يكون محفل مقدس عمال ما  -1 

 من الشغل ال تعملوا.
 و كلم الرب موسى قائال. -7 
كلم بني اسرائيل و قل لهم متى جئتم الى االرض التي انا اعطيكم و حصدتم  -20 

 ول حصيدكم الى الكاهن.حصيدها تاتون بحزمة ا
 فيردد الحزمة امام الرب للرضا عنكم في غد السبت يرددها الكاهن. -22 
 و تعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب. -21 
و تقدمته عشرين من دقيق ملتوت بزيت وقودا للرب رائحة سرور و سكيبه  -23 

 ربع الهين من خمر.
ا و سويقا ال تاكلوا الى هذا اليوم عينه الى ان تاتوا بقربان و خبزا و فريك -21 

 الهكم فريضة دهرية في اجيالكم في جميع مساكنكم.
ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم اتيـانكم بحزمـة الترديـد سـبعة اسـابيع  -21 
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 " تكون كاملة.
 باكورة الحصيدنسس الموضوع لروف السصذ  رم  ل مديذ ثم ندمع عن 

  
ظة ألبينا القديس ع

األنبا أثناسيوس 
 الرسولى

+ عظة ألبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولى رئيس أساقفة اإلسكندرية بركته " 
 المقدسة تكون معنا آمين.

م تو  ف  ال ت  و ءا لن نسودنا يءا  انت مرتبطة بناموس اهلل ف ن تقيوى ع ينيا قيوات 
ءا ابتعيييدنا عييين اهلل فهييي  تتدييي ط ع ينيييا  فأنيييت ليهيييا اإلنديييان اليييء  ترييييد لن  الظ مييية  وا 

تل . ءات  لن تدبذ ف  لجة غنى وح مة اهلل  لبدط يدي  ع ى مثاغ الص ي  لتعبر 
البحر العظيم الء  وو وءا الدور وتمضى يلى اهلل  فأميا ال ي و  المانعية مين الديباحة 

ال نيييا، فهييي  اليييءين يدييي  ون لارجيييا  عييين لوامييير ال نيدييية الجامعييية لعنيييى عيييدم اإليميييان 
النميمة، محبة السضة التي  وي  لصيغ ل يغ ال يرور لميا عالمية الصي ي  فهي  مبديوطة 
ع ييى  ييغ الل يقيية  ال ييمس يءا لييم تبدييط  ييعاعها ال تدييتطيع لن تضييئ، والقميير يء لييم 
يبديييط قرنيييية ال ينيييير، و يييءل  طييييور الديييمال ليضييياخ يءا ليييم تبديييط لجنحتهيييا ال تديييتطيع 

ق وعهيييا ال يم نهيييا لن تق يييع  ويييوءا موديييى ر ييييس  الطييييران  والديييسن ليضيييا  ين ليييم تسيييرش
األنبيييال لمييا بدييط يدييير قهيير عميياليم، ودانييياغ نجييا ميين جيي  األدييود، ويونييان ميين بطيين 
الحييييوت، وت  يييير عنييييدما للقووييييا ل دييييباع تل صييييت بمثيييياغ الصيييي ي  ودوديييينر ميييين يييييد  

قييدي  ال يييلين، ويهوديييت ميين يييد للييوفرنيس، والثالثيية فتييية القديدييين ميين لتييون النييار المت
وؤالل   هم ل صوا بمثاغ الص ي  وقيغ ليضاخ لي ن مدتقر  ف  موضع واحد الء  وو 
البيعة ل تع ى ب الم ال ت ، ومن اللب  الدما ى ومن دم المدييذ  ف نليتم موعظية لبينيا 
القييديس األنبييا لثناديييوس الردييولى الييء  لنييار عقولنييا وعيييون ق وبنييا بادييم اآل  واالبيين 

 " لواحد ِمين والروح القدس اإللر ا
 عن بدط اليدين بعالمة الص ي  ل صالي 

  
 البولس: 

 (2-2:3)غل
 2 - 2:  3غل  "
ايها الغالطيون االغبياء من رقاكم حتى ال تذعنوا للحق انتم الذين امام عيونكم  -2 

 قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا.
 وح ام بخبر االيمان.اريد ان اتعلم منكم هذا فقط اباعمال الناموس اخذتم الر  -1 
 اهكذا انتم اغبياء ابعدما ابتداتم بالروح تكملون االن بالجسد. -3 
 اهذا المقدار احتملتم عبثا ان كان عبثا. -1 
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 فالذي يمنحكم الروح و يعمل قوات فيكم اباعمال الناموس ام بخبر االيمان. -1 
 "  كما امن ابراهيم باهلل فحسب له برا -2 

فالص ي  ويو لويم نقطية  في  = سم أمام أعينكم يسوع المسيح مصلوباً أنتم الذين قد ر 
 ال را ي 

  
 المزمور: 

(9,2:213) 
بسـطت إليـك يـدي فاسـتجب لـي يــا رب عـاجاًل فقـد فنيـت روحـي, ال تصـرف وجهــك  "

عني فأشابه الهابطين في الجب )جملة(. في يديك أستودع روحي ولقد فـديتني أيهـا 
 "  الرب إله الحق الليلويا.

ــك ــدي إلي ــا رب عــاجالً بالصيي ي  = بســطت ي ــي ي غسيير ل ب يير وتصييالذ = فإســتجب ل وا 
ال تصــرف وجهــك (  11:5فبمييوت المديييذ تييم الصيي ذ )رو= فقــد فنيــت روحــيمعهييم  

ــي الجــب ــي فأشــابه الهــابطين ف ــديك أســتودع ال تييدع نسديي  فيي  الهاوييية  = عن ــي ي ف
 و  صرلة المديذ ع ى الص ي  = روحي

  
 (39-32:27+ يو 17-19:13+ لو 12-31:21+ مر 12-12:19)مت األناجيل:

 12 - 12:  19مت  "
و اذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل و االرض تزلزلت  -12 

 و الصخور تشققت.
 و القبور تفتحت و قام كثير من اجساد القديسين الراقدين. -11 
 مدينة المقدسة و ظهروا لكثيرين.و خرجوا من القبور بعد قيامته و دخلوا ال -13 
و اما قائد المئة و الذين معه يحرسون يسوع فلما راوا الزلزلة و ما كان  -11 

 خافوا جدا و قالوا حقا كان هذا ابن اهلل.
و كانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد و هن كن قد تبعن يسوع من  -11 

 الجليل يخدمنه.
 " ريم ام يعقوب و يوسي و ام ابني زبديو بينهن مريم المجدلية و م -12 
 
 12 - 31:  21مر  "
 فانشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل. -31 
و لما راى قائد المئة الواقف مقابله انه صرخ هكذا و اسلم الروح قال حقا  -37 

 كان هذا االنسان ابن اهلل.
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جدلية و مريم ام يعقوب و كانت ايضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم الم -10 
 الصغير و يوسي و سالومة.

اللــواتي ايضــا تبعنــه و خدمنــه حــين كــان فــي الجليــل و اخــر كثيــرات اللــواتي  -12 
 "  صعدن معه الى اورشليم

 
 17 - 19:  13لو  "
 فلما راى قائد المئة ما كان مجد اهلل قائال بالحقيقة كان هذا االنسان بارا. -19 
لذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما ابصروا ما كان رجعوا و و كل الجموع ا -11 

 هم يقرعون صدورهم.
ــد  -17  ــل واقفــين مــن بعي ــه مــن الجلي ــد تبعن ــن ق ــه و نســاء ك ــع معارف ــان جمي و ك

 "  ينظرون ذلك
 
 39 - 32:  27يو  "
ثم اذ كان استعداد فلكي ال تبقى االجساد على الصليب في السبت الن يوم  -32 

 كان عظيما سال اليهود بيالطس ان تكسر سيقانهم و يرفعوا. ذلك السبت
 فاتى العسكر و كسروا ساقي االول و االخر المصلوب معه. -31 
 و اما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه النهم راوه قد مات. -33 
 لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة و للوقت خرج دم و ماء. -31 
 ن شهد و شهادته حق و هو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم.و الذي عاي -31 
 الن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم ال يكسر منه. -32 
 "  و ايضا يقول كتاب اخر سينظرون الى الذي طعنوه -39 

يمييان قا ييد الم يية، فيياللال. تييم بموتيير  ولييروم دم ومييال   ييم حجييا  الهي ييغ وال ل ليية وا 
 من جنبر 

  
 طرح الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة: " الطرح

يا يدرا يغ المد ين المدبى الء  ِثامر غطت الجو، لنظر قا د الما ة اإلندان الوري  
الجنس  يف اعترف بالمص و  وليس وو فقط بغ والءين معر صرلوا جميعاخ قا  ين: 

معر عرف قوتر وط   رحمتر، لما نظر  ين وءا وو ابن اهلل  وو ءا ال . الء  ص  
حجا  الهي غ ين م يلى لدسغ وصار اثنين ورلى ال مس قد للست  عاعها ولظ مت 

و ءا ف  ودط النهار والقمر ليضاخ دتر وجهر وصار دماخ من لجغ لالقر، وقوات 
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الدموات و ثري النجوم دقطت من الدمال ف  ءا  اليوم واألرض ت ل لت والصلور 
بور تستحت واألموات قامت ودل وا يلى المدينة ظاورياخ وعرفهم  ثيرون من ت ققت والق

درا يغ انطمدت عيناه ف م  الناس ف ما نظر لول   عرفوا قوي المص و  ع ى الص ي  وا 
ينظر ولم يسهم  ومن لجغ لن ف  يوم الجمعة ال يج  لن تبقى األجداد ع ى الل   

ف دروا ر   ال صين لما المل . فوجدوه  دألوا الوال  لن ي دروا ر بهم ل   يموتوا
قد مات فأدرع واحد من الجند وطعنر بحربة ف  جنبر األيمن فجرى منر مال ودم ف  
مري واحدي لمام الجمع  وال اود الصادم تأمغ وءا و هادتر حم و  ووو ليضاخ يع م 
لر ينر قاغ الحم من لجغ وءا  ت   ما نظر و مغ ع ير قوغ الناموس ينر لم ي در 

عظم وليضاخ قاغ دينظرن يلى من طعنوه فهو يدينهم لمام لعينهم، ومضى قا د الما ة 
يلى بيتر ووو مبهوت ممجداخ هلل من لجغ ما  ان يبهت العقوغ ولم يسهمر يدرا يغ، ين 

 المل . يدوع بآالمر المحيية ل . العالم لالصاخ لبدياخ  
 المر يل صنا )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآ

 " .)مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر
 
 
 

 :الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة يوممن  الثانية عشرالساعة 
 النبوات:

 (22-2:3)مرا 
 22-2:3مرا " 
 انا هو الرجل الذي راى مذلة بقضيب سخطه. -2
 .قادني و سيرني في الظالم و ال نور -1 
 حقا انه يعود و يرد علي يده اليوم كله. -3 
 ابلى لحمي و جلدي كسر عظامي. -1 
 بنى علي و احاطني بعلقم و مشقة. -1 
 اسكنني في ظلمات كموتى القدم. -2 
 سيج علي فال استطيع الخروج ثقل سلسلتي. -9 
 ايضا حين اصرخ و استغيث يصد صالتي. -1 
 بلي.سيج طرقي بحجارة منحوتة قلب س -7 
 هو لي دب كامن اسد في مخابئ. -20 
 ميل طرقي و مزقني جعلني خرابا. -22 
 مد قوسه و نصبني كغرض للسهم. -21 

 رجوع للفهرس
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 ادخل في كليتي نبال جعبته. -23 
 صرت ضحكة لكل شعبي و اغنية لهم اليوم كله. -21 
 اشبعني مرائر و ارواني افسنتينا. -21 
 اد.و جرش بالحصى اسناني كبسني بالرم -22 
 و قد ابعدت عن السالم نفسي نسيت الخير. -29 
 و قلت بادت ثقتي و رجائي من الرب. -21 
 ذكر مذلتي و تيهاني افسنتين و علقم. -27 
 ذكرا تذكر نفسي و تنحني في. -10 
 اردد هذا في قلبي من اجل ذلك ارجو. -12 
 انه من احسانات الرب اننا لم نفن الن مراحمه ال تزول. -11 
 هي جديدة في كل صباح كثيرة امانتك. -13 
 نصيبي هو الرب قالت نفسي من اجل ذلك ارجوه. -11 
 طيب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه. -11 
 جيد ان ينتظر االنسان و يتوقع بسكوت خالص الرب. -12 
 جيد للرجل ان يحمل النير في صباه. -19 
 عليه.يجلس وحده و يسكت النه قد وضعه  -11 
 يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء. -17 
 يعطي خده لضاربه يشبع عارا. -30 
 الن السيد ال يرفض الى االبد. -32 
 فانه و لو احزن يرحم حسب كثرة مراحمه. -31 
 النه ال يذل من قلبه و ال يحزن بني االنسان. -33 
 ان يدوس احد تحت رجليه كل اسرى االرض. -31 
 حق الرجل امام وجه العلي. ان يحرف -31 
 ان يقلب االنسان في دعواه السيد ال يرى. -32 
 من ذا الذي يقول فيكون و الرب لم يامر. -39 
 من فم العلي اال تخرج الشرور و الخير. -31 
 لماذا يشتكي االنسان الحي الرجل من قصاص خطاياه. -37 
 لنفحص طرقنا و نمتحنها و نرجع الى الرب. -10 
 لنرفع قلوبنا و ايدينا الى اهلل في السماوات. -12 
 نحن اذنبنا و عصينا انت لم تغفر. -11 
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 التحفت بالغضب و طردتنا قتلت و لم تشفق. -13 
 التحفت بالسحاب حتى ال تنفذ الصالة. -11 
 جعلتنا وسخا و كرها في وسط الشعوب. -11 
 فتح كل اعدائنا افواههم علينا. -12 
 ف و رعب هالك و سحق.صار علينا خو  -19 
 سكبت عيناي ينابيع ماء على سحق بنت شعبي. -11 
 عيني تسكب و ال تكف بال انقطاع. -17 
 حتى يشرف و ينظر الرب من السماء. -10 
 عيني تؤثر في نفسي الجل كل بنات مدينتي. -12 
 قد اصطادتني اعدائي كعصفور بال سبب. -11 
 لي حجارة.قرضوا في الجب حياتي و القوا ع -13 
 طفت المياه فوق راسي قلت قد قرضت. -11 
 دعوت باسمك يا رب من الجب االسفل. -11 
 لصوتي سمعت ال تستر اذنك عن زفرتي عن صياحي. -12 
 دنوت يوم دعوتك قلت ال تخف. -19 
 خاصمت يا سيد خصومات نفسي فككت حياتي. -11 
 رايت يا رب ظلمي اقم دعواي. -17 
 تهم كل افكارهم علي.رايت كل نقم -20 
 سمعت تعييرهم يا رب كل افكارهم علي. -22 
 كالم مقاومي و مؤامرتهم علي اليوم كله. -21 
 انظر الى جلوسهم و وقوفهم انا اغنيتهم. -23 
 رد لهم جزاء يا رب حسب عمل اياديهم. -21 
 اعطهم غشاوة قلب لعنتك لهم. -21 
 "  ت الرباتبع بالغضب و اهلكهم من تحت سماوا -22 

يرميييال ونييا ينييوح ع ييى لييرا  لور يي يم، ول نيير بييروح النبييوي يييت  م ب دييان المديييذ المتييألم 
قـادني ويو يديوع = أنا هو الرجل الذي رأى المذلةالمرفوض وف  القبر ينتظر القيامة  

صـــرت المدييييذ اآلن قيييد ميييات وروحييير ءوبيييت ل جحييييم ليستحييير  = وســـيرني فـــي الظلمـــة
 وروانـي مـن اإلفسـنتين. تتوقـع الـنفس بســكوت حنظـلضـحكة لكـل شـعبي. جرعنـي ال

 ينتظر القيامة  يميغ لده لمن ي طمر =خالص الرب
 9:  1 - 20:  2يون  " (9:1-20:2)يون
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 2يون  
فخاف الرجال خوفا عظيما و قالوا له لماذا فعلت هذا فان الرجال عرفوا انه  -20 

 هارب من وجه الرب النه اخبرهم.
 نصنع بك ليسكن البحر عنا الن البحر كان يزداد اضطرابا. فقالوا له ماذا -22 
فقال لهم خذوني و اطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم النني عالم انه  -21 

 بسببي هذا النوء العظيم عليكم.
و لكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة الى البر فلم يستطيعوا الن البحر كان  -23 

 يزداد اضطرابا عليهم.
فصرخوا الى الرب و قالوا اه يا رب ال نهلك من اجل نفس هذا الرجل و ال  -21 

 تجعل علينا دما بريئا النك يا رب فعلت كما شئت.
 ثم اخذوا يونان و طرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه. -21 
 فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما و ذبحوا ذبيحة للرب و نذروا نذورا. -22 
رب فاعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فكان يونان في جوف الحوت و اما ال -29 

 ثالثة ايام و ثالث ليال.
 1يون  

 فصلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت. -2 
و قال دعوت من ضيقي الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاوية فسمعت  -1 

 صوتي.
فوقي جميع  النك طرحتني في العمق في قلب البحار فاحاط بي نهر جازت -3 

 تياراتك و لججك.
 فقلت قد طردت من امام عينيك و لكنني اعود انظر الى هيكل قدسك. -1 
 قد اكتنفتني مياه الى النفس احاط بي غمر التف عشب البحر براسي. -1 
نزلت الى اسافل الجبال مغاليق االرض علي الى االبد ثم اصعدت من الوهدة  -2 

 حياتي ايها الرب الهي.
 " ن اعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت اليك صالتي الى هيكل قدسكحي -9 

حتيى يهييدل غضيي  اهلل = مــاذا نصــنع بــك حتـى يســكن البحــر عنــايونيان  رميي  ل مدييذ 
 فكــان يونــان فــي جــوف الحــوت ثالثــة أيــام وثــالثع ييى الب ييرية مييات المديييذ ودفيين  

 المل . ي اري لقيامة = ليال.. فلتصعد من الفساد حياتي أيها الرب إلهي
  

ن سـلكت فـي )جملـة(جعلوني في جب سفلي في مواضع مظلمة وظـالل المـوت "  المزمور:  . واا
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 " وسط ظالل الموت فال أخشي شرًا ألنك أنت معي الليلويا. (2:11,1:13)
ن سـلكت فـي وسـط ظـالل  جعلوني في جب سفلي ومواضع مظلمـة وظـالل المـوت. واا

إلتحياد الووتيير = ألنــك معــيل القيامية  رجييا= المـوت فــال أخشــى مـن الشــر ألنــك معـي
 بنادوتر ف ن يدود الموت ع ير 

. المـر )جملـة(كرسيك يا اهلل إلى دهر الدهور قضيب االستقامة هو قضـيب ملكـك  "  (2:11,1)
 ". )جملة(والميعة والسلخة من ثيابك 

ميع لني  مييت ييا ر  ياّل لننيا نعيرف مين لنيت  لنيت = كرسيك يـا اهلل إلـى دهـر الـدهور
 ظهيير ع ييى الصيي ي = قضــيب اإلســتقامة هــو قضــيب ملكــكالم يي  الحيي  ع ييى عر يي  

 .عدل 
  

 (12-31:27+ يو 12-10:13+ لو2:22-11:21+ مر 22-19:19)مت األناجيل:
 22 - 19:  19مت  "
و لما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف و كان هو ايضا  -19 

 تلميذا ليسوع.
بيالطس و طلب جسد يسوع فامر بيالطس حينئذ ان يعطى فهذا تقدم الى  -11 

 الجسد.
 فاخذ يوسف الجسد و لفه بكتان نقي. -17 
و وضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حجرا كبيرا  -20 

 على باب القبر و مضى.
 "  و كانت هناك مريم المجدلية و مريم االخرى جالستين تجاه القبر -22 
 
 2:  22 - 11:  21مر  "

 21مر  
 و لما كان المساء اذ كان االستعداد اي ما قبل السبت. -11 
جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف و كان هو ايضا منتظرا ملكوت اهلل  -13 

 فتجاسر و دخل الى بيالطس و طلب جسد يسوع.
له زمان قد  فتعجب بيالطس انه مات كذا سريعا فدعا قائد المئة و ساله هل -11 

 مات.
 و لما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف. -11 
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فاشترى كتانا فانزله و كفنه بالكتان و وضعه في قبر كان منحوتا في صخرة  -12 
 و دحرج حجرا على باب القبر.

 و كانت مريم المجدلية و مريم ام يوسي تنظران اين وضع. -19 
 22مر  

ــة و مــريم ام يعقــوب و ســالومة و بعــدما مضــى الســبت اشــترت مــ -2  ريم المجدلي
 " حنوطا لياتين و يدهنه

 
 12 - 10:  13لو  "
 و اذا رجل اسمه يوسف و كان مشيرا و رجال صالحا بارا. -10 
هذا لم يكن موافقا لرايهم و عملهم و هو من الرامة مدينة لليهود و كان هو  -12 

 ايضا ينتظر ملكوت اهلل.
 طس و طلب جسد يسوع.هذا تقدم الى بيال -11 
 و انزله و لفه بكتان و وضعه في قبر منحوت حيث لم يكن احد وضع قط. -13 
 و كان يوم االستعداد و السبت يلوح. -11 
و تبعته نساء كن قد اتين معه من الجليل و نظرن القبر و كيف وضع  -11 

 جسده.
 " وصيةفرجعن و اعددن حنوطا و اطيابا و في السبت استرحن حسب ال -12 
 
 11 - 31:  27يو  "
ثم ان يوسف الذي من الرامة و هو تلميذ يسوع و لكن خفية لسبب الخوف  -31 

من اليهود سال بيالطس ان ياخذ جسد يسوع فاذن بيالطس فجاء و اخذ جسد 
 يسوع.

و جاء ايضا نيقوديموس الذي اتى اوال الى يسوع ليال و هو حامل مزيج مر  -37 
 و عود نحو مئة منا.

 فاخذا جسد يسوع و لفاه باكفان مع االطياب كما لليهود عادة ان يكفنوا. -10 
و كان في الموضع الذي صلب فيه بستان و في البستان قبر جديد لم يوضع  -12 

 فيه احد قط.
 " فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود الن القبر كان قريبا -11 

 ت سين المل . ودفنر 
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 لساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة:طرح ا "  الطرح
وفى ع ية ءل  اليوم الء  وو جمعة العيد العظيم الء  يأت  قبغ الدبت الء  وو 
ندان ِلر  لدر الديد، جال يندان غنى ادمر يودف و ان ءا رلى يعرف الناموس وا 

باؤه يهتمون بأجداد يدمى نيقوديموس طوباو  مح  لإللر، و ان يودف وءا وو ِو
القديدين فأتى يلى بيالطس ودألر عن جدد اإللر ال  مة الوحيد فادتسهم منر وغ 

يدوع فألء صاح   مات  فتعج  الوالى جداخ، وو ءا لمر قا د الما ة بأن يعطوه جدد ه
الم وري الصالحة الصديم الجدد واوتم بر ولحضر ل ساناخ ناعمة نقية  ما ي يم بابن 

ليضاخ نيقوديموس لطياباخ  ثيري الثمن نحو ما ة رطغ طي ، وو ءا  سنوه اهلل ولحضر 
 عادي العبرانيين ووضعوا الطي  ع ى المبار ، و ان قبر جديد ف  البدتان طاوراخ نقياخ 
لم يوضع لحداخ فير، فوضعوا جدد الوحيد ف  ءل  القبر وتر وا حجراخ ع ير، فادتراحوا 

ا، و ن ندوي واقسات ينظرن ما  ان، المجدلية  الوصية من لجغ الدبت صنعوا و ء
 ومريم األلرى ع من جيدا لين وضع  

 )مرد بحر ( المديذ مل صنا جال وتألم عنا ل   بآالمر يل صنا 
 " )مرد قبي  ( ف نمجده ونرفع ادمر ألنر صنع معنا رحمة  عظيم رحمتر 

 
 رجوع للفهرس 
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 سهرة أبو غلمسيس

 ترتيب سبت الفرح )سبت النور(        
 

ا وحيرر النسيوس ندهري لبو غ مدييس وي  ديهري ترتسيع فيهيا الينسس وتح يم في  الديماويات التي  ءوي  يليهيا مل صي
يديوع المدييذ  و  مية إعـالن الت   انت ف  الجحيم، ولءل  يقرل فيها دسر الرؤيا  ولوغ   مة ف  دسر الرؤيا و  

 لبو غ مديس يعالن باليونانية و  لبو  البديس ومن ونا دميت بال وة الدارجة 
ويديييمى الييييوم ديييبت النيييور ألن فيييير لنيييار المدييييذ ع يييى الجالديييين فييي  الظ مييية عنيييدما نييي غ يليييى الجحييييم مييين قبيييغ 

 الص ي  وللء من  ان ع ى رجال،  غ من مات ع ى رجال اللال. يلى السردوس 
 ونقدم ف  وءه ال ي ة تدابيذ السرح وال  ر ل مل . ع ى فدا ر العظيم 

 ت تر   ع ى:والتدابيذ والقرالا
 اللال. الء  ل م ر المديذ ع ى الص ي    1
 اهلل الح  الء  ال يموت ولو لنر مات بالجدد، ل نر ح  بالووتر الء  لم يسارم نادوتر   2
 السرح العظيم الء   مغ األبرار الءين  انوا ف  الجحيم ينتظرون الساد    3

ن الجمعة العظيمة )قمة األح ان( وبين عييد القيامية والقرالات يمت م فيها نومة الح ن مع السرح فه  لي ة واقعة بي
( فقيد رفيع المدييذ 11:5)قمة األفراح(  باإلضافة يلى لن المديذ ما اغ ف  القبر ل ن حيد  صي ذ بالصي ي  )رو

 لطايانا ل ن القيامة لم تتم بعد 
م وءو  معهيم ل سيردوس وألن يوم الدبت قضاه المديذ ف  القبر وروحر مع الراقدين الءين للء نسودهم من الجحي

تصيي   ال نيديية لو ييية الراقييدين فيي  ل  قييداس تصيي ير يييوم دييبت عبيير الديينة فيي  صييالي بييا ر عوضيياخ عيين لو ييية 
 المرضى 

فيينحن نسييرح بيياللال.   ، وييءا مييا نحيييا بيير فيي  حياتنييايمتيي ام نومتيي  السييرح والحيي نمييا يمييي  للحييان وييءه ال ي يية ، و 
نتقاغ األحبا نتقالنا نحن ليضاخ لهءا الم ان )الراحة(والص ذ الء  تم والقيامة وا  ل ن من المؤ د    ل يلى السردوس وا 

طالما نحن ف  الجدد فهنا  لح ان ع ى ينتقاغ األحبال ولننا لن نراوم ع يى األرض ثانيية، ولحي ان ع يى لمراضينا 
 ي ة وضيقات وءا العالم  حياتنا و  م ي  من األلم والح ن مع لفراح وتع يات مثغ للحان وءه ال 

 وو اليوم الدادس، يوم دقوط اإلندان ويوم الص ي  يوم الجمعة: 
 وو اليوم الدابع، يوم الراحة  من يموت اآلن يءو  ل راحة يوم السبت: 
 وو اليوم الثامن )بداية لدبوع جديد( وو يوم القيامة وبدل حياتنا ف  األبدية ف  المجد يوم األحد: 

( ووييو محييءوف ميين طبعيية بيييروت  ووييو ب دييان داود لصييور يلوتيير 151ور )تبييدل لي يية لبوغ مديييس بترتيييغ الم ميي
 ويقوغ فير 

 رجوع للفهرس
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 1 - 2:  212مز "  
 انا صغيرا كنت فى اخوتى و حدثا فى بيت ابي كنت راعيا غنم ابى. -2 
 يداي صنعت الالرغن و اصابعي الفت المزمار . الليلويا. -1 
 ذين يصرخون اليه.من هو الذى يخبر سيدى هو الرب الذى يستجيب لل -3 
 هو ارسل مالكه و اخذني من عنم ابي و مسحني بدهن مسحته. -1 
 اخوتي حسان و هم اكبر مني و الرب لم يسر بهم. -1 
 خرجت للقاء الفلسطينى فلعنني باوثانه. -2 
 لكن انا سللت سيفه الذى كان بيده و قطعت رأسه. -9 
 "  و نزعت العار عن بنى اسرائيل . الليلويا -1 
 

 والمديذ صار  عبد ول نر صار م   الم و  = أنا صغيرًا كنت في إخوتي
 والمديذ وو الراع  الصالذ ل عبر = راعيًا غنم أبي

 اليهود = إخوتي حسان وهم أكبر مني والرب لم يسر بهم
    حتمييغ داود لييم يحتمييغ تعيييير ج ييياط لصييسوف اهلل الحيي  والمديييذ لييم ي= خرجــت للقــاء الفلســطيني فلعننــي بأوثانــه

    تعيير يب يس ل ع  اهلل 
الديالح اليء   يان بييد يب ييس ويو الميوت  وبيالموت داس = لكني أنا إستللت سيفه الذي كان بيده وقطعـت رأسـه

 المديذ الموت وو م ال يطان 
 

 التسابيح                             
 
 الهوس األول:

ديي تعبدوم رميي اخ للييال. يح يي   يييف ل يي. اليير   ييعبر ميين فرعييون الييء  لءلهييم وا 
 الب رية من يد يب يس 

 
 التسبحة الثانية لموسى

 (13-2:31)تث
 13 - 2:  31تث  "
 انصتي ايتها السماوات فاتكلم و لتسمع االرض اقوال فمي. -2 
يهطل كالمطر تعليمي و يقطر كالندى كالمـي كالطـل علـى الكـال و كالوابـل  -1 

 على العشب.
 عطوا عظمة اللهنا.اني باسم الرب انادي ا -3 
هــو الصــخر الكامــل صــنيعه ان جميــع ســبله عــدل الــه امانــة ال جــور فيــه  -1 

 صديق و عادل هو.
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 افسد له الذين ليسوا اوالده عيبهم جيل اعوج ملتو. -1 
الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم اليس هـو ابـاك و مقتنيـك هـو  -2 

 عملك و انشاك.
املوا ســني دور فــدور اســال ابــاك فيخبــرك و شــيوخك اذكــر ايــام القــدم و تــ -9 

 فيقولوا لك.
حين قسم العلي لالمم حين فرق بني ادم نصب تخوما لشعوب حسب عدد  -1 

 بني اسرائيل.
 ان قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه. -7 
وجده في ارض قفر و فـي خـالء مسـتوحش خـرب احـاط بـه و الحظـه و  -20 

 صانه كحدقة عينه.
كما يحرك النسر عشه و على فراخه يرف و يبسط جناحيـه و ياخـذها و  -22 

 يحملها على مناكبه.
 هكذا الرب وحده اقتاده و ليس معه اله اجنبي. -21 
اركبــه علــى مرتفعــات االرض فاكــل ثمــار الصــحراء و ارضــعه عســال مــن  -23 

 حجر و زيتا من صوان الصخر.
كبـاش اوالد باشـان و تيـوس و زبدة بقر و لـبن غـنم مـع شـحم خـراف و  -21 

 مع دسم لب الحنطة و دم العنب شربته خمرا.
فسمن يشورون و رفس سمنت و غلظت و اكتسيت شحما فرفض االلـه  -21 

 الذي عمله و غبي عن صخرة خالصه.
 اغاروه باالجانب و اغاظوه باالرجاس. -22 
قريـب لـم  ذبحوا الوثان ليست اهلل اللهة لم يعرفوها احداث قد جاءت مـن -29 

 يرهبها اباؤكم.
 الصخر الذي ولدك تركته و نسيت اهلل الذي ابداك. -21 
 فراى الرب و رذل من الغيظ بنيه و بناته. -27 
و قال احجب وجهي عنهم و انظر ماذا تكون اخـرتهم انهـم جيـل متقلـب  -10 

 اوالد ال امانة فيهم.
اغيــرهم بمــا لــيس  هــم اغــاروني بمــا لــيس الهــا اغــاظوني بابــاطيلهم فانــا -12 

 شعبا بامة غبية اغيظهم.
انه قد اشتعلت نار بغضبي فتتقد الـى الهاويـة السـفلى و تاكـل االرض و  -11 

 غلتها و تحرق اسس الجبال.
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 اجمع عليهم شرورا و انفذ سهامي فيهم. -13 
اذ هـم خــاوون مــن جــوع و منهوكــون مــن حمــى و داء ســام ارســل فــيهم  -11 

 واحف االرض.انياب الوحوش مع حمة ز 
من خـارج السـيف يثكـل و مـن داخـل الخـدور الرعبـة الفتـى مـع الفتـاة و  -11 

 الرضيع مع االشيب.
 قلت ابددهم الى الزوايا و ابطل من الناس ذكرهم. -12 
لو لم اخف من اغاظة العـدو مـن ان ينكـر اضـدادهم مـن ان يقولـوا يـدنا  -19 

 ارتفعت و ليس الرب فعل كل هذه.
 ة عديمة الراي و ال بصيرة فيهم.انهم ام -11 
 لو عقلوا لفطنوا بهذه و تاملوا اخرتهم. -17 
كيف يطرد واحد الفا و يهـزم اثنـان ربـوة لـوال ان صـخرهم بـاعهم و الـرب  -30 

 سلمهم.
 النه ليس كصخرنا صخرهم و لو كان اعداؤنا القضاة. -32 
سـم و لهـم  الن من جفنة سدوم جفنتهم و من كروم عمورة عنبهم عنب -31 

 عناقيد مرارة.
 خمرهم حمة الثعابين و سم االصالل القاتل. -33 
 اليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني. -31 
ــب و  -31  ــوم هالكهــم قري ــدامهم ان ي ــزل اق ــت ت ــي وق ــي النقمــة و الجــزاء ف ل

 المهيات لهم مسرعة.
د قد مضت و الن الرب يدين شعبه و على عبيده يشفق حين يرى ان الي -32 

 لم يبق محجوز و ال مطلق.
 يقول اين الهتهم الصخرة التي التجاوا اليها. -39 
التي كانت تاكل شحم ذبائحهم و تشرب خمر سـكائبهم لـتقم و تسـاعدكم  -31 

 و تكن عليكم حماية.
انظروا االن انا انا هو و ليس اله معي انا اميت و احيي سحقت و انـي  -37 

 خلص.اشفي و ليس من يدي م
 اني ارفع الى السماء يدي و اقول حي انا الى االبد. -10 
اذا سننت سيفي البارق و امسكت بالقضاء يدي ارد نقمة على اضدادي  -12 

 و اجازي مبغضي.
اســكر ســهامي بــدم و ياكــل ســيفي لحمــا بــدم القتلــى و الســبايا و مــن  -11 
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 رؤوس قواد العدو.
قم بدم عبيده و يرد نقمة على اضداده و تهللوا ايها االمم شعبه النه ينت -13 

 " يصفح عن ارضه عن شعبه
مقارنييييية بيييييين لفعييييياغ اهلل ولطاييييييا ونقييييي.  يييييعبر، ولطايييييياوم التييييي  ج بيييييت ع ييييييهم 

فيينحن ديينقوم مييع  أنــا أميــت وأحيــي وأشــفيالمصيا   ووعد اهلل بيياللال. والحييياي 
 المديذ القا م من بين األموات ثم تدبحة فرح بلال. اهلل 

 ة صالة حن
 أم صموئيل النبي

 (22-2:1صم2)

 22 - 2:  1صم 2 "
فصلت حنة و قالـت فـرح قلبـي بـالرب ارتفـع قرنـي بـالرب اتسـع فمـي علـى  -2 

 اعدائي الني قد ابتهجت بخالصك.
 ليس قدوس مثل الرب النه ليس غيرك و ليس صخرة مثل الهنا. -1 
فواهكم الن الرب اله ال تكثروا الكالم العالي المستعلي و لتبرح وقاحة من ا -3 

 عليم و به توزن االعمال.
 قسي الجبابرة انحطمت و الضعفاء تمنطقوا بالباس. -1 
الشباعى اجروا انفسهم بالخبز و الجياع كفوا حتى ان العاقر ولـدت سـبعة  -1 

 و كثيرة البنين ذبلت.
 الرب يميت و يحيي يهبط الى الهاوية و يصعد. -2 
 و يرفع.الرب يفقر و يغني يضع  -9 
يقيم المسكين من التراب يرفع الفقير مـن المزبلـة للجلـوس مـع الشـرفاء و  -1 

 يملكهم كرسي المجد الن للرب اعمدة االرض و قد وضع عليها المسكونة.
ارجل اتقيائه يحرس و االشرار في الظالم يصمتون النه ليس بالقوة يغلـب  -7 

 انسان.
عــد علــيهم الــرب يــدين اقاصــي مخاصــمو الــرب ينكســرون مــن الســماء ير  -20 

 االرض و يعطي عزا لملكه و يرفع قرن مسيحه.
و ذهب القانة الى الرامة الى بيته و كان الصبي يخـدم الـرب امـام عـالي  -22 

 " الكاهن
ألنـي فرحـت بخالصـك )ال يياطين( إرتفع قرني بإلهي . أتسع فمي علـى أعـدائي 

ع ميت لحياه وو  والمديذ فالر  لعطاوا صمو يغ من مدتود الرب يميت ويحيي
 مات ليقوم ويعط  حياي وفرح ل ب رية 

 صالة حبقوق النبي
 (27-1:3)حب

 27 - 1:  3حب  "
يا رب قد سمعت خبرك فجزعـت يـا رب عملـك فـي وسـط السـنين احيـه فـي  -1 
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 وسط السنين عرف في الغضب اذكر الرحمة.
ه غطى السـماوات اهلل جاء من تيمان و القدوس من جبل فاران ساله جالل -3 

 و االرض امتالت من تسبيحه.
 و كان لمعان كالنور له من يده شعاع و هناك استتار قدرته. -1 
 قدامه ذهب الوبا و عند رجليه خرجت الحمى. -1 
وقف و قاس االرض نظر فرجـف االمـم و دكـت الجبـال الدهريـة و خسـفت  -2 

 اكام القدم مسالك االزل له.
 ت بلية رجفت شقق ارض مديان.رايت خيام كوشان تح -9 
هــل علــى االنهــار حمــي يــا رب هــل علــى االنهــار غضــبك او علــى البحــر  -1 

 سخطك حتى انك ركبت خيلك مركباتك مركبات الخالص.
 عريت قوسك تعرية سباعيات سهام كلمتك ساله شققت االرض انهارا. -7 
فعت يديها ابصرتك ففزعت الجبال سيل المياه طما اعطت اللجة صوتها ر  -20 

 الى العالء.
الشـمس و القمـر وقفــا فـي بروجهمــا لنـور سـهامك الطــائرة للمعـان بــرق  -22 

 مجدك.
 بغضب خطرت في االرض بسخط دست االمم. -21 
خرجت لخالص شعبك لخالص مسيحك سـحقت راس بيـت الشـرير معريـا  -23 

 االساس حتى العنق ساله.
ابتهاجهم كما الكـل المسـكين  ثقبت بسهامه راس قبائله عصفوا لتشتيتي -21 

 في الخفية.
 سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة. -21 
ســمعت فارتعــدت احشــائي مــن الصــوت رجفــت شــفتاي دخــل النخــر فــي  -22 

عظامي و ارتعدت في مكاني الستريح في يوم الضيق عند صـعود الشـعب الـذي 
 يزحمنا.

لكـروم يكـذب عمـل الزيتونـة فمع انه ال يزهر التين و ال يكون حمل فـي ا -29 
 و الحقول ال تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة و ال بقر في المذاود.

 فاني ابتهج بالرب و افرح باله خالصي. -21 
ــاتي  -27  ــى مرتفع ــل و يمشــيني عل ــدمي كااليائ ــوتي و يجعــل ق ــرب الســيد ق ال

 " لرئيس المغنين على االتي ذوات االوتار
المديذ ال  مة غير ال من ، بتجديده دليغ الدينين = فونكعندما تدخل السنين يعر 
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ألنـك في  ميغل ال ميان تجديد = عندما يأتي الزمان تظهـرل  صار  منياخ فعرفناه  
   الر  يحار  عنا بص يبر تركب خيلك فتكون مركباتك خالصًا وتوتر قوسك

 صالة يونان النبي
 (20-1:1)يون

 20 - 1:  1يون  "
ــال دعــوت مــن ضــيقي -1  ــة  و ق ــرب فاســتجابني صــرخت مــن جــوف الهاوي ال

 فسمعت صوتي.
النك طرحتني في العمق في قلب البحار فاحاط بي نهر جازت فوقي جميع  -3 

 تياراتك و لججك.
 فقلت قد طردت من امام عينيك و لكنني اعود انظر الى هيكل قدسك. -1 
 سي.قد اكتنفتني مياه الى النفس احاط بي غمر التف عشب البحر برا -1 
نزلــت الــى اســافل الجبــال مغــاليق االرض علــي الــى االبــد ثــم اصــعدت مــن  -2 

 الوهدة حياتي ايها الرب الهي.
 حين اعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت اليك صالتي الى هيكل قدسك. -9 
 الذين يراعون اباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. -1 
 لرب الخالص.اما انا فبصوت الحمد اذبح لك و اوفي بما نذرته ل -7 
 " و امر الرب الحوت فقذف يونان الى البر -20 

يونييان فيي  بطيين الحييوت رميي  المديييذ فيي  قبييره  وب لقييال يونييان فيي  البحيير ل صييت 
لييام قيام المدييذ 3الدسينة وبموت المديذ ل صت الب يرية  و ميا ليرم يونيان بعيد 

 ليام 3بعد 

 صالة حزقيا الملك
 حين مات وقام 

 من مرضه
 (10-20:31)إش

 10 - 20:  31اش  "
 انا قلت في عز ايامي اذهب الى ابواب الهاوية قد اعدمت بقية سني. -20 
قلت ال ارى الرب الرب فـي ارض االحيـاء ال انظـر انسـانا بعـد مـع سـكان  -22 

 الفانية.
مسكني قد انقلع و انتقل عني كخيمة الراعي لففـت كالحائـك حيـاتي مـن  -21 

 يل تفنيني.النول يقطعني النهار و الل
صرخت الـى الصـباح كاالسـد هكـذا يهشـم جميـع عظـامي النهـار و الليـل  -23 

 تفنيني.
كسنونة مزقزقة هكذا اصيح اهدر كحمامـة قـد ضـعفت عينـاي نـاظرة الـى  -21 

 العالء يا رب قد تضايقت كن لي ضامنا.
بماذا اتكلم فانه قال لي و هو قد فعل اتمشى متمهال كل سـني مـن اجـل  -21 

 ة نفسي.مرار 
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 ايها السيد بهذه يحيون و بها كل حياة روحي فتشفيني و تحييني. -22 
هــوذا للســالمة قــد تحولــت لــي المــرارة و انــت تعلقــت بنفســي مــن وهــدة  -29 

 الهالك فانك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي.
الن الهاويــة ال تحمــدك المــوت ال يســبحك ال يرجــو الهــابطون الــى الجــب  -21 

 امانتك.
 حي الحي هو يحمدك كما انا اليوم االب يعرف البنين حقك.ال -27 
 " الرب لخالصي فنعزف باوتارنا كل ايام حياتنا في بيت الرب -10 

ألن لــيس الــذين فــي القبــور يســبحونك وال األمــوات يباركونــك .. لكــن األحيــاء 
 ووءه تدبحة من لرجوا من الجحيم مع المديذ . يباركونك مثلي أنا

 لك صالة منسى الم
 في السبعينية

يا رب ضابط الكل الذي في السماء إله آبائنا إبراهيم واسحق ويعقوب وزرعهم " 
الصديق الذي خلـق السـماء واألرض وكـل زينتهـا. الـذي ربـط البحـر بكلمـة أمـره 
وختم فمه باسمه المخوف والمملوء مجدًا, الذي يفزع ويرتعـد كـل شـئ مـن قـدام 

ز وجـل وال يـدرك غضـب رجـزك علـى الخطـاة وجه قوته. ألنها ال تحد عظمتـه عـ
وغيــر محصــاة وال مدركــة رحمــة إرادتــك, أنــت الــرب العلــي الرحــوم طويــل الــروح 
ــدر  ــى ق ــا رب عل ــت أيضــًا ي ــى شــر البشــر. أن ــار ومتأســف عل ــر الرحمــة وب وكثي
صـــالحك رســـمت توبـــة لمـــن أخطـــأ إليـــك وبكثـــرة رحمتـــك بشـــرت بتوبـــة للخطـــاة 

ــه األبــرار  ــم تجعــل التوبــة للصــديقين إبــراهيم واســحق لخالصــهم أنــت يــا رب إل ل
ويعقوب هؤالء الذين لم يخطئوا إليك بل جعلت التوبـة لمثلـي أنـا الخـاطئ, ألنـي 
أخطأت أكثر من عدد رمـل البحـر. كثـرت آثـامي ولسـت مسـتحقا أن أرفـع عينـّى 
إلى السماء من أجل كثرة ظلمي ولست مستحقًا أن أنحني من أجل كثرة رباطات 

أرفــع رأســي مــن خطايــاي. واآلن بالحقيقــة قــد أغضــبتك وال راحــة لــي الحديــد وال 
ألني أسخطت رجزك, والشر بين يديك, وأقمت رجاساتى, وأكثر نجاساتي, واآلن 
ــا  ــامي أن ــا رب أخطــأت, وآث ــب مــن صــالحك. أخطــأت ي ــي وأطل ــي قلب ــى ركبت أحن

ى عارفهــا, ولكــن أســأل وأطلــب اغفــر لــي وال تهلكنــي بآثــامي, وال تحقــد علــّى إلــ
الدهر, وال تحفظ شروري وال تلقني في الدينونة في أسفل األرض. ألنك أنت هو 
إله التائبين. وفـّى أظهـر صـالحك ألنـي غيـر مسـتحق. وخلصـني بكثـرة رحمتـك, 
ــام حيــاتي. ألنــك أنــت هــو الــذي تســبح لــك كــل قــوات  فأســبحك كــل حــين كــل أي

 " السموات ولك المجد إلى األبد آمين.
ءا، ل نييير تيييا  فييي  ِلييير حياتييير، عنيييدما ديييبى فييي  لرض ويييو  يييان ل ييير م يييو  يهيييو 

وصيي ى وييءه الصييالي ووييو مدييجون فيي  لرض لعدا يير، فييرده اهلل لمم  تيير،   لعدا يير
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وو ءا رد الر  ديبينا مين الجحييم ل سيردوس ونديبحر بتديبحة منديى  فديب  منديى 
فيي  لرض لعدا يير رميي  لدييبينا فيي  يييد يب يييس  و ييغ ميين مييات تا بيياخ وءويي  ل جحيييم 

 لمديذ لرم مع ا

 تسبحة إشعياء النبي
 (10-7:12)إش

 10 - 7:  12اش " 
بنفسي اشتهيتك في الليل ايضا بروحي في داخلي اليـك ابتكـر النـه حينمـا  -7 

 تكون احكامك في االرض يتعلم سكان المسكونة العدل.
يرحم المنافق و ال يتعلم العدل في ارض االستقامة يصنع شـرا و ال يـرى  -20 

 جالل الرب.
يا رب ارتفعت يدك و ال يرون يرون و يخزون من الغيرة على الشعب و  -22 

 تاكلهم نار اعدائك.
 يا رب تجعل لنا سالما النك كل اعمالنا صنعتها لنا. -21 
 ايها الرب الهنا قد استولى علينا سادة سواك بك وحدك نذكر اسمك. -23 
لكـتهم و ابـدت كـل هم اموات ال يحيون اخيلـة ال تقـوم لـذلك عاقبـت و اه -21 

 ذكرهم.
 زدت االمة يا رب زدت االمة تمجدت وسعت كل اطراف االرض. -21 
 يا رب في الضيق طلبوك سكبوا مخافتة عند تاديبك اياهم. -22 
كما ان الحبلى التي تقارب الوالدة تتلوى و تصرخ في مخاضها هكذا كنـا  -29 

 قدامك يا رب.
لـم نصـنع خالصـا فـي االرض و لـم يسـقط حبلنا تلوينـا كاننـا ولـدنا ريحـا  -21 

 سكان المسكونة.
تحيا امواتك تقوم الجثث استيقظوا ترنمـوا يـا سـكان التـراب الن طلـك طـل  -27 

 اعشاب و االرض تسقط االخيلة.
هلم يا شعبي ادخـل مخادعـك و اغلـق ابوابـك خلفـك اختبـئ نحـو لحيظـة  -10 

 " حتى يعبر الغضب
ود اهلل ومراحمير ولالصير لمين يتمدي  بير  و  تديبحة  ي ر مين ي يعيال ع يى وعي

 و  نبوي تنطم بالسرح والته يغ عن قيامة األموات 
ل  ميييوتى اللطيييية اليييءين  يييانوا فييي  الجحييييم والييير  = األمـــوات ال يـــرون الحيـــاة

يقوم األموات ويقوم من في القبور ألن الندى الذي من قبلك هو شفاء للرجهم  
 ليلرجهم ل  ندال الر  ع يهم من الجحيم . لهم

 21 - 2:  11اش  " تسبحة ثانية إشعياء 
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يــا رب انــت الهــي اعظمــك احمــد اســمك النــك صــنعت عجبــا مقاصــدك منــذ  -2  (21-2:11)إش
 القديم امانة و صدق.

النك جعلت مدينة رجمة قرية حصينة ردما قصر اعاجم ان ال تكون مدينة  -1 
 ال يبنى الى االبد.

 منك قرية امم عتاة. لذلك يكرمك شعب قوي و تخاف -3 
النك كنت حصنا للمسكين حصنا للبائس فـي ضـيقه ملجـا مـن السـيل ظـال  -1 

 من الحر اذ كانت نفخة العتاة كسيل على حائط.
 كحر في يبس تخفض ضجيج االعاجم كحر بظل غيم يذل غناء العتاة. -1 
و يصنع رب الجنود لجميـع الشـعوب فـي هـذا الجبـل وليمـة سـمائن وليمـة  -2 

 ر على دردي سمائن ممخة دردي مصفى.خم
ــل الشــعوب و  -9  ــى ك ــذي عل ــاب ال ــاب النق ــل وجــه النق ــي هــذا الجب ــي ف و يفن

 الغطاء المغطى به على كل االمم.
يبلع الموت الى االبد و يمسح السيد الرب الدموع عـن كـل الوجـوه و ينـزع  -1 

 عار شعبه عن كل االرض الن الرب قد تكلم.
ــرب و يقــال فــي ذلــك ال -7  ــاه فخلصــنا هــذا هــو ال ــا انتظرن يــوم هــوذا هــذا الهن

 انتظرناه نبتهج و نفرح بخالصه.
الن يد الرب تستقر على هذا الجبل و يداس مواب في مكانه كمـا يـداس  -20 

 التبن في ماء المزبلة.
فيبســط يديــه فيــه كمــا يبســط الســابح ليســبح فيضــع كبريــاءه مــع مكايــد  -22 

 يديه.
 " وارك يخفضه يضعه يلصقه باالرض الى الترابو صرح ارتفاع اس -21 

 أسبح إسمك ألنك صنعت أمورًا عجيبة.. ينزع عار شعبه من كل األرض ألن فم
وييءا الجبييغ  اهلل يعطــي خالصــًا علــى)  ميية اهلل بصيي يبر ل صيينا(  الــرب تكلــم بهــذا

 لنا د طان لن ندوس ال يطان    وتداس موآب)ال نيدة( 

 تسبحة ثالثة إشعياء 
 (7-2:12)إش

 7 - 2:  12اش  "
في ذلك اليـوم يغنـى بهـذه االغنيـة فـي ارض يهـوذا لنـا مدينـة قويـة يجعـل  -2 

 الخالص اسوارا و مترسة.
 افتحوا االبواب لتدخل االمة البارة الحافظة االمانة. -1 
 ذو الراي الممكن تحفظه سالما سالما النه عليك متوكل. -3 
 ن في ياه الرب صخر الدهور.توكلوا على الرب الى االبد ال  -1 
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النـــه يخفـــض ســـكان العـــالء يضـــع القريـــة المرتفعـــة يضـــعها الـــى االرض  -1 
 يلصقها بالتراب.

 تدوسها الرجل رجال البائس اقدام المساكين. -2 
 طريق الصديق استقامة تمهد ايها المستقيم سبيل الصديق. -9 
 كرك شهوة النفس.ففي طريق احكامك يا رب انتظرناك الى اسمك و الى ذ -1 
بنفسي اشتهيتك في الليل ايضا بروحي في داخلي اليـك ابتكـر النـه حينمـا  -7 

 " تكون احكامك في االرض يتعلم سكان المسكونة العدل
يصـنع الخـالص    ييوم الليال. العظييم= في ذلـك اليـوم يسـبحون هـذا التسـبيح

 .سورًا ومترسة

 تسبحة إرمياء النبي
 (11-22:1)مراثي

 11 - 22:  1مرا  "
 سقط اكليل راسنا ويل لنا الننا قد اخطانا. -22 
 من اجل هذا حزن قلبنا من اجل هذه اظلمت عيوننا. -29 
 من اجل جبل صهيون الخرب الثعالب ماشية فيه. -21 
 انت يا رب الى االبد تجلس كرسيك الى دور فدور. -27 
 لماذا تنسانا الى االبد و تتركنا طول االيام. -10 
 ارددنا يا رب اليك فنرتد جدد ايامنا كالقديم. -12 
 " هل كل الرفض رفضتنا هل غضبت علينا جدا -11 

قالهيييا يرمييييال بعيييد ليييرا  لور ييي يم وديييقوطها وديييب  لو هيييا ويط ييي  رد ال يييع  مييين 
الدب  ورجيوع لور ي يم لديابم مجيدوا  وي  صيالي بسيم اليءين في  الجحييم ينتظيرون 

للييال. النهييا   والجدييد الممجييد  لرددنييا يييا المديييذ  وبسمنييا نحيين لنحصييغ ع ييى ا
 ر  فنرتد، جدد ليامنا  القديم 

 تسبحة باروخ النبي
 (22-22:1)باروخ

 22 - 22:  1با " 
فاالن ايها الرب اله اسرائيل الذي اخرج شعبه من ارض مصر بيـد قـديرة  -22 

ا و بايات و معجزات و قوة عظيمة و ذراع مبسوطة و اقام له اسما كما فـي هـذ
 اليوم.

 انا خطئنا و نافقنا و اثمنا ايها الرب الهنا في جميع رسومك. -21 
 لينصرف غضبك عنا فقد بقينا نفرا قليال في االمم الذين شتتنا بينهم. -23 
اسمع يا رب صالتنا و تضرعنا و انقذنا الجلك و انلنا حظـوة امـام وجـوه  -21 

 الذين اجلونا.
انـــت الــرب الهنــا و انــه باســمك دعـــي  لكــي تعــرف االرض باســرها انــك -21 



 (سهرة أبو غلمسيس)  ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

255 

 

 اسرائيل و عشائره.
ايها الرب التفت من بيت قدسـك و انظـر الينـا و امـل ايهـا الـرب اذنـك و  -22 

 "  استجب
ويييو ديييسر محيييءوف  والنبيييوي م توبييية فييي  الديييب   ووجيييود ال يييع  فييي  الديييب  رمييي  

الـــذي أخـــرج شـــعبه مـــن أرض مصـــر بيـــد لوجيييود ِدم ولوالده فييي  ديييب  ال ييييطان 
 يغ مين يقيدم توبية و يءا . فليرجـع رجـزك عنـاويو للرجنيا مين ديب  يب ييس = ويةق

 يقب ر الر  ويحرره من دب  يب يس 

 تسبحة إيليا النبي
 (37-32:21مل2)

 37 - 32:  21مل 2 "
و كــان عنــد اصــعاد التقدمــة ان ايليــا النبــي تقــدم و قــال ايهــا الــرب الــه  -32 

ــيعلم اليــوم  ــا ابــراهيم و اســحق و اســرائيل ل انــك انــت اهلل فــي اســرائيل و انــي ان
 عبدك و بامرك قد فعلت كل هذه االمور.

استجبني يا رب استجبني ليعلم هـذا الشـعب انـك انـت الـرب االلـه و انـك  -39 
 انت حولت قلوبهم رجوعا.

ــة و الحطــب و الحجــارة و التــراب و  -31  فســقطت نــار الــرب و اكلــت المحرق
 لحست المياه التي في القناة.

فلما راى جميع الشعب ذلـك سـقطوا علـى وجـوههم و قـالوا الـرب هـو اهلل  -37 
 "  الرب هو اهلل

يي يا بعم ر ل .  عبر من عبادي البعغ وعياد بهيم لإللير الحقيقي   والمدييذ بعم ير 
سـحق ويعقـوبل . الب رية من دب  يب يس   ل   ويو  أيها الـرب إلـه إبـراهيم واا

 قا د الم ة  ما قاغ = الرب هو اهلل يلر لحيال  

 صالة داود النبي
 (23-20:17أي 2)

 23-20:17أي 2" 
مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من األزل والـى األبـد. لـك يـا رب العظمـة 
والجبروت والجالل والبهاء والمجد ألن لك كل ما في السماء واألرض. لك يا رب 

ن لــدنك. وأنــت تتســلط الملــك وقــد رفعــت رأســنا علــى الجميــع. والغنــى والكرامــة مــ
على الجميع ويـدك تعظـم وتشـدد الجميـع. واآلن يـا إلهنـا نحمـدك ونسـبح اسـمك 

 "  الجليل. والسبح هلل دائمًا آمين.
لـك يـا رب الملـك وقـد قدم داود وءه الصالي بعد ميا وييأ  يغ  يئ لبنيال وي يغ اهلل  

غ نديييبذ اهلل ع ييييى عميييي= إرتفعــــت رأســــًا علــــى الجميــــع. بيــــدك القــــوة والجبــــروت
 اللال. 
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 صالة الملك سليمان
 (30-11:1مل2)

 30 - 11:  1مل 2" 
و وقف سليمان امام مذبح الرب تجاه كـل جماعـة اسـرائيل و بسـط يديـه  -11 

 الى السماء.
و قال ايها الرب اله اسـرائيل لـيس الـه مثلـك فـي السـماء مـن فـوق و ال  -13 

ــدك الســائ ــى االرض مــن اســفل حــافظ العهــد و الرحمــة لعبي ــل عل رين امامــك بك
 قلوبهم.

الــذي قــد حفظــت لعبــدك داود ابــي مــا كلمتــه بــه فتكلمــت بفمــك و اكملــت  -11 
 بيدك كهذا اليوم.

و االن ايها الرب اله اسرائيل احفظ لعبدك داود ابي ما كلمته به قـائال ال  -11 
يعـدم لـك امــامي رجـل يجلــس علـى كرسـي اســرائيل ان كـان بنــوك انمـا يحفظــون 

 روا امامي كما سرت انت امامي.طرقهم حتى يسي
 و االن يا اله اسرائيل فليتحقق كالمك الذي كلمت به عبدك داود ابي. -12 
النه هل يسكن اهلل حقا على االرض هوذا السـماوات و سـماء السـماوات  -19 

 ال تسعك فكم باالقل هذا البيت الذي بنيت.
ي و اسـمع الصـراخ فالتفت الى صالة عبدك و الى تضرعه ايها الرب اله -11 

 و الصالة التي يصليها عبدك امامك اليوم.
لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليال و نهارا على الموضـع الـذي  -17 

 قلت ان اسمي يكون فيه لتسمع الصالة التي يصليها عبدك في هذا الموضع.
و اسمع تضرع عبدك و شعبك اسرائيل الـذين يصـلون فـي هـذا الموضـع  -30 

 " سمع انت في موضع سكناك في السماء و اذا سمعت فاغفرو ا
قالها د يمان بعد بنال الهي غ  والهي غ رم  لجدد المديذ الء  قياغ عنير "ينقضيوا 

أيهــا الــرب إلــه إســرائيل حــافظ ( 19:2وييءا الهي ييغ ولنييا لقيميير فيي  ثالثيية ليييام" )يييو
 د فعغ ووو وعد بأن ندغ المرلي يدحم رلس الحية، وق العهد والرحمة..

 صالة دانيال النبي 
 (27-1:7)دا 

 27 - 1:  7دا " 
و صليت الى الرب الهي و اعترفت و قلت ايها الرب االله العظيم المهوب  -1 

 حافظ العهد و الرحمة لمحبيه و حافظي وصاياه.
ـــا وحـــدنا عـــن وصـــاياك و عـــن  -1  ـــا الشـــر و تمردن ـــا و عملن ـــا و اثمن اخطان

 احكامك.
عبيدك االنبياء الذين باسـمك كلمـوا ملوكنـا و رؤسـاءنا و و ما سمعنا من  -2 

 اباءنا و كل شعب االرض.
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لك يا سيد البر اما لنا فخزي الوجوه كما هو اليـوم لرجـال يهـوذا و لسـكان  -9 
اورشليم و لكل اسرائيل القريبين و البعيدين في كل االراضي التي طـردتهم اليهـا 

 من اجل خيانتهم التي خانوك اياها.
 يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا و البائنا الننا اخطانا اليك. -1 
 للرب الهنا المراحم و المغفرة الننا تمردنا عليه. -7 
و ما سمعنا صوت الرب الهنا لنسلك في شرائعه التي جعلهـا امامنـا عـن  -20 

 يد عبيده االنبياء.
ال يســـمعوا صـــوتك و كــل اســـرائيل قـــد تعـــدى علـــى شــريعتك و حـــادوا لـــئ -22 

فسكبت علينا اللعنة و الحلف المكتوب في شريعة موسى عبـد اهلل الننـا اخطانـا 
 اليه.

و قــد اقــام كلماتــه التــي تكلــم بهــا علينــا و علــى قضــاتنا الــذين قضــوا لنــا  -21 
ــى  ــم يجــر تحــت الســماوات كلهــا كمــا اجــري عل ــا مــا ل ــا شــرا عظيم ــب علين ليجل

 اورشليم.
موسى قد جاء علينا كل هذا الشر و لم نتضرع الى كما كتب في شريعة  -23 

 وجه الرب الهنا لنرجع من اثامنا و نفطن بحقك.
فسهر الرب على الشر و جلبه علينا الن الرب الهنا بار فـي كـل اعمالـه  -21 

 التي عملها اذ لم نسمع صوته.
و االن ايها السيد الهنا الذي اخرجت شعبك من ارض مصر بيد قويـة و  -21 

 ت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم قد اخطانا عملنا شرا.جعل
يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك و غضبك عن مـدينتك اورشـليم  -22 

جبل قدسك اذ لخطايانا و الثام ابائنا صارت اورشـليم و شـعبك عـارا عنـد جميـع 
 الذين حولنا.

ــدك و تضــرعاته و اضــئ بوجهــك علــى  -29  ــا صــالة عب ــا الهن فاســمع االن ي
 قدسك الخرب من اجل السيد.م
امل اذنـك يـا الهـي و اسـمع افـتح عينيـك و انظـر خربنـا و المدينـة التـي  -21 

ــا نطــرح تضــرعاتنا امــام وجهــك بــل الجــل  دعــي اســمك عليهــا النــه ال الجــل برن
 مراحمك العظيمة.

يــا ســيد اســمع يــا ســيد اغفــر يــا ســيد اصــغ و اصــنع ال تــؤخر مــن اجــل  -27 
 " ك دعي على مدينتك و على شعبكنفسك يا الهي الن اسم

قـد أخطأنـا. عملنـا اهلل لقام   متر ليج   ع ينيا  يراخ عظيمياخ   ثيم يعتيراف باللطيية 
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ل  يلرجنيا مين ديب  بابيغ = شرًا. أصرف سخطك وغضـبك عـن مـدينتك أورشـليم
 ميييا للرجتنيييا مييين مصييير لو  يلرجنيييا مييين الجحييييم  و انيييت يديييتجابة اهلل لصيييالي 

  بيييأن المدييييذ دييييولد ويل ييي. الب يييرية، وقيييد حيييدد ميعييياد دانيييياغ لن للبيييره الميييال
 والدتر وص بر و رم  للال. المديذ ديل . اهلل  عبر من دب  بابغ 

 رؤيا دانيال النبي
 من أجل الثالثة فتية

 (11-2:3)دا 

 11 - 2:  3دا  "
نبوخذنصر الملك صنع تمثاال من ذهب طوله ستون ذراعـا و عرضـه سـت  -2 

 قعة دورا في والية بابل.اذرع و نصبه في ب
ثم ارسل نبوخذنصر الملك ليجمع المرازبة و الشـحن و الـوالة و القضـاة و  -1 

الخزنــة و الفقهــاء و المفتــين و كــل حكــام الواليــات ليــاتوا لتدشــين التمثــال الــذي 
 نصبه نبوخذنصر الملك.

ء و حينئذ اجتمع المرازبة و الشحن و الوالة و القضـاة و الخزنـة و الفقهـا -3 
المفتون و كل حكـام الواليـات لتدشـين التمثـال الـذي نصـبه نبوخذنصـر الملـك و 

 وقفوا امام التمثال الذي نصبه نبوخذنصر.
 و نادى مناد بشدة قد امرتم ايها الشعوب و االمم و االلسنة. -1 
عنــدما تســمعون صــوت القــرن و النــاي و العــود و الربــاب و الســنطير و  -1 

ــذي نصــبه المزمــار و كــل انــواع  ــذهب ال ــال ال العــزف ان تخــروا و تســجدوا لتمث
 نبوخذنصر الملك.

 و من ال يخر و يسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط اتون نار متقدة. -2 
الجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن و الناي و العود و الرباب  -9 

ســجدوا  و الســنطير و كــل انــواع العــزف خــر كــل الشــعوب و االمــم و االلســنة و
 لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر الملك.

 الجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون و اشتكوا على اليهود. -1 
 اجابوا و قالوا للملك نبوخذنصر ايها الملك عش الى االبد. -7 
انـت ايهـا الملـك قـد اصـدرت امـرا بـان كـل انسـان يسـمع صـوت القـرن و  -20 

نطير و المزمار و كل انواع العـزف يخـر و يسـجد الناي و العود و الرباب و الس
 لتمثال الذهب.

 و من ال يخر و يسجد فانه يلقى في وسط اتون نار متقدة. -22 
يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على اعمال والية بابل شدرخ و مشـيخ و  -21 

عبــد نغــو هــؤالء الرجــال لــم يجعلــوا لــك ايهــا الملــك اعتبــارا الهتــك ال يعبــدون و 
 ثال الذهب الذي نصبت ال يسجدون.لتم
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حينئـذ امــر نبوخذنصــر بغضــب و غـيظ باحضــار شــدرخ و ميشــخ و عبــد  -23 
 نغو فاتوا بهؤالء الرجال قدام الملك.

فاجــاب نبوخذنصــر و قــال لهــم تعمــدا يــا شــدرخ و ميشــخ و عبــد نغــو ال  -21 
 تعبدون الهتي و ال تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت.

ن مستعدين عندما تسـمعون صـوت القـرن و النـاي و العـود فان كنتم اال  -21 
و الربــاب و الســنطير و المزمــار و كــل انــواع العــزف الــى ان تخــروا و تســجدوا 
للتمثال الذي عملته و ان لـم تسـجدوا ففـي تلـك السـاعة تلقـون فـي وسـط اتـون 

 النار المتقدة و من هو االله الذي ينقذكم من يدي.
و عبد نغو و قالوا للملك يـا نبوخذنصـر ال يلزمنـا فاجاب شدرخ و ميشخ  -22 

 ان نجيبك عن هذا االمر.
هوذا يوجد الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من اتون النار المتقدة و  -29 

 ان ينقذنا من يدك ايها الملك.
و اال فليكن معلوما لك ايها الملك اننـا ال نعبـد الهتـك و ال نسـجد لتمثـال  -21 

 نصبته.الذهب الذي 
حينئذ امتال نبوخذنصر غيظا و تغير منظر وجهـه علـى شـدرخ و ميشـخ  -27 

و عبد نغو فاجاب و امر بان يحموا االتون سبعة اضعاف اكثر مما كان معتـادا 
 ان يحمى.

و امر جبابرة القوة في جيشه بان يوثقوا شـدرخ و ميشـخ و عبـد نغـو و  -10 
 يلقوهم في اتون النار المتقدة.

وثق هؤالء الرجال في سراويلهم و اقمصـتهم و ارديـتهم و لباسـهم و ثم ا -12 
 القوا في وسط اتون النار المتقدة.

و مــن حيــث ان كلمــة الملــك شــديدة و االتــون قــد حمــي جــدا قتــل لهيــب  -11 
 النار الرجال الذين رفعوا شدرخ و ميشخ و عبد نغو.

طوا مـوثقين فـي و هؤالء الثالثة الرجال شدرخ و ميشـخ و عبـد نغـو سـق -13 
 وسط اتون النار المتقدة.

 "  فكانوا يتمشون في وسط اللهيب مسبحين اهلل و مباركين الرب -11 
  ان لروم الثالثة فتية من لتون النار رم اخ للروم الب ر من الجحيم 

 صالة عزاريا
 (12-11:3)دا 

 12-11:3دا  "
ارك أنـت إلـه آبائنـا ووقف عزاريا وصلى هكذا وفتح فاه في وسـط النـار وقـال مبـ

وحميــد, واســمك مملــوء مجــدًا إلــى األبــد ألنــك عــادل فــي جميــع مــا صــنعت بنــا 
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وأعمالــك كلهــا صــدق وطرقــك كلهــا مســتقيمة وجميــع أحكامــك أحكــام حــق وقــد 
أجريت أحكام حق فيما جلبت علينـا وعلـى مدينـة آبائنـا المقدسـة أورشـليم ألنـك 

ايانـا. لقـد أخطأنـا وأثمنـا لنبتعـد بالحق والحكم جلبـت جميـع هـذا علينـا ألجـل خط
عنــك وأجرمنــا فــي كــل شــئ. ولــم نســمع لوصــاياك ولــم نحفظهــا ولــم نعمــل بمــا 
أوصيتنا لكي يكون لنا خيرًا. فجميع ما جلبته علينـا وجميـع مـا صـنعت بنـا إنمـا 
صنعته بحكم حق فأسلمتنا إلى أيدي أعداء أثمة وكفرة مبغضـين وأشـرار, وملـك 

ى األرض. واآلن لـيس لنـا أن نفـتح أفواهنـا فقـد صـار ظالم أشر من كـل مـن علـ
الخزي والعار لعبيدك الذين يعبدونك. فال تخذلنا إلـى االنقضـاء ألجـل اسـمك. وال 
سـرائيل  سـحق عبـدك واا تنقض عهدك وال تنزع عنا رحمتك ألجل إبراهيم حبيبـك واا
قديسـك. الـذين قلـت لهــم إنـك تكثـر نسـلهم. كنجــوم السـماء وكالرمـل الـذي علــى 
شاطئ البحر ألننا يا سيدنا قد قللنا عددًا أكثر من كل األمـم وقـد أتضـعنا ونحـن 
اليوم في كل األرض ألجل خطايانا. وليس لنا في هذا الزمـان رئـيس وال نبـي وال 
ــه أمامــك  مــدبر وال محرقــة وال ذبيحــة وال تقدمــة وال بخــور وال موضــع لنثمــر في

روح متواضــعة تقبلنــا إليــك ولنجــد رحمــة نحــوك يــا رب, ولكــن بــنفس منســحقة و 
وكمحرقات الكباش والثيران والحمالن السـمان هكـذا فلـتكن ذبيحتنـا أمامـك اليـوم 
ونكمل خلفك فإنه ال خزي بل اصنع معنا رحمة كـدعتك وككثـرة رحمتـك . أتنقـذنا 
حسب عجائبك, أتعط المجد السمك يا رب, وليخجل جميـع الـذين يطلبـون الشـر 

وتهم واقتـدارهم, وليـتحطم عـزهم, وليعلمـوا أنـك أنـت لعبيـدك, وليتخـذوا مـن كـل قـ
الرب اإلله وحدك المكرم على كل المسكونة. ولم يفتر الذين يوقدون أتون النـار 
خـدام الملـك وهــم يوقـدون األتـون بكبريــت وزفـت ومشـاقة, فــارتفع اللهيـب فــوق 

تون األتون تسعة وأربعون ذراعًا وانتشر وأحرق الكلدانين الذين وجدهم حول األ 
ومــالك الــرب نــزل مــع عزاريــا فــي أتــون النــار المتقــدة ونفــض لهيــب النــار عــن 
األتــون وجعــل وســط األتــون ريحــًا ذات نــداء بــارد فلــم تمســهم النــار البتــة ولــم 
تؤلمهم ولم تزعجهم. حينئذ سبح الثالثة من فم واحـد ومجـدوا وبـاركوا اهلل وسـط 

 " األتون قائلين )الهوس الثالث...(.
ة وما بعدوا وي  تديبحة  ي ر هلل اليء  ليم يجعيغ ل ميوت دي طان ع ينيا وءه التدبح

  ما لنقء الستية من موت النار 

 تسبحة الثالث فتية
 (70-11:3)دا 

 70-11:3دا  "
مبارك انت ايها الرب اله ابائنا و حميد و رفيع الى الدهور و مبارك اسم  -11

 مجدك القدوس و رفيع الى الدهور.
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 هيكل مجدك القدوس و مسبح و ممجد الى الدهور.مبارك انت في  -13 
 مبارك انت في عرش ملكك و مسبح و رفيع الى الدهور. -11 
مبارك انت ايها الناظر االعماق الجالس على الكروبين و مسبح و رفيع  -11 

 الى الدهور.
 مبارك انت في جلد السماء و مسبح و ممجد الى الدهور. -12 
 اعمال الرب سبحي و ارفعيه الى الدهور.باركي الرب يا جميع  -19 
 باركوا الرب يا مالئكة الرب سبحوا و ارفعوه الى الدهور. -11 
 باركي الرب ايتها السماوات سبحي و ارفعيه الى الدهور. -17 
باركي الرب يا جميع المياه التي فوق السماء سبحي و ارفعيه الى  -20 

 الدهور.
 لرب سبحي و ارفعيه الى الدهور.باركي الرب يا جميع جنود ا -22 
 باركا الرب ايها الشمس و القمر سبحا و ارفعاه الى الدهور. -21 
 باركي الرب يا نجوم السماء سبحي و ارفعيه الى الدهور. -23 
 باركي الرب يا جميع االمطار و االنداء سبحي و ارفعيه الى الدهور. -21 
 فعيه الى الدهور.باركي الرب يا جميع الرياح سبحي و ار  -21 
 باركا الرب ايها النار و الحر سبحا و ارفعاه الى الدهور. -22 
 باركا الرب ايها البرد و الحر سبحا و ارفعاه الى الدهور. -29 
 باركا الرب ايها الندى و الجليد سبحا و ارفعاه الى الدهور. -21 
 ور.باركا الرب ايها الجمد و البرد سبحا و ارفعاه الى الده -27 
 باركا الرب ايها الصقيع و الثلج سبحا و ارفعاه الى الدهور. -90 
 باركا الرب ايها الليل و النهار سبحا و ارفعاه الى الدهور. -92 
 باركا الرب ايها النور و الظلمة سبحا و ارفعاه الى الدهور. -91 
 باركي الرب ايتها البروق و السحب سبحي و ارفعيه الى الدهور. -93 
 لتبارك االرض الرب لتسبح و ترفعه الى الدهور. -91 
 باركي الرب ايتها الجبال و التالل سبحي و ارفعيه الى الدهور. -91 
 باركي الرب يا جميع انبتة االرض سبحي و ارفعيه الى الدهور. -92 
 باركي الرب ايتها الينابيع سبحي و ارفعيه الى الدهور. -99 
 ر و االنهار سبحي و ارفعيه الى الدهور.باركي الرب ايتها البحا -91 
باركي الرب ايتها الحيتان و جميع ما يتحرك في المياه سبحي و ارفعيه  -97 

 الى الدهور.
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 باركي الرب يا جميع طيور السماء سبحي و ارفعيه الى الدهور. -10 
 باركي الرب يا جميع الوحوش و البهائم سبحي و ارفعيه الى الدهور. -12 
 ركوا الرب يا بني البشر سبحوا و ارفعوه الى الدهور.با -11 
 باركوا الرب يا اسرائيل سبحوا و ارفعوه الى الدهور. -13 
 باركوا الرب يا كهنة الرب سبحوا و ارفعوه الى الدهور. -11 
 باركوا الرب يا عبيد الرب سبحوا و ارفعوه الى الدهور. -11 
 يقين سبحوا و ارفعوه الى الدهور.باركوا الرب يا ارواح و نفوس الصد -12 
باركوا الرب ايها القديسون و المتواضعو القلوب سبحوا و ارفعوه الى  -19 

 الدهور.
باركوا الرب يا حننيا و عزريا و ميشائيل سبحوا و ارفعوه الى الدهور  -11 

النه انقذنا من الجحيم و خلصنا من يد الموت و نجانا من وسط اتون اللهيب 
 و من وسط النار.المضطرم 

 اعترفوا للرب النه صالح الن الى االبد رحمته. -17 
باركوا يا جميع القانتين الرب اله االلهة سـبحوا و اعترفـوا الن الـى االبـد  -70 

 " رحمته.
 وو  الهوس الثال 

 (79-72:3)دا 

 79-72:3دا  "
لم حينئذ تحير نبوخذنصر الملك و قام مسرعا فاجاب و قال لمشيريه ا -72

نلق ثالثة رجال موثقين في وسط النار فاجابوا و قالوا للملك صحيح ايها 
 الملك.

اجاب و قال ها انا ناظر اربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار و  -71 
 ما بهم ضرر و منظر الرابع شبيه بابن االلهة.

رخ ثم اقترب نبوخذنصر الى باب اتون النار المتقدة و اجاب فقال يا شد -73 
و ميشخ و عبد نغو يا عبيد اهلل العلي اخرجوا و تعالوا فخرج شدرخ و ميشخ و 

 عبد نغو من وسط النار.
فاجتمعت المرازبة و الشحن و الوالة و مشيرو الملك و راوا هؤالء  -71 

الرجال الذين لم تكن للنار قوة على اجسامهم و شعرة من رؤوسهم لم تحترق 
 ة النار لم تات عليهم.و سراويلهم لم تتغير و رائح

فاجاب نبوخذنصر و قال تبارك اله شدرخ و ميشخ و عبد نغو الذي  -71 
ارسل مالكه و انقذ عبيده الذين اتكلوا عليه و غيروا كلمة الملك و اسلموا 
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 اجسادهم لكيال يعبدوا او يسجدوا الله غير الههم.
السوء على فمني قد صدر امر بان كل شعب و امة و لسان يتكلمون ب -72 

اله شدرخ و ميشخ و عبد نغو فانهم يصيرون اربا اربا و تجعل بيوتهم مزبلة 
 اذ ليس اله اخر يستطيع ان ينجي هكذا.

 " حينئذ قدم الملك شدرخ و ميشخ و عبد نغو في والية بابل -79 
 (31-24:3وبحد  طبعة بيروت جالت )دا 

 من فير  ف بن اهلل ف  لتون النار  المديذ ف  الجحيم ليل .

 تسبحة العذراء مريم
 (11-12:2)لو

 11 - 12:  2لو  "
 فقالت مريم تعظم نفسي الرب. -12 
 و تبتهج روحي باهلل مخلصي. -19 
 النه نظر الى اتضاع امته فهوذا منذ االن جميع االجيال تطوبني. -11 
 الن القدير صنع بي عظائم و اسمه قدوس. -17 
 للذين يتقونه. و رحمته الى جيل االجيال -10 
 صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. -12 
 انزل االعزاء عن الكراسي و رفع المتضعين. -11 
 اشبع الجياع خيرات و صرف االغنياء فارغين. -13 
 عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمة. -11 
 "  كما كلم اباءنا البراهيم و نسله الى االبد -11 

العيءرال رلت ليال. المدييذ الم ميع لن ييتم ل يعبر = لصـيتبتهج روحي باهلل مخ
ل  اليءين = ورفـع المتضـعينال يياطين  = أنزل األعزاء عن الكراسـيوو  منهم  

  انوا ف  الجحيم 

 صالة زكريا الكاهن
 (97-21:2)لو

 97 - 21:  2لو  "
 مبارك الرب اله اسرائيل النه افتقد و صنع فداء لشعبه. -21 
 قرن خالص في بيت داود فتاه.و اقام لنا  -27 
 كما تكلم بفم انبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر. -90 
 خالص من اعدائنا و من ايدي جميع مبغضينا. -92 
 ليصنع رحمة مع ابائنا و يذكر عهده المقدس. -91 
 القسم الذي حلف البراهيم ابينا. -93 
 ئنا نعبده.ان يعطينا اننا بال خوف منقذين من ايدي اعدا -91 
 بقداسة و بر قدامه جميع ايام حياتنا. -91 
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و انـت ايهــا الصــبي نبـي العلــي تــدعى النـك تتقــدم امــام وجـه الــرب لتعــد  -92 
 طرقه.

 لتعطي شعبه معرفة الخالص بمغفرة خطاياهم. -99 
 باحشاء رحمة الهنا التي بها افتقدنا المشرق من العالء. -91 
لظلمـة و ظــالل المـوت لكــي يهـدي اقــدامنا ليضـيء علــى الجالسـين فــي ا -97 

 " في طريق السالم
بعييد والدي يوحنييا ينستحييت عينييا   ريييا ودييبذ اهلل ليييس بدييب  يبنيير المولييود بييغ ع ييى 

 اللال. الء  ديتم بالمديذ  وو نظر ليدوع وليس ليوحنا 

 صالة سمعان الكاهن
 (31-17:1)لو

 31 - 17:  1لو " 
 قولك بسالم. االن تطلق عبدك يا سيد حسب -17 
 الن عيني قد ابصرتا خالصك. -30 
 الذي اعددته قدام وجه جميع الشعوب. -32 
 " نور اعالن لالمم و مجدا لشعبك اسرائيل -31 

بعيد لن ينسيتذ السيردوس صيارت  يهوي نسيس األبيرار لن .. اآلن تطلق عبـدك بسـالم
ال. اليء  عم ير تنط م نسودهم ليءوبوا يليير تيار ين ديجن ويءا العيالم، يء رلوا اللي

 المديذ بستذ با  السردوس 

 قصة سوسنة العفيفة
 (23)دا 

 21 - 2:  23دا  "
 و كان في بابل رجل اسمه يوياقيم. -2 
 و كان متزوجا امراة اسمها سوسنة ابنة حلقيا جميلة جدا و متقية للرب. -1 
 و كان ابواها صديقين فادبا ابنتهما على حسب شريعة موسى. -3 
يواقيم غنيا جدا و كانت له حديقة تلي داره و كان اليهود يجتمعون  و كان -1 

 اليه النه كان اوجههم جميعا.
و كان قد اقيم شيخان من الشعب للقضاء في تلك السنة و هما من الذين  -1 

قـال الــرب فــيهم ان االثــم قـد صــدر مــن بابــل مـن شــيوخ قضــاة يحســبون مــدبري 
 الشعب.

 يوياقيم فياتيهما كل ذي دعوى. و كانا يترددان الى دار -2 
و كانــت سوســنة متــى انصــرف الشــعب عنــد الظهــر تــدخل و تتمشــى فــي  -9 

 حديقة رجلها.
 فكان الشيخان يريانها كل يوم تدخل و تتمشى فكلفا بهواها. -1 
و اســلما عقولهمــا الــى الفســاد و صــرفا اعينهمــا لــئال ينظــرا الــى الســماء  -7 
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 فيذكرا االحكام العادلة.
 و كانا كالهما مشغوفين بها و لم يكاشف احدهما االخر بوجده. -20 
 حياء من كشف هواهما و رغبة في مضاجعتها. -22 
 و كانا كل يوم يجدان في الترقب لكي ينظراها. -21 
و ان احدهما قال لالخر لنتصرف الى بيوتنـا فانهـا سـاعة الغـذاء فخرجـا  -23 

 و تفارقا.
الموضـع فسـال بعضـهما بعضـا عـن سـبب رجوعـه ثم انقلبا و رجعـا الـى  -21 

 فاعترفا بهواهما و حينئذ اتفقا معا على وقت يمكنهما فيه ان يخلوا بها.
و كان في بعض االيام بينما هما مترقبان اليوم الموافق انها دخلـت مثـل  -21 

امس فما قبـل و معهـا جاريتـان فقـط و ارادت ان تغتسـل فـي الحديقـة النـه كـان 
 حر.

 م يكن هناك احد اال الشيخان و هما مختبئان يترقبانها.و ل -22 
فقالــــت للجــــاريتين ائتيــــاني بــــدهن و غســــول و اغلقــــا ابــــواب الحديقــــة  -29 

 الغتسل.
ففعلتا كما امرتهما اغلقتا ابواب الحديقة و خرجتا من ابواب السـر لتاتيـا  -21 

 بما امرتا به و لم تعلما ان الشيخين مختبئان هناك.
 خرجت الجاريتان قام الشيخان و هجما عليها و قاال.فلما  -27 
ها ان ابواب الحديقة مغلقة و ال يرانا احد و نحـن كلفـان بهـواك فوافقينـا  -10 

 و كوني معنا.
 و اال فنشهد عليك انه كان معك شاب و لذلك صرفت الجاريتين عنك. -12 
ان فعلـت فتنهدت سوسنة و قالت لقد ضاق بي االمر من كل جهة فاني  -11 

 هذا فهو لي موت و ان لم افعل فال انجو من ايديكما.
 و لكن خير لي ان ال افعل ثم اقع في ايديكما من ان اخطا امام الرب. -13 
 و صرخت سوسنة بصوت عظيم فصرخ الشيخان عليها. -11 
 و اسرع احدهما و فتح ابواب الحديقة. -11 
وثبوا اليها من باب السر ليروا فلما سمع اهل البيت الصراخ في الحديقة  -12 

 ما وقع لها.
و لمــا تكلــم الشــيخان بكالمهمــا خجــل العبيــد جــدا النــه لــم يقــل قــط هــذا  -19 

 القول على سوسنة.
و في الغد لما اجتمع الشعب الى رجلها يويـاقيم اتـى الشـيخان مضـمرين  -11 
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 نية اثيمة على سوسنة ليهلكاها.
ى سوسنة بنة حلقيا التي هـي امـراة يويـاقيم و قاال امام الشعب ارسلوا ال -17 

 فارسلوا.
 فاتت هي و والداها و بنوها و جميع ذوي قرابتها. -30 
 و كانت سوسنة ترفة جدا و جميلة المنظر. -32 
فـــامر هـــذان الفـــاجران ان يكشـــف وجههـــا و كانـــت مبرقعـــة ليشـــبعا مـــن  -31 

 جمالها.
 ن.و كان اهلها و جميع الذين يعرفونها يبكو -33 
 فقام الشيخان في وسط الشعب و وضعا ايديهما على راسها. -31 
 فرفعت طرفها الى السماء و هي باكية الن قلبها كان متوكال على الرب. -31 
فقال الشيخان اننا كنا نتمشى في الحديقة وحدنا فـاذا بهـذه قـد دخلـت و  -32 

 معها جاريتان و اغلقت ابواب الحديقة ثم صرفت الجاريتين.
 فاتاها شاب كان مختبئا و وقع عليها. -39 
ــا االثــم اســرعنا اليهمــا و  -31  ــة فلمــا راين ــة مــن الحديق ــا نحــن فــي زاوي و كن

 رايناهما متعانقين.
 اما ذاك فلم نستطيع ان نمسكه النه كان اقوى منا ففتح االبواب و فر. -37 
هـذا مـا  و اما هذه فقبضنا عليها و سالناها من الشـاب فابـت ان تخبرنـا -10 

 نشهد به.
فصدقهما المجمع النهما شيخان و قاضيان في الشـعب و حكمـوا عليهـا  -12 

 بالموت.
ـــه االزلـــي البصـــير  -11  فصـــرخت سوســـنة بصـــوت عظـــيم و قالـــت ايهـــا االل

 بالخفايا العالم بكل شيء قبل ان يكون.
انك تعلم انهما شهدا علي بالزور و ها انا اموت و لـم اصـنع شـيئا ممـا  -13 
 فترى علي هذان.ا
 فاستجاب الرب لصوتها. -11 
و اذ كانــت تســاق الــى المــوت نبــه اهلل روحــا مقدســا لشــاب حــدث اســمه  -11 

 دانيال.
 فصرخ بصوت عظيم انا بريء من دم هذه. -12 
 فالتفت اليه الشعب كله و قالوا ما هذا الكالم الذي قلته. -19 
يا بنـي اسـرائيل حتـى تقضـوا فوقف في وسطهم و قال اهكذا انتم اغبياء  -11 
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 على بنت اسرائيل بغير ان تفحصوا و تتحققوا االمر.
 ارجعوا الى القضاء فان هذين انما شهدا عليها بالزور. -17 
فاسرع الشعب كله و رجع فقال له الشيخان هلم اجلس بيننا و افدنا فقد  -10 

 اتاك اهلل مزية الشيوخ.
 ا عن بعض فاحكم فيهما.فقال لهم دانيال فرقوهما بعضهم -12 
فلما فرقا الواحد عن االخر دعا احدهما و قال له يـا ايهـا المتعتـق االيـام  -11 

 الشريرة لقد اتت عليك خطاياك التي ارتكبت من قبل.
بقضائك اقضية ظلم و حكمك علـى االبريـاء و اطالقكـك للمجـرمين و قـد  -13 

 قال اهلل البريء و الزكي ال تقتلهما.
ان كنت قد رايتها فقل تحت اي شجرة رايتهمـا يتحـدثان فقـال تحـت  فاالن -11 

 الضروة.
فقال دانيال لقد صوبت كذبك على راسك فمالك اهلل قـد امـر مـن لـدن اهلل  -11 

 بان يشقك شطرين.
ثم نحـاه و امـر باقبـال االخـر فقـال لـه يـا نسـل كنعـان ال يهـوذا قـد فتنـك  -12 

 اد.الجمال و اسلم الهوى قلبك الى الفس
هكذا كنتما تصنعان مع بنات اسرائيل و كـن يحـدثنكما مخافـة منكمـا امـا  -19 

 بنت يهوذا فلم تحتمل فجوركما.
 فاالن قل لي تحت اية شجرة صادفتهما يتحدثان فقال تحت السنديانة. -11 
فقال له دانيال و انت ايضا قد صوبت كذبك على راسك فمالك اهلل واقف  -17 

 شطرين حتى يهلككما.و بيده سيف ليقطعك 
 فصرخ المجمع كله بصوت عظيم و باركوا اهلل مخلص الذين يرجونه. -20 
و قاموا على الشيخين و قد اثبت دانيال من نطقهما انهما شهدا بـالزور  -22 

 و صنعوا بهما كما نويا ان يصنعا بالقريب.
 يوم.عمال بما في شريعة موسى فقتلوهما و خلص الدم الزكي في ذلك ال -21 
فســبح حلقيــا و امراتــه الجــل ابنتهمــا مــع يويــاقيم رجلهــا و ذوي قــرابتهم  -23 

 النه لم يوجد فيها شيء قبيح.
 "  و عظم دانيال عند الشعب من ذلك اليوم فما بعد -21 

دانييياغ رميي  ل يير  يدييوع الييء  تجدييد ليعطيي  اللييال.  و مييا ُح وييم  ع ييى ال يييلين 
ورؤديييال ال هنييية  ونجييياي دودييينة مييين الميييوت بيييالهال ، و يييءا ُح ويييم  ع يييى ال ييييطان 

بحدد ال يلين  ان رمي اخ ل ليال. العظييم اليء  صينعر الير  ل ب يرية، يء ل صينا 
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 من الموت الء  دلغ ل عالم بحدد يب يس، ونق نا ل حياي األبدية معر 
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 صالة باكر سبت النور

 -القراءات:
 من سبت النور الساعة األولي )باكر(

 النبوات
 (23 - 1:  11اش )

 23 - 1:  11اش " 
لماذا تزنون فضـة لغيـر خبـز و تعـبكم لغيـر شـبع اسـتمعوا لـي اسـتماعا و كلـوا  -1 

 الطيب و لتتلذذ بالدسم انفسكم.
اميلوا اذانكم و هلموا الي اسمعوا فتحيا انفسكم و اقطـع لكـم عهـدا ابـديا مـراحم  -3 

 داود الصادقة.
 و موصيا للشعوب.هوذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا  -1 
ها امة ال تعرفها تدعوها و امة لـم تعرفـك تـركض اليـك مـن اجـل الـرب الهـك و  -1 

 قدوس اسرائيل النه قد مجدك.
 اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه و هو قريب. -2 
ليترك الشرير طريقه و رجل االثم افكاره و ليتب الى الرب فيرحمـه و الـى الهنـا  -9 

 النه يكثر الغفران.
 الن افكاري ليست افكاركم و ال طرقكم طرقي يقول الرب. -1 
النـه كمـا علــت السـماوات عـن االرض هكــذا علـت طرقـي عــن طـرقكم و افكــاري  -7 

 عن افكاركم.
النه كما ينزل المطر و الثلج من السماء و ال يرجعان الـى هنـاك بـل يرويـان  -20 

 خبزا لالكل. االرض و يجعالنها تلد و تنبت و تعطي زرعا للزارع و
هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي ال ترجع الي فارغة بل تعمل ما سررت  -22 

 به و تنجح فيما ارسلتها له.
النكم بفرح تخرجون و بسالم تحضرون الجبال و االكام تشيد امامكم ترنما و  -21 

 كل شجر الحقل تصفق بااليادي.
يس يطلع اس و يكون للـرب عوضا عن الشوك ينبت سرو و عوضا عن القر  -23 

 " اسما عالمة ابدية ال تنقطع
  

عظة ألبينا األنبا 
 أثناسيوس الرسولي

 + عظة ألبينا األنبا أثناسيوس الرسولي:" 
قد حان وقت العيد ليها األلوي األحبال ووو وقتنا الحاضر ويءا فيافرحوا فيير  يغ حيين،  

 رجوع للفهرس
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ليى  ييغ لحيد بوادييطة مين لرديي ر ليهيا السرحييون بيالر   مييا ويو م تييو  وويو اآلن ي ييير ي
لي ر  بر قا الخ: يا يهوءا اصنع لعياد  ولوف نءور  وقدم ل ير  ثميري لعمالي   يغ دينة 
بنييية طيياوري حديي  مييا لوصييا  بهييا اليير ، ف مييا لنيير بييآالت السييالح يصييعد ثمييرات الديينة 
ف نصعد ثمري لعمالنا ف   غ دنة ل ر   ما لوصانا  ف نثمر ثمراخ مضاعساخ يء ن ر  من 
ينبييوع الحيييياي بثبوتنييا فييي  اليير   ثبيييوت األغصييان فييي  ال رميية  يءاخ ف نديييع يلييى قيييدام وال 
نلييالف الييء  قيياغ احسييظ ال ييهر الجديييد لتصيينع فييير فصييذ اليير  يلهيي  ألن فصييذ اليير  
ليس وو إلندان بغ ل ير  ومعنيى ءلي  يننيا نتير  عنيا األعمياغ القديمية ونتجيدد بأعمياغ 

مغ فير اليهود صياروا بيال عييد ميع لنير قيد قييغ تصينع جديدي  وءا األمر الء  لما لم يتأ
السصييذ ل يير  يلهيي  فيعبيير عنيي   يير المه يي ، وييءا وقييد تحققنييا لن وييءه الوصييية ليدييت 
بوصييية بديييطة بييغ ويي  مثيياغ عمييغ  امييغ ملييت. بيياهلل ألن العمييغ بييالقوغ ال تيي ن، وال 

نسس فتعتي  تدرم، وال ي هد بال ور مع باق  الوصايا وو لنا حصن منيع تحتم  فير الي
بالدييري المدييتقيمة ووييو ي  يييغ االنتصييار ل يدعوي الدييماوية  ف نلييتم موعظيية لبينييا القييديس 

 "الخ… األنبا لثناديوس 
  

 البولس:
 (23-9:1كو2)

 23 - 9:  1كو 2" 
اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير الن  -9 

 جلنا.فصحنا ايضا المسيح قد ذبح ال
اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة و ال بخميرة الشر و الخبث بل بفطير االخالص و  -1 

 الحق.
 كتبت اليكم في الرسالة ان ال تخالطوا الزناة. -7 
و ليس مطلقا زناة هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبدة االوثان و  -20 

 اال فيلزمكم ان تخرجوا من العالم.
ن فكتبت اليكم ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن و اما اال  -22 

 او شتاما او سكيرا او خاطفا ان ال تخالطوا و ال تؤاكلوا مثل هذا.
 النه ماذا لي ان ادين الذين من خارج الستم انتم تدينون الذين من داخل. -21 
 "  ماما الذين من خارج فاهلل يدينهم فاعزلوا الخبيث من بينك -23 

 )نصسر ح اين  ونصسر ب حن السرح( وو ءا الم امير واألناجيغ
 لندتعد ل عيد )عيد القيامة( بتر  ال ر ونحيا بطهاري = تطهروا من الخمير العتيق
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 المزمور: 
(1:11,13:11,12) 

اسـتيقظ يـا رب  )جملـة(.صرت مثل إنسان ليس له معين. صرت حرًا بين األمـوات   "
 تقصنا عنك إلي االنقضاء. قم يا رب أعنا, وأنقذنا من أجـل اسـمك لماذا تنام. قم وال
 "  القدوس الليلويا.

 وءا ب دان المل . ووو ف  القبر= صرت مثل إنسان ليس له معين
 يء وو يستذ الجحيم والسردوس = صرت حرًا بين األموات

 مع المديذ و  صرلة الب رية لتقوم  قم يا رب لماذا تنام. قم وال تقصنا عنك وأنقذنا
 المزمور:

(3,1:212) 
حينئــذ امــتأل فمنــا فرحــًا ولســاننا تهلــياًل. حيتئــذ يقــال فــي األمــم إن الــرب قــد عظــم " 

 " الصنيع معهم, عّظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين الليلويا.
السيرح ع يى لديان مين لدر  الليال. والصي ذ = حينئذ إمتأل فمنا فرحًا ولسـاننا تهلـيالً 

 ( لءل  ندمى وءا اليوم دبت السرح 11:5المديذ )رو الء  تم بموت
  

 اإلنجيل:
 (22-21:19)مت

 22 - 21:  19مت " 
و في الغد الذي بعد االستعداد اجتمع رؤساء الكهنة و الفريسيون الى  -21 

 بيالطس.
قائلين يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال و هو حي اني بعد ثالثة ايام  -23 

 اقوم.
بضبط القبر الى اليوم الثالث لئال ياتي تالميذه ليال و يسرقوه و يقولوا  فمر -21 

 للشعب انه قام من االموات فتكون الضاللة االخيرة اشر من االولى.
 فقال لهم بيالطس عندكم حراس اذهبوا و اضبطوه كما تعلمون. -21 
 " فمضوا و ضبطوا القبر بالحراس و ختموا الحجر -22 

ادييطة الحييراس  ول يين وييغ  ييغ وييءا الجمييع قييادر لن يمنييع القياميية  عيين ضييبط القبيير بو 
ال نيدة وضيعت ويءا السصيغ لنتأميغ قيوي المدييذ في  مقابيغ ضيعف قيوي اآلليرين ونسيرح 

 ( فندبحر ع ى عظم مجده ونستلر بر 19:1بأن قوي اهلل وءه لحدابنا )لف
  

عن يمينر، واآللر  ص بوا مل صنا ع ى ل بة الص ي   وص بوا معر لصين، واحد"  الطرح
عن يداره، والمديذ ف  الودط يوسر اللطايا، و ت  بيالطس  تابة ع   الص ي  فوم 
رلس مل صنا، و ان  غ من يمر من ونا  يقرل ت   ال تابة، لن يدوع وءا م   الم و  
فقاغ اليهود الملالسين ل وال  ال ت ت  لنر م   اليهود، بغ ل ت  لن وءا قاغ لنا م   

فقاغ بيالطس ل يهود الملالسين، ما  تبت قد  تبت و مغ األمر   ت  اليهود، 
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بالعبرانية والرومانية واليونانية لنر م   اليهود  فصر  ال . اليمين بصوت عاغ قا الخ: 
لء رن  يا ر  يءا ج ت فى م  وت   فقاغ لر مل صنا: ين  اليوم ت ون مع  ف  

م   الل يقة المع م ع   الص ي   م  وت   وصارت ظ مة ف  المد ونة   ها ألجغ 
صر  بصوت عظيم نحو لبير ود م الروح ف  يدير  فجال يودف ونيقوديموس 

األرلنين، ولحضرا معهما طيباخ وصبراخ ووضعاوما ع ى جدد الوحيد  جال يودف 
الرام  ودلغ يل  بيالطس ودألر قا الخ: لعطن  جدد رب  يدوع ل   ل سنر لتدر ن  

نا ب سا ف  تان نق  ولسا وجهر بمنديغ، ود با طيباخ ع   رلدر رحمتر  ف سنا مل ص
ووضعاه ف  قبر لارم المدينة، وقام من األموات ف  اليوم الثال  ول . العالم من 
 "لطاياوم  لءل  نمجده ونصر  يلير قا  ين مبار  يا ربنا يدوع ألن  قمت ول صتنا 

 
 
 

 لصليب حتى نخلص(: )ضرورة حمل ا الثالثة من سبت النورالساعة 
 النبوات:

 (11-21:23)إر
 11 - 21:  23ار " 
 اسمعوا و اصغوا ال تتعظموا الن الرب تكلم. -21 
اعطوا الرب الهكم مجدا قبل ان يجعل ظالما و قبلما تعثر ارجلكم على جبال  -22 

 العتمة فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت و يجعله ظالما دامسا.
فان نفسي تبكي في اماكن مستترة من اجل الكبرياء و و ان لم تسمعوا ذلك  -29 

 تبكي عيني بكاء و تذرف الدموع النه قد سبي قطيع الرب.
 قل للملك و للملكة اتضعا و اجلسا النه قد هبط عن راسيكما تاج مجدكما. -21 
 اغلقت مدن الجنوب و ليس من يفتح سبيت يهوذا كلها سبيت بالتمام. -27 
و انظروا المقبلين من الشمال اين القطيع الذي اعطي لك غنم  ارفعوا اعينكم -10 

 مجدك.
ماذا تقولين حين يعاقبك و قد علمتهم على نفسك قواد للرياسة اما تاخذك  -12 

 االوجاع كامراة ماخض.
و ان قلــت فــي قلبــك لمــاذا اصــابتني هــذه الجــل عظمــة اثمــك هتــك ذيــالك و  -11 

 "  انكشف عنفا عقباك
ات  ثييييري ينبوييي  لن نل ييي.  فييي ءا لتيييت الضييييقات ع ينيييا لن ندييي ت  تعيييرف لنييير بضييييق
جلسوا ل   مجـدوا إلهكـم قبـل أن يصـير ظـالمبيال تيءمر ونقبيغ التأديي ، بيغ  تواضعوا واا

إســمعوا وتــأملوا وال تتعظمــوا ألن الــرب قــد ظييالم غضيي  اهلل  فيياأللم راجييع للطايانييا  

 رجوع للفهرس
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 .تكلم.. كيف أصابني هذا.. فهومن أجل كثرة ظلمك
  

 الم مور: 
(20:22,22) 

ألنك ال تترك نفسي في الجحيم وال تدع قدوسك يرى فسادأ. قد عرفتني طر الحيـاة. " 
 " تمألني فرحأ مع وجهك. هلليلويا.

المديييذ ليين يبقييى فيي  الجحيييم ونحيين ليين نبقيي  فيي  = الجحــيم فــىألنــك ال تتــرك نفســي 
ب  القيامة والتع يات بد= تمألني فرحاً حمغ الص ي  = قد عرفتني طرق الحياةاأللم  

 ودط الضيقة 
  
 
 

 اإلنجيل:
 (11-11:22)مت

 11 - 11:  22مت   "
حينئذ قال يسـوع لتالميـذه ان اراد احـد ان يـاتي ورائـي فلينكـر نفسـه و يحمـل  -11 

 صليبه و يتبعني.
 فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها. -11 
ع االنســان لــو ربــح العــالم كلــه و خســر نفســه او مــاذا يعطــي النــه مــاذا ينتفــ -12 

 االنسان فداء عن نفسه.
فان ابن االنسان سوف ياتي فـي مجـد ابيـه مـع مالئكتـه و حينئـذ يجـازي كـل  -19 

 واحد حسب عمله.
الحــق اقــول لكــم ان مــن القيــام ههنــا قومــا ال يــذوقون المــوت حتــى يــروا ابــن  -11 

 " االنسان اتيا في ملكوته
 ن أراد أن يتبعني .. يحمل صليبه ويتبعني.. من أهلك نفسه من أجلي يجدهام

 
 : السادسة من سبت النورالساعة 

 )حامل الصليب والمتألم له أجر عظيم في السماء. مجد سماوي لكل من تألم مع المسيح(
 

 النبوات:
 (1:12-20:10)إش

 1:  12 - 20:  10اش  "
 10اش  

امع لصوت عبده من الذي يسلك في الظلمات و ال من منكم خائف الرب س -20 
 نور له فليتكل على اسم الرب و يستند الى الهه.

يا هؤالء جميعكم القادحين نارا المتنطقين بشرار اسلكوا بنور ناركم و بالشرار  -22 
 الذي اوقدتموه من يدي صار لكم هذا في الوجع تضطجعون.

 12اش  
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ر الطالبون الرب انظروا الى الصخر الذي منه اسمعوا لي ايها التابعون الب -2 
 قطعتم و الى نقرة الجب التي منها حفرتم.

انظروا الى ابراهيم ابيكم و الى سارة التي ولدتكم الني دعوته و هو واحد و  -1 
 باركته و اكثرته.

فان الرب قد عزى صهيون عزى كل خربها و يجعل بريتها كعدن و باديتها  -3 
 و االبتهاج يوجدان فيها الحمد و صوت الترنم. كجنة الرب الفرح

انصتوا الي يا شعبي و يا امتي اصغي الي الن شريعة من عندي تخرج و  -1 
 حقي اثبته نورا للشعوب.

قريب بري قد برز خالصي و ذراعاي يقضيان للشعوب اياي ترجو الجزائر و  -1 
 تنتظر ذراعي.

الى االرض من تحت فان السماوات ارفعوا الى السماوات عيونكم و انظروا  -2 
كالدخان تضمحل و االرض كثوب تبلى و سكانها كالبعوض يموتون اما خالصي 

 فالى االبد يكون و بري ال ينقض.
اسمعوا لي يا عارفي البر الشعب الذي شريعتي في قلبه ال تخافوا من تعيير  -9 

 الناس و من شتائمهم ال ترتاعوا.
عث و كالصوف ياكلهم السوس اما بري فـالى االبـد يكـون النه كالثوب ياكلهم ال -1 

 "  و خالصي الى دور االدوار
من منكم يخشى الرب فليسمع لصوت إبنه. أيها  السالكون من وو متألم ماءا يعمغ؟ 

نييور أنظــروا إلــى النــور )ال تع يييات لرضييية(  وال نــور لهــم )ِالم الحييياي(  فــي الظلمــة
 يجع نا نحتمغ األلم لن لنا مجداخ ف  الدمال القيامة، ومجد الدمال، فهءا ما 

فياأللم ويو = سـأجعل جميـع قفـارك كفـردوس الـربوالحظ التع يات و  ف  وعيود اهلل  
وعلـى ومن لين نأت  بالقوي؟ . كفردوس الربل تنقية فن ف عن اللطية ونصير مثمرين 

ال يفنـى. ال أما خالصي فيكون إلى األبـد وعـدلي . تتكل)المديذ وو ءراع اهلل( ذراعي 
 .تخشوا تعيير الناس.. ألنهم كالثوب يبلون في زمان

  
 المزمور: 

(2:230,9:211) 
اخـرج مـن الحـبس  )جملـة(.من األعماق صرخت إليك يا رب يا رب اسـتمع صـوتي " 

 "  نفسي, لكي أشكر اسمك يا رب الليلويا
. وويو ويءا ب ديان المل ي من األعماق صرخت إليك يا رب. إخرج من الحـبس نفسـي

ف  القبر  وب دان  غ من  انوا ف  الجحيم ينتظرون المديذ ليس  لدروم فينط قون يلى 
 السردوس  وب دان  غ من ف  ضيقة لو لطية 
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 اإلنجيل:

 (23-3:1)مت
 23 - 3:  1مت  "
 طوبى للمساكين بالروح الن لهم ملكوت السماوات. -3 
 طوبى للحزانى النهم يتعزون. -1 
 عاء النهم يرثون االرض.طوبى للود -1 
 طوبى للجياع و العطاش الى البر النهم يشبعون. -2 
 طوبى للرحماء النهم يرحمون. -9 
 طوبى لالنقياء القلب النهم يعاينون اهلل. -1 
 طوبى لصانعي السالم النهم ابناء اهلل يدعون. -7 
 طوبى للمطرودين من اجل البر الن لهم ملكوت السماوات. -20 
بى لكــم اذا عيــروكم و طــردوكم و قــالوا علــيكم كــل كلمــة شــريرة مــن اجلــي طــو  -22 

 كاذبين.
افرحــوا و تهللــوا الن اجــركم عظــيم فــي الســماوات فــانهم هكــذا طــردوا االنبيــاء  -21 

 الذين قبلكم.
انتم ملح االرض و لكن ان فسـد الملـح فبمـاذا يملـح ال يصـلح بعـد لشـيء اال  -23 

 " لناسالن يطرح خارجا و يداس من ا
طوبــاكم إذا طــردوكم وعيــروكم .. طــوبى للمســاكين بــالروح فــإن لهــم ملكــوت الســموات

إفرحوا وتهللوا فـإن أجـركم عظـيم فـي .. وقالوا عنكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين
 .السموات

 
 

       ثم يقرأ سفر الرؤيا
 نظري لما ف  الدمال  فس  وءا اليوم ينستذ السردوس لمن  انوا ف  الجحيم، ودسر الرؤيا فير

 
 : التاسعة من سبت النورالساعة 

 )بعد قراءة سفر الرؤيا والتحليق في السماويات نسمع هنا عن دينونة اهلل  لألشرار واألبرار(
 النبوات:

 (10-21:11)إش
 10 - 21:  11اش   "
 حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص. -21 

 رجوع للفهرس
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 بالخجل جميعا الصانعون التماثيل. قد خزوا و خجلوا كلهم مضوا -22 
اما اسرائيل فيخلص بالرب خالصا ابديا ال تخزون و ال تخجلون الى دهور  -29 

 االبد.
النه هكذا قال الرب خالق السماوات هو اهلل مصور االرض و صانعها هو  -21 

 قررها لم يخلقها باطال للسكن صورها انا الرب و ليس اخر.
في مكان من االرض مظلم لم اقل لنسل يعقوب باطال لم اتكلم بالخفاء  -27 

 اطلبوني انا الرب متكلم بالصدق مخبر باالستقامة.
اجتمعوا و هلموا تقدموا معا ايها الناجون مـن االمـم ال يعلـم الحـاملون خشـب  -10 

 "  صنمهم و المصلون الى اله ال يخلص
يخلـص مـن )ال نيدية(  يخزى ويعيـر جميـع المعانـدين لـه ويمشـون بـالخزي.. إسـرائيل

 .قبل الرب خالصًا أبديًا. ال تخزون وال تخجلون إلى األبد
 يط بون  وحد  وال تديروا ورال ِلر = أنا اله وليس آخر سواي

 31 - 32:  32ار  " (31-32:32)إر
ها ايام تاتي يقول الرب و اقطع مع بيت اسرائيل و مع بيت يهوذا عهدا  -32 

 جديدا.
لذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم الخرجهم من ارض ليس كالعهد ا -31 

 مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب.
بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك االيام يقول الرب  -33 

اجعل شريعتي في داخلهم و اكتبها على قلوبهم و اكون لهم الها و هم يكونون لي 
 شعبا.

ون بعد كل واحد صاحبه و كل واحد اخاه قائلين اعرفوا الـرب النهـم و ال يعلم -31 
كلهم سـيعرفونني مـن صـغيرهم الـى كبيـرهم يقـول الـرب النـي اصـفح عـن اثمهـم و ال 

 "  اذكر خطيتهم بعد
يرميال ي ير ل عهد الجديد  فالعهد القيديم مبنيى ع يى اليءبا ذ الحيوانيية لميا العهيد الجدييد 

  ريم  و غ من يؤمن بالمديذ ي ون لر عهد جديد فقد تأدس بدم المديذ ال
  

 المزمور: 
(20:12,1) 

إن أعدائي تقاولوا علّي شـرًا , متـى  )جملة(.وأنت يا رب ارحمني وأقمني فأجازيهم  "
 "  يموت ويباد اسمه الليلويا.

وأنـت يـا رب إرحمنـي وأقمنـي وءا ب دان المدييذ في  القبير، ليقيوم ويبيدل عم ير  يديان  
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 والمديذ  ديان فير يعالن عن الووتر ود طانر  .يهمفأجاز 
  

 اإلنجيل:
 (30-12:1)يو

 30 - 12:  1يو  "
 النه كما ان االب يقيم االموات و يحيي كذلك االبن ايضا يحيي من يشاء. -12 
 الن االب ال يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة لالبن. -11 
االب من ال يكرم االبن ال يكرم االب الذي  لكي يكرم الجميع االبن كما يكرمون -13 

 ارسله.
الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كالمـي و يـؤمن بالـذي ارسـلني فلـه حيـاة  -11 

 ابدية و ال ياتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة.
الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعة و هي االن حين يسـمع االمـوات صـوت  -11 

 و السامعون يحيون.ابن اهلل 
النه كما ان االب له حياة في ذاته كذلك اعطى االبن ايضا ان تكون له حياة  -12 

 في ذاته.
 و اعطاه سلطانا ان يدين ايضا النه ابن االنسان. -19 
ال تتعجبــوا مــن هــذا فانــه تــاتي ســاعة فيهــا يســمع جميــع الــذين فــي القبــور  -11 

 صوته.
حات الـى قيامـة الحيـاة و الـذين عملـوا السـيات الـى فيخرج الذين فعلـوا الصـال -17 

 قيامة الدينونة.
انا ال اقدر ان افعل من نفسي شيئا كما اسمع ادين و دينونتي عادلة الني ال  -30 

 "  اطلب مشيئتي بل مشيئة االب الذي ارسلني
يلييى قياميية الحييياي ودينونيية  إنتقــل مــن المــوت إلــى الحيــاة..ندييمع عيين دينونيية األبييرار  

 ولن المديذ يدين ودينونتر عادلة . إلى قيامة الدينونةاأل رار  
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 قداس سبت الفرح

 البولس:
 (11-2:21كو2)

 11 - 2:  21كو 2 "
 و اعرفكم ايها االخوة باالنجيل الذي بشرتكم به و قبلتموه و تقومون فيه. -2 
م قد امنتم و به ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كالم بشرتكم به اال اذا كنت -1 

 عبثا.
فانني سلمت اليكم في االول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل  -3 

 خطايانا حسب الكتب.
 و انه دفن و انه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. -1 
 و انه ظهر لصفا ثم لالثني عشر. -1 
ن و و بعد ذلك ظهر دفعة واحدة الكثر من خمس مئة اخ اكثرهم باق الى اال  -2 

 لكن بعضهم قد رقدوا.
 و بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين. -9 
 و اخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا. -1 
الني اصغر الرسل انا الذي لست اهال الن ادعى رسوال الني اضطهدت كنيسة  -7 

 اهلل.
بت و لكن بنعمة اهلل انا ما انا و نعمته المعطاة لي لم تكن باطلة بل انا تع -20 

 اكثر منهم جميعهم و لكن ال انا بل نعمة اهلل التي معي.
 فسواء انا ام اولئك هكذا نكرز و هكذا امنتم. -22 
و لكن ان كان المسيح يكرز به انه قام من االموات فكيف يقول قوم بينكم  -21 

 ان ليس قيامة اموات.
 فان لم تكن قيامة اموات فال يكون المسيح قد قام. -23 
 ن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا و باطل ايضا ايمانكم.و ا -21 
و نوجد نحن ايضا شهود زور هلل الننا شهدنا من جهة اهلل انه اقام المسيح  -21 

 و هو لم يقمه ان كان الموتى ال يقومون.
 النه ان كان الموتى ال يقومون فال يكون المسيح قد قام. -22 
 قام فباطل ايمانكم انتم بعد في خطاياكم.و ان لم يكن المسيح قد  -29 
 اذا الذين رقدوا في المسيح ايضا هلكوا. -21 
 ان كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس. -27 

 رجوع للفهرس
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 و لكن االن قد قام المسيح من االموات و صار باكورة الراقدين. -10 
 قيامة االموات.فانه اذ الموت بانسان بانسان ايضا  -12 
 "  النه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع -11 

ويييءا حيييدي  عييين قيامييية المدييييذ  فميييع لن المدييييذ ليييم يقيييم بعيييد، ياّل لن ال نيدييية تنظييير 
 ل قيامة ب غ رجال وفرح  وو عربون قيامتنا  بغ وو مات ليقوم ويقيمنا معر وفير 

  
 الكاثوليكون:

 (7-2:2بط2)
 7 - 2:  2بط 2 "
بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتات بنتس و غالطية و  -2 

 كبدوكية و اسيا و بيثينية المختارين.
بمقتضى علم اهلل االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع  -1 

 المسيح لتكثر لكم النعمة و السالم.
حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء  مبارك اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي -3 

 حي بقيامة يسوع المسيح من االموات.
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم. -1 
انتم الذين بقوة اهلل محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان  -1 

 االخير.
 يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة.الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان  -2 
لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار  -9 

 توجد للمدح و الكرامة و المجد عند استعالن يسوع المسيح.
ذلك و ان لم تروه تحبونه ذلك و ان كنتم ال ترونه االن لكن تؤمنون به  -1 

 مجيد.فتبتهجون بفرح ال ينطق به و 
 "  نائلين غاية ايمانكم خالص النفوس -7 

لنييا رجييال فيي  ميييرا  دييماو  ال يب ييى وال يضييمحغ لميين يييؤمن  وميين ليير رجييال فيي  وييءا 
 الميرا  ف يحتمغ اآلن بعض التجار  لصوصاخ لنها ت    ييماننا 

  
 اإلبركسيس:

 (12-21:3)أع
 12 - 21:  3اع  "
ا الرجـــال االســـرائيليون مـــا بـــالكم فلمـــا راى بطـــرس ذلـــك اجـــاب الشـــعب ايهـــ -21 

ــا هــذا  ــد جعلن ــا ق ــا او تقوان ــا بقوتن ــا كانن ــاذا تشخصــون الين ــون مــن هــذا و لم تتعجب
 يمشي.
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ان اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجـد فتـاه يسـوع الـذي اسـلمتموه  -23 
 انتم و انكرتموه امام وجه بيالطس و هو حاكم باطالقه.

 القدوس البار و طلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. و لكن انتم انكرتم -21 
 و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه اهلل من االموات و نحن شهود لذلك. -21 
و بااليمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونـه و تعرفونـه و االيمـان الـذي  -22 

 بواسطته اعطاه هذه الصحة امام جميعكم.
 م انكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم ايضا.و االن ايها االخوة انا اعل -29 
و اما اهلل فما سبق و انبا به بافواه جميع انبيائه ان يتالم المسـيح قـد تممـه  -21 

 هكذا.
 فتوبوا و ارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب. -27 
 و يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. -10 
ماء تقبله الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم عنها اهلل بفـم الذي ينبغي ان الس -12 

 " جميع انبيائه القديسين منذ الدهر
لطييا  بطييرس الييء  يوجيير تهميية صييريحة ل يهييود بييأنهم قت ييوا المديييذ ل يين اهلل لقاميير  
وينيياد  ب يي وم التوبيية لتمحييى لطاييياوم ويتمتعييوا بثمييار القياميية  فييالر  يدييوع القييا م ميين 

اليييروح والييينسس والجديييد  و يييغ مييين يتيييو  دي يييسير ويتمتيييع بثميييار األميييوات ويييو  ييياف  
 القيامة 

  
 المزمور: 

(1:3 ,3+9:91) 
أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت ألن الرب نصرني. فأنت يا رب. أنت هو ناصـري " 

 " مجدي ورافع رأسي الليلويا.
 " قم يا اهلل ودن األرض ألنك أنت ترث في جميع األمم الليلويا." 

 ي اري لإلنجيغ الء  يتحد  عن القيامة = طجعت ونمت ثم إستيقظتأنا إض
 وو نبوي عن القيامة، نبوي مسرحة = أنت هو ناصري مجدي ورافع رأسي

 وو يقوم ليبدل عم ر  ديان بعد لن لنهى عم ر اللالص  = قم يا اهلل ودن األرض
جمييع األميم الدييد الير  ط ي  لن ي ير  تالمييءه في  = ألنك أنت ترث في جميع األمـم

 )اإلنجيغ(
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 اإلنجيل:
 (10-2:11)مت

 10 - 2:  11مت  "
و بعــد الســبت عنــد فجــر اول االســبوع جــاءت مــريم المجدليــة و مــريم االخــرى  -2 

 لتنظرا القبر.
و اذا زلزلــة عظيمــة حــدثت الن مــالك الــرب نــزل مــن الســماء و جــاء و دحــرج  -1 

 الحجر عن الباب و جلس عليه.
 كالبرق و لباسه ابيض كالثلج. و كان منظره -3 
 فمن خوفه ارتعد الحراس و صاروا كاموات. -1 
فاجــاب المــالك و قــال للمــراتين ال تخافــا انتمــا فــاني اعلــم انكمــا تطلبــان يســوع  -1 

 المصلوب.
ليس هو ههنا النه قام كما قال هلم انظـرا الموضـع الـذي كـان الـرب مضـطجعا  -2 

 فيه.
الميذه انه قد قام من االموات ها هو يسبقكم الـى الجليـل و اذهبا سريعا قوال لت -9 

 هناك ترونه ها انا قد قلت لكما.
 فخرجتا سريعا من القبر بخوف و فرح عظيم راكضتين لتخبرا تالميذه. -1 
و فيمـــا همـــا منطلقتـــان لتخبـــرا تالميـــذه اذا يســـوع القاهمـــا و قـــال ســـالم لكمـــا  -7 

 .فتقدمتا و امسكتا بقدميه و سجدتا له
فقال لهما يسـوع ال تخافـا اذهبـا قـوال الخـوتي ان يـذهبوا الـى الجليـل و هنـاك  -20 

 يرونني.
و فيما هما ذاهبتان اذا قوم من الحراس جاءوا الى المدينة و اخبروا رؤسـاء  -22 

 الكهنة بكل ما كان.
 فاجتمعوا مع الشيوخ و تشاوروا و اعطوا العسكر فضة كثيرة. -21 
 ان تالميذه اتوا ليال و سرقوه و نحن نيام. قائلين قولوا -23 
 و اذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه و نجعلكم مطمئنين. -21 
فاخــذوا الفضــة و فعلــوا كمــا علمــوهم فشــاع هــذا القــول عنــد اليهــود الــى هــذا  -21 

 اليوم.
 و اما االحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع. -22 
 و لما راوه سجدوا له و لكن بعضهم شكوا. -29 
 فتقدم يسوع و كلمهم قائال دفع الي كل سلطان في السماء و على االرض. -21 
 فاذهبوا و تلمذوا جميع االمم و عمدوهم باسم االب و االبن و الروح القدس. -27 
ى و علمـوهم ان يحفظـوا جميــع مـا اوصــيتكم بـه و هـا انــا معكـم كــل االيـام الــ -10 
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 "  انقضاء الدهر امين
ردالر تالميءه لي ر وا ف  جميع األمم   عن قيامة الديد وا 

 
 

 الفصول التي تتلى
 في توزيع قداس يوم سبت الفرح 

 
 المزمور: 

(2:29) 
 " ليقم اهلل وليتبدد جميع أعدائه وليهرب كل مبغضيه من أمام وجهه الليلويا.  "

دييان التالمييء والندييال ال ييوات  ءوييبن يلييى القبيير وييءا ب = لــيقم اهلل وليتبــدد جميــع أعدائــه
 ولدان الب رية المنتظري لهءه القيامة

  
 اإلنجيل:

 (21-2:11)لو
 21 - 2:  11لو   "
ثم في اول االسبوع اول الفجر اتين الى القبر حامالت الحنـوط الـذي اعددنـه و  -2 

 معهن اناس.
 فوجدن الحجر مدحرجا عن القبر. -1 
 يجدن جسد الرب يسوع. فدخلن و لم -3 
 و فيما هن محتارات في ذلك اذا رجالن وقفا بهن بثياب براقة. -1 
و اذ كن خائفات و منكسات وجوههن الى االرض قـاال لهـن لمـاذا تطلـبن الحـي  -1 

 بين االموات.
 ليس هو ههنا لكنه قام اذكرن كيف كلمكن و هو بعد في الجليل. -2 
بـن االنسـان فـي ايـدي انـاس خطـاة و يصـلب و فـي قائال انه ينبغـي ان يسـلم ا -9 

 اليوم الثالث يقوم.
 فتذكرن كالمه. -1 
 و رجعن من القبر و اخبرن االحد عشر و جميع الباقين بهذا كله. -7 
و كانــت مــريم المجدليــة و يونــا و مــريم ام يعقــوب و الباقيــات معهــن اللــواتي  -20 

 قلن هذا للرسل.
 ذيان و لم يصدقوهن.فتراءى كالمهن لهم كاله -22 
ــانحنى و نظــر االكفــان موضــوعة وحــدها  -21  ــر ف ــى القب ــام بطــرس و ركــض ال فق
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 " فمضى متعجبا في نفسه مما كان
 فصغ عن القيامة الت  نترجاوا 

 
 ثم تقاغ قطع منتلبة من الم امير،   ها نبوات، تبدل النبوات بآالم الص ي  وتنته  بسرح القيامة

يدته ال النياس بير  أما أنا فدودة.. عار للبشر= صرا  المل . ووو ع ى الص ي   ي= إلهي إلهي لماذا تركتن
 ثقبوا يدّي ورجلّي.وم اليهود والرومان  أحاطت بي عجول كثيرة= 

 عن موتر في يديك أستودع روحي= الص ي  نصري  واآلن ها قد رفع رأسي على أعدائي= 
ويءا عين ميؤامرتهم لضيبط القبير  بالسوء=  تشاوروا علي   وءا عن دفنر وءوابر ل جحييمجعلوني في جب سفلي= 

, هـل النـائم ال يعـود أن يقـوم. أنـا إضـطجعت ونمـت ثـم إسـتيقظت ألن الـرب كالمًا مخالفـًا للنـاموس رتبـوا علـي  
 القيامة المنتظري ناصري= 

الســرور=  أنــت هــو الــرب إلهــي أصــعدتني مــن جــب الشــقاء ومــن طــين الحمــأة. بالعشــاء يحــل البكــاء وبالغــداة
 وءا ب دان الب رية وفرحتها ب نتصار المديذ وقيامتر حينئذ إمتأل فمنا فرحنًا ولساننا تهلياًل= قيامتر با راخ  
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