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 رجوع للفهرس  عشية أحد الشعانين

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

 
الرب هو  -27مبارك االتي باسم الرب باركناكم من بيت الرب.  -26  " -(:27,26:118مزمور العشية: )مز

 " هللا و قد انار لنا اوثقوا الذبيحة بربط الى قرون المذبح.
ــم الربمبارك اآلتي  باركناكم من اآلتي هو السيييييمد المسيييييء  الخل جا  لمد إ في الشد ملى لكر ييييي ء   م     = بإسـ

قام لعازر كلتى لمد إ  م   لتي لءقءمنا من الموت  ما  لكهو   مجي  السيييمد المسيييء   ا  لر ة ل  إ = بيت الرب
 لى ق وبنا  ما د إ لمت لعازر الموم  م

لقد سييييجي مجي  السييييمد المسييييء  ل لار مقامان ل عازر ف ا  مسيييياقلالن  عمد   =رتبوا عيدًا بموكب إلى قرون المذبح
كر ييي ء  كمو   لكحقا  ا  د ول المسيييء  الى   عظء   كلما د إ ملى لكر ييي ء خ د إ ملى اللءبإ لمت للءن لءطلر  

 ( قرون  (   كيقدم لنا  الصا قويا ) المذبح  ص جوا السمد ع ى الص م  ) أك الموكبنالي مخ ل ن 
 

 المرأة ساكبة الطيب. -:(11-1:12إنجيل العشية: )يو
 ثم قبل الفصح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من االموات.  -1 " 
 فصنعوا له هناك عشاء و كانت مرثا تخدم و اما لعازر فكان احد المتكئين معه. -2 
فاخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن و دهنت قدمي يسوع و مسحت قدميه بشعرها  -3 

 فامتال البيت من رائحة الطيب.
 لمه. فقال واحد من تالميذه و هو يهوذا سمعان االسخريوطي المزمع ان يس -4 
 لماذا لم يبع هذا الطيب بثالث مئة دينار و يعط للفقراء.  -5 
قال هذا ليس النه كان يبالي بالفقراء بل النه كان سارقا و كان الصندوق عنده و كان يحمل ما يلقى  -6 

 فيه. 
 فقال يسوع اتركوها انها ليوم تكفيني قد حفظته.  -7 
 ست معكم في كل حين. الن الفقراء معكم في كل حين و اما انا فل -8 
فعلم جمع كثير من اليهود انه هناك فجاءوا ليس الجل يسوع فقط بل لينظروا ايضا لعازر الذي اقامه  -9 

 من االموات. 
 فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر ايضا.  -10 
 " الن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون و يؤمنون بيسوع -11 

مري  سيييييياطلة الطم  تمت فعال  لم ة د ول السييييييمد ملى لكر يييييي ء  لل مسييييييا  السييييييجت  ف ا  د ولن هخ  الزيارة لجمت 
 ألكر  ء  يوم األحد 
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 رجوع للفهرس  يوم أحد الشعانين 

 

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

 أناجيل الدورة:
ال نءسييييية كم  لا المسيييييء  كبقدالسيييييملا كالمالذ ة  علالصييييي   الخل صييييينعن  هي فصيييييول من األناجمإ تعجر عن فرحة 

المسء  لدم ص ملن جعإ اإلثنمن كاحدا خ لل السما  كاألرضخ كصار المسء  رلسا  لإلثنمن  وهللا البرم الخين لطرمو  
 كع منا نحن لالضا  ل  ن رمل   ال نءسة فرحة مذ ل  المسء  جعإ في ال نءسة  إ هؤال  القدالسمن 

كهو م   كصييييي ملن  فمخ ر المسيييييء  لكال   خ ترتم  قرا ات األناجمإخ هي تجدل كالمسيييييء  الخل د إ لكر ييييي ء  لءم  ك 
طرلس ل  نءسية ث  العخرا  ث  المالذ ة ث  الرسيإ ث  الديلدا  ث  القدالسيمن ك أ  الدكرة الموم هي المسيء  الم   كمعن 

كصيي ملن لخل  ت رر ال نءسيية نلق القرا ات يوم عمد    السييماذممن كال نءسيية األرضييءة  مو   سييماكل صيينعن المسييء 
 الص م   هو مو   دا إ لءق ألكر  ء  األرضءة منما ألكر  ء  السماكية 

 

 ( 51- 44:1اإلنجيل األول: )يو 
 قدام الهيكل الكبير 

 51- 44:1يو"  
 و كان فيلبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس و بطرس.   -44

فيلبس وجد نثنائيل و قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في    -45 
 الناموس و االنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة.

فقال له نثنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح قال   -46 
 له فيلبس تعال و انظر. 

و راى يسوع نثنائيل مقبال اليه فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا ال    -47 
 ش فيه. غ
قال له نثنائيل من اين تعرفني اجاب يسوع و قال له قبل ان   -48 

 دعاك فيلبس و انت تحت التينة رايتك. 
 اجاب نثنائيل و قال له يا معلم انت ابن هللا انت ملك اسرائيل. -49 
اجاب يسوع و قال له هل امنت الني قلت لك اني رايتك تحت   -50 

 التينة سوف ترى اعظم من هذا.
و قال له الحق الحق اقول لكم من االن ترون السـماء مفتوحة    -51 

 " و مالئكة هللا يصعدون و ينزلون على ابن االنسان
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هو د إ " أنت هو ملك إســرائيل"نسيييمي عءن  يييلادة ن ناذمإ عن المسيييء   
 لسماكية لكال  لءعد ل نءسان مبانا  كسا حقن في ذل  المبا  األكر  ء  

 (4:104،1:38)المزمور: 

ــنع مالئكـته أرواحًا وخدامه نارًا تلتـهب، أمام المالئـكة أرتل  ا"  لذي صـــــــ
 " لك وأسجد قدام هيكلك المقدس

أســــجد هو  الي ال إخ ال إ السييييييجد لن   = الذي صــــنع مالئكته أرواحاً 
نحن نقدم لن العلادة كالسيجود خ كالسيماذممن  خل   هو   قدام هيكل قدسـك

 م   ال إ 

 ( 56- 39:1ي: )لواإلنجيل الثان
 أمام أيقونة العذراء

 56-39:1لو"  
فقامت مريم في تلك االيام و ذهبت بسرعة الى الجبال الى    -39

 مدينة يهوذا. 
 و دخلت بيت زكريا و سلمت على اليصابات.   -40 
فلما سمعت اليصابات سالم مريم ارتكض الجنين في بطنها و    -41 

 امتالت اليصابات من الروح القدس. 
و صرخت بصوت عظيم و قالت مباركة انت في النساء و   -42 

 مباركة هي ثمرة بطنك.
 فمن اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي.   -43 
فهوذا حين صار صوت سالمك في اذني ارتكض الجنين   -44 

 تهاج في بطني.باب
 فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب.   -45 
 فقالت مريم تعظم نفسي الرب.   -46 
 و تبتهج روحي باهلل مخلصي.   -47 
النه نظر الى اتضاع امته فهوذا منذ االن جميع االجيال   -48 

 تطوبني. 
 الن القدير صنع بي عظائم و اسمه قدوس.   -49 
 و رحمته الى جيل االجيال للذين يتقونه.   -50 
 صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. -51 
 انزل االعزاء عن الكراسي و رفع المتضعين.  -52 
 ياع خيرات و صرف االغنياء فارغين.اشبع الج -53 
 عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمة.  -54 
 كما كلم اباءنا البراهيم و نسله الى االبد. -55 
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 " فمكثت مريم عندها نحو ثالثة اشهر ثم رجعت الى بيتها. -56 
 .فهوذا منذ اآلن جميع األجيال تطوبنيعن زيارة مري  أللءصاكات 

 (3:87،5،7)المزمور: 

أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة هللا. هو العلى الذي أســــــســــــها  "
 " إلى األبد ألن سكنى الفرحين جميعهم فيك الليلويا 

 -)العخرا ( الاي نطوبلا: أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة هللا
 ( إلتضاعلا ك دمالا أللءصاكات 2( ألنلا لم المسء             1
 سماكية )الجلال( ( حءاتلا ال3
 ( هي ط جت هخا كالركح القدس الخل فملا4

 ( 38- 26:1اإلنجيل الثالث: )لو
 أمام أيقونة المالك غبريال 

 38-26:1لو "
و في الشهر السادس ارسل جبرائيل المالك من هللا الى مدينة    -26

 من الجليل اسمها ناصرة.
الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف و اسم  -27 

 العذراء مريم.
فدخل اليها المالك و قال سالم لك ايتها المنعم عليها الرب   -28 

 معك مباركة انت في النساء.
فلما راته اضطربت من كالمه و فكرت ما عسى ان تكون هذه   -29 

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

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

 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.  -34 
فاجاب المالك و قال لها الروح القدس يحل عليك و قوة العلي    -35 

 تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن هللا. 
ايضا حبلى بابن في شيخوختها و هوذا اليصابات نسيبتك هي   -36 

 و هذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا.
 النه ليس شيء غير ممكن لدى هللا.  -37 
 فقالت مريم هوذا انا امة الرب ليكن لي كقولك فمضى من  -38 
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 " عندها المالك.
القال اإلنجمإ  . في الشـــهر الســـادس أرســـل جبرائيل المالك من عند هللا

 المالك غجريال الملدر لاطوي  

 ( 7:34،8المزمور: )
يعسكر مالك الرب حول كل خائفيه وينجيهم، ذوقوا وانظروا ما أطيب "  

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

 ( 53-44:13اإلنجيل الرابع: )مت 
 أمام أيقونة المالك ميخائيل 

 53-44:13مت "
ايضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل وجده انسان   -44

 فاخفاه و من فرحه مضى و باع كل ما كان له و اشترى ذلك الحقل. 
 ايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب اللئ حسنة. -45 
فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى و باع كل ما كان له   -46 

 و اشتراها.
ايضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر و  -47

 جامعة من كل نوع.
فلما امتالت اصعدوها على الشاطئ و جلسوا و جمعوا الجياد   -48 

 الى اوعية و اما االردياء فطرحوها خارجا. 
ي انقضاء العالم يخرج المالئكة و يفرزون هكذا يكون ف   -49 

 االشرار من بين االبرار.
و يطرحونهم في اتون النار هناك يكون البكاء و صرير    -50 

 االسنان.
 قال لهم يسوع افهمتم هذا كله فقالوا نعم يا سيد.  -51 
فقال لهم من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات   -52 

 يشبه رجال رب بيت يخرج من كنزه جددا و عتقاء.
 " و لما اكمل يسوع هذه االمثال انتقل من هناك. -53 

تطوي  ل مالك مءخاذمإ  . يخرج المالئكة ويفرزون األشـــــــرار من األبرار
ويطرحونهم في  للدالة   قاهر مل ءق كسيييييييءلن كيطرحن هو كتاكعءن في نار  

 .أتون النار

باركوا الرب يا جميع مالئكته المقتدرين بقوتهم الصانعين قوله باركوا  " ( 20:103،21المزمور: )
 " الرب يا جميع قواته. خدامه العاملين إرادته الليلويا
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طمييا كييارك مءخيياذمييإ هللا قيياذال  "من م ييإ  = بـاركوا الرب يـا جميع مالئكتـه
 هللا"

 ( 12-1:10اإلنجيل الخامس: )لو
 أمام أيقونة مارمرقس اإلنجيلي

 12-1:10لو  "
و بعد ذلك عين الرب سبعين اخرين ايضا و ارسلهم اثنين اثنين   -1

 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   -2 

 الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. 
 اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حمالن بين ذئاب.  -3 
ال تحملوا كيسا و ال مزودا و ال احذية و ال تسلموا على احد في  -4 

 الطريق.
 يت.و اي بيت دخلتموه فقولوا اوال سالم لهذا الب -5 
 فان كان هناك ابن السالم يحل سالمكم عليه و اال فيرجع اليكم. -6 
و اقيموا في ذلك البيت اكلين و شاربين مما عندهم الن الفاعل  -7 

 مستحق اجرته ال تنتقلوا من بيت الى بيت. 
 و اية مدينة دخلتموها و قبلوكم فكلوا مما يقدم لكم. -8 
لوا لهم قد اقترب منكم ملكوت  و اشفوا المرضى الذين فيها و قو  -9 

 هللا.
و اية مدينة دخلتموها و لم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها و   -10 

 قولوا. 
حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم و لكن   -11 

 اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت هللا. 
و اقول لكم انه يكون لســـــدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتماال   -12 

 " مما لتلك المدينة.
 لءبونوا مم  ة المسء  عن مرسالءة الرسإ السلعمن كمارمرقق منل 

 ( 11:68،12)المزمور: 

ــرين بقوة عظيـمة، مـلك القوات هو الحبـيب، "  لرب يعطى كلـمة للمبشـــــــ
 " وفى بهاء بيت المحبوب أقسموا الغنائم الليلويا

لخل  مسيييياطاع الرسييييإ ندييير  =  الرب يعطي كلمة للمبشــرين بقوة عظيمة
ــموا الغنائمال رازة في  إ العال    المؤمنمن ل خكه  ل مسييييء  من يد = قسـ

 مل ءق 
 8-1:10مت " ( 8-1:10اإلنجيل السادس: )مت
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ثم دعا تالميذه االثني عشر و اعطاهم سلطانا على ارواح نجسة   -1 أمام أيقونة الرسل 
 حتى يخرجوها و يشفوا كل مرض و كل ضعف. 

و اما اسماء االثني عشر رسوال فهي هذه االول سمعان الذي   -2 
 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. 

 سمعان القانوي و يهوذا االسخريوطي الذي اسلمه. -4 
شر ارسلهم يسوع و اوصاهم قائال الى طريق امم  هؤالء االثنا ع -5

 ال تمضوا و الى مدينة للسامريين ال تدخلوا. 
 بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة. -6 
و فيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت   -7 

 السماوات.
نا اشــفوا مرضــى طهروا برصــا اقيموا موتى اخرجوا شــياطين مجا  -8 

 "  اخذتم مجانا اعطوا.
 مرسالءة الاالممخ اإلثنى عدر  كيقال لاطوي  الاالممخ اإلثني عدر 

 ( 3:19،4المزمور: )

الذين لم تســـــمع أصـــــواتهم في كل األرض خرج منطقهم و لى أقطار " 
 " المسكونة بلغت أقوالهم الليلويا

ــمع أصـــواتهم. في كل األرض خرج منطقهم  رازة  ممادت  =  الذين ال تسـ
 الرسإ كقوة في  إ العال  كبدك  سالح كال قوة عالمءة 

 ( 19-12:21اإلنجيل السابع: )لو
 أمام أيقونة مارجرجس 

 أو أي شهيد

 19-12:21لو "
و قبل هذا كله يلقون ايديهم عليكم و يطردونكم و يسلمونكم    -12

 الى مجامع و سجون و تساقون امام ملوك و والة الجل اسمي. 
 فيؤول ذلك لكم شهادة.  -13 
 فضعوا في قلوبكم ان ال تهتموا من قبل لكي تحتجوا.  -14 
الني انا اعطيكم فما و حكمة ال يقدر جميع معانديكم ان   -15 

 يقاوموها او يناقضوها. 
و سوف تسلمون من الوالدين و االخوة و االقرباء و االصدقاء    -16 

 و يقتلون منكم. 
 ن الجميع من اجل اسمي. و تكونون مبغضين م  -17 
 و لكن شعرة من رؤوسكم ال تهلك.   -18 
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 " بصبركم اقتنوا انفسكم. -19 
عن اآلالم الاي سيييييمواجللا الرسيييييإ  كهخ  اآلالم  انت ع ى  إ ال نءسييييية 

 كبالخات الدلدا  م إ مارجرجق 

 ( 11:97،12المزمور: )

أيها نور أشـــــــرق للصـــــــديقين وفرح للمســـــــتقيمين بقلوبهم. افرحوا " 
 " الصديقون بالرب واعترفوا لذكرى قدسه الليلويا

ــديقين ــرق للصـــــ ــتقيمين  )الخين محام وا اآلالم(    نورًا أشـــــ وفرح للمســـــ
 الخين ل  ين ركا المسء  مي  دة لالمل  = بقلبهم

 ( 28-24:16اإلنجيل الثامن:)مت 
 أمام أيقونة أنبا أنطونيوس 

 أو أي قديس

 28 -24:16مت" 
يسوع لتالميذه ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر  حينئذ قال  -24

 نفسه و يحمل صليبه و يتبعني. 
فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من    -25 

 اجلي يجدها.
النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه او    -26 

 ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه. 
سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و  فان ابن االنسان   -27 

 حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. 
الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى   -28 

 " يروا ابن االنسان اتيا في ملكوته
طءفءة متلاع السوع هي مهالك النلق كهخا ما عم ن األنلا لنطونموس الخل 

  ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنيكاع  إ  ئ كتلي المسء  

 ( 35:68،3المزمور: )

عجيب هو هللا في قديســيه إله إســرائيل هو يعطى قوة وعزاء لشــعبه   "
 " ليلوياوالصديقون يفرحون ويتهللون أمام هللا ويتنعمون بالسرور. ال

ــيه ل هؤال    عجيب هو هللا في قديســ هللا لنعمان الاى لعطاها ل لديييييير حوء
 ملى قدالسمن عظما  ألنل  مساجالوا لعمإ نعمان  

 اإلنجيل التاسع: 
 ( 30- 22:13)لو

 أمام الباب البحري 

 30-22:13لو "
 و اجتاز في مدن و قرى يعلم و يسافر نحو اورشليم.  -22

 فقال له واحد يا سيد اقليل هم الذين يخلصون فقال لهم.  -23 
اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق فاني اقول لكم ان كثيرين  -24 

 سيطلبون ان يدخلوا و ال يقدرون.



 ( يوم أحد الشعانين)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

9 
 

من بعدما يكون رب البيت قد قام و اغلق الباب و ابتداتم    -25 
تح لنا يجيب و  تقفون خارجا و تقرعون الباب قائلين يا رب يا رب اف

 يقول لكم ال اعرفكم من اين انتم.
حينئذ تبتدئون تقولون اكلنا قدامك و شربنا و علمت في   -26 

 شوارعنا. 
فيقول اقول لكم ال اعرفكم من اين انتم تباعدوا عني يا جميع    -27 

 فاعلي الظلم. 
هناك يكون البكاء و صرير االسنان متى رايتم ابراهيم و    -28 

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

و ياتون من المشارق و من المغارب و من الشمال و الجنوب    -29 
 و يتكئون في ملكوت هللا. 

 " و هوذا اخرون يكونون اولين و اولون يكونون اخرين. -30 
هوذا آِ رك  البونو  لكلمن  كعد ل  سييييييييمعنا .الباب الضـــــيقالد ول من  

 ءفءية متلياع السييييييييييييييوع كيذهالك النلق تيأتي هيخ  اليدعوة أل  نلعيإ هيخا عن 
كند إ من اللاب الضييييمي كن و  لاواضييييعنا ك نسييييحاقنا آِ رين  كبعد ل  
سيييييييييييمعنا عن تطوي  القدالسيييييييييييمن فلخ  دعوة لن و  م  ل خ فاللاب ملاوح  
لمامنا ل نن اللاب الضيييمي  لخل  نصييي ي هخا اإلنجمإ لمام اللاب اللحرل 

 ب الخل ند إ منن ل  نءسة م ارة ل م  وت م ارة ل لا
المو   ياقدمن المسييييء  ث  العخرا  ث  المالذ ة ث  الدييييلدا  ث  القدالسييييمن  

 كاآل  الدعوة موجلة لنا لن حي المو   

 ( 1:84المزمور: )

مســاكنك محبوبة أيها الرب إله القوات تشــتاق وتذوب نفســي للدخول  "
 "  إلى ديار الرب الليلويا

من  مســــاكنك محبوبة.. تشــــتاق وتذوب نفســــي للدخول إلى ديار الرب
يد إ دالار الرب هنا يد إ لكر يي ء  السييماكية في المو   السييالي ذ ر   

 من اللاب الضمي ع ى األرض  لاكدالار الرب يد  ون

 اإلنجيل العاشر: 
 ( 17- 13:3)مت

 أمام اللقان )غسيل األرجل(

 17-13:3مت "
 يسوع من الجليل الى االردن الى يوحنا ليعتمد منه. حينئذ جاء  -13

و لكن يوحنا منعه قائال انا محتاج ان اعتمد منك و انت تاتي    -14 
 الي.
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فاجاب يسوع و قال له اسمح االن النه هكذا يليق بنا ان   -15 
 نكمل كل بر حينئذ سمح له.

فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء و اذا السماوات قد    -16 
 نفتحت له فراى روح هللا نازال مثل حمامة و اتيا عليه. ا
و صـــــــوت من الســـــــماوات قائال هذا هو ابني الحبيب الذي به    -17 

 " سررت
عن معمودالة السييوع من المعمدا   ك انت معال  عن قجول السييوع الموت 
عنيا  فليإ ال نقجيإ ل  نل ي  لنلسيييييييييييييينيا ألج ين كنخايار اليد ول من اللياب 

 ملني الحجم  الخل كن سررت"الضمي فنسمي "هخا هو 

 ( 3:29المزمور: )
صـــــــــوت الرب على المـياه ،إـله المـجد أرـعد ،الرب على المـياه الكثيرة   "

 " ،صوت الرب بقوة الليلويا 
 قاذال  هخا هو ملني الحجم   = صوت الرب على المياه

 اإلنجيل الحادي عشر:
 ( 11- 1:21)مت 

 أمام باب الكنيسة القبلي 

 11-1:21مت "
و لما قربوا من اورشليم و جاءوا الى بيت فاجي عند جبل   -1

 الزيتون حينئذ ارسل يسوع تلميذين. 
قائال لهما اذهبا الى القرية التي امامكما فللوقت تجدان اتانا   -2 

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

 يرسلهما. 
 فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل.  -4 
قولوا البنة صهيون هوذا ملكك ياتيك وديعا راكبا على اتان و   -5 

 جحش ابن اتان. 
 فذهب التلميذان و فعال كما امرهما يسوع. -6 
و اتيا باالتان و الجحش و وضعا عليهما ثيابهما فجلس  -7 

 عليهما.
كثر فرشوا ثيابهم في الطريق و اخرون قطعوا و الجمع اال  -8 

 اغصانا من الشجر و فرشوها في الطريق. 
و الجموع الذين تقدموا و الذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين  -9 

 اوصنا البن داود مبارك االتي باسم الرب اوصنا في االعالي.
 و لما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا.  -10 



 ( يوم أحد الشعانين)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

11 
 

 " فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. -11 
عن د ول المسيييييييء  ألكر ييييييي ء  يوم لحد الديييييييعانمن  فمن الحمإ صييييييي م  
المسييييء  كياضييييي كيد إ من اللاب الضييييمي يد إ المسييييء  لءسييييبن عءن  

 ( 15:57فاهلل السبن عند المنسحقمن  )مش

 (:19:118،20المزمور: )

افتحوا لي أبواب العـدل لكيمـا ادخـل فيهـا واعترف للرب.هـذا هو بـاب   "
 " الرب والصديقون يدخلون فيه.الليلويا.

الخل سييبن عءن المسييء  سييمد إ =  إفتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها
 ملى السما  مذ سءحءا في لر كيبو  المسء  حءاتن 

 الثاني عشر: اإلنجيل 
 ( 35-28:7)لو 

 أمام أيقونة يوحنا المعمدان 

 35-28:7لو "
الني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم    -28

 من يوحنا المعمدان و لكن االصغر في ملكوت هللا اعظم منه. 
و جميع الشعب اذ سمعوا و العشارون برروا هللا معتمدين    -29 

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

 انفسهم غير معتمدين منه. 
 ثم قال الرب فبمن اشبه اناس هذا الجيل و ماذا يشبهون.   -31

ضهم بعضا و  يشبهون اوالدا جالسين في السوق ينادون بع  -32 
 يقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تبكوا.

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  -34 
 شريب خمر محب للعشارين و الخطاة. 

 " و الحكمة تبررت من جميع بنيها. -35 
عن عظمة يوحنا المعمدا  فلو نموذج ل ماضييييي المنسييييحي كصييييار للخا 
لعظ  موالمد النسيييييا   يوحنا في ترتم  ال نءسييييية الأتي كعد المالذ ة كل نن 
لتى هناخ أل  الدكرة دارت حول ال نءسييييييية كال امإ كلتت اآل  لمام لالقونة  

ــرب خمراً سيييييييين ك ا   يوحنا المعمدا   كهو له   نل هو     ال يأكل وال يشـــ
 م ال لمن د إ من اللاب الضمي  

وأنا مثل شـــــجرة الزيتون المثمرة في بيت هللا أتمســـــك باســـــمك فإنه   " ( 8:52،9المزمور: )
 "  صالح قدام أبرارك الليلويا
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لل  ا  مم و ا  من الركح =  أنا مثل شـــجرة الزيتون المثمرة في بيت هللا
 لمن القدس من كطن 
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 رجوع للفهرس  باكر أحد الشعانين 

 
 -(:10-1:19اإلنجيل: )لو

 ثم دخل و اجتاز في اريحا.  -1 " 
 و اذا رجل اسمه زكا و هو رئيس للعشارين و كان غنيا. -2 
 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. -4 
اسرع و انزل النه ينبغي ان امكث اليوم   فلما جاء يسوع الى المكان نظر الى فوق فراه و قال له يا زكا -5 

 في بيتك. 
 فاسرع و نزل و قبله فرحا.  -6 
 فلما راى الجميع ذلك تذمروا قائلين انه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. -7 
فوقف زكا و قال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين و ان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة   -8 

 اضعاف.
 سوع اليوم حصل خالص لهذا البيت اذ هو ايضا ابن ابراهيم.فقال له ي -9 
 "  الن ابن االنسان قد جاء لكي يطلب و يخلص ما قد هلك -10 

عن د ول المسيء  ملى لمت ز ا  فالماضيي المنسيحي الخل له   نلسينخ كباع لموالنخ د إ المسيء  لمانخ  ما د إ 
ف نلعإ  ما فعإ ز اخ فمد إ المسيييييء  لموتنا كق وبنا فنخ اخ  ما لكر ييييي ء خ كحصيييييإ ز ا ع ى الخال   كالمعنى 

 د إ لكر  ء  
هللا لنا اله خالص و عند الرب    مبارك الرب يوما فيوما يحملنا اله خالصنا ساله. " - (:33,19:68المزمور: )

 "   السيد للموت مخارج
  
 الخل لتى لءعطمنا هخا الخال   = مبارك الرب اإلله 
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 رجوع للفهرس  قداس أحد الشعانين

 
 البولس:

 (28-11:9)عب
 28 -  11:  9عب  "
و اما المسيح و هو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن االعظم و   -11 

 االكمل غير المصنوع بيد اي الذي ليس من هذه الخليقة. 
و ليس بدم تيوس و عجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى االقداس فوجد   -12 

 فداء ابديا.
ش على المنجسين يقدس النه ان كان دم ثيران و تيوس و رماد عجلة مرشو   -13 

 الى طهارة الجسد. 
فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه هلل بال عيب يطهر   -14 

 ضمائركم من اعمال ميتة لتخدموا هللا الحي. 
و الجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون اذ صار موت لفداء   -15 

 د الميراث االبدي.التعديات التي في العهد االول ينالون وع
 النه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي.  -16 
 الن الوصية ثابتة على الموتى اذ ال قوة لها البتة ما دام الموصي حيا.  -17 
 فمن ثم االول ايضا لم يكرس بال دم.  -18 
الن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس اخذ دم العجول    -19 

 ع ماء و صوفا قرمزيا و زوفا و رش الكتاب نفسه و جميع الشعب.و التيوس م
 قائال هذا هو دم العهد الذي اوصاكم هللا به.  -20 
 و المسكن ايضا و جميع انية الخدمة رشها كذلك بالدم.   -21 
و كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم و بدون سفك دم ال تحصل    -22 

 مغفرة.
فكان يلزم ان امثلة االشياء التي في السماوات تطهر بهذه و اما السماويات   -23 

 عينها فبذبائح افضل من هذه.
الن المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعة بيد اشباه الحقيقية بل الى السماء    -24 

 عينها ليظهر االن امام وجه هللا الجلنا.
و ال ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة الى االقداس كل سنة بدم   -25 

 اخر.
لكنه االن قد اظهر  فاذ ذاك كان يجب ان يتالم مرارا كثيرة منذ تاسيس العالم و   -26 

 مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. 
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 و كما وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة.   -27 
هكذا المســــيح ايضــــا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين ســــيظهر ثانية بال   -28 

 " خطية للخالص للذين ينتظرونه
فبدون ســفك دم ال تحدث مغفرة. فالمســيح  لسييين ذلءحةخ  الب منا عن ل  المسيييء  لتى لءقدم ن

قدم ذاته مرة لكي يرفع خطايا كثيرين. وســــــيظهر مرة ثانية بغير خطية، خالصــــــًا للذين 
 م ذلءحة ع ى الص م  لمشلرة الخطاالا دء مذا  المسء  د إ الموم ألكر  ء  لءق  . ينتظرونه

  
 الكاثوليكون: 

 ( 11-1:4بط1)
 11 -  1:  4بط 1 "
فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فان من تالم في   -1 

 الجسد كف عن الخطية. 
 لكي ال يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة هللا.  -2 
ين في الدعارة  الن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة االمم سالك -3 

 و الشهوات و ادمان الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثان المحرمة. 
االمر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض هذه الخالعة  -4 

 عينها مجدفين.
 الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد ان يدين االحياء و االموات. -5 
ا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن فانه الجل هذ -6 

 ليحيوا حسب هللا بالروح. 
 و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات.  -7 
و لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الن المحبة تستر كثرة  -8 

 من الخطايا. 
 كونوا مضيفين بعضكم بعضا بال دمدمة.  -9 
ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين  -10 

 على نعمة هللا المتنوعة.
ان كان يتكلم احد فكاقوال هللا و ان كان يخدم احد فكانه من قوة يمنحها هللا لكي   -11 

   المجد و السـلطان الى ابد االبدين امين يتمجد هللا في كل شـيء بيسـوع المسـيح الذي له
" 

 [ مذا  لنقجإ األل  م  ن كهو السم  كاألل  لندلى من الخطءة 1]  المسيح تألم ألجلنا
 [ ع منا ل  ن ف عن ل  نادلن كالعال  في  طاالا  2] 
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 اإلبركسيس:  
 (31-11:28)أع

 31 -  11:  28اع  " 
و بعد ثالثة اشهر اقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعالمة الجوزاء كانت قد    -11 

 شتت في الجزيرة. 
 فنزلنا الى سراكوسا و مكثنا ثالثة ايام.  -12 
ثم من هناك درنا و اقبلنا الى ريغيون و بعد يوم واحد حدثت ريح جنوب فجئنا   -13 

 في اليوم الثاني الى بوطيولي.
اخوة فطلبوا الينا ان نمكث عندهم سبعة ايام و هكذا اتينا الى  حيث وجدنا -14 

 رومية. 
و من هناك لما سمع االخوة بخبرنا خرجوا الستقبالنا الى فورن ابيوس و    -15 

 الثالثة الحوانيت فلما راهم بولس شكر هللا و تشجع. 
ما بولس و لما اتينا الى رومية سلم قائد المئة االسرى الى رئيس المعسكر و ا  -16 

 فاذن له ان يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه.
و بعد ثالثة ايام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود فلما اجتمعوا قال لهم   -17 

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

 ا فحصوا كانوا يريدون ان يطلقوني النه لم تكن في علة واحدة للموت.الذين لم -18 
و لكن لما قاوم اليهود اضطررت ان ارفع دعواي الى قيصر ليس كان لي شيئا   -19 

 الشتكي به على امتي.
فلهذا السبب طلبتكم الراكم و اكلمكم الني من اجل رجاء اسرائيل موثق بهذه   -20 

 السلسلة. 
فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية و ال احد من االخوة جاء    -21 

 فاخبرنا او تكلم عنك بشيء رديء.
و لكننا نستحسن ان نسمع منك ماذا ترى النه معلوم عندنا من جهة هذا    -22 

 المذهب انه يقاوم في كل مكان. 
شرح لهم شاهدا بملكوت  فعينوا له يوما فجاء اليه كثيرون الى المنزل فطفق ي  -23 

 هللا و مقنعا اياهم من ناموس موسى و االنبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء.
 فاقتنع بعضهم بما قيل و بعضهم لم يؤمنوا.   -24 
فانصرفوا و هم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولس كلمة واحدة انه    -25 

 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   -26 
 نظرا و ال تبصرون. 

الن قلب هذا الشعب قد غلظ و باذانهم سمعوا ثقيال و اعينهم اغمضوها لئال   -27 
 يبصروا باعينهم و يسمعوا باذانهم و يفهموا بقلوبهم و يرجعوا فاشفيهم. 

 خالص هللا قد ارسل الى االمم و هم سيسمعون. فليكن معلوما عندكم ان   -28 
 و لما قال هذا مضى اليهود و لهم مباحثة كثيرة فيما بينهم.   -29 
و اقام بولس سنتين كاملتين في بيت استاجره لنفسه و كان يقبل جميع الذين   -30 

 يدخلون اليه.
 "  مانعكارزا بملكوت هللا و معلما بامر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بال -31 

هنا نرى لولق  رمز ل مسيييييييء  مقمدا  كهو لرم  كلسييييييي   ملى ليدل الركما  من الملود  كلراد 
ًيا   كيقول لولق  ــرائـيل أـنا موثق  الركميا  ل  الط قو  مذ كجيدك  لري ألني من أـجل رـجاء إســـــــ

وكان كينلي لولق  المن كقولن    كهخا نلق ما حدث مي السييييمد المسييييء = بهذه الســـلســـلة
كهييخا مييا حييدث فحمنميييا رفد الملود دعوة .  كــارزًا بملكوت هللا  يقبــل كــل من يــدخــل إليــه
 المسء  قجإ المسء  األم  

  
 األناجيل 

 ( 17- 1: 21مت)
 (11-1: 11رم)
 ( 48-29: 19لو)
 (19-12:  12يو)

 17  - 1:  21مت  "
و لما قربوا من اورشليم و جاءوا الى بيت فاجي عند جبل الزيتون حينئذ ارسل  -1 

 يسوع تلميذين. 
قائال لهما اذهبا الى القرية التي امامكما فللوقت تجدان اتانا مربوطة و جحشا  -2 

 معها فحالهما و اتياني بهما. 
 لهما. و ان قال لكما احد شيئا فقوال الرب محتاج اليهما فللوقت يرس -3 
 فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل.  -4 
 قولوا البنة صهيون هوذا ملكك ياتيك وديعا راكبا على اتان و جحش ابن اتان. -5 
 فذهب التلميذان و فعال كما امرهما يسوع. -6 
 و اتيا باالتان و الجحش و وضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما. -7 
ا ثيابهم في الطريق و اخرون قطعوا اغصانا من الشجر و و الجمع االكثر فرشو  -8 

 فرشوها في الطريق. 
و الجموع الذين تقدموا و الذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين اوصنا البن داود  -9 

 مبارك االتي باسم الرب اوصنا في االعالي. 
 و لما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا.  -10 
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 وع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. فقالت الجم  -11 
و دخل يسوع الى هيكل هللا و اخرج جميع الذين كانوا يبيعون و يشترون في    -12 

 الهيكل و قلب موائد الصيارفة و كراسي باعة الحمام.
 و قال لهم مكتوب بيتي بيت الصالة يدعى و انتم جعلتموه مغارة لصوص.   -13 
 ج في الهيكل فشفاهم. و تقدم اليه عمي و عر   -14 
فلما راى رؤساء الكهنة و الكتبة العجائب التي صنع و االوالد يصرخون في    -15 

 الهيكل و يقولون اوصنا البن داود غضبوا.
و قالوا له اتسمع ما يقول هؤالء فقال لهم يسوع نعم اما قراتم قط من افواه   -16 

 االطفال و الرضع هيات تسبيحا.
 "  خارج المدينة الى بيت عنيا و بات هناك ثم تركهم و خرج -17 
 
 11 -  1:  11مر  "
و لما قربوا من اورشليم الى بيت فاجي و بيت عنيا عند جبل الزيتون ارسل اثنين   -1 

 من تالميذه.
و قال لهما اذهبا الى القرية التي امامكما فللوقت و انتما داخالن اليها تجدان  -2 

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

 هنا.
 فمضيا و وجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحاله. -4 
 فقال لهما قوم من القيام هناك ماذا تفعالن تحالن الجحش.  -5 
 فقاال لهم كما اوصى يسوع فتركوهما.  -6 
 فاتيا بالجحش الى يسوع و القيا عليه ثيابهما فجلس عليه. -7 
و كثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق و اخرون قطعوا اغصانا من الشجر و  -8 

 فرشوها في الطريق. 
و الذين تقدموا و الذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين اوصنا مبارك االتي باسم  -9 

 الرب.
 مباركة مملكة ابينا داود االتية باسم الرب اوصنا في االعالي.   -10 
الهيكل و لما نظر حوله الى كل شــيء اذ كان الوقت قد  فدخل يســوع اورشــليم و  -11 

 "  امسى خرج الى بيت عنيا مع االثني عشر
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 48 - 29:  19لو  "
و اذ قرب من بيت فاجي و بيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون ارسل    -29 

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

 يجلس عليه احد من الناس قط فحاله و اتيا به. 
 و ان سالكما احد لماذا تحالنه فقوال له هكذا ان الرب محتاج اليه.   -31 
 فمضى المرسالن و وجدا كما قال لهما.  -32 
 و فيما هما يحالن الجحش قال لهما اصحابه لماذا تحالن الجحش.   -33 
 اليه. فقاال الرب محتاج  -34 
 و اتيا به الى يسوع و طرحا ثيابهما على الجحش و اركبا يسوع.  -35 
 و فيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق.   -36 
و لما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدا كل جمهور التالميذ يفرحون و    -37 

 يسبحون هللا بصوت عظيم الجل جميع القوات التي نظروا.
 لك االتي باسم الرب سالم في السماء و مجد في االعالي. قائلين مبارك الم  -38 
 و اما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تالميذك.   -39 
 فاجاب و قال لهم اقول لكم انه ان سكت هؤالء فالحجارة تصرخ.  -40 
 و فيما هو يقترب نظر الى المدينة و بكى عليها.  -41 
قائال انك لو علمت انت ايضا حتى في يومك هذا ما هو لسالمك و لكن االن قد   -42 

 اخفي عن عينيك. 
فانه ستاتي ايام و يحيط بك اعداؤك بمترسة و يحدقون بك و يحاصرونك من   -43 

 كل جهة. 
و يهدمونك و بنيك فيك و ال يتركون فيك حجرا على حجر النك لم تعرفي زمان    -44 

 افتقادك.
 و لما دخل الهيكل ابتدا يخرج الذين كانوا يبيعون و يشترون فيه.   -45 
 قائال لهم مكتوب ان بيتي بيت الصالة و انتم جعلتموه مغارة لصوص.  -46 
و كان يعلم كل يوم في الهيكل و كان رؤساء الكهنة و الكتبة مع وجوه الشعب   -47 

 يطلبون ان يهلكوه. 
 " و لم يجدوا ما يفعلون الن الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه -48 
 
 19 -  12:  12يو  "
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 و في الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم.  -12 
فاخذوا سعوف النخل و خرجوا للقائه و كانوا يصرخون اوصنا مبارك االتي باسم   -13 

 الرب ملك اسرائيل.
 و وجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب.  -14 
 ال تخافي يا ابنة صهيون هوذا ملكك ياتي جالسا على جحش اتان.   -15 
وع حينئذ تذكروا ان و هذه االمور لم يفهمها تالميذه اوال و لكن لما تمجد يس  -16 

 هذه كانت مكتوبة عنه و انهم صنعوا هذه له. 
 و كان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعازر من القبر و اقامه من االموات.  -17 
 لهذا ايضا القاه الجمع النهم سمعوا انه كان قد صنع هذه االية.  -18 
هوذا العالم قد ذهب  فقال الفريسـيون بعضـهم لبعض انظروا انكم ال تنفعون شـيئا  -19 

 " وراءه
 تقرل لحداث د ول المسء  ملى لكر  ء  من األربعة لناجمإ 

  
 المزمور 

(3:81،1،2) 
وقوا في رأس الشــــهر بالبوق ، في يوم عيدكم المشــــهور . ب "  -يقرأ قبل اإلنجيل األول:

مزمـارًامطربـا مع فيثـارا . ابتهجوا بـاهلل معيننـا ، هللوا إللـه يعقوب ، خـذوا مزمـارًاودفـا ..  
 "  هلليلويا

العمد المديلور هو عمد اللصي   =  بوقوا في رأس الشـهر بالبوق. في يوم عيدكم المشـهور
نءسيا     10كيوم د ول المسيء  ملى لكر ي ء   ا  الموم الخل الخاارك  عءن  ركا اللصي    

 ك ا  هخا رمزا  لد ول المسء  ملى لكر  ء  
  

 المزمور:  
(1:65،2 ) 

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

 طما سلحوا في مساقلال المسء  = لك ينبغي التسبيح يا هللا في صهيون 
 المسء  ف قد  رج الملود   ل  إلساقلال السمد = ألنه إليك يأتي كل بشر
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 رجوع للفهرس  صالة التجنيز العام 

 
 موضوعها أن هناك حياة وقيامة بعد الموت

 رجوع للفهرس  من يوم أحد الشعانين  السادسةالساعة 

 
 النبوة: 

 ( 14-1:37)حز
 14 - 1:   37حز  "
كانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب و انزلني في وسط البقعة و هي مالنة   -1 

 عظاما. 
و امرني عليها من حولها و اذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة و اذا هي يابسة   -2 

 جدا. 
 فقال لي يا ابن ادم اتحيا هذه العظام فقلت يا سيد الرب انت تعلم. -3 
 ظام و قل لها ايتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب.فقال لي تنبا على هذه الع -4 
 هكذا قال السيد الرب لهذه العظام هانذا ادخل فيكم روحا فتحيون. -5 
و اضع عليكم عصبا و اكسيكم لحما و ابسط عليكم جلدا و اجعل فيكم روحا  -6 

 فتحيون و تعلمون اني انا الرب.
ن صوت و اذا رعش فتقاربت العظام كل عظم فتنبات كما امرت و بينما انا اتنبا كا -7 

 الى عظمه.
و نظرت و اذا بالعصب و اللحم كساها و بسط الجلد عليها من فوق و ليس فيها   -8 

 روح. 
فقال لي تنبا للروح تنبا يا ابن ادم و قل للروح هكذا قال السيد الرب هلم يا روح   -9 

 من الرياح االربع و هب على هؤالء القتلى ليحيوا.
فتنبات كما امرني فدخل فيهم الروح فحيوا و قاموا على اقدامهم جيش عظيم   -10 

 جدا جدا. 
ثم قال لي يا ابن ادم هذه العظام هي كل بيت اسرائيل ها هم يقولون يبست   -11 

 عظامنا و هلك رجاؤنا قد انقطعنا.
م من لذلك تنبا و قل لهم هكذا قال السيد الرب هانذا افتح قبوركم و اصعدك -12 

 قبوركم يا شعبي و اتي بكم الى ارض اسرائيل.
 فتعلمون اني انا الرب عند فتحي قبوركم و اصعادي اياكم من قبوركم يا شعبي.   -13 
و اجعل روحي فيكم فتحيون و اجعلكم في ارضــــكم فتعلمون اني انا الرب تكلمت    -14 

 "  و افعل يقول الرب
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فا اسيييييي لحما  كج دا  ث  يد إ فملا ركحا  فاحءا  هخا عظام كديييييرية )موت( يانلأ عنلا النجي  
 م ارة لقءامة الموتي 

  
 البولس: 

 ( 27- 1:15كو1)
 27 - 1:  15كو1" 
 و اعرفكم ايها االخوة باالنجيل الذي بشرتكم به و قبلتموه و تقومون فيه. -1 
ــرتكم به اال اذا كنتم قد امنتم    -2  ــون ان كنتم تذكرون اي كالم بشــ ــا تخلصــ و به ايضــ

 عبثا.
فانني ســلمت اليكم في االول ما قبلته انا ايضــا ان المســيح مات من اجل خطايانا   -3 

 حسب الكتب.
 و انه دفن و انه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. -4 
 و انه ظهر لصفا ثم لالثني عشر. -5 
و بـعد ذـلك ظهر دفـعة واـحدة الكثر من خمس مـئة اخ اكثرهم ـباق الى االن و لكن  -6 

 بعضهم قد رقدوا.
 و بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين. -7 
 و اخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا. -8 
الني اصـــغر الرســـل انا الذي لســـت اهال الن ادعى رســـوال الني اضـــطهدت كنيســة    -9 

 هللا.
و لكن بنعـمة هللا اـنا ـما اـنا و نعمـته المعـطاة لي لم تكن ـباطـلة ـبل اـنا تعـبت اكثر  -10 

 منهم جميعهم و لكن ال انا بل نعمة هللا التي معي.
 فسواء انا ام اولئك هكذا نكرز و هكذا امنتم. -11 
ــيح يكرز به انه قام من االموات فكيف يقول قوم بينكم ان   -12  و لكن ان كان المســــــ

 ليس قيامة اموات.
 فان لم تكن قيامة اموات فال يكون المسيح قد قام. -13 
 و ان لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا و باطل ايضا ايمانكم. -14 
من جهة هللا انه اقام المســيح و و نوجد نحن ايضــا شــهود زور هلل الننا شــهدنا   -15 

 هو لم يقمه ان كان الموتى ال يقومون.
 النه ان كان الموتى ال يقومون فال يكون المسيح قد قام. -16 
 و ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم انتم بعد في خطاياكم. -17 
 اذا الذين رقدوا في المسيح ايضا هلكوا. -18 
 الحياة فقط رجاء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس.ان كان لنا في هذه  -19 
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 و لكن االن قد قام المسيح من االموات و صار باكورة الراقدين. -20 
 فانه اذ الموت بانسان بانسان ايضا قيامة االموات. -21 
 النه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. -22 
 و لكن كل واحد في رتبته المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه   -23 
و بعد ذلك النهاية متى سلم الملك هلل االب متى ابطل كل رياسة و كل سلطان و   -24 

 كل قوة. 
 تحت قدميه.  النه يجب ان يملك حتى يضع جميع االعداء  -25 
 اخر عدو يبطل هو الموت.  -26 
ــع   -27  ــيء قد اخضـ ــيء تحت قدميه و لكن حينما يقول ان كل شـ ــع كل شـ النه اخضـ

 " فواضح انه غير الذي اخضع له الكل.
 عن القءامة

  
 المزمور:  

(4:65 ) 
طوبى لمن اخترته وقبلته ليسـكن في ديارك إلى األبد سـتشـبع من خيرات بيتك . قدوس   "

 "  هيكلك ، وعجيب بالبر .الليلوياهو 
الخل الخاار  الرب لءسيبن في دالار   =  طوبى لمن إخترته وقبلته ليسـكن في ديارك إلى األبد

 ه  المؤمنمن ال الامن  كمن هنا نلل  ل  األموات جسدالا  ه  لحءا  ك لى األلد 
  

 اإلنجيل:  
 ( 29- 19:5)يو

 29  - 19:  5يو  " 
فاجاب يسوع و قال لهم الحق الحق اقول لكم ال يقدر االبن ان يعمل من نفسه    -19 

 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   -20 

 لتتعجبوا انتم. 
 النه كما ان االب يقيم االموات و يحيي كذلك االبن ايضا يحيي من يشاء.   -21 
 الن االب ال يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة لالبن.   -22 
االب من ال يكرم االبن ال يكرم االب الذي  لكي يكرم الجميع االبن كما يكرمون  -23 

 ارسله.
الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كالمي و يؤمن بالذي ارسلني فله حياة  -24 

 ابدية و ال ياتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة. 
الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعة و هي االن حين يسمع االموات صوت ابن  -25 

 و السامعون يحيون. هللا 
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النه كما ان االب له حياة في ذاته كذلك اعطى االبن ايضا ان تكون له حياة   -26 
 في ذاته.

 و اعطاه سلطانا ان يدين ايضا النه ابن االنسان.  -27 
 ال تتعجبوا من هذا فانه تاتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.   -28 
حات الى قيامة الحياة و الذين عملوا السـيات الى قيامة  فيخرج الذين فعلوا الصـال  -29 

 "  الدينونة
اآلب يقيم الموتى ويحييهم كذلك اإلبن أيضًا يحيي من يشاء. ستأتي ساعة يسمع  فيها  

ــوـته فيخرج.. مذا  هنياك حءياة لليدالية لرلرار اليخين القومو خ كدينونية    ـكل من في القبور صـــــــ
 للدالة لر رار 
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 رجوع للفهرس  ترتيب صلوات البصخة

 
 رجوع للفهرس  من يوم أحد الشعانين  التاسعةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 4- 1:1)مرا 
 4  - 1:  1مرا  "
كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب كيف صارت كارملة العظيمة في االمم   -1 

 السيدة في البلدان صارت تحت الجزية.
تبكي في الليل بكاء و دموعها على خديها ليس لها معز من كل محبيها كل   -2 

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

 قد ادركها كل طارديها بين الضيقات.
طرق صـــــــــهيون نـائحـة لعـدم االتين الى العيـد كـل ابوابهـا خربـة كهنتهـا يتنهـدون    -4 

 "  عذاراها مذللة و هي في مرارة
جميع  . الكثيرة الشعبطءف ج ست كحدها المدينة  . إرمياء جلس باكيًا وناح على أورشليم

 اإلنسا  كالرب لتى لءخ ا حال هبخا  ا  حال لكر  ء  ك = بها متهدمةأبوا

 ( 20- 11:3)صف

 20  - 11:  3صف " 
في ذلك اليوم ال تخزين من كل اعمالك التي تعديت بها علي الني حينئذ انزع   -11 

 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.  -12 
بقية اسرائيل ال يفعلون اثما و ال يتكلمون بالكذب و ال يوجد في افواههم لسان   -13 

 غش النهم يرعون و يربضون و ال مخيف. 
ترنمي يا ابنة صهيون اهتف يا اسرائيل افرحي و ابتهجي بكل قلبك يا ابنة   -14 

 اورشليم.
وسطك ال تنظرين قد نزع الرب االقضية عليك ازال عدوك ملك اسرائيل الرب في   -15 

 بعد شرا.
 في ذلك اليوم يقال الورشليم ال تخافي يا صهيون ال ترتخ يداك.  -16 
الرب الهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك  -17 

 بترنم. 
 اجمع المحزونين على الموسم كانوا منك حاملين عليها العار.  -18 
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كل مذلليك و اخلص الظالعة و اجمع المنفية و هانذا في ذلك اليوم اعامل   -19 
 اجعلهم تسبيحة و اسما في كل ارض خزيهم. 

ـــما و   -20  ــيركم اســـــــ في الوقت الذي فـيه اتي بكم و في وقت جمعي اياكم الني اصـــــــ
 "  تسبيحة في شعوب االرض كلها حين ارد مسبييكم قدام اعينكم قال الرب

الرب إلهك في  م ييييييييييارة لاطلمر اللءبإ  =  كبرفي ذلك اليوم أنزع من بيتك المرحين معك بت
 .وسطك جبار فهو يخلصك

  
 المزمور:  

(2:8،3 ) 
من أفواه األطفال والرضــعان هيأت ســبحا ، من أجل أعدائك لتهد عدوا ومنتقما ، ألني   "

 "  أرى السموات أعمال أصابعك . القمر والنجوم أنت أسستها. الليلويا
 تسجء  األطلال ل مسء  = والرضعان هيأت سبحاً من أفواه األطفال 

  
 اإلنجيل:  

 ( 17-10:21)مت
 17 -  10:  21مت  "
 و لما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا.  -10 
 فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل.   -11 
و دخل يسوع الى هيكل هللا و اخرج جميع الذين كانوا يبيعون و يشترون في    -12 

 الهيكل و قلب موائد الصيارفة و كراسي باعة الحمام.
 و قال لهم مكتوب بيتي بيت الصالة يدعى و انتم جعلتموه مغارة لصوص.   -13 
 و تقدم اليه عمي و عرج في الهيكل فشفاهم.   -14 
الكهنة و الكتبة العجائب التي صنع و االوالد يصرخون في  فلما راى رؤساء   -15 

 الهيكل و يقولون اوصنا البن داود غضبوا.
و قالوا له اتسمع ما يقول هؤالء فقال لهم يسوع نعم اما قراتم قط من افواه   -16 

 االطفال و الرضع هيات تسبيحا.
 "  ثم تركهم و خرج خارج المدينة الى بيت عنيا و بات هناك -17 

لميا األطليال عءعرفونين   من هو ـهذاعن تطلمر المسييييييييييييييء  ل لءبيإ  كالميدينية ل  تعرفين كتقول 
كيسيييييييييييلحونن )طما جا  كالمزمور(  كماى ل  يلا  كالارتم  الزمنيخ لإ قدم المسيييييييييييء   م   

 كتطلمر اللءبإ هو ا ارة لاطلمر االنسا    د إ لكر  ء  لءطلر اللءبإ 
 
 

 رجوع للفهرس  الشعانين دأحالساعة الحادية عشر من يوم 
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 النبوات:
 ( 22-12:48)إش

 22 -12:  48اش " 
 اسمع لي يا يعقوب و اسرائيل الذي دعوته انا هو انا االول و انا االخر.  -12 
 و يدي اسست االرض و يميني نشرت السماوات انا ادعوهن فيقفن معا.  -13 
اجتمعوا كلكم و اسمعوا من منهم اخبر بهذه قد احبه الرب يصنع مسرته ببابل   -14 

 و يكون ذراعه على الكلدانيين.
 تكلمت و دعوته اتيت به فينجح طريقه. انا انا  -15 
تقدموا الي اسمعوا هذا لم اتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده انا هناك و   -16 

 االن السيد الرب ارسلني و روحه.
هكذا يقول الرب فاديك قدوس اسرائيل انا الرب الهك معلمك لتنتفع و امشيك في    -17 

 طريق تسلك فيه. 
 ي فكان كنهر سالمك و برك كلجج البحر. ليتك اصغيت لوصايا  -18 
و كان كالرمل نسلك و ذرية احشائك كاحشائه ال ينقطع و ال يباد اسمه من   -19 

 امامي. 
اخرجوا من بابل اهربوا من ارض الكلدانيين بصوت الترنم اخبروا نادوا بهذا   -20 

 شيعوه الى اقصى االرض قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب. 
ا في القفار التي سيرهم فيها اجرى لهم من الصخر ماء و شق و لم يعطشو   -21 

 الصخر ففاضت المياه.
 "  ال سالم قال الرب لالشرار -22 

فالمسيء  لتى إلسيراذمإ  .  ليتك أصـغيت لوصـاياي هكذا يقول الرب مخلصـك قدوس إسـرائيل
  كل عال  كلو  انوا قد آمنوا كن لخ صوا  كلو نحن مسامعنا لوصاالا  اآل  لخ صنا

 (8- 2:1)نا

 8 - 2:  1نا  "
الرب اله غيور و منتقم الرب منتقم و ذو سخط الرب منتقم من مبغضيه و حافظ  -2 

 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. 
ينتهر البحر فينشفه و يجفف جميع االنهار يذبل باشان و الكرمل و زهر لبنان  -4 

 يذبل. 
كل  الجبال ترجف منه و التالل تذوب و االرض ترفع من وجهه و العالم و -5 

 الساكنين فيه. 
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من يقف امام سخطه و من يقوم في حمو غضبه غيظه ينسكب كالنار و   -6 
 الصخور تنهدم منه. 

 صالح هو الرب حصن في يوم الضيق و هو يعرف المتوكلين عليه. -7 
 "  و لكن بطوفان عابر يصنع هالكا تاما لموضعها و اعداؤه يتبعهم ظالم -8 

ــب من المـقاومين ـله. وهو يبـيد أـعداءه الرب إـله غيور ومنتقم. ينتقم هنيا  =  الرب بغضـــــــ
 نرى هالك الدءاطمن ك إ المقاكممن ل مسء  

  
 المزمور:  

(1,2:8) 
من أفواه األطفال والرضـعان هيأت سـبحا ، أيها الرب ربنا مثل عجب صـار اسـمك على  " 

 "  األرض كلها . الليلويا
اللسيييطا  ه  الخين فلموا عمإ المسيييء   لما = من أفواه األطفال والرضــعان أعددت ســبحاً 

أيها الرب ربنا ما الما جرين ف قد رفضييييييو   كالاسييييييجء   ا  لعمإ المسييييييء  اللداذي العجم    
ــمـك في األرض كلهـا قوة المسييييييييييييييء  الاي ولرت في فيداذين كهزيماين ل موت =  أعجـب إســـــــ

 كالدءطا  كالخطءة  
  

 اإلنجيل:  
 ( 28-20:20)مت

 28 -  20:  20مت  "
 حينئذ تقدمت اليه ام ابني زبدي مع ابنيها و سجدت و طلبت منه شيئا. -20 
فقال لها ماذا تريدين قالت له قل ان يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك و   -21 

 االخر عن اليسار في ملكوتك.
فاجاب يسوع و قال لستما تعلمان ما تطلبان اتستطيعان ان تشربا الكاس التي    -22 

 ا و ان تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بها انا قاال له نستطيع. سوف اشربها ان
فقال لهما اما كاسي فتشربانها و بالصبغة التي اصطبغ بها انا تصطبغان و اما   -23 

 الجلوس عن يميني و عن يساري فليس لي ان اعطيه اال للذين اعد لهم من ابي.
 فلما سمع العشرة اغتاظوا من اجل االخوين.  -24 
فدعاهم يسوع و قال انتم تعلمون ان رؤساء االمم يسودونهم و العظماء    -25 

 يتسلطون عليهم.
 فال يكون هكذا فيكم بل من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما.  -26 
 و من اراد ان يكون فيكم اوال فليكن لكم عبدا.  -27 
 "  ل نفسه فدية عن كثيرينكما ان ابن االنسان لم يات ليخدم بل ليخدم و ليبذ -28 

ــربهـاهو جيا  ل لييدا     ل ن لم ملني زبيدل تل ر في م يي  .  الكـأس التي أـنا مزمع أن أشـــــــ
لرضييييييي مذ رلت اإلسيييييياقلال الحافإ ل مسييييييء خ فذ ييييييالت مراطز عالمءة إللنملا  ك  مرين منا  



 ( ترتيب صلوات البصخة)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

29 
 

ياعام و  مي المسيييييييييء  للخا المنطيخ لل ط   المادالات فق  كالمسيييييييييء  الصيييييييييح  الملا ء   
ل "لنا  غربيا  هنيا فال تلاموا كيالمراطز العيالمءية هنيا" لط جوا لكال  م  وت هللا كبر   لط جوا كيقو 

المسييء  لدييخصيين  مقج وا الصيي م  عالمة محلة لي  ما قج ت الصيي م  عالمة محجاي ل    
طما ل  المسيييييييء  لتى لءخدم ال لءخدم كيجخل نلسييييييين عن   مرين  مذا  هو لتى لءخدم قضيييييييءة  

 الخال  
  

   من البصخة المقدسة أحد الشعانينمن طرح الساعة الحادية عشر "  الطرح
األف ار الاي  انت ل ملود المخاللمن كسج  مخ صنا كم  نا المسء   انن م إ م وك 

األرض كالجموع ال  مرة محءطن كن كالجند كالعساطر كالمحاربو  م إ الم وك  هبخا ونت 
لم يوحنا كيعقوب للني زبدل ف رت هبخا كاتت ملى مخ صنا لمام الجمي مي تالممخ خ 

ط جت منن هبخا قاذ ة : قإ قوال ل  الج ق النال االثنا   كسجدت لن مي للنملا كسألان ك 
مع  في م  وت  كاحد عن الممن  كاآل ر عن السارك في عز مم  ا   لسمعوا الرؤكا 
ال  مر الرحمة الخل يريد حءاة جمءي العال   قال : لتقدرا  ل  تدربا ال أس الاي لتمت  

ل  نصني هخا  ف ع  ما حقا  كسججلا ل ي ل ربلا كالصلشة الاي لصطلشلا؟ فقاال نقدر 
تقدرا   فأما الج وس ف ءق لي ل  لعطءن ل ما ل نن أللى المالئ  إ موضي كهو الخل 

 العطءن ألصفءاذن ف ما سمي األ وا  هخا سباا كمضءا من لجإ عظ  مجد    
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  ل ي كآالمن الخ صنا  

 "  صني معنا رحمة  عظء  رحمان )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن 
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 رجوع للفهرس  يـــوم اإلثنيــــن 

 
 رجوع للفهرس  ليلة اإلثنين 

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

 
الساعة األولى من ليلة االثنين من البصخة  

 المقدسة 
 رجوع للفهرس 

 
 النبوات:

 (12-2:1)صف
 12-2:1صف

 . الرب يقول االرض وجه  عن الكل انزع نزعا  -2  " 

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

  بقية   المكان  هذا  من   اقطع  و  اورشليم  سكان  كل  على  و  يهوذا  على  يدي  امد  و  -4 
 . الكهنة مع الكماريم اسم البعل

 الحالفين  و  بالرب  الحالفين  الساجدين  و  السماء  لجند  السطوح  على  الساجدين  و  -5 
 . بملكوم

 . عنه سالوا ال و الرب يطلبوا لم الذين و الرب و وراء من  المرتدين و -6 
 . مدعويه  قدس  ذبيحة  اعد  قد  الرب  الن  قريب  الرب  يوم  الن  الرب  السيد  قدام  اسكت  -7 
 الالبسين  جميع   و  الملك  بني  و  الرؤساء   اعاقب  اني  الرب  ذبيحة  يوم   في   يكون   و   -8 

 . غريبا لباسا
  سيدهم   بيت  يمالون   الذين  العتبة  فوق   من  يقفزون   الذين  كل  اعاقب   اليوم  ذلك  في  و   -9 

 . غشا و ظلما
 القسم  من  ولولة  و  السمك  باب  من  صراخ  صوت  الرب  يقول  اليوم  ذلك  في  يكون   و  -10 

 . االكام من  عظيم كسر و الثاني
 .الفضة الحاملين كل انقطع باد كنعان شعب كل الن مكتيش سكان يا ولولوا  -11 
 الجامدين الرجال اعاقب و بالســـــرج اورشـــــليم افتش اني  الوقت ذلك  في يكون   و  -12 

 "يسيء   ال و يحسن ال الرب ان قلوبهم في القائلين درديهم  على
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بالفناء فليفن الكل عن وجه األرض. وأمد يدي على    كمصيييمر من صييي جوا الرب هي نجوة  
ذبيحة الرب أني أنتقم من الرؤســاء. يهوذا وعلى جميع ســكان أورشــليم. ويكون في يوم  

 .ومن بيت الملك
  

 المزمور:  
(6:27،7،8) 

أـسبح وأرتل للرب، اـستمع يا رب صـوتي الذي به دعوتك. إرحمنى واـستجب لي فإن لك " 
 " قال قلبي الليلويا.

 أيها اآلبهو ترتمإ كدعا  ع ى قول السييييمد "=  أســـبح وأرتل للرب. إســـتمع يا رب صـــوتي
من لجإ هخ  السييياعة لتى  مذا  هي صيييرال منا لءخ ا هللا    نكل ن"  هذه الســاعةنجني من  
 اللدرية 

  
 اإلنجيل:  

 (36-20:12)يو
 و كان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد.   -20 " 
فتقدم هؤالء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل و سالوه قائلين يا سيد نريد   -21 

 ان نرى يسوع. 
 فاتى فيلبس و قال الندراوس ثم قال اندراوس و فيلبس ليسوع.  -22 
 و اما يسوع فاجابهما قائال قد اتت الساعة ليتمجد ابن االنسان.  -23 
لحنطة في االرض و تمت فهي تبقى الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبة ا -24 

 وحدها و لكن ان ماتت تاتي بثمر كثير. 
من يحب نفسه يهلكها و من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة   -25 

 ابدية. 
ان كان احد يخدمني فليتبعني و حيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي و ان  -26 

 كان احد يخدمني يكرمه االب.
قد اضطربت و ماذا اقول ايها االب نجني من هذه الساعة و لكن  االن نفسي -27 

 الجل هذا اتيت الى هذه الساعة.
 ايها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ايضا.  -28 
 فالجمع الذي كان واقفا و سمع قال قد حدث رعد و اخرون قالوا قد كلمه مالك.  -29 
 ي صار هذا الصوت بل من اجلكم.اجاب يسوع و قال ليس من اجل -30 
 االن دينونة هذا العالم االن يطرح رئيس هذا العالم خارجا.  -31 
 و انا ان ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع.   -32 
 قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت.  -33 
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تقول    فاجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى االبد فكيف  -34 
 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 يدرككم   -35 
 الظالم و الذي يسير في الظالم ال يعلم الى اين يذهب.

يســـوع بهذا ثم مضـــى و  ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصـــيروا ابناء النور تكلم  -36 
 "  اختفى عنهم

مقاراب سييياعة المسيييء   فلو حلة الحنطة الاي سييياأتي كبإ األم  يلودا  كيونانممن     مر  
 ل ن ع ى حلة الحنطة )المسء ( ل  القي في األرض كيموت لكال  

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

مذا لزهر القمر في لكل الدلر كل رقت ل عان ع ى األرض  تصمر ساذر الناس في 
ا اءاق كيدالوا ل  يركا للاذن  ف   كالحرل المسء  مللنا  مق الجر  الخل  ارك في 
المدي مي الناس ككجد في  بإ العجد  السءما لما رلى المونانممن الخين لتوا ملى العمد 

ل من لمت صمدا: الا سمد نريد ل  نرى السوع  فجا  فم لق ِعظ  مجد   قالوا للم لق الخ 
كقال ألندراكس كلندراكس جا  كقال لءسوع  فقال ربنا السوع قد لتت الساعة ل ي يامجد الن  
اإلنسا   كهنا لدل ياحدث عن موتن المعطى الحءاة  ف ما سمي الجمي   ن لقوالن اإلللءةخ  

كالنور مادام هو  اذن معب  ل ي تصمركا  لجالل  المخ ا كع مل  كأم ال قاذال : آمنوا
للنا  النور  نحن لالضا  نؤمن لنن هو كالحقءقة نور األب الخل لرس ن ملى العال   لضا  

ع منا كمجد الهوتن نحن الج وس في الظ مة كوالل الموتخ كلصعدنا ملى الع و األكل من  
 هوة آثامنا   

 ن الخ صنا  )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  ل ي كآالم
 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 
 رجوع للفهرس  من ليلة االثنين من البصخة المقدسة  الثالثةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 2:2- 14:1)صف
 2:  2  - 14:  1صف "

 1صف  
قريب يوم الرب العظيم قريب و سريع جدا صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار   -14 

 مرا.
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ذلك اليوم يوم سخط يوم ضيق و شدة يوم خراب و دمار يوم ظالم و قتام يوم   -15 
 سحاب و ضباب.

 يوم بوق و هتاف على المدن المحصنة و على الشرف الرفيعة.  -16 
و اضايق الناس فيمشون كالعمي النهم اخطاوا الى الرب فيسفح دمهم كالتراب   -17 

 و لحمهم كالجلة.
ال فضتهم و ال ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب بل بنار غيرته تؤكل    -18 

 االرض كلها النه يصنع فناء باغتا لكل سكان االرض.
 2صف  

 المستحية. تجمعي و اجتمعي يا ايتها االمة غير -1 
قبل والدة القضــاء كالعصــافة عبر اليوم قبل ان ياتي عليكم حمو غضــب الرب قبل    -2 

 " ان ياتي عليكم يوم سخط الرب
قريب هو يوم الرب العظيم صـوت يوم الرب مر  مناقام كغضي  الرب من صيالجي المسيء    

وجاوبوا بهما.  إصـــنعوا الحكم واطلبوا العدل  كنصييييءحة نجوية ل إ كاحد  .  وشـــديد وصـــعب
 لعلكم تستترون في يوم رجز الرب.

  
 المزمور:  

(9:29،2 ) 
خلص شـــعبك بارك ميراثك ارعهم وارفعهم إلى األبد، اســـتمع يا رب صـــوت تضـــرعي إذ " 

 "  أبتهل إليك .الليلويا
ــعبك ممراث المسيييييء  ه  من منلاحت لعمنل   =  بارك ميراثكهو جا  ألجإ هخا   = خلص شـ
 المسء  م إ الاالممخ كعرفوا من هو 

  
 اإلنجيل:  

 (22-18:9)لو
و فيما هو يصلي على انفراد كان التالميذ معه فسالهم قائال من تقول الجموع   -18 "

 اني انا.
فاجابوا و قالوا يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون ان نبيا من القدماء   -19 

 قام.
 فقال لهم و انتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس و قال مسيح هللا.   -20 
 فانتهرهم و اوصى ان ال يقولوا ذلك الحد.  -21 
قائال انه ينبغي ان ابن االنســـــــان يتالم كثيرا و يرفض من الشـــــــيوخ و رؤســـــــاء   -22 

 " الكهنة و الكتبة و يقتل و في اليوم الثالث يقوم
ــيح فأجاب كطرس " وأنتم من تقولون إني أنا"كطرس الجم  ع ى سيييييؤال المسيييييء   أنت مسـ

وا مجدا  عالمءا   ما ك ذ عرا المسيييييء  ل  تالممخ  عرفوا لنن هو المسيييييءا  اا ل  الط ج. هللا
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حاى ال ي اف  . وأوصــــــاهم أن ال يقولوا ألحدعم ت لم ملني زبدلخ فأ جره  كأالمن كموتن  
لرلينا  الناس حولن طالجمن م  ا  عالمءا  كثورة ضيييييييييييد الركما   ل ن الح  ل  المسيييييييييييء  يلا   

 كلدر نا محجان الاى ولرت فى الص م    نحن عءن خفلإ م اجرنا  
  

 طرح الساعة الثالثة من ليلة االثنين من البصخة المقدسة."  الطرح
مخ صنا ص ى ل ي الع منا ل  نسلر في  إ حمن ل صالة  كبعد ل  فرغ سأل تالممخ  

قاذال : ماذا القول الناس عنى  فأجالو  م  قوما القولو  لن  لنت القدالق يوحنا المعمدا    
ن  كلما السوع كهو عارا كبإ  ئ قجإ كآ رك  القولو  مي ءا لك كاحد من األنجءا  األكلم 

طوننخ علعدما اماحنل  قال لل  : كلنا  ماذا تقولو ؟ فأجاب كطرس كقال: لنت هو المسء   
الن هللا الخل لتى ملى العال  حاى الخ صنا  طوباك لنت الا كطرس الصخرة الشمر مازعزعة  

كن في  ألنن لءق جسد كدم  دف ل  هخا ل ن للى هو الخل لولر  ل  ل ي ت رز 
المسبونة   فأما الملود المالعمن فذنل  الجحدكنني من لجإ حسده  كيس مونني ملى 

 الموت  لنا ل لره  كلعطمل  عارا  ك زيا  للدالا   
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا لتى كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  من ليلة االثنين من البصخة المقدسة  السادسةالساعة 

 
 النبوات:

 (15-5:1)يؤ
 15 -  5:  1يؤ  "
تنطقوا و نوحوا ايها الكهنة ولولوا يا خدام المذبح ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام   -13 

 الهي النه قد امتنع عن بيت الهكم التقدمة و السكيب.
قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشيوخ جميع سكان االرض الى بيت الرب    -14 

 الهكم و اصرخوا الى الرب. 
 الرب قريب ياتي كخراب من القادر على كل شيء. اه على اليوم الن يوم -15 
اصحوا ايها السكارى و ابكوا و ولولوا يا جميع شاربي الخمر على العصير النه   -5 

 انقطع عن افواهكم.
اذ قد صعدت على ارضي امة قوية بال عدد اسنانها اسنان االسد و لها اضراس  -6 

 اللبوة.
 قشرتها و طرحتها فابيضت قضبانها. جعلت كرمتي خربة و تينتي متهشمة قد -7 
 نوحي يا ارضي كعروس مؤتزرة بمسح من اجل بعل صباها. -8 
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 انقطعت التقدمة و السكيب عن بيت الرب ناحت الكهنة خدام الرب. -9 
 تلف الحقل ناحت االرض النه قد تلف القمح جف المسطار ذبل الزيت.   -10 
ة و على الشعير النه قد تلف حصيد خجل الفالحون ولول الكرامون على الحنط -11 

 الحقل.
الجفنة يبسـت و التينة ذبلت الرمانة و النخلة و التفاحة كل اشـجار الحقل يبسـت    -12 

 " انه قد يبست البهجة من بني البشر
إبكوا ونوحوا.. ألنه قد نزع نجوة عما سييءحدث ألكر يي ء  لصيي جلا المسييء  ع ى يد الركما   

ــرور  ألنه  )ه  الركما (    والفرح. إذ قد جاءت على األرض أمة قوية بال عددعنكم الســ
ألجل أن بني  )نجوة عن  راب اللءبإ(   لماذا؟  قد رفعت الذبائح والســــكيب من بيت الرب

 ( الخى لتى لءعمد اللرح ل لدر )رذلوا المسء  البشر رذلوا الفرح
  

 المزمور:  
(1:29،2 ) 

هللا قدموا للرب أبناء الكباش، قدموا للرب مجدًا وكرامة، قدموا للرب قدموا للرب يا أبناء  "  
 " مجدًا السمه أسجدوا للرب في دار قدسه الليلويا.

في اإلنجمإ نجد المسيء  القدم نلسين ذلءحة  كهنا المرن  الط   ل  نصيني م إ المسيء  كنقدم  
موا للرب يا أبناء هللا  قد(  1:12لنلسيييييينا ذكاذ  "قدموا لجسيييييياد   ذكاذ  حءة" مجدا  ل رب )رك

 )ه  من قدموا لجساده  ذكاذ  م إ ال لاش( قدموا للرب أبناء الكباش
  

 اإلنجيل:  
 ( 34- 32:10)مر

 34  - 32:  10مر " 
و كانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم و يتقدمهم يسوع و كانوا يتحيرون و   -32 

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 
 لمونه الى االمم. و يحكمون عليه بالموت و يس

 " فيهزاون به و يجلدونه و يتفلون عليه و يقتلونه و في اليوم الثالث يقوم -34 
مي رفد الملود لين  يا  صييييييييييييييعود  ألكر يييييييييييييي ء  مخياطرةخ ل نين لليخا جيا   كالاالمميخ نجيده   

  اذلمنخ كلما هو فنجد  صاعدا  ألكر  ء  عالما  كما سءحدث كيانلأ كن 
  

   الساعة السادسة من ليلة االثنين من البصخة المقدسةطرح "  الطرح
كعءما  ا  المسء  مللنا كتالممخ  صاعدين ملى لكر  ء   حضر ملءن اإلثنى عدر رسوال  

تالممخ  القدالسمنخ فالادل القول لل  كالخل سءبو  منن كسج  آالمن هبخا قاذال : اع موا ليلا  
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سوا القوم رؤسا   لنة الملود كمداالخل   األصفءا  األطلار مننا صاعدين ملى لكر  ء  ك 
ك اجال  معا  ع ى الن اإلنسا  كيحبمو  ع ءن كحب  الموت  كيس مونن ملى األم  كيلز ك  

كن كيلصقو  في كجلن  كيص جونن ع ى  دلة الص م  كيقوم في الموم ال الث   ءف 
لخل لنقخك جسرت الا مسراذمإ المسبمن كفع ت هخا األمر كجل     كص جت السوع المسء  ا

من العجودالة   كجازيت اإلحسا  كاإلسا ة   من لجإ ذل   طما  كاقءة ملى  مال  
 الدهور  

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا   
 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي مسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 
 رجوع للفهرس  ة المقدسة من ليلة االثنين من البصخ التاسعةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 10-3:2)ميخا
 10  - 3:  2مي   "
لذلك هكذا قال الرب هانذا افتكر على هذه العشيرة بشر ال تزيلون منه اعناقكم و  -3 

 ال تسلكون بالتشامخ النه زمان رديء.
في ذلك اليوم ينطق عليكم بهجو و يرثى بمرثاة و يقال خربنا خرابا بدل نصيب  -4 

 شعبي كيف ينزعه عني يقسم للمرتد حقولنا. 
 حبال في نصيب بين جماعة الرب.لذلك ال يكون لك من يلقي  -5 
 يتنباون قائلين ال تتنباوا ال يتنباون عن هذه االمور ال يزول العار. -6 
ايها المسمى بيت يعقوب هل قصرت روح الرب اهذه افعاله اليست اقوالي صالحة  -7 

 نحو من يسلك باالستقامة. 
مجتازين  و لكن باالمس قام شعبي كعدو تنزعون الرداء عن الثوب من ال -8 

 بالطمانينة و من الراجعين من القتال.
 تطردون نساء شعبي من بيت تنعمهن تاخذون عن اطفالهن زينتي الى االبد. -9 
 قوموا و اذهبوا النه ليست هذه هي الراحة من اجل نجاسة تهلك و الهالك -10 
 " شديد 

العشيرة. ينوحون نوحًا بنشيد  هأنذا أفكر بالشرور على هذه  عن طرد الملود من لرضل    
)لل الركما  مقاسيييموا لرضيييل  كعد  ونصــيب شــعبي قاســوه بالحبللقد  ربنا  راكا     قائلين

 ل  ل خكها ممراثا  لل  لل ل ركما ( 
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 المزمور:  
(6:17،7 ) 

أنا صــرخت ألنك قد ســمعتني يا هللا ، أمل يا رب أذنيك وأنصــت لكالمي اســتمع يا إله " 
 " طلبتي الليلويا . عدلي وأصغ إلى

هخ  ط لة المسييييء  لخال  اللدييييرية  =  أنا صـــرخت ألنك قد ســـمعتني.. إصـــغ إلى طلبتي
 (7:5)ع   قطعا   ل نن لالضا  صرل من لالمن

  
 اإلنجيل:  

 (33-27:8)مر
 33 -  27:   8مر  "
ثم خرج يسوع و تالميذه الى قرى قيصرية فيلبس و في الطريق سال تالميذه   -27 

 قائال لهم من يقول الناس اني انا.
 فاجابوا يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون واحد من االنبياء.  -28 
 فقال لهم و انتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس و قال له انت المسيح.   -29 
 م كي ال يقولوا الحد عنه. فانتهره  -30 
و ابتدا يعلمهم ان ابن االنسان ينبغي ان يتالم كثيرا و يرفض من الشيوخ و   -31 

 رؤساء الكهنة و الكتبة و يقتل و بعد ثالثة ايام يقوم.
 و قال القول عالنية فاخذه بطرس اليه و ابتدا ينتهره.   -32 
ب عني يا شــيطان النك ال تهتم  فالتفت و ابصــر تالميذه فانتهر بطرس قائال اذه  -33 

 "  بما هلل لكن بما للناس
)راجي منجمإ السيياعة ال ال ة( كل ن هنا حمن نلى    أنتم من تقولون إني أناالمسييء  السييألل  

فرافد األل  كالصييييييي م  ". إذهب عني يا شـــــيطانكطرس المسيييييييء  عن الصييييييي م  قال لن "
 الحر ن الدءطا  

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

كعد حديث الرب مي تالممخ  في طريي قءصرية فم لق  الادل القول عالنءة من لجإ الخل  
سءحصإ لن في لكر  ء   لنن ينلشي ل  البمإ المباوب م  الن اإلنسا  ينال آالما   مرة    

ج لا القوم من األموات في الموم  كيرذل من ال الة كمداالخ الملود   كمن كعد اآلالم الاي سءق
ال الث   هخا هو الحجر الخل رذلن الجناؤ   قول ال ا  فسملل  ع مل  غضلن العظء   

كيمسل  الرجز  هو الص  الخزل ع ى كجوهل  ألنل  جازكا اإلحسا  كاإلسا ة  لما الخين  
 السمعو  كيؤمنو  كن فسءعطمل  فرحا  ال اللنى ملى األلد  

  صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا  )مرد كحرل( المسء  مخ
 " )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
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 رجوع للفهرس  من ليلة االثنين من البصخة المقدسة  الحادية عشرالساعة 

 
 النبوات:

 ( 4-1:3)ميخا
 4  - 1:  3مي   "
 و قلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب و قضاة بيت اسرائيل اليس لكم ان تعرفوا الحق. -1 
 المبغضين الخير و المحبين الشر النازعين جلودهم عنهم و لحمهم عن عظامهم. -2 
و الذين ياكلون لحم شعبي و يكشطون جلدهم عنهم و يهشمون عظامهم و  -3 

 لى.يشققون كما في القدر و كاللحم في وسط المق
حينئذ يصــــــرخون الى الرب فال يجيبهم بل يســــــتر وجهه عنهم في ذلك الوقت كما   -4 

 "  اساءوا اعمالهم
. أيها الباغضــــون الخيرات والمبتغون الشــــرورنجوة ضيييييد الملود الخين رفضيييييوا المسيييييء    

وكشـطوا جلودهم عن عظامهم، كالح  قسيوة الرؤسيا  ع ى  يعجل    ما لط وا لحوم  يعجي  
ــروا عظامهم ــنعوه  ه  لعدا  لقويا  ل ن  ييييييييره  سييييييييمنق   ع مل    . وكســـ ــر الذي صـــ الشـــ

 باساءتهم يأتي عليهم.
  

 المزمور:  
(17:18،18 ) 

ــونني ألنهم    " ــذين يبغضـــــــ تقووا أكثر مني،  نجني من أعــدائي األقويــاء، ومن أيــدي ال
 " أدركوني في يوم ضري. الليلويا.

لعدا  المسيييييييييء  )الديييييييييءطا  كالركما  كالملود( وهللا نجا  كأ   =  نجني من أعدائي األقوياء
 لكقي الدءطا  في يد خ كحول الركما  ل مسءحءة ك رب الملود ملى نلاالة العال  

  
 اإلنجيل:  

 ( 23-19:17)مت
 23 -  19:  17مت  "
 ثم تقدم التالميذ الى يسوع على انفراد و قالوا لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه.  -19 
فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم فالحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل    -20 

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

 نس فال يخرج اال بالصالة و الصوم.و اما هذا الج  -21 
و فيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن االنسان سوف يسلم الى   -22 

 ايدي الناس. 
 " فيقتلونه و في اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا -23 

السيييي      سييييوا  كذرادتن انن  هنا المسييييء  مي قوتن كقد ل رج  ييييءطانا  من منسييييا  معخبخ نجد 
 ( حاى ال الط   تالممخ  مجدا  عالمءا  1نلسن ل موت: 
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 ( من لن هخ  القوة حمن الص   فلخا كذرادتن الحرة 2       
  

   طرح الساعة الحادية عشر من ليلة االثنين من البصخة المقدسة"  الطرح
  اسمعوا الرؤكا الصاني الخمرات ذا الصالح كالاحنن   المجد الصالة كيبرم لساس ساذر

اللضاذإ   فذ  تالممخ  عندما سألو  قاذ من : لماذا ال نقدر نحن ل  نخرج الدءطا  ؟ لما 
هو فقال لل  : ال جإ ق ة مالمان   اماني الدءطا  ل  الخرج   لقول ل   قال الرب : لو  ا   
ل   مالما  ل نا  تقولو  للخا الججإ اناقإ ملى هنا ف وقان سريعا  ا  السمي ل     كال العسر 

   ئ    إ  ئ مساطاع ل مؤمن  كال العسر ع ءب   ئ   ف نقان لنا رجا  عظءما ع ءب 
كلمانة حقءقءة كشمر    كلنشر ع ى المحلة الاي تلوق  إ  ئ فذ  الخل الح  الصدق 

 طإ  ئ   كنواو  ع ى الصالة كنح  الصوم ل ي نلوز كمواعمد   
 ) مرد كحرل ( المسء  مخ صنا جا  كتأل  ل ي كآالمن الخ صنا     

 "  ) مرد قج ي ( ف نمجد  كنرفي لسمن ألنن صني رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  صبـــاح يـــوم اإلثنيــــن 

 صباحًا(. وهذا رمز لتطهير قلوب البشر.إبن هللا السماوي دخل أورشليم ليطهر الهيكل )موضوع يوم اإلثنين 
 رجوع للفهرس  من يوم االثنين من البصخة المقدسة  (باكر )الساعة األولى

 
 النبوات:

 ( 3:2- 1:1)تك
 3:  2  - 1:  1تك  "

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

 المياه.
 و قال هللا ليكن نور فكان نور. -3 
 و راى هللا النور انه حسن و فصل هللا بين النور و الظلمة. -4 
و دعا هللا النور نهارا و الظلمة دعاها ليال و كان مساء و كان صباح يوما   -5 

 واحدا.
 و قال هللا ليكن جلد في وسط المياه و ليكن فاصال بين مياه و مياه.  -6 
فعمل هللا الجلد و فصل بين المياه التي تحت الجلد و المياه التي فوق الجلد و  -7 

 كان كذلك. 
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 و دعا هللا الجلد سماء و كان مساء و كان صباح يوما ثانيا. -8 
و قال هللا لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد و لتظهر اليابسة و كان  -9 

 كذلك. 
 و دعا هللا اليابسة ارضا و مجتمع المياه دعاه بحارا و راى هللا ذلك انه حسن.  -10 
بقال يبزر بزرا و شجرا ذا ثمر يعمل ثمرا  و قال هللا لتنبت االرض عشبا و   -11 

 كجنسه بزره فيه على االرض و كان كذلك. 
فاخرجت االرض عشبا و بقال يبزر بزرا كجنسه و شجرا يعمل ثمرا بزره فيه    -12 

 كجنسه و راى هللا ذلك انه حسن.
 و كان مساء و كان صباح يوما ثالثا.  -13 
ء لتفصل بين النهار و الليل و تكون اليات و قال هللا لتكن انوار في جلد السما  -14 

 و اوقات و ايام و سنين. 
 و تكون انوارا في جلد السماء لتنير على االرض و كان كذلك.   -15 
فعمل هللا النورين العظيمين النور االكبر لحكم النهار و النور االصغر لحكم   -16 

 الليل و النجوم.
 لى االرض. و جعلها هللا في جلد السماء لتنير ع  -17 
و لتحكم على النهار و الليل و لتفصل بين النور و الظلمة و راى هللا ذلك انه    -18 

 حسن.
 و كان مساء و كان صباح يوما رابعا.  -19 
و قال هللا لتفض المياه زحافات ذات نفس حية و ليطر طير فوق االرض على    -20 

 وجه جلد السماء. 
ذوات االنفس الحية الدبابة التي فاضت بها فخلق هللا التنانين العظام و كل   -21 

 المياه كاجناسها و كل طائر ذي جناح كجنسه و راى هللا ذلك انه حسن.
و باركها هللا قائال اثمري و اكثري و امالي المياه في البحار و ليكثر الطير على    -22 

 االرض.
 و كان مساء و كان صباح يوما خامسا.  -23 
رض ذوات انفس حية كجنسها بهائم و دبابات و وحوش و قال هللا لتخرج اال   -24 

 ارض كاجناسها و كان كذلك.
فعمل هللا وحوش االرض كاجناسها و البهائم كاجناسها و جميع دبابات االرض   -25 

 كاجناسها و راى هللا ذلك انه حسن.
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و قال هللا نعمل االنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر و   -26 
ير السماء و على البهائم و على كل االرض و على جميع الدبابات التي تدب على ط

 على االرض.
 فخلق هللا االنسان على صورته على صورة هللا خلقه ذكرا و انثى خلقهم.  -27 
و باركهم هللا و قال لهم اثمروا و اكثروا و امالوا االرض و اخضعوها و تسلطوا   -28 

 ماء و على كل حيوان يدب على االرض.على سمك البحر و على طير الس
و قال هللا اني قد اعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل االرض و كل شجر   -29 

 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. 
و راى هللا كل ما عمله فاذا هو حسن جدا و كان مساء و كان صباح يوما   -31 

 سادسا. 
 

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

 جميع عمله الذي عمل.
و بارك هللا اليوم الســابع و قدســه النه فيه اســتراح من جميع عمله الذي عمل هللا   -3 

 "  خالقا
 هللا   ي  إ  ئ حسن كطاهر

 9 - 1:  5اش  " ( 9-1:5)إش
 النشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه كان لحبيبي كرم على اكمة خصبة.  -1 
فنقبه و نقى حجارته و غرسه كرم سورق و بنى برجا في وسطه و نقر فيه ايضا  -2 

 معصرة فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. 
 و االن يا سكان اورشليم و رجال يهوذا احكموا بيني و بين كرمي.  -3 
صنع ايضا لكرمي و انا لم اصنعه له لماذا اذ انتظرت ان يصنع عنبا صنع  ماذا ي -4 

 عنبا رديئا. 
فاالن اعرفكم ماذا اصنع بكرمي انزع سياجه فيصير للرعي اهدم جدرانه فيصير   -5 

 للدوس.
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و اجعله خرابا ال يقضب و ال ينقب فيطلع شوك و حسك و اوصي الغيم ان ال  -6 
 يمطر عليه مطرا. 

ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل و غرس لذته رجال يهوذا فانتظر حقا فاذا  -7 
 سفك دم و عدال فاذا صراخ.

 ويل للذين يصلون بيتا ببيت و يقرنون حقال بحقل حتى لم يبق موضع فصرتم  -8 
 تسكنون وحدكم في وسط االرض. 

ــنة بال   -9  ــير خرابا بيوتا كبيرة و حســــ في اذني قال رب الجنود اال ان بيوتا كثيرة تصــــ
 "  ساكن

فأحطت به ســــــياجًا وحفرت ونقبت حجارته وغرســــــت كرمًا.. هللا   ي  إ  يييييييييئ طاهر   
و   ك غاصيياب  مذا  هخا  طأ اإلنسييا  ث  يا    عن  =  و نتظرت أن يخرج عنبًا فأخرج شـوكاً 

كرمزا  للخا تطلمر اللءبإ  ل ن الح  قولن ل    خرجال يلوذا لرلريا   كجا  المسييييء  لءطلر
ــير للنهبلق ي سيييييييييييءاجن    ال رم عندما ل  الع  عنلا  القول عنن  كهخا ما حدث آلدم  =  فيصـــــ

( فآدم سييييييييييق  في الجنة ك سييييييييييراذمإ  20:8لسيييييييييي مت ل لاطإ ل ن ع ى رجا  )رك  كل خ ءقة مذ 
ا  فخربوها كسج   طاالاها  ك ا  الرجا  هو المسء  الخل الأتي لءخ ي   ءقة  لس مت ل ركم
 جديدة طاهرة 

 يراخ ش)يشوع بن 
(1:1 -4) 

 19 -  1:  1سيراخ  "
 كل حكمة فهي من الرب و ال تزال معه الى االبد. -1 
من يحصي رمل البحار و قطار المطر و ايام الدهر و من يمسح سمك السماء و   -2 

 رحب االرض و الغمر. 
 و من يستقصي الحكمة التي هي سابقة كل شيء. -3 
 قبل كل شيء حيزت الحكمة و منذ االزل فهم الفطنة.  -4 
 ينبوع الحكمة كلمة هللا في العلى و مسالكها الوصايا االزلية.  -5 
 ن انكشف اصل الحكمة و من علم دهائها.لم -6 
 لمن تجلب معرفة الحكمة و من ادرك كثرة خبرتها.  -7 
 واحد هو حكيم عظيم المهابة جالس على عرشه. -8 
 الرب هو حازها و راها و احصاها.  -9 
و افاضها على جميع مصنوعاته فهي مع كل ذي جسد على حسب عطيته و قد    -10 

 منحها لمحبيه. 
 ة الرب مجد و فخر و سرور و اكليل ابتهاج.مخاف   -11 
 مخافة الرب تلذ للقلب و تعطي السرور و الفرح و طول االيام.  -12 
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 المتقي للرب يطيب نفسا في اواخره و ينال حظوة يوم موته.  -13 
 محبة الرب هي الحكمة المجيدة.   -14 
 مها.و الذين تتراءى لهم يحبونها عند رؤيتهم لها و تاملهم لعظائ  -15 
راس الحكمة مخافة هللا انها تولدت في الرحم مع المؤمنين و جعلت عشها بين  -16 

 الناس مدى الدهر و ستسلم نفسها الى ذريتهم.
 مخافة الرب هي عبادته عن معرفة.  -17 
 العبادة تحفظ القلب و تبرره و تمنح السرور و الفرح. -18 
 " وم وفاتهالمتقي للرب يطيب نفسا و ينال حظوة في ي -19 

وهللا هو  . ورأس الحكمة مخافة الربهإ ال تريد الخراب ناءجة الخطءة  مذا  لسييييي   كحبمة  
 مصدر  إ حبمة كيعطملا لمحجءن  كه  الخين الطءعو  كصاالا  كيخافونن كهؤال  اللرحو  

  
 عظة ألبينا

أنبا شنوده رئيس   
 المتوحدين

  المتوحدين بركته المقدسة تكون معنا أمين .عظة ألبينا القديس أنبا شنوده رئيس " 
الا ل و  م   نا نريد اآل  ل  نل ت من يدل عقاب هللا كنجد رحمة لمامن  ف نج ق كالعدييييا  
طيإ يوم منلردين كحيدنيا عنيد  ميال النليارخ كنلان ذكاتنيا عميا قيدمنيا  ل مالك اليخل الخيدمنيا  

إ كط ي النلار)كل ييرق النور( نلان  )المالزم لنا( لءصييعد  ملى الرب كلالضييا  مذا انقضييى ال م
ذكاتنا كحدنا كنع   ما الخل قدمنا  ل مالك المو إ لنا لءصييييعد  ملى هللا  كال الديييي  الجاة أل   
طإ منسيييييييييا  ذ را   ا  لك لن ى صيييييييييشمرا   ا  لك  جمرا   قد اعامد كاسييييييييي  اآلب كااللن كالركح 

ءصيعد ملءن  إ يوم لعمال اإلنسيا   القدس قد جعإ هللا لن مالطا  مو ال  كن ملى يوم كفاتنخ كل
المو يإ كين )ال م ءية كالنلياريية( لءق أل  هللا غمر عيارا كيأعميالنيا    حيا يييييييييييييييا ليإ ألنين هو  
عارا للا لط ر  ما هو مباوب ل  عمني الرب ناورة  إ حمن في  إ مبا  ع ى صانعي  

معمن لوراثة  الديييير كفاع ي الخمر منما المالذ ة ه   دام قد لقامل   الي ال إ من لجإ المز 
الخال     ف نخا  موعظة للمنا القدالق لنلا  ييييييينود  الخل لنار عقولنا كعمو  ق وبنا كاسييييييي   

 " اآلب كااللن كالركح القدس اإللن الواحد آممن 
 عن كجوب حساب النلق يومءا  حاى نحءا في  وا الرب فنلرح 

  
 المزمور:  

(18:72،19 ) 
ــانع  "  ــم مجده القدوس إلى األبد مبارك الرب إله إســـرائيل الصـ العجائب وحده، مبارك اسـ

 "  يكون يكون .الليلويا.
ــانع العجائب وحده   ي العال  طاهرا  في لحسييييين صيييييورة  =  مبارك الرب إله إســـرائيل الصـ

كهو لعن الامنة فملسيييييت في الحال )عجاذ ( كلعن األرض كسيييييج  الخطءة فاديييييو  جماللا   
 )لنا( كجا  المسء  لءطلر اللءبإ 
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 اإلنجيل:  

 ( 24- 12:11)مر
 24  - 12:  11مر  "
 و في الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع.  -12 
فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق و جاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء اليها   -13 

 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   -14 

 يسمعون. 
يخرج الذين كانوا يبيعون و  و جاءوا الى اورشليم و لما دخل يسوع الهيكل ابتدا  -15 

 يشترون في الهيكل و قلب موائد الصيارفة و كراسي باعة الحمام.
 و لم يدع احدا يجتاز الهيكل بمتاع.  -16 
و كان يعلم قائال لهم اليس مكتوبا بيتي بيت صالة يدعى لجميع االمم و انتم   -17 

 جعلتموه مغارة لصوص. 
لبوا كيف يهلكونه النهم خافوه اذ بهت الجمع  و سمع الكتبة و رؤساء الكهنة فط  -18 

 كله من تعليمه. 
 و لما صار المساء خرج الى خارج المدينة.   -19 
 و في الصباح اذ كانوا مجتازين راوا التينة قد يبست من االصول.   -20 
 فتذكر بطرس و قال له يا سيدي انظر التينة التي لعنتها قد يبست.   -21 
 فاجاب يسوع و قال لهم ليكن لكم ايمان باهلل.   -22 
الني الحق اقول لكم ان من قال لهذا الجبل انتقل و انطرح في البحر و ال يشك   -23 

 في قلبه بل يؤمن ان ما يقوله يكون فمهما قال يكون له.
 "  ل لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فامنوا ان تنالوه فيكون لكملذلك اقو -24 

الموضييوع هنا عن لعن  ييجرة الامن كتطلمر اللءبإ  فاهلل يريد تطلمر ق   اإلنسييا   فلبخا 
   قن طاهرا خ كالحبمة ل  نخاا هللا كيبو  لنا ثمر ك اّل سن عن  دجرة الامن كنملق 

  
   االثنين من البصخة المقدسة:طرح باكر من يوم "  الطرح

في الجد    ي هللا السما  كاألرض كزينلا هبخا لركح عءن كغطى الظ مة كل رج النور 
كفرق لمنلما كأسما  جديدة  كدعي النور نلارا  كدعي الظ مة لمال   كفى ذل  الموم   ي 

لمن مءا  هخ  جمءعلا كحبمن كفل  رعءي  كفى الموم ال اني   ي هللا ج د السما  كفصإ 
كمءا   كبعد هخا ثجت هللا الما  الع ول سما   كفى الموم ال الث جمي المءا  كثجت األرض 

فوق المءا  كالدمق كالقمر ك  رة النجوم   قلا هللا في الموم الراكي  كاللوام كالطمر  
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كالحماا  ال لار كحموانات الحقإ في الموم الخامق  كلجناس الدجر كزرع الحقإ كالعد  
مر  كفى الموم السادس   ي هللا الحموا  العظء  آدم لكل اللدر كمعمنة لن من جسد   الم 

ذ را  كلن ى  الادلمر  هخا  جع لما رؤسا  ع ى جمءي لعمالن  هخا تدلمر الخالي كمؤسق 
 طإ الموجودات  ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان   

 ل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا  )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأ
 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 
 رجوع للفهرس  من يوم االثنين من البصخة المقدسة  الثالثةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 30- 20:5)إش
 30  - 20:  5اش  "
ويل للقائلين للشر خيرا و للخير شرا الجاعلين الظالم نورا و النور ظالما  -20 

 الجاعلين المر حلوا و الحلو مرا.
 ويل للحكماء في اعين انفسهم و الفهماء عند ذواتهم.  -21 
 ويل لالبطال على شرب الخمر و لذوي القدرة على مزج المسكر.  -22 
 رشوة و اما حق الصديقين فينزعونه منهم.الذين يبررون الشرير من اجل ال -23 
لذلك كما ياكل لهيب النار القش و يهبط الحشيش الملتهب يكون اصلهم   -24 

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

ى من اجل ذلك حمي غضب الرب على شعبه و مد يده عليه و ضربه حت  -25 
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   -26 

 سريعا.
ليس فيهم رازح و ال عاثر ال ينعسون و ال ينامون و ال تنحل حزم احقائهم و ال   -27 

 سيور احذيتهم. تنقطع 
الذين سهامهم مسنونة و جميع قسيهم ممدودة حوافر خيلهم تحسب كالصوان و  -28 

 بكراتهم كالزوبعة.
لهم زمجرة كاللبوة و يزمجرون كالشبل و يهرون و يمسكون الفريسة و   -29 

 يستخلصونها و ال منقذ. 
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يهرون عليهم في ذلـــك اليوم كهـــدير البحر فـــان نظر الى االرض فهوذا ظالم   -30 
 "  الضيق و النور قد اظلم بسحبها

 كيالت لر رار
 19 -  12:  9ار  " ( 19-12:9)إر

من هو االنسان الحكيم الذي يفهم هذه و الذي كلمه فم الرب فيخبر بها لماذا   -12 
 بادت االرض و احترقت كبرية بال عابر. 

فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها امامهم و لم يسمعوا لصوتي و لم   -13 
 يسلكوا بها.

 ياها اباؤهم.بل سلكوا وراء عناد قلوبهم و وراء البعليم التي علمهم ا  -14 
لذلك هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل هانذا اطعم هذا الشعب افسنتينا و اسقيهم   -15 

 ماء العلقم. 
و ابددهم في امم لم يعرفوها هم و ال اباؤهم و اطلق وراءهم السيف حتى   -16 

 افنيهم. 
يمات هكذا قال رب الجنود تاملوا و ادعوا النادبات فياتين و ارسلوا الى الحك  -17 

 فيقبلن. 
 و يسرعن و يرفعن علينا مرثاة فتذرف اعيننا دموعا و تفيض اجفاننا ماء.   -18 
ــهيون كيف اهلكنا خزينا جدا الننا تركنا االرض   -19  ــمع من صــ ــوت رثاية ســ الن صــ

 " النهم هدموا مساكننا
 مرمءا  ينوح ع ى مصمر األ رار رافضي الاوبة 

  
 المزمور:  

(1:22،2 ) 
 " بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم الليلويا .فرحت  "

المسييييء  طلر  نءسييييان كنحن صييييرنا نخه  للا =  فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب
 في فرح  ك إ من تطلر  ءب ن )ق لن( يخه  ل لءبإ في فرح 

  
 اإلنجيل:  

 ( 19- 11:11)مر
 19  - 11:  11مر  "
سوع اورشليم و الهيكل و لما نظر حوله الى كل شيء اذ كان الوقت قد  فدخل ي  -11 

 امسى خرج الى بيت عنيا مع االثني عشر. 
 و في الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع.  -12 
فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق و جاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء اليها   -13 

 لم يجد شيئا اال ورقا النه لم يكن وقت التين. 
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فاجاب يسوع و قال لها ال ياكل احد منك ثمرا بعد الى االبد و كان تالميذه   -14 
 يسمعون. 

يخرج الذين كانوا يبيعون و  و جاءوا الى اورشليم و لما دخل يسوع الهيكل ابتدا  -15 
 يشترون في الهيكل و قلب موائد الصيارفة و كراسي باعة الحمام.

 و لم يدع احدا يجتاز الهيكل بمتاع.  -16 
و كان يعلم قائال لهم اليس مكتوبا بيتي بيت صالة يدعى لجميع االمم و انتم   -17 

 جعلتموه مغارة لصوص. 
و سمع الكتبة و رؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه النهم خافوه اذ بهت الجمع    -18 

 كله من تعليمه. 
 "  و لما صار المساء خرج الى خارج المدينة -19 

هي اإلضييييييييافة ع ى منجمإ كاطر  (  11هنا )   اآلالة األكلىخ ك هو ماضييييييييمن فى انجمإ كاطر
ــليم دخل الهيكل ونظر الجميعكهي " ــوع إلى أورشــ هنا النظرة نظرة منخار "=  ولما جاء يســ

فلي الشد طلر اللءبإ كعنف  كالمعنى ل  هللا قجإ ل  الضيييرب ينخر  فالموضيييوع األسييياسيييي  
 .حذف آيات يبوسة التينةهنا هو تطلمر اللءبإخ لخل  

  
   طرح الساعة الثالثة من يوم االثنين من البصخة المقدسة " الطرح

في عدءة يوم الدعانمن لتى المسء  مللنا السوع المخ ا  ارج المدينة مي تالممخ خ فجاع  
كقال لط   طعاما    فرلى  جرة تمن من كعمد فأتى ململا الط   ثمرا  فملا فوجد كرقا  كشمر 

لص لا  فاعج  جمءي تالممخ  كقالوا ل رب: ل   جرة الامن يلست  ثمر ف عنلا فملست من 
ضعوا اإلالما  في ق وبب  ك إ  ئ السمي من   كال تاعججوا من  جرة الامن هخ  منلا كب مة 

كاحدة يلست من لص لا  فذذا  ا  في ق وبب  مالما  لنق ا  هخا الججإ من مبانن  تعالوا 
 جرة الامن هخ خ كاصنعوا ثمرة صالحة ل رب ل ي كانظركا ليلا الناس الجلال من  ا  من 

تخ صوا من الدريرخ كاصنعوا تربة ليلا ال سالى ل ي تنالوا الشلرا خ كاغس وا كجوهب   
لدموع غزيرة فذ  الدموع تمحى اآلثام خ لكقدكا مصالءحب  كاللضاذإ لاضئ ع ءب  في 

 الحب    تأل  مي ل ء  كانظر الرب  ءف تأل  عنا حاى الخ صنا 
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا   

 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي لسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  من يوم االثنين من البصخة المقدسة  السادسةالساعة 
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 النبوات:
 ( 15-7:32)خر

 15 - 7:   32خر  "
 فقال الرب لموسى اذهب انزل النه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض مصر. -7 
زاغوا سريعا عن الطريق الذي اوصيتهم به صنعوا لهم عجال مسبوكا و سجدوا له  -8 

 و ذبحوا له و قالوا هذه الهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض مصر.
 عب صلب الرقبة. و قال الرب لموسى رايت هذا الشعب و اذا هو ش -9 
 فاالن اتركني ليحمى غضبي عليهم و افنيهم فاصيرك شعبا عظيما.   -10 
فتضرع موسى امام الرب الهه و قال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك   -11 

 الذي اخرجته من ارض مصر بقوة عظيمة و يد شديدة.
لماذا يتكلم المصريون قائلين اخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال و يفنيهم عن  -12 

 وجه االرض ارجع عن حمو غضبك و اندم على الشر بشعبك.
و اسحق و اسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك و قلت لهم  اذكر ابراهيم -13 

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

 فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه.  -14 
بان على فانصــرف موســى و نزل من الجبل و لوحا الشــهادة في يده لوحان مكتو   -15 

 " جانبيهما من هنا و من هنا كانا مكتوبين
موسيييييييى المخ ا )هنا هو رمز ل مسيييييييء ( الخل نزل من الججإ )السيييييييما ( كبديييييييلاعان لنقخ 
الدييع  الخل تنجق كعلادة العجإ من غضيي  هللا  كلتى لل  كالوصيياالا حاى ل  من السييمي  

قخ اللديييرية من غضييي   للا الحءا  فلو رمز ل مسيييء  الخل لتى لءطلر اللءبإ )ال نءسييية( كين
 هللا كمن السمي ل مسء  الحءا 

 حكمة سليمان
(1:1 -9) 

 9  - 1: 1الحكمة  "
 احبوا العدل يا قضاة االرض و اعتقدوا في الرب خيرا و التمسوه بقلب سليم.  -1 
 فانما يجده الذين ال يجربونه و يتجلى للذين ال يكفرون به.  -2 
 الن االفكار الزائغة تقصي من هللا و اختبار قدرته يثقف الجهال.  -3 
 ان الحكمة ال تلج النفس الساعية بالمكر و ال تحل في الجسد المسترق للخطية.  -4 
كار السفيهة و ينهزم  الن روح التاديب القدوس يهرب من الغش و يتحول عن االف -5 

 اذا حضر االثم.
ان روح الحكمة محب لالنسان فال يبرئ المجدف مما نطق الن هللا ناظر لكليتيه   -6 

 و رقيب لقلبه ال يغفل و سامع لفمه. 
 الن روح الرب مال المسكونة و واسع الكل عنده علم كل كلمة. -7 
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 ء المفحم.فلذلك ال يخفى عليه ناطق بسوء و ال ينجو من القضا -8 
ــمع من اقواله يبلغ الى الرب فيحكم   -9  ــيفحص عن افكار المنافق و كل ما ســ لكن ســ

 " على اثامه
المسيييء  طلر  ءب نا كل ن حاى نسيييامر طاهرين ع منا ل  نخاا هللا كنسيييامي لوصييياالا  كال 

فإنما يجده الذين ال يجربونه، ويتجلى للذين ال يكفرون به. ألن الفكر الشـــرير ن لر كن   
 .بعدهم عن هللاي

  
 المزمور:  

(4:122) 
 " ألن هناك صعدت القبائل قبائل الرب شهادة إلسرائيل يعترفون السم الرب الليلويا . "

كعد ل  طلر  ألن هناك صـعدت القبائل، قبائل الرب شـهادة إلسـرائيل يعترفون إلسـم الرب
 نءسيان كنحن نخه  في فرح الرب اللءبإ تأتي القلاذإ في فرح العجدك  هللا  كالمسيء  طلر 

ل علادة هناك  عموما  مذا كجدت الطلارة يوجد اللرح  فآدم قجإ سيييقوطن  ا  في جنة عد خ  
 كعد  تعني الجلجة 

  
 اإلنجيل:  

 ( 17- 13:2)يو
 17  - 13:  2يو  "
 و كان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم.  -13 
 و وجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا و غنما و حماما و الصيارف جلوسا.  -14 
فصنع سوطا من حبال و طرد الجميع من الهيكل الغنم و البقر و كب دراهم   -15 

 الصيارف و قلب موائدهم. 
 و قال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ههنا ال تجعلوا بيت ابي بيت تجارة.  -16 
 " فتذكر تالميذه انه مكتوب غيرة بيتك اكلتني -17 

 لاجارب لءطلر للا حءاتنا  خ كالسوط في يد المسء  هو ا عن تطلمر اللءبإ
  

 طرح الساعة السادسة من يوم االثنين من البصخة المقدسة: "  الطرح
الا للخ  الجسارة الاي صنعالا الا  ع  مسراذمإ لكل ممالد هللا كهخ  الجالدة الاي من  لنا   

مذ لمت الصالة كموضي الط لة صمرتمو  موضعا  الخطءة كمسبنا  ل صو  كمجامعا   
ل عجول كالخراا كللاعة الحمام كالصءارفة  ما هو هخا الرب  المم و  من  إ نجاسة كهخا 

خ لما نظر الن هللا لمت للءن كهخ    لا تصني عءنخ ألنل  صمرك  الظ   الخل صنعامو 
مسبنا  ل صو  الخاطلمن كالظ مة كبمت الاجارة خ فأ رج اللقر كالشن  معلا  راسي كاعة  

الحمام كمواذد الصءارفة ق جلا كبدد دراهمل خ ف ما نظر تالممخ  ملى هخا ع موا لنن هبخا هو  
يخ ف لخا صني هبخا كشمر  وا  س طان  داذ  في  مباوب ألج ن ل  غمرة لما  لط ان
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السما  كع ى األرض ك وف  الا رب زعزع الجلال  لما مسراذمإ فقد جلإخ لخل  اساارت  
 عنن معونان   

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا   
 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 
 رجوع للفهرس  من يوم االثنين من البصخة المقدسة  التاسعةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 24:3-15:2)تك
 24:  3 -  15:  2تك  "

 2تك  
 و اخذ الرب االله ادم و وضعه في جنة عدن ليعملها و يحفظها.   -15 
 و اوصى الرب االله ادم قائال من جميع شجر الجنة تاكل اكال.  -16 
 و اما شجرة معرفة الخير و الشر فال تاكل منها النك يوم تاكل منها موتا تموت.   -17 
 له معينا نظيره.  و قال الرب االله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع  -18 
و جبل الرب االله من االرض كل حيوانات البرية و كل طيور السماء فاحضرها   -19 

 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   -20 

 يره. لنفسه فلم يجد معينا نظ
فاوقع الرب االله سباتا على ادم فنام فاخذ واحدة من اضالعه و مال مكانها   -21 

 لحما.
 و بنى الرب االله الضلع التي اخذها من ادم امراة و احضرها الى ادم.   -22 
فقال ادم هذه االن عظم من عظامي و لحم من لحمي هذه تدعى امراة النها من    -23 

 امرء اخذت.
 لذلك يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و يكونان جسدا واحدا.  -24 
 و كانا كالهما عريانين ادم و امراته و هما ال يخجالن.  -25 

 3تك  
ية التي عملها الرب االله فقالت للمراة و كانت الحية احيل جميع حيوانات البر  -1 

 احقا قال هللا ال تاكال من كل شجر الجنة.
 فقالت المراة للحية من ثمر شجر الجنة ناكل.  -2 
و اما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال هللا ال تاكال منه و ال تمساه لئال  -3 

 تموتا.
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 فقالت الحية للمراة لن تموتا. -4 
لم انه يوم تاكالن منه تنفتح اعينكما و تكونان كاهلل عارفين الخير و بل هللا عا -5 

 الشر.
فرات المراة ان الشجرة جيدة لالكل و انها بهجة للعيون و ان الشجرة شهية للنظر  -6 

 فاخذت من ثمرها و اكلت و اعطت رجلها ايضا معها فاكل.
ين و صنعا النفسهما فانفتحت اعينهما و علما انهما عريانان فخاطا اوراق ت -7 

 مازر.
و سمعا صوت الرب االله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبا ادم و  -8 

 امراته من وجه الرب االله في وسط شجر الجنة. 
 فنادى الرب االله ادم و قال له اين انت.  -9 
 فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت الني عريان فاختبات.  -10 
 مك انك عريان هل اكلت من الشجرة التي اوصيتك ان ال تاكل منها. فقال من اعل  -11 
 فقال ادم المراة التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجرة فاكلت.   -12 
 فقال الرب االله للمراة ما هذا الذي فعلت فقالت المراة الحية غرتني فاكلت.  -13 
جميع البهائم و من فقال الرب االله للحية النك فعلت هذا ملعونة انت من   -14 

 جميع وحوش البرية على بطنك تسعين و ترابا تاكلين كل ايام حياتك.
و اضع عداوة بينك و بين المراة و بين نسلك و نسلها هو يسحق راسك و انت   -15 

 تسحقين عقبه.
و قال للمراة تكثيرا اكثر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اوالدا و الى رجلك يكون   -16 

 اشتياقك و هو يسود عليك. 
و قال الدم النك سمعت لقول امراتك و اكلت من الشجرة التي اوصيتك قائال ال   -17 

 تاكل منها ملعونة االرض بسببك بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك. 
 تنبت لك و تاكل عشب الحقل. و شوكا و حسكا  -18 
بعرق وجهك تاكل خبزا حتى تعود الى االرض التي اخذت منها النك تراب و الى    -19 

 تراب تعود. 
 و دعا ادم اسم امراته حواء النها ام كل حي.   -20 
 و صنع الرب االله الدم و امراته اقمصة من جلد و البسهما.  -21 
و قال الرب االله هوذا االنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير و الشر و االن   -22 

 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.   -23 
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ــرقي جنة عدن الكروبيم و لهي  -24  ــان و اقام شـ ــة فطرد االنسـ ــيف متقلب لحراسـ ب سـ
 "  طريق شجرة الحياة

هللا صيييني  إ  يييئ راذعا  آلدمخ لءعءن في جنة اللرح  كل نلما سيييقطا ك ا  جزا هما الطرد 
 من فردكس النعء  لعدم طاعالما الوصءة  فطاعة الوصءة هي الطريي إلساعادة اللرح 

 5  - 1:  40اش "  ( 5- 1:40)إش
 عزوا عزوا شعبي يقول الهكم. -1 
طيبوا قلب اورشليم و نادوها بان جهادها قد كمل ان اثمها قد عفي عنه انها قد  -2 

 قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. 
 صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيال اللهنا.  -3 
كل وطاء يرتفع و كل جبل و اكمة ينخفض و يصير المعوج مستقيما و العراقيب   -4 

 .سهال
 " فيعلن مجد الرب و يراه كل بشر جميعا الن فم الرب تكلم -5 

عزوها ألنه  كأ  طريي اللرح ولر لاجسد المسء  كفداؤ  ع ى الص م     عزوا عزوا شعبي
 كعد الطرد من الجنة ُذلء اإلنسا  = قد كثر ذلها

القدس الخل المسيييء  لتى ألجإ هخا  فالركح =  مهدوا ســبل إلهنا. يصــير المعوج مســتقيماً 
 صار السبن فمناخ صار القودنا ل اوبة 

 9 -1:  1ام  " ( 9-1:1)أم
 امثال سليمان بن داود ملك اسرائيل. -1 
 لمعرفة حكمة و ادب الدراك اقوال الفهم. -2 
 لقبول تاديب المعرفة و العدل و الحق و االستقامة. -3 
 لتعطي الجهال ذكاء و الشاب معرفة و تدبرا.  -4 
 يسمعها الحكيم فيزداد علما و الفهيم يكتسب تدبيرا. -5 
 لفهم المثل و اللغز اقوال الحكماء و غوامضهم.  -6 
 مخافة الرب راس المعرفة اما الجاهلون فيحتقرون الحكمة و االدب.  -7 
 اسمع يا ابني تاديب ابيك و ال ترفض شريعة امك. -8 
 " النهما اكليل نعمة لراسك و قالئد لعنقك -9 

والحكمة تعطي لمن ال نجد في اإلنجمإ المسييييييء  الجم  كحبمة  كهنا نسييييييمي عن الحبمة  
 .الحكمة واألدب يحتقرهما المنافقون نة فصاركا لال حبمة  لما رؤسا  ال ل. شر فيهم

 )كصاالا ال نءسة( وال ترفض مشورة أمككصاالا هللا  = إسمع يا إبني تأديب أبيك
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 المزمور:  
(5:65،4 ) 

 مخلصـــــــنا يا رجاء جميع أقطار األرض )جملة( طوبى لمن اخترته  هللااســـــــتجب لنا يا " 
 " األبد الليلويا.وقبلته ليسكن في ديارك إلى 

ك عطنا هخ  الحبمة  فالمسيييء  طلر  ءب ن لل ق وبنا كصيييار =  إســتجب لنا يا هللا مخلصــنا
طوبى لمن إخترته وقبلته ليســـــكن في ديارك إلى السيييييييبن فمنا ركح الحبمةخ الركح القدس  

من م اار  كقج ن فلو قد طلر خ كيسيييييييييييييبن في ال نءسييييييييييييية ع ى األرض ث  في لمجاد =  األبد
 األلدالة 

  
 اإلنجيل:  

 ( 27-23:21)مت
 27 -  23:  21مت  "
و لما جاء الى الهيكل تقدم اليه رؤساء الكهنة و شيوخ الشعب و هو يعلم    -23 

 قائلين باي سلطان تفعل هذا و من اعطاك هذا السلطان.
فاجاب يسوع و قال لهم و انا ايضا اسالكم كلمة واحدة فان قلتم لي عنها اقول    -24 

 لكم انا ايضا باي سلطان افعل هذا.
ن كانت من السماء ام من الناس ففكروا في انفسهم  معمودية يوحنا من اي  -25 

 قائلين ان قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به. 
 و ان قلنا من الناس نخاف من الشعب الن يوحنا عند الجميع مثل نبي.   -26 
فاجابوا يســـوع و قالوا ال نعلم فقال لهم هو ايضـــا و ال انا اقول لكم باي ســـلطان   -27 

 " افعل هذا
سيييؤال رؤسيييا  ال لنة عن كأل سييي طا  الطلر المسيييء  اللءبإ  كالمسيييء  الجم  كسيييؤال عن  
معمودالية يوحنيا  كالمعنى لنين لو مسيييييييييييييياججا  لمعمودالية يوحنيا كنيدا   كيالاوبية إلنلاحيت لعمن    

ي من السييييييما  كسيييييي طاني سييييييماكل كل  يوحنا  ييييييلد لي  كل ن السييييييؤال  ا  عءن  كعرفا  لنن
 محراج لل  كسج  عناده  ك ج ل خ فلقدكا األمإ في الاطلمر الخل جا  المسء  العم ن 

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

لمدال  ال امن لال عم  الا رب   قاني كزيناني مضمًا  القرمزل )ال وب المزين( ككهجت لي 
نعء  اللردكس كثمر ل جار لعطمان لي منعاماخ منحاني عزة س طان  ع ى  إ الخ ءقة 

الاي تحت السما  كجع ت ساذر األ ءا  دك  جنق اللوام كالوحوشخ كل  تعوزني  مًا  من  
 خضي ليخ كلكصماني كصءة فخاللالا الا ربى ك للى   ال رامة كجع ت  إ  ئ ال

 )مرد( لسأل  ليلا الصال  ل  تصني معي رحمة  عظء  رحما    
رايا  الا آدم  اذنا  كحدك ك إ  ئ غمر ملرد فج جت ل  كاحدة من عظام   دجل   

كم ال خ كق ت ال الحسن ل  ت و  كحدكخ فاهاممت ك  كفع ت ل  هخا كس طا  ع ملا 
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لمسبونة  ي ت و  تحت س طان  فأطعالا كتر ت لكامرل كرفضت قولي كع ى جمءي ا
 ككصاالال  

 )مرد( لسأل  ليلا الصال  ل  تصني معي رحمة  عظء  رحما  
لذ ر الا رب لنني تراب ك م إ العد  الخل في الحقإ لعطماني الا ربى عزة قوت   

لوصمايخ كاساظ مت فاناقصت حقارتي   جرة كاحدة لكصما  عنلا ف ءف صرت مخاللا 
المرلة هخ  الاي ل  لكصلا م   خ فأطعالا كرفضت  المي كا المت في الدجر  ي ال  

 لراك 
 )مرد( لسأل  ليلا الصال  ل  تصني معي رحمة  عظء  رحما  

كف رت في الع ويات لعنى األلو ءة كلن  تصمر  القا  م إ سمدكخ كب مرة الدجرة ع مت 
آدم لين هو المجد الخل  ا  ل خ تعريت من الح ة الاي  الخمر كالدر لاصمر مللا  الا  

لللسا  مالاهاخ كل خت الورق من الدجر كسارت عورت  من كجل خ لع ما  لنني   قا  
 كعرفا  قجإ ل  ت و   

 )مرد( لسأل  ليلا الصال  ل  تصني معي رحمة  عظء  رحما  
 ما  عن هخ  سلقت فأ جرت  من لكل األمرخ س مت ملء   الم كصاالالخ كهبخا لع

الدجرة من دك  جمءي الدجر الخل في اللردكسخ هخ  الاي في ثمرتلا مرارة الموت كلن  
م  لط ت منلا فموتا  تموتخ كلنا ل  لدع  جاهال  لإ لع ما  قجإ ل  البو  هخا خ فأم ت 

 سمع  لطعالا  خل  سأج   ع ء  العقوبة  
 ما  )مرد( لسأل  ليلا الصال  ل  تصني معي رحمة  عظء  رح

الا آدم لنت تراب كسأردك ملى الاراب عوض األعمال الاي تجاسرت ع ملاخ كلنت الا حوا  
لماذا صنعت هبخا ك اللت كصاالال؟ لءق مالك ت    مع  كال طاذر من الجو  لإ كحن 

ثعلا  كطجءعان فسمعت منن مدورتن  ف  مرة هي األحزا  الاي ت و  ل  كالانلد كالنوح 
لمن  كبمن الحءة كبمن نس   كنس لا ملى انقضا  الدهورخ فلو  العظءما  كسأقء  عداكة

 يرصد عق  نس   كنس   السحي رلسن  
 ) مرد ( لتسأل  ليلا الصال  ل  تصني معي رحمة  عظء  رحما    

ث  دعا المخ ا الحءة كلعنلا مي طجءعالا خ كقال م عونة لنت من لمن جمءي الوحوش 
  طعاما من لجإ ان  صرت  با خ فوجد كع ى كطن  تسعمن كتراب األرض البوك  ل

العدك مسبنا عء  كصرت لماا ل درير كمن لجإ ل  الرجإ لمال سمعن ملء  فاألرض   لا 
 م عونة معن   

 )مرد( لسأل  ليلا الصال  ل  تصني معي رحمة  عظء  رحما  
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كلما الرجإ الخل هو آدم لكل من سبن في اللردكس   فقال لن من لجإ لن  سمعت  
لعنت األرض كأعمال   كتعءن الا آدم حزين الق   كاألرض تنجت ل  حسبا    المرلت 

ك و ا  ث  قال لحوا  سا دين الجنمن كاألحزا  كالانلدخ كترجعمن ملى كع   كهو ياس   ع ء   
 كال ت و  ل  راحة في حءات  

 )مرد( لسأل  ليلا الصال  ل  تصني معي رحمة  عظء  رحما  
 واحد منا العرا الخمر كالدر فال لتر ن في اللردكس لًال ث  قال الرب هوذا آدم صار 

المد الممنن كيأطإ من  جرة الحءاةخ فأ رج آدم كامرلتن من فردكس النعء  كجعإ  اركبء   
 كسءف نار لحراسة كاب اللردكس  

 )مرد( لسأل  ليلا الصال  ل  تصني معي رحمة  عظء  رحما  
  م  صعدت ملى لع ى السموات لك  ملى لين لذه  من ركح  ك لى لين لهرب من كجل

ملى األماطن السل ءة لجدك هناكخ فمضى آدم ملى مبا  لسلإ لمام كاب اللردكس لاحرث 
في األرض الأطإ ثمرتلا عندما  ا  في  دالعة المضإخ ك ا  ع ى آدم كحوا   ااب رق 

 العجودالة ألنن تلي هوا  هو كبنو    ل  ملى  مال الدهور  
 صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا  )مرد كحرل( المسء  مخ 

 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  من يوم االثنين من البصخة المقدسة  الحادية عشرالساعة 

 
 النبوات:

 ( 3- 1:50)إش
 3  - 1:  50اش  "
هكذا قال الرب اين كتاب طالق امكم التي طلقتها او من هو من غرمائي الذي  -1 

 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   -2 

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

 "  البس السماوات ظالما و اجعل المسح غطاءها -3 
ــبب أثامكم هللا ال يريد ل  الط ي  يييييعلن لل اللصييييي ل  عننخ ل ن كسيييييج   طاالاه  اللعإ   بسـ

هوذا  ث  نرى غضييييي  هللا ع ى الرؤسيييييا  كع ى الملود الخين قاكموا المسيييييء    . طلقت أمكم
 .بغضبي أنشف البحر. أصير األنهار قفاراً 

 يشوع بن شيراخ 
(25:1-40 ) 

 40  - 25:  1سيراخ  "
 اصل الحكمة مخافة الرب و فروعها طول االيام. -25 
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 اة فالحكمة رجس.في زخائر الحكمة العقل و العبادة عن معرفة اما عند الخط  -26 
 مخافة الرب تنفي الخطيئة.   -27 
 غضب االثيم ال يمكن ان يبرر الن وقر غضبه يسقطه.  -28 
 الطويل االناة يصبر الى حين ثم يعاوده السرور. -29 
 العاقل يكتم كالمه الى حين و شفاه المؤمنين تثني على عقله. -30 
 في زخائر الحكمة امثال المعرفة.  -31 
 اما عند الخاطئ فعبادة هللا رجس.  -32 
 يا بني ان رغبت في الحكمة فاحفظ الوصايا فيهبها لك الرب.  -33 
 فان الحكمة و التاديب هما مخافة الرب و الذي يرضيه.  -34 
 و االيمان و الوداعة فيغمر صاحبهما بالكنوز. ه  -35 
 ال تعاص مخافة الرب و ال تتقدم اليه بقلب و قلب.  -36 
 ال تكن مرائيا في وجوه الناس و كن محترسا لشفتيك.  -37 
 ال تترفع لئال تسقط فتجلب على نفسك الهوان.   -38 
 و يكشف الرب خفاياك و يصرعك في المجمع.  -39 
 " الى مخافة الرب لكن قلبك مملوء مكرا النك لم تتوجه -40 

ــل الحكمة هي مخافة الرب كالملود ل  الخافو  فلقدكا حبمال  كبصيييييييييمرتل  ف   العرفوا  =  أصــــ
 المسء  

  
 عظة ألبينا

أنبا شنوده رئيس   
 المتوحدين

 + عظة ألبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين:  "
رديًة عند هللاخ كذل  لننا ناشاضى عن كعضنا كعضا  قد توجد لعمال نخاللا صالحة كل نلا  

فنخطئ في المواضيي المقدسية  أل  الرب ل  الشرس في اللردكس األ يجار الصيالحة كالشمر 
الصالحة لإ غرسن من األ جار الصالحة فق   كل  الشرس عءن ل جارا  غمر م مرة لك رديًة  

ك عندما  اللوا ل  الحام ل  لإ  ال مرخ كلءق هخا فق  لإ كالناس لنلسييييييييييل  الخين جع ل  هنا
ل رجل  منن  فمن هخا اع موا ليلا اإل وة األحلا  منن ال الج  ل  نمر مسياطن هللا المقدسية 
من الناس األ ييييييرار كالصييييييالحمن   ما في العال  المم و  من الخطاة كالظالممن كالقدالسييييييمن  

ل  األرض   ليا هي  كاألنجياس كل ن الخين الخطًو  ال يار ل  فمليا لإ الخرجل   لنا لعرا 
ل رب  فيذذا  يا  لماين  لياقي األرض فميا هي ممزتين مذ  ع ى غمر   فيذ   نيت كلنيا ال ياهن  
لعمإ الدييييير  ما اللع ن األ يييييرار ع ى األرض فال الحي لي ل  لدعى  اهنا  ألنن مرارا    مرة  

مذا رلى  نخطئ كال نعرا  ءف ندين لنلسينا كما نقول  ال ياجرل لحدا  ل  المر لما  قخارة مال  
مني  الالياك خ كال حجياب الم ي  ياجرلك  ل  ييد  وا كبيإ منسيييييييييييييييا  ملى لماين من الحيافظمن  
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مراسييييييييييييييءمن كالمخاللمن للا مال كأمر  كماى عم وا كخالا ذل  العاقجو   ف نخا  موعظة للمنا  
القيدالق العظء  األنليا  يييييييييييييينود  اليخل لنيار عقولنيا كعمو  ق وبنيا كياسيييييييييييييي  اآلب كااللن كالركح 

 "  لن الواحد آممن القدس اإل
طالما ل  هللا ال يرضييييى كالدييييرخ فال نءسيييية ع ملا ل  تطلر نلسييييلا كذسييييامرار كأ  تحرم من 

  ر الا الخطاةخ كلو فعإ الملود ما  انوا قد رفضوا المسء  كهاجوا ع ءن 
  

 المزمور:  
(3:13،4 ) 

لئال يقول عدوي إني أنظر واســــتجب لي يا ربى والهي، أنر عيني لئال أنام في الموت،  "
 " قد قويت عليه الليلويا.

ــتجب لي فل    لئال يقول عدوي أني قد قويت عليهكسييييييج   ءاج الملود ع ءن   = أنظر و ســ
 لرادكا قا ن 

  
 اإلنجيل:  

 ( 59- 51:8)يو
 59  - 51:  8يو  "
 الحق الحق اقول لكم ان كان احد يحفظ كالمي فلن يرى الموت الى االبد. -51 
فقال له اليهود االن علمنا ان بك شيطانا قد مات ابراهيم و االنبياء و انت تقول    -52 

 ان كان احد يحفظ كالمي فلن يذوق الموت الى االبد.
 وا من تجعل نفسك. العلك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات و االنبياء مات -53 
اجاب يسوع ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا ابي هو الذي يمجدني الذي   -54 

 تقولون انتم انه الهكم.
و لستم تعرفونه و اما انا فاعرفه و ان قلت اني لست اعرفه اكون مثلكم كاذبا   -55 

 لكني اعرفه و احفظ قوله. 
 فرح. ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى و  -56 
 فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد افرايت ابراهيم.  -57 
 قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن.   -58 
فرفعوا حجارة ليرجموه اما يـسوع فاختفى و خرج من الهيكل مجتازا في وـسطهم و   -59 

 "  مضى هكذا
هنييا نرى  ءيياج الملود ع ى المسييييييييييييييء  ألنل  ل  الحلظوا  الم هللا فلقييدكا رؤيال  كل  العرفوا  
المسييييييييييييييء  ليإ حياكلوا قا ين  كهيخا ييدل ع ى منالي العمي كعيدم اإلدراك كذلي  نيات  لخطيااليا  

عرا المسييييييييييييييء  )م ييإ نءقودالموس  لمييا من تطلر كقجييإ تطلمر هللا ليين الر الق يي    ط مرة تم
 (8:5كالاالممخ كالرسإ السلعمن( فطوبى ألنقءا  الق   ألنل  العاينو  هللا )مت 
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   طرح الساعة الحادية عشر من يوم االثنين من البصخة المقدسة: "  الطرح
المالئ  إ مبا  في المسبونة لعنى السوع النور ليلا النور الحقءقي الخل الضي  ل  إ 

الحقءقي الخل الضي  لجمءي األم  ما  ال الملود فذنل  ل  القاربوا من هخا النور لماأم و خ 
كلولر فمل  سر  قاذال خ من يؤمن كن ال الموت ملى األلدخ اسمعوا  ءف ل  الجلال 

ء  مات كاألنجءا  لالضا   كمخاللي الناموس قالوا ل  معن  ءطا  الخرج الدءاطمنخ ملرا 
ف ءف ال الموت الخل يؤمن ك خ م  لنا مجدت نلسي ف ءق مجدل  مًا خ لي من المجدنيخ 

للع   لعظ  من للمنا ملرا ء  كمن نس ن الخين ذاقوا الموت ل  البن ل   مسو  سنة من  
الزما  فلإ رليت ملرا ء   من الصدق ؟ قال المخ ا الحي لنن قاذ  من قجإ ل  البو   

ء خ نع  لالضا  نؤمن معدر الدعوب الجديدة كنواو  ع ى كصاالا  في لفواهنا كنعارا ملرا 
من عمي ق وبنا كال  مة الحقءقي الخل لضاك  ال إ ل  الصال   اذن منخ الجد  مي الركح 
القدس المعزىخ ل  يزل الخجر الجلال المم وذمن مثما  المخاللمن األلنا  المرذكلمنخ فجحدكا  

مة كالعجاذ  الجزي ة الاي لولرها فمل خ ل  الللموا لنن هو مخ صل   ما هخ  النعمة العظء
 قال األنجءا خ فجحدك  كل  القج و  كرفضو  كصاركا كشمر ملن 

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا  
 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
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 رجوع للفهرس  يـــوم الثـــالثاء 

 
 رجوع للفهرس  الثالثاءليلة 

 موضوع ليلة الثالثاء هو إنذرارات لليهود ورؤسائهم بالهالك والخراب بسبب موقفهم من المسيح.
 رجوع للفهرس  الساعة األولى من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة 

 
 النبوات:

 ( 6- 1:1)زك
 6  - 1:  1زك  "
في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى زكريا بن برخيا  -1 

 بن عدو النبي قائال. 
 قد غضب الرب غضبا على ابائكم.  -2 
فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب   -3 

 الجنود.
النبياء االولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا ال تكونوا كابائكم الذين ناداهم ا -4 

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

 اباؤكم اين هم و االنبياء هل ابدا يحيون.  -5 
و لكن كالمي و فرائضي التي اوصيت بها عبيدي االنبياء افلم تدرك اباءكم فرجعوا   -6 

 " و قالوا كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا كطرقنا و كاعمالنا كذلك فعل بنا
  الرديًة فمرجي ململ  الرب لنلق موضيييوع اإلنجمإ كهو حث الملود ع ى الرجوع عن طريق

فالنلاالة ال إ الموت كاألنجءا  لالضييييييييا  ماتواخ ل ن المل  . يكمإرجعوا إلّى أرجع إلكالخال    
  لين يخه   إ كاحد  الخل ال الموت هو   مة هللا الحءة اللاقءة  كمن السمي الخ ا 

  
 المزمور:  

(7:62،6 ) 
خالصـــــــــي ومـجدي هـما ـبإلهي إـله معونتي ورـجائي هو ـباهلل، ألـنه الهي ومخلصـــــــــي  "  

 "  الليلوياناصري فال أتزعزع أبدًا  
خالصــي ومجدي  طا  سييييؤال لحده  ل مسييييء  في اإلنجمإ "لق مإ ه  الخين الخ صييييو " كالرد  

ف ييإ من يا ييإ ع ى هللا البو     همـا بـإلهي، إلـه معونتي ورجـائي هو بـاهلل.. فال أتزعزع.
 ثالاا   لإ ال المبن الخال  سوى كمعونان 

  
 30 - 23:  13لو  " اإلنجيل:  
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 فقال له واحد يا سيد اقليل هم الذين يخلصون فقال لهم.  -23  ( 30- 23:13)لو
اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق فاني اقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان  -24 

 يدخلوا و ال يقدرون. 
من بعدما يكون رب البيت قد قام و اغلق الباب و ابتداتم تقفون خارجا و   -25 

 تح لنا يجيب و يقول لكم ال اعرفكم من اين انتم.تقرعون الباب قائلين يا رب يا رب اف
 حينئذ تبتدئون تقولون اكلنا قدامك و شربنا و علمت في شوارعنا. -26 
 فيقول اقول لكم ال اعرفكم من اين انتم تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم.  -27 
و هناك يكون البكاء و صرير االسنان متى رايتم ابراهيم و اسحق و يعقوب   -28 

 جميع االنبياء في ملكوت هللا و انتم مطروحون خارجا.
و ياتون من المشارق و من المغارب و من الشمال و الجنوب و يتكئون في    -29 

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

يطرد لنخ ا كمن ال اللعإ  ندخل من الباب الضــــــيق نصييييييييييءحة رب المجد ل ملود كلنا ل  
 .خارجاً 

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

م  مخ صنا الصال  جعإ مسمر  ملى لكر  ء  مي  واصن فقال لن كاحد من الجمي الا رب  
لق م و  ه  الخين الخ صو خ فأجاكن مخ صنا قاذال  احرصوا ع ى الد ول من اللاب الضمي  

كتقرعوا اللاب كتقولو  الا رب افا  لنا عءجم  هو من الدا إ قاذال  مني ال  لًال تأتوا 
لعرف   من لنا  اذهجوا عنى  ارجا  الا جمءي فاع ي اإلث  حمث البو  اللبا  كصرير  

األسنا  معا خ   مرك  من األم  الأتو  من المدرق كالمشرب فما ًو  في حضن ملرا ء   
لنا  فسءطردكن    ارجا  كتاس   ع ءب  آثامب خ  كاسحي كيعقوب في م  وت السموات كلما

 فارجعوا عن طرق   الردالة ل ي تمحى عن   هلوات   
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  ة المقدسة من ليلة الثالثاء من البصخ الثالثةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 9- 1:1)مال
 9 -  1:  1مال  "
 وحي كلمة الرب السرائيل عن يد مالخي.  -1 



 ( يـــوم الثـــالثاء)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

61 
 

احببتكم قال الرب و قلتم بم احببتنا اليس عيسو اخا ليعقوب يقول الرب و احببت   -2 
 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  -4 

 الذي غضب عليه الرب الى االبد.اهدم و يدعونهم تخوم الشر و الشعب 
 فترى اعينكم و تقولون ليتعظم الرب من عند تخم اسرائيل. -5 
االبن يكرم اباه و العبد يكرم سيده فان كنت انا ابا فاين كرامتي و ان كنت سيدا  -6 

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

تقربون خبزا نجسا على مذبحي و تقولون بم نجسناك بقولكم ان مائدة الرب  -7 
 محتقرة.

االعمى ذبيحة افليس ذلك شرا و ان قربتم االعرج و السقيم افليس و ان قربتم  -8 
 ذلك شرا قربه لواليك افيرضى عليك او يرفع وجهك قال رب الجنود. 

و االن ترضوا وجه هللا فيتراءف علينا هذه كانت من يدكم هل يرفع وجهكم قال رب   -9 
 "  الجنود

 محاقرك  عااب من الرب لل خ فلو لحجل  ك رب لعدا ه  كه  
  

 المزمور:  
(3:13،5 ) 

ــتـجب لي ـيا ربى و لهي أنر عيني لئال أـنام في الموت، أـما أـنا فعلى رحمـتك  " أنظر واســـــــ
 " توكلت يبتهج قلبي بخالصك الليلويا

هخا ل سيييا  السيييمد المسيييء  مذ قالوا لن همركدس سيييءقا    =  أنظر و ســتجب لي يا ربي و لهي
 )اإلنجمإ(

  
 اإلنجيل:  

 ( 35-31: 13لو)
 35 - 31:  13لو  "
في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج و اذهب من ههنا الن   -31 

 هيرودس يريد ان يقتلك.
فقال لهم امضوا و قولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج شياطين و اشفي اليوم و غدا   -32 

 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.
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كم مرة اردت ان  يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها  -34 
 اجمع اوالدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و لم تريدوا.

ــاتي وقــت    -35  ــا و الحق اقول لكم انكم ال ترونني حتى ي هوذا بيتكم يترك لكم خراب
 " تقولون فيه مبارك االتي باسم الرب

خ كهو منييخار ل ييإ من يرفد المسييييييييييييييء  كدعوتيين    لكم    هوذا بيتكم يتركمنييخار كخراب آت 
 ألنل  محاقرك   ما جا  في النجوةخ كلرادكا قا ن  ما لراد همركدس ل  القا ن = خراباً 

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

في ذل  الموم جا   قوم كل جرك  عن همركدس الم   قاذ من الا مع   ل رج من هلنا فذ   
قا   فأجاب كقال ل خل قال امد كقإ للخا ال ع   الدرير مني همركدس المارق يريد 

لطمإ  لا    مرين الموم كغدا  كفى الموم اآلتي فقد  ا  لنن ال يل   نجي  ارجا  عن  
لكر  ء   الا لكر  ء  الا لكر  ء  الا قات ة األنجءا  كراجمة المرس منخ    من مرة لردت ل  

ا    راكا  ملى  إ األجءال  لقول ل   ليلا  لجمي لنء  ف   تريدل  هوذا لترك ل   لم 
السامعو  من   ال تركنني منخ هخا الموم حاى تقولوا      من ف  كاحد ملارك اآلتي كاس   

 اإللن 
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة  السادسةساعة ال

 
 النبوات:

 ( 7:5- 15:4)هو
 7:  5  - 15:  4هو " 

 4هو  
ان كنت انت زانيا يا اسرائيل فال ياثم يهوذا و ال تاتوا الى الجلجال و ال تصعدوا  -15 

 الى بيت اون و ال تحلفوا حي هو الرب. 
 انه قد جمح اسرائيل كبقرة جامحة االن يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع. -16 
 افرايم موثق باالصنام اتركوه.  -17 
 نى احب مجانها احبوا الهوان.متى انتهت منادمتهم زنوا ز   -18 
 قد صرتها الريح في اجنحتها و خجلوا من ذبائحهم.  -19 

 5هو  
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اسمعوا هذا ايها الكهنة و انصتوا يا بيت اسرائيل و اصغوا يا بيت الملك الن عليكم  -1
 القضاء اذ صرتم فخا في مصفاة و شبكة مبسوطة على تابور.

 و قد توغلوا في ذبائح الزيغان فانا تاديب لجميعهم -2 
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  -4 

 الرب.
يتعثر اسرائيل و افرايم في اثمهما و يتعثر  و قد اذلت عظمة اسرائيل في وجهه ف -5 

 يهوذا ايضا معهما. 
 يذهبون بغنمهم و بقرهم ليطلبوا الرب و ال يجدونه قد تنحى عنهم.  -6 
 " قد غدروا بالرب النهم ولدوا اوالدا اجنبيين االن ياكلهم شهر مع انصبتهم. -7 

ــرائـيل فال تكن جـاهالً  فرفد المسييييييييييييييء  هو جليإ القود ل خراب  كنرى  =  وأمـا أـنت ـيا إســـــــ
كل ن هللا مازال يدعوه  أل     جمح إســرائيل كعجلة جامحة طاالاه  الاي لكعدتل  عن هللا   

 .يأكلهم السوس مع ميراثهميرجعوا كمن ال يرجي 
  

 المزمور:  
(2:91،3 ) 

 " يا.ملجأي و لهي فأتكل عليه، ألنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة الليلو "
ــياد اإلنجمإ عءن تحخير حاى ال ت قإ  .  ملجأي و لهي فأتكل عليه ألنه ينجيني من فخ الصـ

ق وب الملود لك ق وبنا من الدييييييييلي كالسييييييييبر  ك إ من السييييييييمي هخا الاحخير ف م جأ ملى هللاخ 
 .فخ الصيادكسءجد معونة وهللا ينقخ  من مؤامرات مل ءق  

  
 اإلنجيل:  

 ( 38- 34:21)لو
 38 - 34:  21لو " 
سكر و هموم الحياة فيصادفكم   فاحترزوا النفسكم لئال تثقل قلوبكم في خمار و  -34 

 ذلك اليوم بغتة. 
 النه كالفخ ياتي على جميع الجالسين على وجه كل االرض.   -35 
اسهروا اذا و تضرعوا في كل حين لكي تحسبوا اهال للنجاة من جميع هذا   -36 

 المزمع ان يكون و تقفوا قدام ابن االنسان.
يل يخرج و يبيت في الجبل الذي و كان في النهار يعلم في الهيكل و في الل  -37 

 يدعى جبل الزيتون.
 "  و كان كل الشعب يبكرون اليه في الهيكل ليسمعوه -38 

 هو منخار ل ملود )كلنا( من الدينونة  فالموم الأتي كشاة
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 طرح الساعة السادسة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة: "  الطرح

يداكى مجانا  قاذال  م  زيادة األطإ ت قإ الق وب كتقطي  طم إ طجم  مداك  ا  المسء  مللنا  
القوة من الجسدخ كاهامام لالضا  الدنءاكى الج   ع ى اإلنسا   ركرا    مرة كيحمد كاإلنسا   
عن مخافة هللا عءخنقن الدرير كيلعد  عن طريي الخال  كمعرفة  ال  نلسن كيوقعن 

لركا لنا  لالضا  كاصنعوا ثمرة ت مي في س طا  الموت م إ اللخ الخل الخطف اللريسة  اس
كالجر كالاوبة ل ي ت ونوا كاقلمن لمام الدالا خ السوع المسء  المخ ا  ك ا  الع   الجموع 
في اللءبإ كفى ال مإ  ا  الساري  ك انت راحان في ججإ الزياو  كفى النلار  ا  الأتي  

مة صالحا خ كالخين  ملى لكر  ء   ك ا  جمءي الدع  يلبرك  ملءن لءسمعوا تعالءمن الملع
سمعوا  انوا السلقو  ملى ينجوعن كيدربو  منن الما  الح و  ما قال ال ااب الداهد كمجمًن  

 لنن الطعام غمر اللاسد المشخى ل إ الخين يؤمنو  كن  
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  ة  عظء  رحمان)مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحم
 

 رجوع للفهرس  من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة  التاسعةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 2:11-12:10)هو
 2:  11 -  12:  10هو "

 10هو  
ازرعوا النفسكم بالبر احصدوا بحسب الصالح احرثوا النفسكم حرثا فانه وقت  -12 

 لطلب الرب حتى ياتي و يعلمكم البر.
قد حرثتم النفاق حصدتم االثم اكلتم ثمر الكذب النك وثقت بطريقك بكثرة   -13 

 ابطالك. 
يقوم ضجيج في شعوبك و تخرب جميع حصونك كاخراب شلمان بيت اربئيل   -14 

 يوم الحرب االم مع االوالد حطمت.  في
هكذا تصنع بكم بيت ايل من اجل رداءة شركم في الصبح يهلك ملك اسرائيل   -15 

 هالكا.
 11هو  

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



 ( يـــوم الثـــالثاء)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

65 
 

ــكم براً إزرعوا أل  كال =  أطلبوا الرب حتى ـيأتيكم ثمر البر لال رييا  ليإ لر حقءقي =  نفســـــــ
ــكتم على النفاقتلح وا عن لر لنلسيييييييييييب     ه  تشاف وا عن النلاق الخل فمل     = لماذا ســـــ

يقوم هالك في شــعبك وتخرب جميع حصــونك.. هكذا أصــنع بكم يا بيت إســرائيل.. ألن 
 ه  ص جوا المسء   ارج لكر  ء  = إسرائيل خارجاً ظلمكم وشروركم طرحت ملك 

  
 المزمور:  

(10:33،11 ) 
الرب يشـــتت أراء األمم ويرذل أفكار الشـــعوب ويرفض مؤامرة الرؤســـاء وأما رأى الرب  "

 "  فهو يكون إلى األبد وأفكار قلبه من جيل إلى جيل الليلويا
الملود كرؤسيا ه  قاموا ع ى األنجءا   =  الرب يشـتت أراء األمم.. ويرفض مؤامرة الرؤسـاء

 كع ى المسء  لخل  فاهلل سمرذلل  كيداال  
  

 اإلنجيل:  
 ( 52- 37:11)لو

 52 - 37:  11لو  "
 و فيما هو يتكلم ساله فريسي ان يتغدى عنده فدخل و اتكا.  -37 
 و اما الفريسي فلما راى ذلك تعجب انه لم يغتسل اوال قبل الغداء.  -38 
فقال له الرب انتم االن ايها الفريسيون تنقون خارج الكاس و القصعة و اما   -39 

 باطنكم فمملوء اختطافا و خبثا.
 يا اغبياء اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا.  -40 
 ذا كل شيء يكون نقيا لكم.بل اعطوا ما عندكم صدقة فهو   -41 
و لكن ويل لكم ايها الفريسيون النكم تعشرون النعنع و السذاب و كل بقل و   -42 

 تتجاوزون عن الحق و محبة هللا كان ينبغي ان تعملوا هذه و ال تتركوا تلك. 
ويل لكم ايها الفريسيون النكم تحبون المجلس االول في المجامع و التحيات  -43 

 في االسواق. 
ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم مثل القبور المختفية و الذين  -44 

 يمشون عليها ال يعلمون. 
فاجاب واحد من الناموسيين و قال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن   -45 

 ايضا. 
فقال و ويل لكم انتم ايها الناموسيون النكم تحملون الناس احماال عسرة    -46 

 و انتم ال تمسون االحمال باحدى اصابعكم. الحمل
 ويل لكم النكم تبنون قبور االنبياء و اباؤكم قتلوهم. -47 
 اذا تشهدون و ترضون باعمال ابائكم النهم هم قتلوهم و انتم تبنون قبورهم. -48 
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لذلك ايضا قالت حكمة هللا اني ارسل اليهم انبياء و رسال فيقتلون منهم و   -49 
 يطردون. 

 لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع االنبياء المهرق منذ انشاء العالم.  -50 
من دم هابيل الى دم زكريا الذي اهلك بين المذبح و البيت نعم اقول لكم انه    -51 

 يطلب من هذا الجيل.
كم ايها الناموسيون النكم اخذتم مفتاح المعرفة ما دخلتم انتم و الداخلون ويل ل  -52 

 "  منعتموهم
 منجمإ الويالت ع ى اللريسممن المراذمن )لك نحن(

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

ن و  لطلارا  لءق في اسمعوا الرؤكا الرحوم ال  مر الرحمة الماأني  ءف يوصمنا ل  
لجسادنا فق  لإ كفى ق وبنا لالضا خ لما تعج  منن ذل  اللريسى الخل سألن ل  الأطإ 

عند خ لما رآ  الأطإ الخجز كشمر طلر كال غسإ يدخ ت    معن المع   العارا كبإ األ ءا  
قجإ  ونلا قاذال  لنا  الا معدر اللريسممن تطلرك   ارج ال أس كالصحلة فأما دا     

ذنن مم و  دعارة كا اطافا كو ما خ معطوا صدقة كحبما  كعدال  ك إ  ئ ياطلر ل  خ ف
ف ن ن نحن رحوممن ع ى  إ منسا    قن هللاخ كعند ذل  نطلر نلوسنا كلجسادنا كلركاحنا 

 من  إ دنق الخطءة 
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  كنرفي لسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان )مرد قج ي( ف نمجد  
 

 رجوع للفهرس  من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة  الحادية عشرالساعة 

 
 النبوات:

 (14-6:5)عا
 14 - 6:  5عا "
اطلبوا الرب فتحيوا لئال يقتحم بيت يوسف كنار تحرق و ال يكون من يطفئها  -6 

 من بيت ايل.
 يا ايها الذين يحولون الحق افسنتينا و يلقون البر الى االرض. -7 
الذي صنع الثريا و الجبار و يحول ظل الموت صبحا و يظلم النهار كالليل الذي   -8 

 يدعو مياه البحر و يصبها على وجه االرض يهوه اسمه.
 الذي يفلح الخرب على القوي فياتي الخرب على الحصن.  -9 
 انهم في الباب يبغضون المنذر و يكرهون المتكلم بالصدق. -10 
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م تدوسون المسكين و تاخذون منه هدية قمح بنيتم بيوتا من لذلك من اجل انك -11 
 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   -12 
 الرشوة الصادون البائسين في الباب.

 ذلك الزمان النه زمان رديء. لذلك يصمت العاقل في -13 
  اطلبوا الخير ال الشر لكي تحيوا فعلى هذا يكون الرب اله الجنود معكم كما قلتم  -14 
" 

حاى ال  لئال يتـقد بـيت يوســـــــــفهللا العطي فرصيييييييييييييية آل ر ميدى   = أطلبوا الرب فتحيوا
 لذلك)يلوذا(  وتأخذون الرشــوة)مؤامرتل  ضييد المسييء (  تدوســون البارالحارقوا كيل  وا  

ــكت العاقل في ذلك الزمان مؤامرات الرؤسييييا  ضييييد   نم ييييارة لعدم رضييييا الدييييع  ع=  يسـ
 المسء  )طما جا  في اإلنجمإ( 

  
 المزمور:  

(4:132) 
  ألنه هناك صعدت القبائل قبائل الرب شهادة إلسرائيل، يعترفون السم الرب الليلويا" 

ــعدت القبائل، قبائل الرب  ــرائيلألنه هناك صــ ــهادة إلســ تعجمرا  عن موقف الدييييييع  =  شــ
 .يعترفون إلسم الربالرافد لمؤامرات رؤسا    

  
 

 اإلنجيل:  
 ( 2:14- 32:13)مر

 3:  14  - 32:  13مر " 
 13مر   

و اما ذلك اليوم و تلك الساعة فال يعلم بهما احد و ال المالئكة الذين في    -32 
 السماء و ال االبن اال االب.

 انظروا اسهروا و صلوا النكم ال تعلمون متى يكون الوقت.  -33 
كانما انسان مسافر ترك بيته و اعطى عبيده السلطان و لكل واحد عمله و  -34 

 اوصى البواب ان يسهر. 
اسهروا اذا النكم ال تعلمون متى ياتي رب البيت امساء ام نصف الليل ام  -35 

 صياح الديك ام صباحا. 
 لئال ياتي بغتة فيجدكم نياما. -36 
 و ما اقوله لكم اقوله للجميع اسهروا.  -37 

 14مر   
و كان الفصح و ايام الفطير بعد يومين و كان رؤساء الكهنة و الكتبة يطلبون  -1 

 نه بمكر و يقتلونه.كيف يمسكو 
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 و لكنهم قالوا ليس في العيد لئال يكون شغب في الشعب. -2 
و فيما هو في بيت عنيا في بيت ســمعان االبرص و هو متكئ جاءت امراة معها   -3 

   قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن فكسرت القارورة و سكبته على راسه
[ مؤامرات الرؤسيييييييييييييييا  كمبر ع ى 2[ منيخار كيالسييييييييييييييلر فيالموم اليأتي فجيأة  ]1نالح  هنيا ]
لئال يكون  [ الدييييع  الح  المسييييء    3]يطلبون كيف يمســـكونه بمكر ليقتلوه المسييييء    

 .شغب في الشعب
  

 طرح الساعة الحادية عشرة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة: "  الطرح
لنت كحدك ليلا المدلر العال  كصشاذر األ ءا  فجإ  و  جمءعلاخ كاألزمنة كالسنمن ك إ 

القول عالنءة من فمن اإلللي  األكقات كاألجءال الماضءة لنت العال  للاخ اسمعوا مخ صنا 
هبخا قاذال : من لجإ ذل  الموم كت   الساعة الاي الأتي فملا الن اإلنسا خ منن لءق لحد 
من ساذر اللدر كال المالذ ة الع ملماخ كااللن لالضا  ال الع ملما اآلب فق  العارا كبإ 

كشاة     ئخ فاسلركا  إ حمن كص وا فذن   لسا  تع مو  ماى البو  الوقتخ لًال الأتي
 عءجد   نءاما خ فاحارزكا كاحلظوا ذكات   ل ي تخ صوا من اللخال المنصوبة  

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي لسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 

 رجوع للفهرس  صبـــاح يـــوم الثالثـــــاء 

 محور القراءات هو حث اليهود على اإليمان به و اّل فهناك ويالت:
 حرما  من الم  وت كموتل  في  طاالاه  باكر:  (1
  راب  ءب ل خ كسمخ ر هللا لل   إ ما فع و  ضد لنجءاذل   الثالثة: (2
 البونوا في و مة   السادسة: (3
  راب لكر  ء  رمزا  لنلاالة العال    ن  التاسعة: (4
ــر: (5 نصيييييمجل  في الظ مة الخارجءة كمبانل  ع ى الءسيييييار مي الجدا   كال اللوتنا ل  هخا موجن   ن  الحادية عشـ

 لنا نحن لالضا  مذا ل  نس   في لر المسء  
 رجوع للفهرس  الثالثاء من البصخة المقدسة  من يوم الساعة األولى )باكر(

 
 النبوات:

 ( 9-1:19)خر
 9 - 1:   19خر  "
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في الشهر الثالث بعد خروج بني اسرائيل من ارض مصر في ذلك اليوم   -1 
 جاءوا الى برية سيناء. 

ارتحلوا من رفيديم و جاءوا الى برية سيناء فنزلوا في البرية هناك نزل   -2 
 اسرائيل مقابل الجبل.

و اما موسى فصعد الى هللا فناداه الرب من الجبل قائال هكذا تقول لبيت   -3 
 يعقوب و تخبر بني اسرائيل.

ت  انتم رايتم ما صنعت بالمصريين و انا حملتكم على اجنحة النسور و جئ -4 
 بكم الي.

فاالن ان سمعتم لصوتي و حفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع   -5 
 الشعوب فان لي كل االرض.

و انتم تكونون لي مملكة كهنة و امة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها  -6 
 بني اسرائيل. 

فجاء موسى و دعا شيوخ الشعب و وضع قدامهم كل هذه الكلمات التي  -7 
 بها الرب.اوصاه 

فاجاب جميع الشعب معا و قالوا كل ما تكلم به الرب نفعل فرد موسى كالم   -8 
 الشعب الى الرب.

فقال الرب لموسـى ها انا ات اليك في ظالم السـحاب لكي يسـمع الشـعب حينما    -9 
 " اتكلم معك فيؤمنوا بك ايضا الى االبد و اخبر موسى الرب بكالم الشعب

واآلن إن كنتم تسـمعون  هللا يدعو )الملود كنحن( لسييماع صييوتن )موضييوع اإلنجمإ(   
 لصوتي وتحفظون عهدي، فإنكم تكونون لي شعباً 

 25:  24  - 2:  23اي "  ( 25:24- 2:23ي)ا
 23اي  

 اليوم ايضا شكواي تمرد ضربتي اثقل من تنهدي. -2 
 من يعطيني ان اجده فاتي الى كرسيه.  -3 
 احسن الدعوى امامه و امال فمي حججا. -4 
 فاعرف االقوال التي بها يجيبني و افهم ما يقوله لي. -5 
 ابكثرة قوة يخاصمني كال و لكنه كان ينتبه الي.  -6 
 هنالك كان يحاجه المستقيم و كنت انجو الى االبد من قاضي.  -7 
 هانذا اذهب شرقا فليس هو هناك و غربا فال اشعر به.  -8 
 شماال حيث عمله فال انظره يتعطف الجنوب فال اراه. -9 



 ( يـــوم الثـــالثاء)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

70 
 

 النه يعرف طريقي اذا جربني اخرج كالذهب.  -10 
 بخطواته استمسكت رجلي حفظت طريقه و لم احد.  -11 
 من وصية شفتيه لم ابرح اكثر من فريضتي ذخرت كالم فيه.   -12 
 اما هو فوحده فمن يرده و نفسه تشتهي فيفعل. -13 
 النه يتمم المفروض علي و كثير مثل هذه عنده.  -14 
 من اجل ذلك ارتاع قدامه اتامل فارتعب منه.   -15 
 الن هللا قد اضعف قلبي و القدير روعني.   -16 
 الني لم اقطع قبل الظالم و من وجهي لم يغط الدجى.   -17 

 24اي  
 تختبئ االزمنة من القدير ال يرى عارفوه يومه.  لماذا اذ لم -1 
 ينقلون التخوم يغتصبون قطيعا و يرعونه.  -2 
 يستاقون حمار اليتامى و يرتهنون ثور االرملة.  -3 
 يصدون الفقراء عن الطريق مساكين االرض يختبئون جميعا.  -4 
لهم خبز  ها هم كالفراء في القفر يخرجون الى عملهم يبكرون للطعام البادية -5 

 الوالدهم. 
 في الحقل يحصدون علفهم و يعللون كرم الشرير. -6 
 يبيتون عراة بال لبس و ليس لهم كسوة في البرد.  -7 
 يبتلون من مطر الجبال و لعدم الملجا يعتنقون الصخر. -8 
 يخطفون اليتيم عن الثدي و من المساكين يرتهنون. -9 
 لون حزما.عراة يذهبون بال لبس و جائعين يحم -10 
 يعصرون الزيت داخل اسوارهم يدوسون المعاصر و يعطشون.   -11 
 من الوجع اناس يئنون و نفس الجرحى تستغيث و هللا ال ينتبه الى الظلم.   -12 
اولئك يكونون بين المتمردين على النور ال يعرفون طرقه و ال يلبثون في   -13 

 سبله.
 الفقير و في الليل يكون كاللص. مع النور يقوم القاتل يقتل المسكين و  -14 
 و عين الزاني تالحظ العشاء يقول ال تراقبني عين فيجعل سترا على وجهه.   -15 
 ينقبون البيوت في الظالم في النهار يغلقون على انفسهم ال يعرفون النور.   -16 
 النه سواء عليهم الصباح و ظل الموت النهم يعلمون اهوال ظل الموت.   -17 
خفيف هو على وجه المياه ملعون نصيبهم في االرض ال يتوجه الى طريق  -18 

 الكروم. 



 ( يـــوم الثـــالثاء)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

71 
 

 القحط و القيظ يذهبان بمياه الثلج كذا الهاوية بالذين اخطاوا.  -19 
 كسر االثيم كشجرة.تنساه الرحم يستحليه الدود ال يذكر بعد و ين  -20 
 يسيء الى العاقر التي لم تلد و ال يحسن الى االرملة.  -21 
 يمسك االعزاء بقوته يقوم فال يامن احد بحياته.   -22 
 يعطيه طمانينة فيتوكل و لكن عيناه على طرقهم.  -23 
يترفعون قليال ثم ال يكونون و يحطون كالكل يجمعون و كراس السنبلة    -24 

 يقطعون.
 " و ان لم يكن كذا فمن يكذبني و يجعل كالمي ال شيئا -25 

ــلمهم  هنا نرى عقوبة األ يييييييييرار الخين حادكا عن كصييييييييياالا هللا  فلما علم بأعمالهم أســــ
 .للظلمة.. فليكن نصيبهم ملعونًا على األرض.. وينسحق كل ظالم

 8 -  1:  4هو "  ( 8-1:4)هو
اسمعوا قول الرب يا بني اسرائيل ان للرب محاكمة مع سكان االرض النه ال   -1 

 امانة و ال احسان و ال معرفة هللا في االرض. 
 لعن و كذب و قتل و سرقة و فسق يعتنفون و دماء تلحق دماء. -2 
لذلك تنوح االرض و يذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية و طيور  -3 

 لبحر ايضا تنتزع. السماء و اسماك ا
 و لكن ال يحاكم احد و ال يعاتب احد و شعبك كمن يخاصم كاهنا.  -4 
 فتتعثر في النهار و يتعثر ايضا النبي معك في الليل و انا اخرب امك.  -5 
قد هلك شعبي من عدم المعرفة النك انت رفضت المعرفة ارفضك انا حتى ال   -6 

 تكهن لي و النك نسيت شريعة الهك انسى انا ايضا بنيك.
 على حسبما كثروا هكذا اخطاوا الي فابدل كرامتهم بهوان. -7 
 " ياكلون خطية شعبي و الى اثمهم يحملون نفوسهم -8 

 رب محاكمة مع سكان األرض.. لذلك تنوح األرض..فإن للنرى هنا عقوبة األ رار  
  

 عظة ألبينا
أنبا شنوده رئيس   

 المتوحدين

 + عظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين: " 
لنا ل جر   كأمرينخ ل   إ الخين فرح لل  في السما  ألجإ توبال  ع ى األرض  

كلما الخين ل  اللرح لل  في السما  ألجإ  سوا ال يرك  حزنا  كال للما  في ذل  المبا  
االرتداد من توبال  ع ى األرض فسوا ال يرك  فرحا  كال كال نءاحا  في ذل   

الموضيخ أل  الخين سءصنعو  فرحل  ع ى األرض سوا ال يرك  فرحا  كال نءاحا   
من اآل خ لما سمعا  طوبى ل حزانى فذنل  ياعزك خ ك خل  اآل رك  الخين ال اللرحو  
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 ى األرضخ اللرحو  لالضا  في السمواتخ لما سمعا  الويإ ل   ليلا الضاحبو  اآل   ع
فذن   سالبو  كتحزنو خ للءق هخا هو الزما  الخل عءن ي لق الضعلا  القوةخ كالخل 
لءق كقوى القول لنا قوى عندما العطى ق لن ل قول المباوبخ ك قول النجي   مرك  ه  

  سءضعلو  لالضا  في ق وبل   ما القول ال ااب  الخين ضعلت لجساده  من   رة زناه
عن هؤال  هبخا منن ياحط  لنجاسة نلسنخ كلما المجاهدك  كدجاعة فقد قمإ عنل خ  

 لسرع كقوم ذات  صفءا    فاعال  ال كخزى  كقطي   مة الحي 
 "  ف نخا  …

 هي دعوة ل اوبة ك اّل فال نصم  في السما  
  

 المزمور:  
 ( 5،  2:   120مز )

يا رب تنجى نفسـي من الشـفاه الظالمة ومن اللسـان الغاش، ومع مبغضـي السـالم  "
 " كنت صاحب سالمة، وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني مجانًا الليلويا.

م ييارة لخجث الملود في حدي ل  مي المسييء   = يا رب تنجي نفسـي من الشـفاه الظالمة
م يييارة أل  المسيييء   ا  يدعو  =  مع مبغضــي الســالم كنت صــاحب ســالمة)اإلنجمإ(  

 الملود لإلالما  لمنما ه  القات ونن كيحاكلو  اإلالقاع كن 
  

 اإلنجيل:  
 ( 29- 21:8)يو

 29  - 21:  8يو "
ي خطيتكم حيث  قال لهم يسوع ايضا انا امضي و ستطلبونني و تموتون ف   -21 

 امضي انا ال تقدرون انتم ان تاتوا.
فقال اليهود العله يقتل نفسه حتى يقول حيث امضي انا ال تقدرون انتم ان   -22 

 تاتوا.
فقال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست   -23 

 من هذا العالم. 
نكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون  فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم ال   -24 

 في خطاياكم.
 فقالوا له من انت فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلمكم ايضا به.  -25 
ان لي اشياء كثيرة اتكلم و احكم بها من نحوكم لكن الذي ارسلني هو حق   -26 

 و انا ما سمعته منه فهذا اقوله للعالم. 
 و لم يفهموا انه كان يقول لهم عن االب.   -27 
فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن االنسان فحينئذ تفهمون اني انا هو و لست   -28 

 كما علمني ابي. افعل شيئا من نفسي بل اتكلم بهذا 
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ــلني هو معي و لم يتركني االب وحدي الني في كل حين افعل    -29  و الذي ارســـــ
 "  ما يرضيه

أنا أمضـــــي وســـــتطلبونني فال  من ال يؤمن الموت في  طاالا  محركما  من الم  وت   
 تجدونني وتموتون في خطاياكم.

  
 الثالثاء من البصخة المقدسة: من يوم  طرح باكر "  الطرح

كجا  مسراذمإ ملى ججإ رافازين من كعد ثالثة ل لر كهو في الجريةخ ك رج لنو 
مسراذمإ من مصر كججإ سمنا  ملى هخا المبا  فجا  موسى ككقف قدام هللا فنادا   
كت    معن قاذال : هخا ما تقولن لجمت العقوب كتخجر كن لنى مسراذمإخ من   قد رليا   
لعمالي ال  مرة الاي صنعالا لنا كالمصريمن ك ءف حم ا   لنا كقوتي العالءة  أن   
ع ى لجنحة النسورخ فاحلظوا ناموسي ككصاالال كلنصاوا ل المي كاصنعوا مرادتي  
فذنني ا ارت   من لمن جمءي األم  أل  لي األرض   لا كاللحر معا خ لاصمركا لي  

جا  موسى كل جر الدع  كجمءي هخا ال الم الخل مم  ة ك علا  مخاارا  كلمة مطلرة  ف
قالن الربخ فصرل جمءي الدع  كصوت كاحد قاذ من  إ ما يرس  كن هللا نحن نحلظن 
فقام موسى ك جر العارا ل  الدع  سمي لكامركخ فعاد مسراذمإ كرجي العقوب ملى 

س ل    ف كحاد لنو مسراذمإ كصارت كصاالا   ال  ئ كلكامر  عادت كاط ة  ف خل  لر 
ملى لعدا  ملشضمن كاساعجدكا ل شربا  مرة ل رىخ كن ق رؤكسل  لمام األم  كصاركا 

 في فضءحة ك زل للدى 
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  الثالثاء من البصخة المقدسة  من يوم الثالثةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 20- 11:8)تث
 20  - 11:  8تث  "
احترز من ان تنسى الرب الهك و ال تحفظ وصاياه و احكامه و فرائضه التي   -11 

 انا اوصيك بها اليوم.
 لئال اذا اكلت و شبعت و بنيت بيوتا جيدة و سكنت. -12 
 و كثرت بقرك و غنمك و كثرت لك الفضة و الذهب و كثر كل ما لك.  -13 
ارض مصر من بيت يرتفع قلبك و تنسى الرب الهك الذي اخرجك من   -14 

 العبودية. 
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الذي سار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة و عقارب و   -15 
 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   -16 
 يحسن اليك في اخرتك. 

 قوتي و قدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة.  و لئال تقول في قلبك  -17 
بل اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوة الصطناع الثروة لكي يفي بعهده   -18 

 الذي اقسم به البائك كما في هذا اليوم. 
و ان نسيت الرب الهك و ذهبت وراء الهة اخرى و عبدتها و سجدت لها    -19 

 اشهد عليكم اليوم انكم تبيدون ال محالة. 
ــمعوا    -20  كالشــــعوب الذين يبيدهم الرب من امامكم كذلك تبيدون الجل انكم لم تســ

 "  لقول الرب الهكم
إلهك.. تهلكون  فإن أنت نســــيت الرب اللالك لمن ال السيييييييمي   )موضيييييييوع اإلنجمإ(   

 .هالكاً 
 يشوع بن شيراخ 

(1:2 -9) 
 9 -1:  2سيراخ "
يا بني ان اقبلت لخدمة الرب االله فاثبت على البر و التقوى و اعدد نفسك   -1 

 للتجربة.
 ارشد قلبك و احتمل امل اذنك و اقبل اقوال العقل و ال تعجل وقت النوائب.  -2 
 انتظر بصبر ما تنتظره من هللا الزمه و ال ترتدد لكي تزداد حياة في اواخرك.  -3 
 مهما نابك فاقبله و كن صابرا على صروف اتضاعك. -4 
فان الذهب يمحص في النار و المرضيين من الناس يمحصون في اتون   -5 

 االتضاع.
 امن به فينصرك قوم طرقك و امله احفظ مخافته و ابق عليها في شيخوختك. -6 
 ايها المتقون للرب انتظروا رحمته و ال تحيدوا لئال تسقطوا. -7 
 ايها المتقون للرب امنوا به فال يضيع اجركم.  -8 
 "  ها المتقون للرب املوا الخيرات و السرور االبدي و الرحمةاي -9 

يا إبني إن تقدمت لخدمة الرب الاجارب لءسييييييت عالمة غضيييييي  الرب لإ هي ل اأدي  
بـل أيهـا المتقون الرب كمن الحييدث ليين هييخا فع ءيين لال يءييأس  .  فهيئ نفســــــــــك للتجـارب

لإلالميييا  كل  نحءيييا في مذا  هي دعوة  .  إنتظروا رحمتــه. يــا خــائفي الرب إرجوا الخيرات
تقوى كسيييييييينحصييييييييإ ع ى الخمرات ع ى األرض كفي السييييييييما خ ك   جا ت تجارب فلي 

 ل امحءا 
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 2:  28  - 1:  27اي  " ( 2:28- 1:27)أي
 27اي  

 و عاد ايوب ينطق بمثله فقال.  -1 
 حي هو هللا الذي نزع حقي و القدير الذي امر نفسي. -2 
 انه ما دامت نسمتي في و نفخة هللا في انفي.  -3 
 لن تتكلم شفتاي اثما و ال يلفظ لساني بغش.  -4 
 حاشا لي ان ابرركم حتى اسلم الروح ال اعزل كمالي عني.  -5 
 تمسكت ببري و ال ارخيه قلبي ال يعير يوما من ايامي.  -6 
 ليكن عدوي كالشرير و معاندي كفاعل الشر. -7 
 النه ما هو رجاء الفاجر عندما يقطعه عندما يسلب هللا نفسه.  -8 
 افيسمع هللا صراخه اذا جاء عليه ضيق.  -9 
 ام يتلذذ بالقدير هل يدعو هللا في كل حين. -10 
 اني اعلمكم بيد هللا ال اكتم ما هو عند القدير. -11 
 قد رايتم فلماذا تتبطلون تبطال قائلين.ها انتم كلكم   -12 
هذا نصيب االنسان الشرير من عند هللا و ميراث العتاة الذي ينالونه من   -13 

 القدير.
 ان كثر بنوه فللسيف و ذريته ال تشبع خبزا. -14 
 بقيته تدفن بالموتان و ارامله ال تبكي.   -15 
 ان كنز فضة كالتراب و اعد مالبس كالطين. -16 
 فهو يعد و البار يلبسه و البريء يقسم الفضة.   -17 
 يبني بيته كالعث او كمظله صنعها الناطور.  -18 
 يضطجع غنيا و لكنه ال يضم يفتح عينيه و ال يكون.  -19 
 االهوال تدركه كالمياه ليال تختطفه الزوبعة.  -20 
 تحمله الشرقية فيذهب و تجرفه من مكانه.   -21 
 يشفق من يده يهرب هربا.يلقي هللا عليه و ال    -22 
 يصفقون عليه بايديهم و يصفرون عليه من مكانه.  -23 

 28اي  
 النه يوجد للفضة معدن و موضع للذهب حيث يمحصونه.  -1 
 "  الحديد يستخرج من التراب و الحجر يسكب نحاسا -2 

 عن  راب األ رار
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 14 - 9:   19مل  1" ( 14-9:19مل 1)
و دخل هناك المغارة و بات فيها و كان كالم الرب اليه يقول ما لك ههنا يا   -9 

 ايليا. 
فقال قد غرت غيرة للرب اله الجنود الن بني اسرائيل قد تركوا عهدك و    -10 

نقضوا مذابحك و قتلوا انبياءك بالسيف فبقيت انا وحدي و هم يطلبون نفسي  
 لياخذوها.

بل امام الرب و اذا بالرب عابر و ريح عظيمة و فقال اخرج و قف على الج  -11 
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    -12 

 خفيف. 
بردائه و خرج و وقف في باب المغارة و اذا  فلما سمع ايليا لف وجهه  -13 

 بصوت اليه يقول ما لك ههنا يا ايليا. 
فقال غرت غيرة للرب اله الجنود الن بني اســــرائيل قد تركوا عهدك و نقضــــوا    -14 

 "  مذابحك و قتلوا انبياءك بالسيف فبقيت انا وحدي و هم يطلبون نفسي لياخذوها
هنيييا عاييياب رقمي من هللا إلي ءيييا ع ى هركبييين مذ ط جوا قا ييين  كالرب لن السيييييييييييييي   لنجءيييا    

 نجءا  ع مل  ل  العرفوا طريي الرب لر رار  فالخراب هو لر رار  كاأل
  

 المزمور:  
(154:119،155 ) 

أحكم حكمي ونجيني من أجــل كالمــك فــأحيــا، بعيــد الخالص من الخطــاة ألنهم لم "  
 " يطلبوا حقوقك الليلويا.

بعيد الخالص من  ل سييييا  اللار لمنجءن هللا من مصييييمر األ ييييرار  =  أحكم حكمي ونجني
 األ رار   راب اللءبإ )موضي اإلنجمإ( هالك =  الخطاة

  
 اإلنجيل:  

 ( 2:24-27:23)مت
 2:   24 -  37:  23مت " 

 23مت  
يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها كم مرة اردت   -37 

 ان اجمع اوالدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و لم تريدوا.
 هوذا بيتكم يترك لكم خرابا.   -38 
 الني اقول لكم انكم ال ترونني من االن حتى تقولوا مبارك االتي باسم الرب.  -39 

 24 مت 
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 ثم خرج يسوع و مضى من الهيكل فتقدم تالميذه لكي يروه ابنية الهيكل.  -1 
ــوع اما تنظرون جميع هذه الحق اقول لكم انه ال يترك ههنا حجر    -2  فقال لهم يســ

 "  على حجر ال ينقض
يا أورشـــــليم يا أورشـــــليم يا قاتلة   راب اللءبإ كسيييييييمخ ر لل  هللا  إ ما فع و  كأنجءاذن  

 .األنبياء .. هوذا أترك لكم بيتكم خراباً 
  

 طرح الساعة الثالثة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة: "  الطرح
ط  من مرة قال الرب لردت ل  لجمي لنء  الا لكر  ء   م إ الطاذر الخل الجمي فرا ن  
تحت جناحءن ف   تريدكا  هوذا لنا اترك ل   لما    راكا  قال الرب ملى االنقضا   ف ما 

سمي الاالممخ نجوة النجي كالمخ ا لرك  لنا  اللءبإ كالحجارة المبرمة كالمحرمات 
يارك هلنا حجر ع ى حجر مال كينقد  علالحقءقة صار هخا كعد فأجالل  قاذال  لنن ال  

لربعمن سنة من صعود مخ صنا  جا  الركم كهدموا المدينة ك ربوا اللءبإ ملى الموم  
ماذة كعدرك  ربوة رجال من الملود قا وا كحد السءف كحإ ع مل  غض  هللا كال عنة 

 غطت كجوهل    
 نا ل ي كآالمن الخ صنا )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  ع 

 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي لسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  الثالثاء من البصخة المقدسة  من يوم السادسةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 13-3:21)حز
 14 - 3:   21حز "
و قل الرض اسرائيل هكذا قال الرب هانذا عليك و استل سيفي من غمده   -3 

 فاقطع منك الصديق و الشرير. 
من حيث اني اقطع منك الصديق و الشرير فلذلك يخرج سيفي من غمده على  -4 

 كل بشر من الجنوب الى الشمال.
 فيعلم كل بشر اني انا الرب سللت سيفي من غمده ال يرجع ايضا. -5 
 اما انت يا ابن ادم فتنهد بانكسار الحقوين و بمرارة تنهد امام عيونهم.  -6 
لى م تتنهد انك تقول على الخبر النه جاء فيذوب كل و يكون اذا قالوا لك ع -7 

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. -8 
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 يا ابن ادم تنبا و قل هكذا قال الرب قل سيف سيف حدد و صقل ايضا.  -9 
ذبحا قد صقل لكي يبرق فهل نبتهج عصا ابني تزدري بكل   قد حدد ليذبح  -10 

 عود.
و قد اعطاه ليصقل لكي يمسك بالكف هذا السيف قد حدد و هو مصقول    -11 

 لكي يسلم ليد القاتل.
اصرخ و ولول يا ابن ادم النه يكون على شعبي و على كل رؤساء اسرائيل  -12 

 فخذك. اهوال بسبب السيف تكون على شعبي لذلك اصفق على
 النه امتحان و ماذا ان لم تكن ايضا العصا المزدرية يقول السيد الرب.  -13 
ــيف ثالثة هو ســـيف    -14  ــفق كفا على كف و ليعد السـ فتنبا انت يا ابن ادم و اصـ

 "  القتلى سيف القتل العظيم المحيق بهم
 السءف ضد األ رار 

 يشوع بن شيراخ 
(23:4-2:5 ) 

 2:  5  - 23:  4سيراخ " 
 4سيراخ  

 يا بني احرص على الزمان و احتفظ من الشر.  -23 
 و ال تستحي في امر نفسك.  -24 
 فان من الحياء ما يجلب الخطيئة و منه ما هو مجد و نعمة.   -25 
 ال تحاب الوجوه فذلك ضرر لنفسك.  -26 
 و ال تستحي حياء به هالكك.   -27 
 حكمتك اذا جمل ابداؤها.   ال تمتنع من الكالم في وقت الخالص و ال تكتم  -28 
 فانما تعرف الحكمة بالكالم و التاديب بنطق اللسان.   -29 
 ال تخالف الحق بل استحي من جهالتك.  -30 
 ال تستحي ان تعترف بخطاياك و ال تغالب مجرى النهر.  -31 
 و ال تتذلل للرجل االحمق و ال تحاب وجه المقتدر.  -32 
 ب االله يقاتل عنك.جاهد عن الحق الى الموت و الر  -33 
 ال تكن جافيا في لسانك و ال كسال متوانيا في اعمالك.   -34 
 ال تكن كاسد في بيتك و كمجنون بين اهلك.  -35 
 ال تكن يدك مبسوطة لالخذ مقبوضة عن العطاء.  -36 

 5سيراخ  
 ال تعتد باموالك و ال تقل لي بها كفاية.  -1 
 "  ال تتبع هواك و ال قوتك لتسير في شهوات قلبك -2 
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 شر.الزمان وتحفظ من ال إحرص على=تأملكصاالا لر رار حاى ال يل  وا  
 9 - 1:  1اش "  ( 9-1:1)إش

رؤيا اشعياء بن اموص التي راها على يهوذا و اورشليم في ايام عزيا و يوثام   -1 
 و احاز و حزقيا ملوك يهوذا.

اسمعي ايتها السماوات و اصغي ايتها االرض الن الرب يتكلم ربيت بنين و   -2 
 نشاتهم اما هم فعصوا علي.

عرف شعبي ال  الثور يعرف قانيه و الحمار معلف صاحبه اما اسرائيل فال ي -3 
 يفهم. 

ويل لالمة الخاطئة الشعب الثقيل االثم نسل فاعلي الشر اوالد مفسدين تركوا  -4 
 الرب استهانوا بقدوس اسرائيل ارتدوا الى وراء. 

 على م تضربون بعد تزدادون زيغانا كل الراس مريض و كل القلب سقيم. -5 
باط و ضربة طرية لم من اسفل القدم الى الراس ليس فيه صحة بل جرح و اح -6 

 تعصر و لم تعصب و لم تلين بالزيت.
بالدكم خربة مدنكم محرقة بالنار ارضكم تاكلها غرباء قدامكم و هي خربة   -7 

 كانقالب الغرباء.
 فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم كخيمة في مقثاة كمدينة محاصرة. -8 
 "  سدوم و شابهنا عمورةلوال ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل  -9 

  راب لر رار ل ن هناك كقءة 
  

 المزمور:  
(48:18،17 ) 

 منقذي من أعدائي الراجزين ومن الذين يقومون علي يرفعني )جملة( " 
ومن الرجل الظالم تنجيني، يخلصني من أعدائي األشداء ومن أيدي الذين يبغضونني  

 "   الليلويا.
م يييييييييييارة لمقاكمة الملود الديييييييييييديدة ل مسيييييييييييء خ كقولل  في  =  الراجزينمنقذي من أعدائي  

 اإلنجمإ ل مسء  "لنت تدلد كحدك لنلس "
  

 اإلنجيل:  
 ( 20- 12:8)يو

 20  - 12:  8يو  "
ثم كلمهم يسوع ايضا قائال انا هو نور العالم من يتبعني فال يمشي في    -12 

 الظلمة بل يكون له نور الحياة.
 فقال له الفريسيون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا.  -13 
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اجاب يسوع و قال لهم و ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق الني اعلم من  -14 
 تم فال تعلمون من اين اتي و ال الى اين اذهب.اين اتيت و الى اين اذهب و اما ان

 انتم حسب الجسد تدينون اما انا فلست ادين احدا. -15 
و ان كنت انا ادين فدينونتي حق الني لست وحدي بل انا و االب الذي   -16 

 ارسلني. 
 و ايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق.  -17 
 ب الذي ارسلني.انا هو الشاهد لنفسي و يشهد لي اال -18 
فقالوا له اين هو ابوك اجاب يسوع لستم تعرفونني انا و ال ابي لو عرفتموني    -19 

 لعرفتم ابي ايضا. 
هذا الكالم قاله يسـوع في الخزانة و هو يعلم في الهيكل و لم يمسـكه احد الن    -20 

 "  ساعته لم تكن قد جاءت بعد
ــى في الظلمة فشمر المؤمن مصيييييمر  الظ مة  = أنا هو نور العالم، ومن يتبعني ال يمشـ

 .أنت وحدك تشهد لنفسككالح  مقاكمة الملود ل مسء  
  

 طرح الساعة السادسة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة:  "  الطرح
اإللن الحقءقي الخل لتى ملى العال  القول كقولن الحي من فمن غمر ال اذب: منني لنا  
نور العال  كمن يالعني لن المدى في الظالم  لإ الجد نور الحءاة يلدالن ملى طريي  

الحي  لنت هو كالحي نور اآلب كالدخا الخل من جوهر   الخل مجد  الدرق ل معا   
جخلنا معا  نحن معدر الدعوب الشريلة ملى  عظء  ع ى المسبونة في آ ر الدهور 

معرفة الحي كاسمن  كلضا  ع منا لنور الهوتن نحن الج وس في الظ مة كوالل 
الموت  فأما الملود المخاللو  الخين ه   واصن للقاه  في و مة الجحء  ملى األلد  

القدكس  ألنل  رفضوا لقوالن كل  القج و  كحبموا ع ءن كحب  الموت  ف نعظ  نحن اسمن 
 كنمجد  كشمر فاور   

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 
 رجوع للفهرس  الثالثاء من البصخة المقدسة  من يوم التاسعةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 6:9- 5:6)تك
 6:  9  - 5:  6تك " 

 6تك  
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و راى الرب ان شر االنسان قد كثر في االرض و ان كل تصور افكار قلبه   -5 
 انما هو شرير كل يوم. 

 فحزن الرب انه عمل االنسان في االرض و تاسف في قلبه.  -6 
فقال الرب امحو عن وجه االرض االنسان الذي خلقته االنسان مع بهائم و   -7 

 دبابات و طيور السماء الني حزنت اني عملتهم. 
 و اما نوح فوجد نعمة في عيني الرب.  -8 
 هذه مواليد نوح كان نوح رجال بارا كامال في اجياله و سار نوح مع هللا. -9 
 حاما و يافث. و ولد نوح ثالثة بنين ساما و   -10 
 و فسدت االرض امام هللا و امتالت االرض ظلما.   -11 
و راى هللا االرض فاذا هي قد فسدت اذ كان كل بشر قد افسد طريقه على   -12 

 االرض.
فقال هللا لنوح نهاية كل بشر قد اتت امامي الن االرض امتالت ظلما منهم    -13 

 فها انا مهلكهم مع االرض. 
اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساكن و تطليه من داخل و   -14 

 من خارج بالقار. 
و هكذا تصنعه ثالث مئة ذراع يكون طول الفلك و خمسين ذراعا عرضه و    -15 

 ذراعا ارتفاعه. ثالثين 
و تصنع كوا للفلك و تكمله الى حد ذراع من فوق و تضع باب الفلك في    -16 

 جانبه مساكن سفلية و متوسطة و علوية تجعله. 
فها انا ات بطوفان الماء على االرض الهلك كل جسد فيه روح حياة من    -17 

 تحت السماء كل ما في االرض يموت. 
الفلك انت و بنوك و امراتك و نساء بنيك  و لكن اقيم عهدي معك فتدخل   -18 

 معك.
و من كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل الى الفلك الستبقائها   -19 

 معك تكون ذكرا و انثى. 
من الطيور كاجناسها و من البهائم كاجناسها و من كل دبابات االرض    -20 

 كاجناسها اثنين من كل تدخل اليك الستبقائها. 
لنفسك من كل طعام يؤكل و اجمعه عندك فيكون لك و لها  و انت فخذ  -21 

 طعاما.
 ففعل نوح حسب كل ما امره به هللا هكذا فعل.   -22 
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 7تك  
و قال الرب لنوح ادخل انت و جميع بيتك الى الفلك الني اياك رايت بارا لدي  -1 

 في هذا الجيل. 
ثى و من البهائم  من جميع البهائم الطاهرة تاخذ معك سبعة سبعة ذكرا و ان -2 

 التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا و انثى.
و من طيور السماء ايضا سبعة سبعة ذكرا و انثى الستبقاء نسل على وجه  -3 

 كل االرض. 
الني بعد سبعة ايام ايضا امطر على االرض اربعين يوما و اربعين ليلة و   -4 

 امحو عن وجه االرض كل قائم عملته. 
 ا امره به الرب.ففعل نوح حسب كل م  -5 
 و لما كان نوح ابن ست مئة سنة صار طوفان الماء على االرض. -6 
 فدخل نوح و بنوه و امراته و نساء بنيه معه الى الفلك من وجه مياه الطوفان. -7 
و من البهائم الطاهرة و البهائم التي ليست بطاهرة و من الطيور و كل ما  -8 

 يدب على االرض.
 ان الى نوح الى الفلك ذكرا و انثى كما امر هللا نوحا.دخل اثنان اثن -9 
 و حدث بعد السبعة االيام ان مياه الطوفان صارت على االرض.  -10 
في سنة ست مئة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من   -11 

 الشهر في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم و انفتحت طاقات السماء. 
 و كان المطر على االرض اربعين يوما و اربعين ليلة.  -12 
في ذلك اليوم عينه دخل نوح و سام و حام و يافث بنو نوح و امراة نوح و   -13 

 ثالث نساء بنيه معهم الى الفلك. 
هم و كل الوحوش كاجناسها و كل البهائم كاجناسها و كل الدبابات التي   -14 

 طيور كاجناسها كل عصفور كل ذي جناح. تدب على االرض كاجناسها و كل ال
 و دخلت الى نوح الى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة.   -15 
و الداخالت دخلت ذكرا و انثى من كل ذي جسد كما امره هللا و اغلق الرب   -16 

 عليه.
و كان الطوفان اربعين يوما على االرض و تكاثرت المياه و رفعت الفلك   -17 

 فارتفع عن االرض.
و تعاظمت المياه و تكاثرت جدا على االرض فكان الفلك يسير على وجه   -18 

 المياه.
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و تعاظمت المياه كثيرا جدا على االرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي    -19 
 تحت كل السماء.

 مس عشرة ذراعا في االرتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال.خ  -20 
فمات كل ذي جسد كان يدب على االرض من الطيور و البهائم و الوحوش   -21 

 و كل الزحافات التي كانت تزحف على االرض و جميع الناس. 
 كل ما في انفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات. -22 
ان على وجه االرض الناس و البهائم و الدبابات و طيور فمحا هللا كل قائم ك  -23 

 السماء فانمحت من االرض و تبقى نوح و الذين معه في الفلك فقط.
 و تعاظمت المياه على االرض مئة و خمسين يوما.   -24 

 8تك  
ثم ذكر هللا نوحا و كل الوحوش و كل البهائم التي معه في الفلك و اجاز هللا  -1 

 ريحا على االرض فهدات المياه.
 و انسدت ينابيع الغمر و طاقات السماء فامتنع المطر من السماء. -2 
و رجعت المياه عن االرض رجوعا متواليا و بعد مئة و خمسين يوما نقصت  -3 

 المياه.
ر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال و استق  -4 

 اراراط. 
و كانت المياه تنقص نقصا متواليا الى الشهر العاشر و في العاشر في اول   -5 

 الشهر ظهرت رؤوس الجبال.
 و حدث من بعد اربعين يوما ان نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها.  -6 
 خرج مترددا حتى نشفت المياه عن االرض.و ارسل الغراب ف -7 
 ثم ارسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه االرض. -8 
فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت اليه الى الفلك الن مياها كانت على وجه   -9 

 كل االرض فمد يده و اخذها و ادخلها عنده الى الفلك. 
 اد فارسل الحمامة من الفلك.فلبث ايضا سبعة ايام اخر و ع  -10 
فاتت اليه الحمامة عند المساء و اذا ورقة زيتون خضراء في فمها فعلم نوح    -11 

 ان المياه قد قلت عن االرض.
 فلبث ايضا سبعة ايام اخر و ارسل الحمامة فلم تعد ترجع اليه ايضا.  -12 



 ( يـــوم الثـــالثاء)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

84 
 

الشهر ان   و كان في السنة الواحدة و الست مئة في الشهر االول في اول  -13 
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.  -14 
 و كلم هللا نوحا قائال.  -15 
 اخرج من الفلك انت و امراتك و بنوك و نساء بنيك معك.  -16 
و كل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد الطيور و البهائم و كل الدبابات   -17 

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.   -18 
كل الحيوانات كل الدبابات و كل الطيور كل ما يدب على االرض كانواعها  و  -19 

 خرجت من الفلك. 
و بنى نوح مذبحا للرب و اخذ من كل البهائم الطاهرة و من كل الطيور   -20 

 الطاهرة و اصعد محرقات على المذبح. 
من فتنسم الرب رائحة الرضا و قال الرب في قلبه ال اعود العن االرض ايضا   -21 

اجل االنسان الن تصور قلب االنسان شرير منذ حداثته و ال اعود ايضا اميت كل 
 حي كما فعلت. 

مدة كل ايام االرض زرع و حصاد و برد و حر و صيف و شتاء و نهار و   -22 
 ليل ال تزال. 

 9تك  
 و بارك هللا نوحا و بنيه و قال لهم اثمروا و اكثروا و امالوا االرض.  -1 
شيتكم و رهبتكم على كل حيوانات االرض و كل طيور السماء مع كل و لتكن خ -2 

 ما يدب على االرض و كل اسماك البحر قد دفعت الى ايديكم.
 كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب االخضر دفعت اليكم الجميع. -3 
 غير ان لحما بحياته دمه ال تاكلوه. -4 
حيوان اطلبه و من يد االنسان اطلب و اطلب انا دمكم النفسكم فقط من يد كل  -5 

 نفس االنسان من يد االنسان اخيه.
 "  سافك دم االنسان باالنسان يسفك دمه الن هللا على صورته عمل االنسان -6 

 الطوفا  يل   األ رار )م ارة لنلاالة العال ( كل ن هناك كقءة تخ ا 
 11 - 1:  9ام  " (11-1:9)أم
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 الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعة.  -1 
 ذبحت ذبحها مزجت خمرها ايضا رتبت مائدتها.  -2 
 ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينة. -3 
 من هو جاهل فليمل الى هنا و الناقص الفهم قالت له. -4 
 هلموا كلوا من طعامي و اشربوا من الخمر التي مزجتها. -5 
 جهاالت فتحيوا و سيروا في طريق الفهم. اتركوا ال -6 
 من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا و من ينذر شريرا يكسب عيبا.  -7 
 ال توبخ مستهزئا لئال يبغضك وبخ حكيما فيحبك. -8 
 اعط حكيما فيكون اوفر حكمة علم صديقا فيزداد علما. -9 
 بدء الحكمة مخافة الرب و معرفة القدوس فهم.  -10 
 "  النه بي تكثر ايامك و تزداد لك سنو حياة -11 

فمن الخيياا الرب هو حبء   =  أتركوا عنكم الجهـل لتحيوا.. رأس الحكمـة مخـافـة الرب
 الحءا طويال  

 31  - 9:  40اش "  ( 31- 9:40)إش
على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة اورشليم  -9 

 ارفعي ال تخافي قولي لمدن يهوذا هوذا الهك.
هوذا السيد الرب بقوة ياتي و ذراعه تحكم له هوذا اجرته معه و عملته    -10 

 قدامه. 
كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحمالن و في حضنه يحملها و يقود   -11 
 مرضعات.ال
من كال بكفه المياه و قاس السماوات بالشبر و كال بالكيل تراب االرض و    -12 

 وزن الجبال بالقبان و االكام بالميزان.
 من قاس روح الرب و من مشيره يعلمه.   -13 
من استشاره فافهمه و علمه في طريق الحق و علمه معرفة و عرفه سبيل   -14 

 الفهم.
 هوذا االمم كنقطة من دلو و كغبار الميزان تحسب هوذا الجزائر يرفعها كدقة.   -15 
 و لبنان ليس كافيا لاليقاد و حيوانه ليس كافيا لمحرقة.  -16 
 حسب عنده.كل االمم كال شيء قدامه من العدم و الباطل ت -17 
 فبمن تشبهون هللا و اي شبه تعادلون به.   -18 
 الصنم يسبكه الصانع و الصائغ يغشيه بذهب و يصوغ سالسل فضة.  -19 
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الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا ال يسوس يطلب له صانعا ماهرا لينصب   -20 
 صنما ال يتزعزع. 

وا من اساسات اال تعلمون اال تسمعون الم تخبروا من البداءة الم تفهم -21 
 االرض.

الجالس على كرة االرض و سكانها كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادق و  -22 
 يبسطها كخيمة للسكن.

 الذي يجعل العظماء ال شيء و يصير قضاة االرض كالباطل.  -23 
لم يغرسوا بل لم يزرعوا و لم يتاصل في االرض ساقهم فنفخ ايضا عليهم   -24 

 عصف يحملهم. فجفوا و العاصف كال
 فبمن تشبهونني فاساويه يقول القدوس.   -25 
ارفعوا الى العالء عيونكم و انظروا من خلق هذه من الذي يخرج بعدد جندها  -26 

 يدعو كلها باسماء لكثرة القوة و كونه شديد القدرة ال يفقد احد.
فات لماذا تقول يا يعقوب و تتكلم يا اسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب و   -27 

 حقي الهي. 
اما عرفت ام لم تسمع اله الدهر الرب خالق اطراف االرض ال يكل و ال يعيا  -28 

 ليس عن فهمه فحص. 
 يعطي المعيي قدرة و لعديم القوة يكثر شدة.   -29 
 الغلمان يعيون و يتعبون و الفتيان يتعثرون تعثرا. -30 
و اما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة كالنســـــــور يركضـــــــون و ال    -31 

 "  يتعبون يمشون و ال يعيون 
الجمي األلرار   =  كراٍع يرعى قطيعهالمسييييء  آت  في مجمًن ال اني  =  هوذا ربكم آٍت بقوة
ــرائيل إن طريقي خفيت عن هللا   هو القدير=  من كال الـماء بـيده =  لماذا تتكلم يا إســـــــ

 فاحا الق وب كال  ي  ل إ كدر ف ءف ياصورك  لنن ال يراه  هللا 
 15 - 9:  7دا "  (15-9:7)دا 

كنت ارى انه وضعت عروش و جلس القديم االيام لباسه ابيض كالثلج و شعر  -9 
 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   -10 
 قدامه فجلس الدين و فتحت االسفار.

لكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن كنت كنت انظر حينئذ من اجل صوت ا -11 
 ارى الى ان قتل الحيوان و هلك جسمه و دفع لوقيد النار.
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اما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم و لكن اعطوا طول حياة الى زمان و  -12 
 وقت. 

كنت ارى في رؤى الليل و اذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى و جاء  -13 
 ام فقربوه قدامه.الى القديم االي

فاعطي سلطانا و مجدا و ملكوتا لتتعبد له كل الشعوب و االمم و االلسنة    -14 
 سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول و ملكوته ما ال ينقرض.

 "  اما انا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي و افزعتني رؤى راسي -15 
 .األسفارفجلس الديان وفتحت نرى هنا منظر الدينونة  

 12 - 1:  8ام  " (12-1:8)أم
 العل الحكمة ال تنادي و الفهم اال يعطي صوته.  -1 
 عند رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك تقف.  -2 
 بجانب االبواب عند ثغر المدينة عند مدخل االبواب تصرح. -3 
 لكم ايها الناس انادي و صوتي الى بني ادم.  -4 
 ايها الحمقى تعلموا ذكاء و يا جهال تعلموا فهما.  -5 
 اسمعوا فاني اتكلم بامور شريفة و افتتاح شفتي استقامة.  -6 
 الن حنكي يلهج بالصدق و مكرهة شفتي الكذب. -7 
 كل كلمات فمي بالحق ليس فيها عوج و ال التواء. -8 
 واضحة لدى الفهيم و مستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة.كلها  -9 
 خذوا تاديبي ال الفضة و المعرفة اكثر من الذهب المختار. -10 
 الن الحكمة خير من الاللئ و كل الجواهر ال تساويها.  -11 
 "  انا الحكمة اسكن الذكاء و اجد معرفة التدابير -12 

 مادام هناك دينونة ف نس   كالحبمة )كالحبمة موضوع هخا اللصإ(
  

عظة ألبينا القديس 
األنبا شنوده رئيس 

 المتوحدين

 + عظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين: " 
نعمإ عءن لعمال الرب  تخ ركا ل  الموت ف نصييييييييني مرادة هللا الال وتى مادام لنا كقت ل   

ال ياأ ر كمصيييييمرنا ل  نارك العال   لين جمءي الخين  انوا قج نا هوذا   ل  اآل  يرقدك  
في القجور  ف نصيييييييييني ت مي لنعمة هللا الاي لعطاها لنا كع منا نحن ك إ المسيييييييييءحممن ل  

حن عجمد   هو الراعي  ناديلن لءسيوع المسيء  النور الحقءقي ألننا نحن كدير  هو السيمد كن
كنحن غن  تحت يد  هو مولود من اآلب كل ن نحن   ءقان نور من نور مات عنا نحن  
الخطاة كسييييي   ذاتن عنا ع ى  ديييييلة الصييييي م  لمنع  لنا كم  وتن  ما  ا  العجمد م ازممن  
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ل  الموتوا عن سييمده  لما السييمد فقد اسييالا  كالخزل كمات عن عجمد   ي حسييلما مات 
  معيين ك مييا هو حي فل  لالضيييييييييييييييا  الحمو   ف نخا  موعظيية للمنييا القييدالق هو ه  الموتو 

العظء  األنلا  ييينود  رذءق الماوحدين الخل لنار عقولنا كعمو  ق وبنا كاسييي  اآلب كااللن  
 "  كالركح القدس اإللن الواحد آممن

  
 المزمور:  

(1:25،2 ) 
 )جملة(  األبدإليك يا رب رفعت نفسي إلهي عليك توكلت فال تخزني إلى " 

 " وال تضحك بي أعدائي ليخز الذين يصنعون اإلثم باطاًل الليلويا
ــي يوم الدينونة مرع خ كلءق لنا سيييييوى هللا ن جأ ملءن كنصيييييرل  =  إليك يا رب رفعت نفسـ

 فال البو  نصمجنا مي األ رار 
  

 اإلنجيل:  
 ( 35- 3:24)مت

 35  - 3:  24مت  "
و فيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم اليه التالميذ على انفراد قائلين قل  -3 

 لنا متى يكون هذا و ما هي عالمة مجيئك و انقضاء الدهر. 
 فاجاب يسوع و قال لهم انظروا ال يضلكم احد.  -4 
 فان كثيرين سياتون باسمي قائلين انا هو المسيح و يضلون كثيرين.  -5 
و سوف تسمعون بحروب و اخبار حروب انظروا ال ترتاعوا النه ال بد ان  -6 

 تكون هذه كلها و لكن ليس المنتهى بعد. 
النه تقوم امة على امة و مملكة على مملكة و تكون مجاعات و اوبئة و   -7 

 زالزل في اماكن.
 و لكن هذه كلها مبتدا االوجاع.  -8 
ونكم و تكونون مبغضين من جميع االمم  حينئذ يسلمونكم الى ضيق و يقتل -9 

 الجل اسمي. 
 و حينئذ يعثر كثيرون و يسلمون بعضهم بعضا و يبغضون بعضهم بعضا.  -10 
 و يقوم انبياء كذبة كثيرون و يضلون كثيرين.   -11 
 و لكثرة االثم تبرد محبة الكثيرين.   -12 
 و لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص.  -13 
و يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع االمم ثم ياتي   -14 

 المنتهى. 
فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان    -15 

 المقدس ليفهم القارئ. 
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 الجبال.  فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى  -16 
 و الذي على السطح فال ينزل لياخذ من بيته شيئا.  -17 
 و الذي في الحقل فال يرجع الى ورائه لياخذ ثيابه.   -18 
 و ويل للحبالى و المرضعات في تلك االيام.  -19 
 و صلوا لكي ال يكون هربكم في شتاء و ال في سبت.  -20 
بتداء العالم الى االن و لن النه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ا  -21 

 يكون.
و لو لم تقصر تلك االيام لم يخلص جسد و لكن الجل المختارين تقصر تلك   -22 

 االيام.
 حينئذ ان قال لكم احد هوذا المسيح هنا او هناك فال تصدقوا.  -23 
النه سيقوم مسحاء كذبة و انبياء كذبة و يعطون ايات عظيمة و عجائب    -24 

 مكن المختارين ايضا. حتى يضلوا لو ا
 ها انا قد سبقت و اخبرتكم.   -25 
 فان قالوا لكم ها هو في البرية فال تخرجوا ها هو في المخادع فال تصدقوا.   -26 
النه كما ان البرق يخرج من المشارق و يظهر الى المغارب هكذا يكون   -27 

 ايضا مجيء ابن االنسان. 
 لنسور.النه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع ا  -28 
و للوقت بعد ضيق تلك االيام تظلم الشمس و القمر ال يعطي ضوءه و    -29 

 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. 
فيرسل مالئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من االربع الرياح من   -31 

 اقصاء السماوات الى اقصائها.
فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصا و اخرجت اوراقها    -32 

 تعلمون ان الصيف قريب. 
 هكذا انتم ايضا متى رايتم هذا كله فاعلموا انه قريب على االبواب.  -33 
 الحق اقول لكم ال يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. -34 
 "  السماء و االرض تزوالن و لكن كالمي ال يزول -35 

 عن  راب لكر  ء  رمزا  لنلاالة العال  
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   طرح الساعة التاسعة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة: " الطرح
الزياو خ لننظر السوع الناصرل الن  الا جمءي سبا  لكر  ء  تعالوا لنمضى ملى ججإ 

داكد   مة اآلب جالسا  هناك كتالممخ  محءطمن كن السألوننخ فأع مو  لكال  لنا  اللءبإ  
كحجارتن العظءمة ك مال زينانخ فأجاب مخ صنا ال  مر الرحمة مر د  إ لحد ياو إ 

ي  ئ ع ءنخ للدك  كمعرفة ي جت ق وبل  ع ى ما سوا البو خ لنظركا ال الض    لحد ف
مذا كقعا  في الاجارب فسوا تقوم لمة ع ى لمة كمم  ة ع ى مم  ة كت و  زالزل 

كموت في لماطن كت و  الدداذد كالضءقات ع ى األرضخ كاع موا منل  سوا القا ون    
 كاألم  يلشضون  خ هخا اللع ونن كب  من لجإ مسمى فاصجركا لنا  ل ي تخ صوا 

 عنا ل ي كآالمن الخ صنا )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل   
 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 
 رجوع للفهرس  الثالثاء من البصخة المقدسة  من يوم الحادية عشرالساعة 

 
 النبوات:

 ( 33-25:30)إش
 33 -  25:  30اش  "
و يكون على كل جبل عال و على كل اكمة مرتفعة سواق و مجاري مياه في    -25 

 يوم المقتلة العظيمة حينما تسقط االبراج. 
و يكون نور القمر كنور الشمس و نور الشمس يكون سبعة اضعاف كنور   -26 

 سبعة ايام في يوم يجبر الرب كسر شعبه و يشفي رض ضربه. 
يد غضبه مشتعل و الحريق عظيم شفتاه هوذا اسم الرب ياتي من بع  -27 

 ممتلئتان سخطا و لسانه كنار اكلة.
و نفخته كنهر غامر يبلغ الى الرقبة لغربلة االمم بغربال السوء و على فكوك   -28 

 الشعوب رسن مضل. 
تكون لكم اغنية كليلة تقديس عيد و فرح قلب كالسائر بالناي لياتي الى جبل   -29 

 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.
 النه من صوت الرب يرتاع اشور بالقضيب يضرب.  -31 
و يكون كل مرور عصا القضاء التي ينزلها الرب عليه بالدفوف و العيدان و   -32 

 بحروب ثائرة يحاربه. 
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الن تفتة مرتبة منذ االمس مهياة هي ايضــا للملك عميقة واســعة كومتها نار    -33 
 "  و حطب بكثرة نفخة الرب كنهر كبريت توقدها

هيخا عن  .  عـندـما يهـلك كثيرون.. ورجز ســـــــــخطـه ـيأـكل كـنارم يييييييييييييييارة لموم اليدينونية   
 .إذا ما جبر الرب كسر شعبهاأل رارخ لما األلرار القول عنل   

 4:  7  - 20:  6ام  " ( 4:7- 20:6)أم
 6ام  

 يا ابني احفظ وصايا ابيك و ال تترك شريعة امك.  -20 
 اربطها على قلبك دائما قلد بها عنقك.  -21 
 اذا ذهبت تهديك اذا نمت تحرسك و اذا استيقظت فهي تحدثك.  -22 
 الن الوصية مصباح و الشريعة نور و توبيخات االدب طريق الحياة.  -23 
 لحفظك من المراة الشريرة من ملق لسان االجنبية.  -24 
 ال تشتهين جمالها بقلبك و ال تاخذك بهدبها.  -25 
النه بسبب امراة زانية يفتقر المرء الى رغيف خبز و امراة رجل اخر تقتنص   -26 

 النفس الكريمة.
 اياخذ انسان نارا في حضنه و ال تحترق ثيابه.  -27 
 او يمشي انسان على الجمر و ال تكتوي رجاله. -28 
 هكذا من يدخل على امراة صاحبه كل من يمسها ال يكون بريئا.   -29 
 خفون بالسارق و لو سرق ليشبع نفسه و هو جوعان. ال يست  -30 
 ان وجد يرد سبعة اضعاف و يعطي كل قنية بيته.  -31 
 اما الزاني بامراة فعديم العقل المهلك نفسه هو يفعله. -32 
 ضربا و خزيا يجد و عاره ال يمحى. -33 
 الن الغيرة هي حمية الرجل فال يشفق في يوم االنتقام.   -34 
 الى فدية ما و ال يرضى و لو اكثرت الرشوة.ال ينظر   -35 

 7ام  
 يا ابني احفظ كالمي و اذخر وصاياي عندك. -1 
 احفظ وصاياي فتحيا و شريعتي كحدقة عينك. -2 
 اربطها على اصابعك اكتبها على لوح قلبك.  -3 
 " قل للحكمة انت اختي و ادع الفهم ذا قرابة -4 

كعن  . الفاسـق يقاسـي أحزاناً .. إلى رغيف خبز  بسـبب إمرأة زانية تفتقرعن األ ييرار   
  إحفظ وصاياي فتحيا. إدخر وصاياي عندكاأللرار  
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عظة ألبينا القديس 

 يوحنا ذهبي الفم 
 + عظة ألبينا القديس يوحنا ذهبي الفم بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. " 

تناكلنا من لسيييييييرار المسيييييييء   لريد ل  لذ ر   ليلا اإل وة كما لقولن ل   مرات عديدة كقت  
المقدسية  مذ رليا   في ترال عظء  كعدم مخافة تسياوج  النوح فذني لكبى لنلسيي كلقول  
في ف رى  للعإ هؤال  عارفو  لمن ه  قءام لك قوة هخا السيييييييييييير؟ كهبخا لغضيييييييييييي  كشمر  
مرادتي  ك ني  نت لريد ل  ل رج من كسيطب  من ضيءقة نلسيي ك ذا كبخت لحدا  من   ال 

لقولي لييإ ياييخمر ع ى  ييأنني قييد و مايين  الييا ل عجيي  العظء  م  الييخين الظ مون    البارث  
كيسيي جو  لماعا   ال تشضييجو  ع مل   شضييلب  ع ى لنا الخل لريد  الصييب   لنا  اذف  
كمرتعد حمن ع مت كعقاب هللا الخل الحإ كب  كسييج  تلاكن   للخا السيير العظء   للع    

اكلوا منن  هو الجسييييييييييييد المقدس الخل   ال  مة تع مو  من هو هخا الخل تريدك  ل  تان
كدمن الخل لخلن عن  الصييييييينا  هخا مذا تناكل لحد منن كشمر اسييييييياحقاق البو  لن عقوبة  
كمحقا   ما صيييييييييييار لملوذا الخل سييييييييييي   الرب …    ف نخا  موعظة للمنا القدالق العظء   

اللن كالركح القدس األنلا يوحنا ف  الخه  الخل لنار عقولنا كعمو  ق وبنا كاسيييييييي  اآلب كا
 " اإللن الواحد آممن 

 عن مصمر األ رار 
  

 المزمور:  
(6:45،1:41 ) 

كرســيك يا هللا إلى دهر الدهور، قضــيب االســتقامة هو قضــيب ملكك )جملة( طوبي   "
 " للذي يتفهم في أمر المسكين والفقير في اليوم السوء ينجيه الرب الليلويا

ال الم هنا   ن عن الدينونة  كالمسيييييء   دالا  في هخا . الدهوركرســـيك يا هللا إلى دهر  
ــتقامةالموم نقول لن في المزمور  رسيييييء  لل عر ييييي    ــيب اإلسـ هو الحب  كعدل  =  قضـ

 هخا نصم  الخراا )األلرار(= طوبى للذي يتفهم في أمر المسكين
  

 اإلنجيل:  
 ( 2:26-14:25)مت

 2:   26 -  14:  25مت " 
 25مت  

 و كانما انسان مسافر دعا عبيده و سلمهم امواله.  -14 
فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر    -15 

 طاقته و سافر للوقت. 
 فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بها فربح خمس وزنات اخر.   -16 
 و هكذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخريين.  -17 
 و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض و اخفى فضة سيده.   -18 
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 و بعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم.  -19 
فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس   -20 

 وزنات سلمتني هوذا خمس وزنات اخر ربحتها فوقها.
فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك   -21 

 على الكثير ادخل الى فرح سيدك.
يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتان  ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال  -22 

 اخريان ربحتهما فوقهما.
قال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك    -23 

 على الكثير ادخل الى فرح سيدك.
ثم جاء ايضا الذي اخذ الوزنة الواحدة و قال يا سيد عرفت انك انسان قاس   -24 

 جمع حيث لم تبذر. تحصد حيث لم تزرع و ت
 فخفت و مضيت و اخفيت وزنتك في االرض هوذا الذي لك.   -25 
فاجاب سيده و قال له ايها العبد الشرير و الكسالن عرفت اني احصد حيث   -26 

 لم ازرع و اجمع من حيث لم ابذر.
فكان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفة فعند مجيئي كنت اخذ الذي لي   -27 

 مع ربا. 
 ذوا منه الوزنة و اعطوها للذي له العشر وزنات.فخ  -28 
 الن كل من له يعطى فيزداد و من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه.   -29 
و العبد البطال اطرحوه الى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء و صرير    -30 

 االسنان.
ئذ و متى جاء ابن االنسان في مجده و جميع المالئكة القديسين معه فحين  -31 

 يجلس على كرسي مجده. 
و يجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي    -32 

 الخراف من الجداء. 
 فيقيم الخراف عن يمينه و الجداء عن اليسار.  -33 
ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم   -34 

 منذ تاسيس العالم.
 ني جعت فاطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فاويتموني. ال   -35 
 عريانا فكسيتموني مريضا فزرتموني محبوسا فاتيتم الي. -36 
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فيجيبه االبرار حينئذ قائلين يا رب متى رايناك جائعا فاطعمناك او عطشانا    -37 
 فسقيناك. 

 و متى رايناك غريبا فاويناك او عريانا فكسوناك.  -38 
 رايناك مريضا او محبوسا فاتينا اليك. و متى  -39 
فيجيب الملك و يقول لهم الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه باحد اخوتي    -40 

 هؤالء االصاغر فبي فعلتم. 
ثم يقول ايضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا مالعين الى النار االبدية    -41 

 المعدة البليس و مالئكته. 
 عطشت فلم تسقوني. الني جعت فلم تطعموني   -42 
 كنت غريبا فلم تاووني عريانا فلم تكسوني مريضا و محبوسا فلم تزوروني. -43 
حينئذ يجيبونه هم ايضا قائلين يا رب متى رايناك جائعا او عطشانا او غريبا  -44 

 او عريانا او مريضا او محبوسا و لم نخدمك. 
ه باحد هؤالء االصاغر فبي لم فيجيبهم قائال الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلو   -45 

 تفعلوا.
 فيمضي هؤالء الى عذاب ابدي و االبرار الى حياة ابدية.   -46 

 26مت  
 و لما اكمل يسوع هذه االقوال كلها قال لتالميذه. -1 
 " تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح و ابن االنسان يسلم ليصلب -2 

هنا نرى مصيييمر األلرار )الخراا( )كالجدا ( األ يييرار  فالخراا يد  و  ملى فرح السيييمد 
 كالجدا  الطرحو  في الظ مة الخارجءة 

  
 طرح الساعة الحادية عشرة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة:  "  الطرح

كحدك ل طأت ليلا الرب ضاك  ال إ فاغلر لي الا ربى ك للىخ كصنعت الدر ل  
كجسارة كت اس ت في لكامرك ليلا الربخ مذ جًت كقوة مجدك كيحء  ك  مالذ ا   
كتج ق لنت ليلا الدالا  العادل ع ى  رسي مم  ا  كتجامي ملء  جمءي األم  من  

ا  ك ماال  كب مة كاحدةخ األربي رياح زكاالا األرض كيلارقو  كعضل  من كعد الممن
كتقف الخراا عن الممنن كالجدا  عن السار خ عءلرح مع  الخين عن الممن  كاأللرار  
الخين صنعوا مرضات  المامسبو  كأكامرك كحلظوها كيصنعونلا جمءعلاخ الخين  
لطعموك في جوع  كسقوك لالضا  في عطد  كفى غربا  آككك في لموتل  كفى  

لسجن جا كا لزيارت  كفى مرض   دموكخ حمنًخ  عري  ساركك كعندما  نت في ا
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اللرحو  كأعمالل  الحسنة كيأ خك  لجره  دك  الجدا خ عءمضى األلرار ملى الحءاة  
الداذمة كالجدا  ملى العخابخ اسمعوا ليلا الجلال كافلموا ليلا الضالمن ل  الرحمة  

ف ما فرغ مخ صنا   تلاخر في الحب خ فاصنعوا الرحمة قجإ ل  تأتى ع ءب  دينونة الدالا  
من  المن ل جر الاالممخ لصفءاذن منن كعد يوممن البو  اللص  فاسمعوا الا ل وتي الخين  
اصطلمال خ م  الن اإلنسا  سءبمإ ع ءن المباوب في سلر األنجءا  ل ي البو   ركفا  
ل خك  كفصحا   امال  ملى  مال الدهور  علالحقءقة صرت ليلا المسء  مللنا حمال  لال 

 ن حءاة العال خ الخل هو حمإ هللا اآلب حامإ  طءة العال  كأسر  عم  ع
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي لسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
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 رجوع للفهرس  يـــوم األربعــــــاء 

 
 رجوع للفهرس  ليلة األربعاء

 
هخ  األناجمإ ياضييي  من منجمإ السييياعة الحادالة عدييير كهخ  نجد فملا ل  رؤسيييا  ال لنة كاللريسيييمو  قد موضيييوع  

لصيييييدركا لمرا  كأ  المسيييييبوا السيييييوع  ك ا  الملود ياسيييييا لو خ هإ الصيييييعد ل عمد  فل  يناظركنن لءقا و   كفي لناجمإ  
الرفد كال عنات  فشضيي  المخ ا مذا    السيياعة األكلى كال ال ة كالسييادسيية كالااسييعة نرى العقوبات ضييد هؤال  كهو

 ع ى األ رار هو موضوع هخ  األناجمإ كبالخات رؤسا  الملود 
 

 رجوع للفهرس  الساعة األولى من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة 

 
 النبوات:

 ( 22- 17:22)حز
 22 -  17:   22حز "
 و كان الي كالم الرب قائال.  -17 
يا ابن ادم قد صار لي بيت اسرائيل زغال كلهم نحاس و قصدير و حديد و    -18 

 رصاص في وسط كور صاروا زغل فضة. 
الجل ذلك هكذا قال السيد الرب من حيث انكم كلكم صرتم زغال فلذلك هانذا    -19 

 اجمعكم في وسط اورشليم.
و رصاص و قصدير الى وسط كور لنفخ النار جمع فضة و نحاس و حديد  -20 

 عليها لسبكها كذلك اجمعكم بغضبي و سخطي و اطرحكم و اسبككم.
 فاجمعكم و انفخ عليكم في نار غضبي فتسبكون في وسطها.  -21 
كما تســـبك الفضـــة في وســـط الكور كذلك تســـبكون في وســـطها فتعلمون اني انا   -22 

 "  الرب سكبت سخطي عليكم
هللا   قل  للرارا  )فضية( كه    طوا حءاتل  كديركره  )زغإ( لخل  سيءضيربل  الرب ضيربات 

  ديدة  جلت لنار سل  المعاد 
 29 -  23:   22حز " ( 29- 23:22)حز

 ب قائال.و كان الي كالم الر   -23 
 يا ابن ادم قل لها انت االرض التي لم تطهر لم يمطر عليها في يوم الغضب.  -24 
فتنة انبيائها في وسطها كاسد مزمجر يخطف الفريسة اكلوا نفوسا اخذوا الكنز    -25 

 و النفيس اكثروا اراملها في وسطها.
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المحلل و لم  كهنتها خالفوا شريعتي و نجسوا اقداسي لم يميزوا بين المقدس و -26 
 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  -27 
 كسب.

و انبياؤها قد طينوا لهم بالطفال رائين باطال و عارفين لهم كذبا قائلين هكذا قال   -28 
 و الرب لم يتكلم.السيد الرب 

ــكين و   -29  ــطهدوا الفقير و المسـ ــبا و اضـ ــبوا غصـ ــعب االرض ظلموا ظلما و غصـ شـ
 "  ظلموا الغريب بغير الحق

هنا نرى لنن كسيج  قسياكة ق وبل  مني هللا لر اتن )المطر( عنل   كنرى صيورة لماذا الشضي  
 هللا ع مل  

  
 المزمور:  

(16:59،17 ) 
شـــدتي )جملة(، أنت معيني لك أرتل يا إلهي ألنك أنت صـــرت ناصـــري وملجئ في يوم  " 

 "  ناصري إلهي ورحمتي الليلويا.
صــــرت ناصــــري مذا  ا  غضيييييي  هللا هبخا  ما كرد في اإلنجمإ كالنجوات ف نصييييييرل هبخا   

 حاى لس    ما يرضء   وملجأي في يوم شدتي. أنت معيني
  

 اإلنجيل:  
 ( 14- 1:22)مت

 14  - 1:  22مت "
 و جعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال قائال.  -1 
 يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا البنه.  -2 
 و ارسل عبيده ليدعوا المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا. -3 
فارسل ايضا عبيدا اخرين قائال قولوا للمدعوين هوذا غذائي اعددته ثيراني و  -4 

 معد تعالوا الى العرس.   مسمناتي قد ذبحت و كل شيء
 و لكنهم تهاونوا و مضوا واحد الى حقله و اخر الى تجارته. -5 
 و الباقون امسكوا عبيده و شتموهم و قتلوهم.  -6 
 فلما سمع الملك غضب و ارسل جنوده و اهلك اولئك القاتلين و احرق مدينتهم. -7 
 يكونوا مستحقين.ثم قال لعبيده اما العرس فمستعد و اما المدعوون فلم  -8 
 فاذهبوا الى مفارق الطرق و كل من وجدتموه فادعوه الى العرس.  -9 
فخرج اولئك العبيد الى الطرق و جمعوا كل الذين وجدوهم اشرارا و صالحين   -10 

 فامتال العرس من المتكئين. 
 فلما دخل الملك لينظر المتكئين راى هناك انسانا لم يكن البسا لباس العرس.  -11 
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 فقال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا و ليس عليك لباس العرس فسكت.  -12 
حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه و يديه و خذوه و اطرحوه في الظلمة   -13 

 الخارجية هناك يكون البكاء و صرير االسنان. 
 "  الن كثيرين يدعون و قليلين ينتخبون  -14 

ن ثءياب العرس  كهنيا نرى غضيييييييييييييي  هللا ع ى  م يإ عرس ملن الم ي   كعقياب من لءق ع ءي
 المالاكنمن الخين  سركا للاس المعمودالة 

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

اإلنسا  الم   الخل صني العرس كدعا المدعوين هو هللا اآلبخ كالنن هو السوع المسء   
مخ صنا كالعرس هو العال  الخل ولر عءنخ الخل كلدتن كالجسد كالدة اإللن كصار مي 

الناس  واحد منل خ كالعجمد الخين لرس ل  ه  األنجءا  الخين سلقو خ كدعوا األم  قجإ مجمًن  
سوا الأتي كال يلطئخ فا اس وا كل  القج وا لقوالن ث  مضوا مالاكنمن كاحد قاذ من م  اآلتي 

ملى حق ن كآ ر ملى تجارتن كاللاقو  لمسبوا عجمد  كقا وه خ فشض  الم   كلرسإ عسبر   
كضرب لكلً  القا ة كلحرق مدينال   من ه  الناس الخين دعوا ملى الولءمة الحقءقءة الاي  

اللمن الخين محمت لسماذل  من سلر الحءاةخ فعاد لالضا كلرسإ   ال  مةخ مال الملود المخ
آ رين لكصاه  هبخا قاذال : ل رجوا ملى مسال  الطرق كادعوا  إ الخين تجدكنل خ ف ما 
 رجوا دعوا   مرين صالحمن كطالحمن فامار الجمت من الما ًمن فد إ الم   لمنظر  

ن: الا صاح   ءف د  ت هنا كلي المدعوين فرلى رجال  لءق ع ءن ثءاب العرس فقال ل
ع ء  ثءاب العرس؟ ف  وقت صمت كصار في فضءحة ث  للقا  الخدام ملى الظ مة  

الخارجءةخ من هو هخا اإلنسا  مال يلوذا الخل تعرى من الح ة السماذءة كللق ال عنة م إ 
ار ال وبخ كد  ت ملى لمعاذن الما  ألنن جحد نعمة سمد  كتجرل ل  الس   مع منخ ف خل  ص

 غريلا  من مجد  كرذاسة  لنوتن ل خها آ ر   
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "   )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي لسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 
 
 
 

 رجوع للفهرس  من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة  الثالثةالساعة 
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 النبوات:
 ( 27- 18:5)عا

 27  - 18:  5عا "
 ويل للذين يشتهون يوم الرب لماذا لكم يوم الرب هو ظالم ال نور.  -18 
كما اذا هرب انسان من امام االسد فصادفه الدب او دخل البيت و وضع يده  -19 

 على الحائط فلدغته الحية.
 اليس يوم الرب ظالما ال نورا و قتاما و ال نور له. -20 
 بغضت كرهت اعيادكم و لست التذ باعتكافاتكم.  -21 
السالمة من   اني اذا قدمتم لي محرقاتكم و تقدماتكم ال ارتضي و ذبائح -22 

 مسمناتكم ال التفت اليها.
 ابعد عني ضجة اغانيك و نغمة ربابك ال اسمع.  -23 
 و ليجر الحق كالمياه و البر كنهر دائم.  -24 
 هل قدمتم لي ذبائح و تقدمات في البرية اربعين سنة يا بيت اسرائيل.   -25 
 عتم لنفوسكم.بل حملتم خيمة ملكومكم و تمثال اصنامكم نجم الهكم الذي صن  -26 
 "  فاسبيكم الى ما وراء دمشق قال الرب اله الجنود اسمه -27 

ه  تصوركا ل  يوم الرب هو يوم  =  ويٌل للذين يشتهون يوم الرب. ما بغيتكم في يوم الرب
كالعجد    ينمجد عالمي لل خ كعاموس الدييرح لل  لنن يوم مناقام منل  لدييركره   فل  المقصييود 

الديرير )في اإلنجمإ(  الخل سيءديقن هللا من كسيطن يوم مجمًن )يوم الرب(  مصيمر األ يرار  
 ا  هللا حب  ع مل  كا  يخهجوا الى السيييجي فى المقصيييود =  فســأســبيكم إلى ما وراء دمشــق

 كل ن مصمر األ رار سءبو  في جلن     كالإ
  

 المزمور:  
(4:65 ) 

ــكن في ديارك إلى األبد قدوس هو هيكلك وعجيب بالبر طوبى لمن اخترته وقبلته  "  ليســــ
 "  الليلويا.

طوبى لمن إخترته ..  هو تطوي  لرلرار )عبق النجوة الاي  انت عن عقوبة األ ييييييييرار(   
 مبا  األلرار = قدوس هو هيكلك

  
 اإلنجيل: 

 (  51-36:24)مت
 51 -  36:  24مت "
و اما ذلك اليوم و تلك الساعة فال يعلم بهما احد و ال مالئكة السماوات اال ابي    -36 

 وحده. 
 و كما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن االنسان.  -37 
النه كما كانوا في االيام التي قبل الطوفان ياكلون و يشربون و يتزوجون و   -38 

 فلك.يزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح ال
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و لم يعلموا حتى جاء الطوفان و اخذ الجميع كذلك يكون ايضا مجيء ابن   -39 
 االنسان.

 حينئذ يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد و يترك االخر. -40 
 اثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة و تترك االخرى.  -41 
 اسهروا اذا النكم ال تعلمون في اية ساعة ياتي ربكم. -42 
و اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اية هزيع ياتي السارق لسهر و لم   -43 

 يدع بيته ينقب. 
 لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين النه في ساعة ال تظنون ياتي ابن االنسان. -44 
فمن هو العبد االمين الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في    -45 

 حينه. 
 عبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا.طوبى لذلك ال -46 
 الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله.  -47 
 و لكن ان قال ذلك العبد الردي في قلبه سيدي يبطئ قدومه.   -48 
 فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه و ياكل و يشرب مع السكارى.   -49 
 ياتي سيد ذلك العبد في يوم ال ينتظره و في ساعة ال يعرفها.   -50 
 " فيقطعه و يجعل نصيبه مع المرائين هناك يكون البكاء و صرير االسنان -51 

 .يشقه من وسطهيوم الرب سءأتي فجأة فالعجد األممن سءطوب كالعجد الدرير 
  

 البصخة المقدسة: طرح الساعة الثالثة من ليلة األربعاء من  " الطرح
تأم وا الا عالدل اإللن ملى تحنن المسء  مللنا  ءف يدعوا لصفءاذن الصانعمن مرادتن عجمدا  
حبما  كلمنا خ لعنى الخين الحلظو  كصاالا  الماوقعمن لجرا  صالحا  الساهرين الماءقظمن  

الأتي سمد  كشاة  ل ي ينالوا المواعمد  ما قال في اإلنجمإ م  ذل  العجد مشجوطا  لعنى الخل 
عءجد  اللعإ هبخاخ لقول ل   منن القءمن ع ى جمءي مالن فأما ذل  الخل الجد  ماشافال  عءطرد 

يوما  لموم عءجئ سمد  في ساعة ال العرفلا عءدقن من كسطن كيجعإ نصملن مي المراذمن  
في الظ مة كموضي العخاب ف ناءق  من غل انا كنناظر يوم الرب لنلرح معن في دالار   

 ز كمراحمن كرلفان كنلو 
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  معنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "   )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
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 رجوع للفهرس  من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة  السادسةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 14-9:16)إر
 14 -  9:  16ار  "

النه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل هانذا مبطل من هذا الموضع امام اعينكم و  -9
 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   -10 
علينا بكل هذا الشر العظيم فما هو ذنبنا و ما هي خطيتنا التي اخطاناها الى الرب 

 الهنا. 
فتقول لهم من اجل ان اباءكم قد تركوني يقول الرب و ذهبوا وراء الهة اخرى و   -11 

 و اياي تركوا و شريعتي لم يحفظوها. عبدوها و سجدوا لها
و انتم اساتم في عملكم اكثر من ابائكم و ها انتم ذاهبون كل واحد وراء عناد   -12 

 قلبه الشرير حتى ال تسمعوا لي.
فاطردكم من هذه االرض الى ارض لم تعرفوها انتم و ال اباؤكم فتعبدون هناك   -13 

 مة.الهة اخرى نهارا و ليال حيث ال اعطيكم نع
لذلك ها ايام تاتي يقول الرب و ال يقال بعد حي هو الرب الذي اصعد بني   -14

 "  اسرائيل من ارض مصر.
ال لفراح لر ييييييييرار فالعريق لغ ي اللاب دكنل خ لل ال نصييييييييم  لل  في م  وت السييييييييموات 

 حمث األفراح 
  

 المزمور:  
(1:102،2 ) 

ــراخي  " ــعد أمامك صــ ــالتي وليصــ ــتمع صــ )جملة(. في اليوم الذي أدعوك فيه  يا رب اســ
 "  استجب لي سريعًا الليلويا.

  لل  المر اآلنءة زياا   كالصالة األلرار الصر و  حاى يد  ل  هللا الم  وت كالصرال
  

 اإلنجيل:  
 ( 13- 1:25)مت

 13  - 1:  25مت  "
حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى اخذن مصابيحهن و خرجن للقاء  -1 

 العريس. 
 و كان خمس منهن حكيمات و خمس جاهالت. -2 
 اما الجاهالت فاخذن مصابيحهن و لم ياخذن معهن زيتا. -3 
 و اما الحكيمات فاخذن زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. -4 
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 و فيما ابطا العريس نعسن جميعهن و نمن.  -5 
 ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فاخرجن للقائه.  -6 
 فقامت جميع اولئك العذارى و اصلحن مصابيحهن. -7 
 نا تنطفئ. فقالت الجاهالت للحكيمات اعطيننا من زيتكن فان مصابيح -8 
فاجابت الحكيمات قائالت لعله ال يكفي لنا و لكن بل اذهبن الى الباعة و ابتعن  -9 

 لكن. 
و فيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس و المستعدات دخلن معه الى العرس و   -10 

 اغلق الباب. 
 اخيرا جاءت بقية العذارى ايضا قائالت يا سيد يا سيد افتح لنا. -11 
 فاجاب و قال الحق اقول لكن اني ما اعرفكن.  -12 
 " فاسهروا اذا النكم ال تعرفون اليوم و ال الساعة التي ياتي فيها ابن االنسان -13 

 مصمر العخارى الحبءمات كمصمر العخارى الجاهالت 
  

   طرح الساعة السادسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة: " الطرح
اللضاذإ كهخ  األم ال الاي قاللا م   المجد الخل هو السوع م   النعمة كالخمرات  الا للخ  

المبمإ السالمة  الخل لنع  لجنق اللدر كدر ة م  وتن  اسمعوا كتأم وا كافلموا كاع موا 
لم الن الطوباكية  من لجإ العخارى الحبءمات ال واتي نطي من لج لن في اإلنجمإ  

حا  كسركرا خ عدر عخارى قال الرب  مق جاهالت ك مق ك جللن كم  وتن المم ؤة فر 
حبءماتخ قال هؤال  العدرة هن  ن عخارى كل نلن افارقن ألجإ لعماللنخ فطوب  
الحبءمات الللءمات ألنلن صنعن الحبمة كاجالادخ كمر  مصالءحلن من الزيت 

صالءحلنخ  كلكعمالن مما فضإ عنلنخ فأما العخارى الجاهالت فا اس ن كل  الللمن ثلات م
ف ما قمن جمءعلن في ساعة كاحدة لءمدمن قدام العريق فاعط ت مصالءحلن كقت اللرح  
 كل  الحضر  مي العريقخ كالمساعدات د  ن معن ملى العرس كالما اسالت كقلن  ارجا  

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
 "   معنا رحمة  عظء  رحمان  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني

 
 

 رجوع للفهرس  من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة  التاسعةالساعة 

 
 2:  10  - 14:  9هو  " النبوات:
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 9هو   ( 2:10- 14:9)هو
 اعطهم يا رب ماذا تعطي اعطهم رحما مسقطا و ثديين يبسين.  -14 
كل شرهم في الجلجال اني هناك ابغضتهم من اجل سوء افعالهم اطردهم من  -15 

 بيتي ال اعود احبهم جميع رؤسائهم متمردون. 
افرايم مضروب اصلهم قد جف ال يصنعون ثمرا و ان ولدوا اميت مشتهيات  -16 

 بطونهم.
 يرفضهم الهي النهم لم يسمعوا له فيكونون تائهين بين االمم.  -17 

 10هو  
اسرائيل جفنة ممتدة يخرج ثمرا لنفسه على حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح على   -1 

 حسب جودة ارضه اجاد االنصاب.
 "  قد قسموا قلوبهم االن يعاقبون هو يحطم مذابحهم يخرب انصابهم -2 

إعطهم .  إعطهم يا رب وماذا تعطيهمار المنو  عنل  في اإلنجمإ   هنا نرى نصم  األ ر 
 .أباء بال بنين.. ألن جميع شرورهم في الجلجال.. واآلن سيهلكون 

  
 المزمور:  

(21,20:22 ) 
نجى من الســـــــيف نفســـــــي ومن يد الكلب بنوتي الوحيدة، خلصـــــــني من فم األســـــــد " 

 "  الليلويا.وتواضعي من قرن ذو القرن الواحد 
هخا ل سيييا  السيييمد المسيييء  الخل لحاط كن األ يييرار لءصييي جو  =    نج من الســيف نفســي..

 لءبم وا مبايمإ لكاذل  كص لن )موضوع اإلنجمإ(
  

 اإلنجيل:  
 ( 36-29:23)مت

 36 -  29:  23مت " 
ويل لكم ايها الكتبة و الفريسيون المراؤون النكم تبنون قبور االنبياء و   -29 

 تزينون مدافن الصديقين.
 و تقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في دم االنبياء.   -30 
 فانتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة االنبياء.  -31 
 فامالوا انتم مكيال ابائكم.  -32 
 ايها الحيات اوالد االفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم.  -33 
لذلك ها انا ارسل اليكم انبياء و حكماء و كتبة فمنهم تقتلون و تصلبون و  -34 

 ينة الى مدينة. منهم تجلدون في مجامعكم و تطردون من مد 
لكي ياتي عليكم كل دم زكي سفك على االرض من دم هابيل الصديق الى دم  -35 

 زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل و المذبح. 
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 " الحق اقول لكم ان هذا كله ياتي على هذا الجيل -36 
 .. كيف تهربون من دينونة جهنمهو عن هالك الرؤسييييا  األ ييييرار لك األ ييييرار عموما    

 .يأتي عليكم كل دم بار سفك
  

 طرح الساعة التاسعة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة:  " الطرح
الا للخ  األكصاا المحزنة الاي قاللا المسء  ع ى اللريسمن مذ العطمل  الويإ كشمر  

القدالسمن كهؤال  محاكاة ألنل  تدجلوا كآكاذل  ك م وا مبايم ل خ لكلً  الخين قا وا األنجءا  
اآل رك  لنوا مقالره  هؤال  ه  الحءات المولودك  من األفاعي الخين ل  يلربوا من جلن   
فسمناق  منل  عن دم جمءي األلرار الخل سل  ع ى كجن األرضخ من دم هالمإ ملى دم  
ز ريا الخل قا و  لمن اللءبإ كالمخك خ  إ هخ  الضواذي كهخ  الدداذد تسجي كتأتى ع ى 

الجمإ ألنن جمءعل  تداكرا مدورة كاحدة ع ى الن هللا لءقا و خ لخل  فرقل  هللا في  هخا
 األرض كلعداذل  تس طوا ع مل  كممراثل  صار لقوم آ رين كصارت منازلل   راكا  

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
 "  مة  عظء  رحمان )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رح

 
 رجوع للفهرس  من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة  الحادية عشرالساعة 

 
 النبوات:

 حكمة سليمان
(24:7-30 ) 

 30 -  24:  7الحكمة " 
الن الحكمة اسرع حركة من كل متحرك فهي لطهارتها تلج و تنفذ في كل    -24 

 شيء. 
فانها بخار قوة هللا و صدور مجد القدير الخالص فلذلك ال يشوبها شيء    -25 

 نجس.
 النها ضياء النور االزلي و مراة عمل هللا النقية و صورة جودته.  -26 
شيء و هي ثابتة في ذاتها و تقدر على كل شيء و هي واحدة و تجدد كل   -27 

 في كل جيل تحل في النفوس القديسة فتنشئ احباء هلل و انبياء. 
 الن هللا ال يحب احدا اال من يساكن الحكمة.  -28 
انها ابهى من الشمس و اسمى من كل مركز للنجوم و اذا قيست بالنور   -29 

 تقدمت عليه. 
 " الن النور يعقبه الليل اما الحكمة فال يغلبها الشر -30 
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حبمة هللا لقوى من تدلمرات الملود كال القوى ع ملا والمل   مذا  م  لمسيييييبوا المسيييييء  فلخا 
 كالمسء  هو لقنوم الحبمة  أما الحكمة فال يقوى عليها الظالمكذرادتن كلءق لقوتل  ه   

  
 المزمور:  

(1:57 ) 
هللا ارحمني ـفإـنه علـيك توكـلت نفســـــــــي، وبـظل جـناحـيك أتـكل إلى أن يعبر  ارحمني ـيا    "

 "  اإلثم الليلويا.
هخ  ل سيا  المسيء  )ك إ لرم( الخل تحاك ضيد  المؤامرات من =  إرحمني يا هللا إرحمني

 األ رار 
  

 اإلنجيل:  
 (57-55:11)يو

 57 -  55:  11يو  "
و كان فصح اليهود قريبا فصعد كثيرون من الكور الى اورشليم قبل الفصح   -55 

 ليطهروا انفسهم. 
فكانوا يطلبون يسوع و يقولون فيما بينهم و هم واقفون في الهيكل ماذا   -56 

 تظنون هل هو ال ياتي الى العيد. 
احد اين و كان ايضـا رؤـساء الكهنة و الفريـسيون قد اصـدروا امرا انه ان عرف   -57 

 " هو فليدل عليه لكي يمسكوه
 مناظاره  لن لءقا و  = هل يأتيتساؤل الملود عن المسء    

  
 طرح الساعة الحادية عشر من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة:  "  الطرح

جرت عادة لساذر الملود مذا اقارب عمد اللص  تصعد جموع   مرة من ال ور ملى  
لماطلركاخ ف ما صعدكا  العادة ل  ينظركا السوع الصعدخ فقالوا للعضل  كه  في لكر  ء  

اللءبإ لع ن حقا  ال الأتي ملى العمدخ ك ا  المنافقو  الل رك  لف ارا  مم ؤة من الخجث  
كالريا  أل  رؤسا  ال لنة كاللريسمن كالدمول  انوا قد لكصوا منن م  ع   لحد لين هو  

للخا الجلإ كهخ  الجالدة كعدم المعرفة الاي للؤال  األنجاس  ف مدلل  ع ءن لءمسبو   الا
فذنل  كضعوا فخا  لصاني القوة الدديدة ال  ى القدرة ألنل  مخاللو  فسمربطل  هو  

 كسالسإ كيسوقل  ملى الجحء  كموضي العخاب 
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي



 (يـــوم األربعــــــاء)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

106 
 

 

 رجوع للفهرس  صبـــاح يـــوم األربعــــاء

 
المسييييييييييء  ل  العمإ  ييييييييييمًا  في هخا الموم لإ قضييييييييييا  في لمت عنءا  كل ن هخا الموم هو يوم المدييييييييييورة الرديًةخ يوم  
المدييياكرات لقاإ المسيييء   كتورد ال نءسييية هنا قصييية مري  سييياطلة الطم  مي لنلا حدثت لم ة لحد الديييعانمنخ كذل   

حاى كل  تدييياكر العال   خ  حجان مري ( لل إلولار ح  ال نءسييية لءسيييوع عريسيييلا  ما لCONTRAST)طما نقول  
ضييييييد   كنرى لالضييييييا  في السيييييياعة الحادالة عدييييييرة ل  المسييييييء  الع   ما سييييييءحدث كل نن كذرادتن سيييييي   نلسيييييين حلا  لنا 

 كل لدرية 
 

 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من البصخة المقدسة  من الساعة األولى )باكر(

 
 النبوات:

 ( 7-1:17)خر
 7 - 1:   17خر "
ثم ارتحل كل جماعة بني اسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب امر   -1 

 الرب و نزلوا في رفيديم و لم يكن ماء ليشرب الشعب. 
فخاصم الشعب موسى و قالوا اعطونا ماء لنشرب فقال لهم موسى لماذا  -2 

 تخاصمونني لماذا تجربون الرب.
الشعب الى الماء و تذمر الشعب على موسى و قالوا لماذا  و عطش هناك -3 

 اصعدتنا من مصر لتميتنا و اوالدنا و مواشينا بالعطش.
 فصرخ موسى الى الرب قائال ماذا افعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني. -4 
فقال الرب لموسى مر قدام الشعب و خذ معك من شيوخ اسرائيل و عصاك التي  -5 

 هر خذها في يدك و اذهب. ضربت بها الن
ها انا اقف امامك هناك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها  -6 

 ماء ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا امام عيون شيوخ اسرائيل.
ــرائيل و من اجل   -7  ــمة بني اسـ ــة و مريبة من اجل مخاصـ ــع مسـ ــم الموضـ و دعا اسـ

 "  تجربتهم للرب قائلين افي وسطنا الرب ام ال
هنا نرى مخاصيييمة الديييع  لموسيييى الخل يريد ل  الأ خه  ملى لرض المءعاد  كهخ  تسييياكل  

خرة مؤامرات الملود ضييد المسييء  الخل لتى ل خال   كعصييا موسييى م ييارة ل صيي م  كالصيي
 م ارة ل مسء  الخل كص ملن فاض الركح القدس ع ى الناس 

 14 - 5:  3ام "  (14-5:3)أم
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 توكل على الرب بكل قلبك و على فهمك ال تعتمد.  -5 
 في كل طرقك اعرفه و هو يقوم سبلك. -6 
 ال تكن حكيما في عيني نفسك اتق الرب و ابعد عن الشر.  -7 
 مك.فيكون شفاء لسرتك و سقاء لعظا -8 
 اكرم الرب من مالك و من كل باكورات غلتك. -9 
 فتمتلئ خزائنك شبعا و تفيض معاصرك مسطارا.  -10 
 يا ابني ال تحتقر تاديب الرب و ال تكره توبيخه.   -11 
 الن الذي يحبه الرب يؤدبه و كاب بابن يسر به.  -12 
 طوبى لالنسان الذي يجد الحكمة و للرجل الذي ينال الفهم. -13 
 "  الن تجارتها خير من تجارة الفضة و ربحها خير من الذهب الخالص -14 

ه  لل  حبمة عالمءة فملا  جريا  كبلا الخططو  لمدييييياكرة رديًة  ضيييييد =  ال تتكبر بحكمتك
معامدكا ع ى  جريا  لفلامل   كمي  المسء   ه  لو  انوا حبما  حقءقة ما عم وا هخاخ ل نل   

ألن طإ عناده  فل   يع  هللا وهللا سيمؤدلل خ سيمؤدب  إ من الجد  مقجوال  لءقود  لإلالما    
 .من يحبه الرب يؤدبه

 3:  6  - 13:  5هو " ( 3:6- 13:5)هو
 5هو  

و راى افرايم مرضه و يهوذا جرحه فمضى افرايم الى اشور و ارسل الى ملك   -13 
 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   -14 
 ال منقذ. 

 لبوا وجهي في ضيقهم يبكرون الي.اذهب و ارجع الى مكاني حتى يجازوا و يط -15 
 6هو  

 هلم نرجع الى الرب النه هو افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا. -1 
 يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه.  -2 
لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب خروجـه يقين كـالفجر يـاتي الينـا كـالمطر كمطر متـاخر    -3 

 "  يسقي االرض
وة غضيييييييي  هللا ع مل  كنرى نجوة عن قءامانا مي المسييييييييء  في الموم ال الث نرى في هخ  النج

 ك رسال الركح القدس 
 يشوع بن شيراخ 

(16:1-23:3 ) 
 23:  3  - 16:  1سيراخ  "

 1سيراخ  
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راس الحكمة مخافة هللا انها تولدت في الرحم مع المؤمنين و جعلت عشها بين  -16 
 الناس مدى الدهر و ستسلم نفسها الى ذريتهم.

 مخافة الرب هي عبادته عن معرفة.  -17 
 العبادة تحفظ القلب و تبرره و تمنح السرور و الفرح. -18 
 اته. المتقي للرب يطيب نفسا و ينال حظوة في يوم وف -19 
 كمال الحكمة مخافة الرب انها تسكر بثمارها. -20 
 تمال كل بيتها رغائب و مخازنها غالال.  -21 
 اكليل الحكمة مخافة الرب انها تنشئ السالم و الشفاء و العافية. -22 
 و قد رات الحكمة و احصتها و كلتاهما عطية من هللا.  -23 
 الحكمة تسكب المعرفة و علم الفطنة و تعلي مجد الذين يملكونها.  -24 
 اصل الحكمة مخافة الرب و فروعها طول االيام. -25 
 في زخائر الحكمة العقل و العبادة عن معرفة اما عند الخطاة فالحكمة رجس.  -26 
 " تنفي الخطيئة. مخافة الرب -27 

القلب القاســـــــــي يتعب في آخرته. والخاطئ يزيد )مقاطلات( عن الرؤسيييييييييييييا  الماآمرك    
 خطية على خطية.

  
 عظة للقديس
 أنبا شنوده 

 عظة ألبينا أنبا شنوده رئيس المتوحدين: "
لقول هخا ال الم كال لتر نخ ال تظنوا منن كعد عزل الاجن من الحنطة الحصإ الخطاة ع ى  
راحة كلقول ل    دلادة ال ا  لما المالذ ة لك رؤسا  المالذ ة فذنل  الصماو  جمءعا   

ك خل  القدالسو  لالضا  الصماو  جمءعا خ كيبو  حب  هللا قوال  تاما  فاصال  في الموم الخل 
 رار من لمن الصدقمن كقت ل  ي قى الخطاة في آتو  النار الماقدةخ هإ هللا اللرز عءن األ

طاللدر حاى الجعإ لن مدمرا  لك ج ءسا  لءسألن؟     ما هو الخل ينسا  هللا ل ي الجم  كن  
آ ر؟ … لك السألن عن   مة مال هخا القول فق خ ل  القال من ف  كاحد الا دالا  الحي  

احد حس  لعمالنخ كلءق نحن الخين نخ رك للخا ألن   لحبام  عادلة ليلا المعطى  إ ك 
 لنت الخل من عندك  إ الرلفات  

 " ف نخا  عظة …
 هخا مصمر من تآمر ضد المسء  يلقي الخطاة في أتون النار= 

  
 المزمور:  

(4:51،10:33) 
لكيمـــا تتبرر في أقوالـــك وتغلـــب إذا حـــاكمـــت، الرب يفرق مؤامرة األمم ويرذل أفكـــار "  

 "  الشعوب الليلويا.
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م يييييارة لمحاطمة المسيييييء  لمام الملود كالركما  =  لكيما تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حوكمت
ط  من مرة لنقيخ هللا المسييييييييييييييء  من ييده خ كل ن في =  الرب يفرق مؤامرة األممكولور لر    

 هخ  المرة هو لراد ل  الس   نلسن ل ص م  لءخ صنا 
  

 اإلنجيل:  
 (57-46:11)يو

 57 -  46:  11يو" 
 و اما قوم منهم فمضوا الى الفريسيين و قالوا لهم عما فعل يسوع.   -46 
فجمع رؤساء الكهنة و الفريسيون مجمعا و قالوا ماذا نصنع فان هذا االنسان    -47 

 يعمل ايات كثيرة.
 ان تركناه هكذا يؤمن الجميع به فياتي الرومانيون و ياخذون موضعنا و امتنا.  -48 
فقال لهم واحد منهم و هو قيافا كان رئيسا للكهنة في تلك السنة انتم لستم   -49 

 تعرفون شيئا. 
و ال تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب و ال تهلك االمة    -50 

 كلها. 
و لم يقل هذا من نفسه بل اذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبا ان يسوع   -51 

 مزمع ان يموت عن االمة. 
 و ليس عن االمة فقط بل ليجمع ابناء هللا المتفرقين الى واحد.  -52 
 فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه.  -53 
اك الى الكورة  فلم يكن يسوع ايضا يمشي بين اليهود عالنية بل مضى من هن  -54 

 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   -55 

 ليطهروا انفسهم. 
فكانوا يطلبون يسوع و يقولون فيما بينهم و هم واقفون في الهيكل ماذا تظنون    -56 

 تي الى العيد.هل هو ال يا
و كان ايضــا رؤســاء الكهنة و الفريســيون قد اصــدروا امرا انه ان عرف احد اين   -57 

 " هو فليدل عليه لكي يمسكوه
 نرى عءن الاخطء  كالاداكر ل قلد ع ى السوع لقا ن 

  
 طرح باكر يوم األربعاء من البصخة المقدسة:  " الطرح

فاجامي اللريسمو  ك اط  كعضل  كعضا  قاذ من ما الخل نصنعنخ فذ  هخا الرجإ الصني  
آالات   مرة كعجاذ  غزيرة ك   تر نا  فسمؤمن كن ال إ عءأتي الركمانمو  كيأ خك   
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موضعاخ فقال لحده  الخل هو قءافا رذءق  لنة الملود: منن الج  ل  الموت رجإ كاحد 
   الساعة تداكركا ع ى السوع مدورة رديًة لءقا و   عن الدع  دك  األمة   لاخ كمن ت

فمضى السوع ملى  ورة في الجرية كلقام هناك مي تالممخ خ ك ا  قد قرب عمد الملود ك انوا 
الط جونن ل ي القا و   كالحقءقة لطمإ ما قالن ع مل  م عءا  النجي الويإ لرمة المم و ة مثما خ 

إ ل  ال ور عرا مخكد  كالحمار عرا قانءن الزرع اللاسد األلنا  المخاللمنخ من لج
ك سراذمإ ل  العرفني كل  الع   منني  القنخ من لجإ ذل  الخ دك  ه  كللناذل  في الجحء   

 لمال  ملى األلد  
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من البصخة المقدسة  من الثالثةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 22- 17:13)خر
 22  - 17:   13خر  "
و كان لما اطلق فرعون الشعب ان هللا لم يهدهم في طريق ارض    -17 

الفلسطينيين مع انها قريبة الن هللا قال لئال يندم الشعب اذا راوا حربا و يرجعوا الى 
 مصر. 

فادار هللا الشعب في طريق برية بحر سوف و صعد بنو اسرائيل متجهزين   -18 
 من ارض مصر.

عه النه كان قد استحلف بني اسرائيل بحلف  و اخذ موسى عظام يوسف م  -19 
 قائال ان هللا سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم.

 و ارتحلوا من سكوت و نزلوا في ايثام في طرف البرية.  -20 
و كان الرب يسير امامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق و ليال   -21 

 في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا و ليال. 
 " لم يبرح عمود السحاب نهارا و عمود النار ليال من امام الشعب -22 

نلارا     مي ل  هللا الع   عناد ق جل  ماّل لنل   ييييييييعلنخ ف ا  يلديل  كيقوده  كعمود سييييييييحاب 
كعمود نيار لمال  حاى المبنل  مواجلية األعيدا  األقوييا   الل رح ال  ملى لرض المءعياد  
 كفي توصءة يوسف ل  الحم وا معل  عظامنخ مالما  قول كأرض المءعاد )رمز السما (

 يشوع بن شيراخ 
(7:22-18 ) 

 18  - 7:  22سيراخ  "
 الذي يعلم االحمق يجبر اناء من خزف.  -7 
 مستغرقا في نومه. و ينبه  -8 
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 من كلم االحمق فانما يكلم متناعسا فاذا انتهى قال ماذا. -9 
 ابك على الميت النه فقد النور و ابك على االحمق النه فقد العقل.  -10 
 اقلل من البكاء على الميت فانه في راحة.  -11 
 اما االحمق فحياته اشقى من موته.  -12 
النوح على الميت سبعة ايام و النوح على االحمق و المنافق جميع ايام  -13 

 حياته. 
 ال تكثر الكالم مع الجاهل و ال تخالط الغبي.  -14 
 تحفظ منه لئال يعنتك و ينجسك برجسه.   -15 
 اعرض عنه فتجد راحة و ال يغمك سفهه.  -16 
 قل من الرصاص و ماذا يسمى اال احمق. اي شيء اث -17 
 " الرمل و الملح و الحديد اخف حمال من االنسان الجاهل -18 

لل ال المبن تييأديليين  فملوذا وييإ مي  =  الـذي يؤدب األحمق كمن يجبر إنـاء من خزف
 المسء  ثالث سنمن كل  ينص   حالن  األحمي في هخا النا هو يلوذا 

 2:   28 -  16:  27اي  " ( 2:28-16:27)أي
 27اي  

 ان كنز فضة كالتراب و اعد مالبس كالطين. -16 
 فهو يعد و البار يلبسه و البريء يقسم الفضة.   -17 
 يبني بيته كالعث او كمظله صنعها الناطور.  -18 
 يضطجع غنيا و لكنه ال يضم يفتح عينيه و ال يكون.  -19 
 االهوال تدركه كالمياه ليال تختطفه الزوبعة.  -20 
 تحمله الشرقية فيذهب و تجرفه من مكانه.   -21 
 يلقي هللا عليه و ال يشفق من يده يهرب هربا.  -22 
 يصفقون عليه بايديهم و يصفرون عليه من مكانه.  -23 

 28اي  
 النه يوجد للفضة معدن و موضع للذهب حيث يمحصونه.  -1 
 " الحديد يستخرج من التراب و الحجر يسكب نحاسا -2 

القول هخا عن اإلنسييييا  الدييييرير  كهخا منطجي هنا ع ى يلوذا  =الترابإذا جمع فضـــة ك
فما هو مصيييمر  كما مصيييمر ال الثمن من اللضييية  كما مصيييمر لل منسيييا   يييرير كال نوز 

 ل حءاتن االاي وإ الجمعلا طو 
 4:  5 - 4:  4ام "  ( 4:5-4:4)أم
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 4ام  
 و كان يريني و يقول لي ليضبط قلبك كالمي احفظ وصاياي فتحيا. -4 
 اقتن الحكمة اقتن الفهم ال تنس و ال تعرض عن كلمات فمي.  -5 
 ال تتركها فتحفظك احببها فتصونك.  -6 
 الحكمة هي الراس فاقتن الحكمة و بكل مقتناك اقتن الفهم. -7 
 ارفعها فتعليك تمجدك اذا اعتنقتها. -8 
 تعطي راسك اكليل نعمة تاج جمال تمنحك. -9 
 اسمع يا ابني و اقبل اقوالي فتكثر سنو حياتك.  -10 
 اريتك طريق الحكمة هديتك سبل االستقامة.  -11 
 اذا سرت فال تضيق خطواتك و اذا سعيت فال تعثر.  -12 
 تمسك باالدب ال ترخه احفظه فانه هو حياتك.  -13 
 ال تسر في طريق االثمة. ال تدخل في سبيل االشرار و  -14 
 تنكب عنه ال تمر به حد عنه و اعبر.   -15 
 النهم ال ينامون ان لم يفعلوا سوءا و ينزع نومهم ان لم يسقطوا احدا.   -16 
 النهم يطعمون خبز الشر و يشربون خمر الظلم.  -17 
 اما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد و ينير الى النهار الكامل. -18 
 اما طريق االشرار فكالظالم ال يعلمون ما يعثرون به.  -19 
 يا بني اصغ الى كالمي امل اذنك الى اقوالي.  -20 
 ال تبرح عن عينيك احفظها في وسط قلبك.   -21 
 لجسد.النها هي حياة للذين يجدونها و دواء لكل ا  -22 
 فوق كل تحفظ احفظ قلبك الن منه مخارج الحياة.  -23 
 انزع عنك التواء الفم و ابعد عنك انحراف الشفتين. -24 
 لتنظر عيناك الى قدامك و اجفانك الى امامك مستقيما.  -25 
 مهد سبيل رجليك فتثبت كل طرقك.   -26 
 ال تمل يمنى و ال يسرة باعد رجلك عن الشر.   -27 

 5ام  
 يا ابني اصغ الى حكمتي امل اذنك الى فهمي. -1 
 لحفظ التدابير و لتحفظ شفتاك معرفة.  -2 
 الن شفتي المراة االجنبية تقطران عسال و حنكها انعم من الزيت. -3 
 "  لكن عاقبتها مرة كاالفسنتين حادة كسيف ذي حدين -4 
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لك    فت إلى امرأة رديئةال تلتهنا كعد الوصييييياالا الاي لو متلعلا منسيييييا  لصيييييار حبءما   
 .شفتيها تقطران عساًل وبعد ذلك تجدها أمر من العلقملل  طءة  

  
 المزمور:  

(6:41،1 ) 
ه إثمـًا، طوبى لمن يتفهم فى أمر  "   كـان ـيدخـل لينظر فكـان يتكلم ـباطاًل وقلـبه جمع ـل

 " المسكين والفقير فى يوم السوء ينجيه الرب الليلويا.
طوبى لمن  هييخا عن يلوذا  =  يتكلم بـاطاًل وقلبـه جمع لـه إثمـاً كـان يـدخـل لينظر فكـان  
طوبى لمن تعاطف مي المسييييء  م إ الدييييع  اللسييييء  الخين =  يتفهم في أمر المســـكين

 )اإلنجمإ(  فتحينوا فرصة ليسلمه بمعزل عن الجمع اا منل  رؤسا  الملودخ 
  

 اإلنجيل:  
 ( 6-1:22)لو

 6 -  1:  22لو  "
 و قرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح. -1 
 و كان رؤساء الكهنة و الكتبة يطلبون كيف يقتلونه النهم خافوا الشعب. -2 
فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى االسخريوطي و هو من جملة االثني   -3 

 عشر.
 فمضى و تكلم مع رؤساء الكهنة و قواد الجند كيف يسلمه اليهم. -4 
 و عاهدوه ان يعطوه فضة. ففرحوا  -5 
 " فواعدهم و كان يطلب فرصة ليسلمه اليهم خلوا من جمع -6 

 نرى هنا المؤامرة لمن يلوذا كرؤسا  ال لنة لاس ء  المسء  
  

 طرح الساعة الثالثة من يوم األربعاء من البصخة المقدسة:  " الطرح
كرؤسا  ال لنة الط جو   ءف كلما قرب عمد اللطمر الخل هو فص  الملودخ  ا  ال الة 

يل  و  السوع كل  الع موا ماذا الصنعوا فذنل   انوا الخافوا من الجمي فوجد الدءطا  لن 
مسبنا  في ق   رعءقن يلوذا اإلسخريوطىخ ك ا  هخا محسوبا  في عدد الاالممخ ك ا   
 ءطانا   قول الرب فمضى ك اط  رؤسا  ال لنة كالصدكقممن لءس من ململ خ فا     

جق مي لصحاكن ل  الس   ململ  مخ ا العال خ فلرح األنجاس المما ًو  غدا  فرحا  الن
 عظءما خ كقرركا معن ل  العطو  فضة حاى الس من ململ    وة من الجمي 

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
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 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من البصخة المقدسة  من السادسةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 1:15- 13:14)خر
 1:   15  - 13:   14خر  "

 14خر  
فقال موسى للشعب ال تخافوا قفوا و انظروا خالص الرب الذي يصنعه لكم   -13 

 اليوم فانه كما رايتم المصريين اليوم ال تعودون ترونهم ايضا الى االبد.
 الرب يقاتل عنكم و انتم تصمتون.  -14 
 فقال الرب لموسى ما لك تصرخ الي قل لبني اسرائيل ان يرحلوا.  -15 
و ارفع انت عصاك و مد يدك على البحر و شقه فيدخل بنو اسرائيل في    -16 

 وسط البحر على اليابسة.
و ها انا اشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم فاتمجد بفرعون و كل    -17 

 جيشه بمركباته و فرسانه. 
 فيعرف المصريون اني انا الرب حين اتمجد بفرعون و مركباته و فرسانه.   -18 
فانتقل مالك هللا السائر امام عسكر اسرائيل و سار وراءهم و انتقل عمود    -19 

 السحاب من امامهم و وقف وراءهم.
فدخل بين عسكر المصريين و عسكر اسرائيل و صار السحاب و الظالم و   -20 

 اضاء الليل فلم يقترب هذا الى ذاك كل الليل.
ر بريح شرقية شديدة كل الليل و مد موسى يده على البحر فاجرى الرب البح  -21 

 و جعل البحر يابسة و انشق الماء.
فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة و الماء سور لهم عن   -22 

 يمينهم و عن يسارهم. 
و تبعهم المصريون و دخلوا وراءهم جميع خيل فرعون و مركباته و فرسانه   -23 

 الى وسط البحر.
ان الرب اشرف على عسكر المصريين في عمود  و كان في هزيع الصبح  -24 

 النار و السحاب و ازعج عسكر المصريين. 
و خلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة فقال المصريون نهرب من اسرائيل   -25 

 الن الرب يقاتل المصريين عنهم.
فقال الرب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على    -26 

 فرسانهم. مركباتهم و 
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فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند اقفال الصبح الى حاله الدائمة و   -27 
 المصريون هاربون الى لقائه فدفع الرب المصريين في وسط البحر.

فرجع الماء و غطى مركبات و فرسان جميع جيش فرعون الذي دخل ورائهم   -28 
 في البحر لم يبق منهم و ال واحد.

اسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر و الماء سور لهم  و اما بنو  -29 
 عن يمينهم و عن يسارهم.

فخلص الرب في ذلك اليوم اسرائيل من يد المصريين و نظر اسرائيل    -30 
 المصريين امواتا على شاطئ البحر. 

و راى اسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين فخاف الشعب الرب   -31 
 بالرب و بعبده موسى. و امنوا

 15خر  
حينئذ رنم موســى و بنو اســرائيل هذه التســبيحة للرب و قالوا ارنم للرب فانه قد    -1 

 " تعظم الفرس و راكبه طرحهما في البحر
هنا نرى معجزة عظءمة كهي  ييي اللحر لمام الدييع  كتسييلحان كعد العجورخ فنحن نحلن  

موجود هنيا لنقيار  لمن ميا لعطيا  هللا إلسييييييييييييييراذميإخ كمياذا  ألنين لحجنيا لكال   ل ن هيخا النا 
 صني مسراذمإ كاهلل 

 6  - 1:  48اش "  ( 6- 1:48)إش
اسمعوا هذا يا بيت يعقوب المدعوين باسم اسرائيل الذين خرجوا من مياه يهوذا  -1 

 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. -2 
 رجت و انبات بها بغتة صنعتها فاتت.باالوليات منذ زمان اخبرت و من فمي خ -3 
 لمعرفتي انك قاس و عضل من حديد عنقك و جبهتك نحاس. -4 
اخبرتك منذ زمان قبلما اتت انباتك لئال تقول صنمي قد صنعها و منحوتي و   -5 

 مسبوكي امر بها.
ــمعـت فـانظر كلهـا و انتم اال تخبرون قـد انبـاتـك بحـديثـات منـذ االن و    -6  قـد ســـــــ

 " تعرفهابمخفيات لم 
نلق موضييييوع النجوة السيييياكقةخ هللا العطي مسييييراذمإ معرفة كاألكلءات لل يانلأ لل  األنجءا   

 كما سوا الحدث في المساقجإ كماذا عمإ مسراذمإ كاهلل؟!
 .أعلم أنك أنت قاسٍ  ه  قالوا األكثا  صنعت لي هخا  وهللا القول

 19  - 7:  23سيراخ "  يشوع بن شيراخ 
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 ايها البنون دونكم ادب الفم فان من يحفظه ال يؤخذ بشفتيه.  -7  ( 7:23-19)
 انه بهما يصطاد الخاطئ و بهما يعثر القاذف و المتكبر.  -8 
 ال تعود فاك الحلف. -9 
 و ال تالف تسمية القدوس.   -10 
فانه كما ان العبد الذي ال يزال يفحص ال يخلو من الحبط كذلك من لم يبرح   -11 

 يتزكى. يحلف و يسمي ال
 الرجل الحالف يمتلئ اثما و ال يبرح السوط من بيته. -12 
 و هو ان لم يف فعليه خطيئة و ان استخف فخطيئته مضاعفة.   -13 
 و ان حلف باطال ال يبرر و بيته يمال نوائب.  -14 
 و من الكالم كالم اخر يالبسه الموت ال كان في ميراث يعقوب.   -15 
 ان هذه كلها تبعد عن االتقياء فال يتمرغون في الخطايا.  -16 
 ال تعود فاك فحش الكالم فان ذلك ال يخلو من خطيئة.   -17 
 تذكر اباك و امك اذا جلست بين العظماء.  -18 
لئال تنساهما امامهم و يسفهك تعود معاشرتهم فتود لو لم تولد منهما و تلعن   -19 

 "  يوم والدتك
 اى ال نداكن يلوذا عدة كصاالا ح

  
 المزمور:  

(5,2:83 ) 
هوذا أعدائك قد صـرخوا، وقد رفع مبغضـوك رؤوسـهم ) جملة(. تومروا جميعًا بقلب  " 

 "  واحد وتعاهدوا عليك عهدًا الليلويا.
 صرال كغض  يلوذا ع ى الطم  المسبوب = هوذا أعداؤك قد صرخوا

 المسء  مؤامرة يلوذا كالرؤسا  ضد = تومروا جميعاً 
  

 اإلنجيل:  
 (8- 1:12)يو

 8  - 1:  12يو  "
ثم قبل الفصح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي  -1 

 اقامه من االموات. 
فصنعوا له هناك عشاء و كانت مرثا تخدم و اما لعازر فكان احد المتكئين   -2 

 معه. 
فاخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن و دهنت قدمي يسوع و  -3 

 مسحت قدميه بشعرها فامتال البيت من رائحة الطيب. 
 لمه. فقال واحد من تالميذه و هو يهوذا سمعان االسخريوطي المزمع ان يس -4 
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 لماذا لم يبع هذا الطيب بثالث مئة دينار و يعط للفقراء.  -5 
قال هذا ليس النه كان يبالي بالفقراء بل النه كان سارقا و كان الصندوق  -6 

 عنده و كان يحمل ما يلقى فيه. 
 فقال يسوع اتركوها انها ليوم تكفيني قد حفظته.  -7 
 " ست معكم في كل حينالن الفقراء معكم في كل حين و اما انا فل -8 

الا ممخ السيي من كمري  تسييب  ع ءن الطم  عالمة ح  )هخا إلولار الاناقد في مواقف 
 اللدر تجا  المسء خ فمن لل فريي نحن؟(

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

فصنعوا لن كلءمة في لمت مري   جا  المسء  مللنا ملى لمت عنءا قجإ اللص  كساة لالامخ  
كمرثا ل الا ك ا  هناك للءعازر الخل لقامن من األمواتخ ك انت مرثا ل ت الممت 

كاقلة تخدمل خ ك ا  لحد الما ًمن مي السمد السوع المسء  لعازر ل وهماخ فأ خت مري   
رطإ طم  ناردين   مر ال من كدهنت كن رج ي السوع كمسحالما كدر رلسلا فامار  

اإلسخريوطى المخالف من الحسد الدءطاني كقال كمبر كق   مم و  من  إ   يلوذا
مرارة ك جث كريا خ قال: لماذا ل  يلي هخا الطم  ل الثماذة دينار كيدفي ل مساطمن؟ كل   
القإ هخا كل ر صال  كمحلة في المساطمنخ كل نن  ا  سارقا  ك ا  السرق ما ي قى في  

نلا قد حلظان لموم دفنيخ المساطمن معب  في الصندكقخ فقال المخ ا ال تاعجوها أل 
طإ حمن كلما لنا ف ست معب  في  إ حمنخ ف نقارب من الرب كنل  لمامن كنجإ قدمءن 

 لدموعنا كنسألن ل  ينع  ع منا كالشلرا   عظء  رحمان  
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  نن صني معنا رحمة  عظء  رحمان )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن أل
 
 
 

 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من البصخة المقدسة  من التاسعةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 9-1:24)تك
 9 -  1:  24تك  "
 و شاخ ابراهيم و تقدم في االيام و بارك الرب ابراهيم في كل شيء.  -1 
و قال ابراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له ضع يدك تحت   -2 

 فخذي.
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فاستحلفك بالرب اله السماء و اله االرض ان ال تاخذ زوجة البني من بنات   -3 
 الكنعانيين الذين انا ساكن بينهم. 

 لى ارضي و الى عشيرتي تذهب و تاخذ زوجة البني اسحق. بل ا -4 
فقال له العبد ربما ال تشاء المراة ان تتبعني الى هذه االرض هل ارجع بابنك  -5 

 الى االرض التي خرجت منها.
 فقال له ابراهيم احترز من ان ترجع بابني الى هناك.  -6 
الرب اله السماء الذي اخذني من بيت ابي و من ارض ميالدي و الذي كلمني   -7 

و الذي اقسم لي قائال لنسلك اعطي هذه االرض هو يرسل مالكه امامك فتاخذ 
 زوجة البني من هناك.

و ان لم تشا المراة ان تتبعك تبرات من حلفي هذا اما ابني فال ترجع به الى  -8 
 هناك.

 " ده تحت فخذ ابراهيم مواله و حلف له على هذا االمرفوضع العبد ي -9 
 كاللقا  هو كلسرتن في لرض المءعاد  الرا ء ملازام 

 13  - 1:  20عد "  ( 13- 1:20)عد
و اتى بنو اسرائيل الجماعة كلها الى برية صين في الشهر االول و اقام   -1 

 الشعب في قادش و ماتت هناك مريم و دفنت هناك.
 و لم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على موسى و هرون. -2 
 و خاصم الشعب موسى و كلموه قائلين ليتنا فنينا فناء اخوتنا امام الرب. -3 
 ماعة الرب الى هذه البرية لكي نموت فيها نحن و مواشينا.لماذا اتيتما بج -4 
و لماذا اصعدتمانا من مصر لتاتيا بنا الى هذا المكان الرديء ليس هو مكان  -5 

 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  -6 

 لهما مجد الرب.وجهيهما فتراءى 
 و كلم الرب موسى قائال. -7 
خذ العصا و اجمع الجماعة انت و هرون اخوك و كلما الصخرة امام اعينهم  -8 

 ان تعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخرة و تسقي الجماعة و مواشيهم. 
 فاخذ موسى العصا من امام الرب كما امره. -9 
لصخرة فقال لهم اسمعوا ايها المردة و جمع موسى و هرون الجمهور امام ا  -10 

 امن هذه الصخرة نخرج لكم ماء.
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و رفع موسى يده و ضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت    -11 
 الجماعة و مواشيها.

فقال الرب لموسى و هرون من اجل انكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني امام    -12 
 ماعة الى االرض التي اعطيتهم اياها. اعين بني اسرائيل لذلك ال تدخالن هذه الج

 " هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو اسرائيل الرب فتقدس فيهم -13 
عدم ملازام موسيى لوصيءة هللا كضيربن الصيخرة مرتمن فحرم من لرض المءعاد  كالنجوتمن  
معا خ هخ  النجوة كالاي تسييلقلا الدييمرا  أل  من ي ازم لوصيياالا هللا يد إ لرض المءعاد لل  

 ا  السم
 33  - 10:  1ام "  ( 23- 10:1)أم

 يا ابني ان تملقك الخطاة فال ترض.  -10 
 ان قالوا هلم معنا لنكمن للدم لنختف للبريء باطال. -11 
 لنبتلعهم احياء كالهاوية و صحاحا كالهابطين في الجب. -12 
 فنجد كل قنية فاخرة نمال بيوتنا غنيمة.   -13 
 تلقي قرعتك وسطنا يكون لنا جميعا كيس واحد.   -14 
 يا ابني ال تسلك في الطريق معهم امنع رجلك عن مسالكهم.  -15 
 الن ارجلهم تجري الى الشر و تسرع الى سفك الدم.   -16 
 النه باطال تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح.  -17 
 هم فيكمنون لدم انفسهم يختفون النفسهم.اما  -18 
 هكذا طرق كل مولع بكسب ياخذ نفس مقتنيه.   -19 
 الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها.  -20 
 تدعو في رؤوس االسواق في مداخل االبواب في المدينة تبدي كالمها.  -21 
قائلة الى متى ايها الجهال تحبون الجهل و المستهزئون يسرون باالستهزاء   -22 

 و الحمقى يبغضون العلم.
 ارجعوا عند توبيخي هانذا افيض لكم روحي اعلمكم كلماتي.  -23 
 ليس من يبالي.الني دعوت فابيتم و مددت يدي و   -24 
 بل رفضتم كل مشورتي و لم ترضوا توبيخي.   -25 
 فانا ايضا اضحك عند بليتكم اشمت عند مجيء خوفكم.   -26 
اذا جاء خوفكم كعاصفة و اتت بليتكم كالزوبعة اذا جاءت عليكم شدة و  -27 

 ضيق. 
 حينئذ يدعونني فال استجيب يبكرون الي فال يجدونني.  -28 



 (يـــوم األربعــــــاء)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

120 
 

 لعلم و لم يختاروا مخافة الرب. النهم ابغضوا ا  -29 
 لم يرضوا مشورتي رذلوا كل توبيخي.  -30 
 فلذلك ياكلون من ثمر طريقهم و يشبعون من مؤامراتهم.   -31 
 الن ارتداد الحمقى يقتلهم و راحة الجهال تبيدهم.  -32 
 " اما المستمع لي فيسكن امنا و يستريح من خوف الشر -33 

 .إبني ال يضلك الرجال المنافقون. وال تجبهم يا[ 1هنا لالضا  نرى طريقمن ]
   الحكمة تنادي في الطرقات[ 2]                      

 إلساجاكة يلوذا ل رؤسا  كال انءة تدمر لمحلة مري  لءسوع األكلى تدمر 
 17  - 1:  59اش  " ( 17- 1:59)إش

 ها ان يد الرب لم تقصر عن ان تخلص و لم تثقل اذنه عن ان تسمع. -1 
بل اثامكم صارت فاصلة بينكم و بين الهكم و خطاياكم سترت وجهه عنكم   -2 

 حتى ال يسمع. 
الن ايديكم قد تنجست بالدم و اصابعكم باالثم شفاهكم تكلمت بالكذب و   -3 

 لسانكم يلهج بالشر.
و ليس من يحاكم بالحق يتكلون على الباطل و  ليس من يدعو بالعدل  -4 

 يتكلمون بالكذب قد حبلوا بتعب و ولدوا اثما. 
فقسوا بيض افعى و نسجوا خيوط العنكبوت االكل من بيضهم يموت و التي   -5 

 تكسر تخرج افعى. 
خيوطهم ال تصير ثوبا و ال يكتسون باعمالهم اعمالهم اعمال اثم و فعل الظلم  -6 

 في ايديهم. 
ارجلهم الى الشر تجري و تسرع الى سفك الدم الزكي افكارهم افكار اثم في   -7 

 طرقهم اغتصاب و سحق. 
طريق السالم لم يعرفوه و ليس في مسالكهم عدل جعلوا النفسهم سبال معوجة   -8 

 كل من يسير فيها ال يعرف سالما.
من اجل ذلك ابتعد الحق عنا و لم يدركنا العدل ننتظر نورا فاذا ظالم ضياء  -9 

 فنسير في ظالم دامس. 
نتلمس الحائط كعمي و كالذي بال اعين نتجسس قد عثرنا في الظهر كما في    -10 

 العتمة في الضباب كموتى.
يبتعد نزار كلنا كدبة و كحمام هدرا نهدر ننتظر عدال و ليس هو و خالصا ف  -11 

 عنا.
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الن معاصينا كثرت امامك و خطايانا تشهد علينا الن معاصينا معنا و اثامنا   -12 
 نعرفها.

تعدينا و كذبنا على الرب وحدنا من وراء الهنا تكلمنا بالظلم و المعصية   -13 
 حبلنا و لهجنا من القلب بكالم الكذب. 

و قد ارتد الحق الى الوراء و العدل يقف بعيدا الن الصدق سقط في الشارع   -14 
 و االستقامة ال تستطيع الدخول.

و صار الصدق معدوما و الحائد عن الشر يسلب فراى الرب و ساء في    -15 
 عينيه انه ليس عدل. 

فراى انه ليس انسان و تحير من انه ليس شفيع فخلصت ذراعه لنفسه و   -16 
 ه هو عضده.بر 
ــه و لبس ثياب االنتقام كلباس و    -17  فلبس البر كدرع و خوذة الخالص على راسـ

 "  اكتسى بالغيرة كرداء
 هنا نرى نلاالة اإلساجاكة لطرق األ رار 

 14  - 11:  11زك "  ( 14- 11:11)زك
 فنقض في ذلك اليوم و هكذا علم اذل الغنم المنتظرون لي انها كلمة الرب.   -11 
ت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي و اال فامتنعوا فوزنوا اجرتي  فقل  -12 

 ثالثين من الفضة.
فقال لي الرب القها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به فاخذت    -13 

 الثالثين من الفضة و القيتها الى الفخاري في بيت الرب.
 " ثم قصفت عصاي االخرى حباال النقض االخاء بين يهوذا و اسرائيل -14 

 هخ  نجوة ز ريا عن لءي المسء  ل الثمن من اللضة 
  

القديس عظة ألبينا 
األنبا شنوده رئيس 

 المتوحدين

+ عظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين بركته المقدسة تكون معنا " 
 آمين. 

لمرا  لقوللمييا ل   م  جمءي الييخين اللرح لل  في السييييييييييييييمييا  من لجييإ توبال  كه  ع ى  
ًي  اليخين ل  اللرح لل  في السييييييييييييييميا   األرض لن يركا حزنيا  كال كجعيا  في ذلي  المبيا  كلكل

ألجيإ عيدم توبال  كه  ع ى األرض لن يركا فرحيا  كال راحية في ذلي  المبيا   فيذلى ماى  
لنت تا اسييييإ لالضييييا  ليلا اإلنسييييا  لط   ملء  ل  تلبى ع ى نلسيييي  ما دامت تقجإ من  
الدموعخ كباألحرى مذا  نت قد عم ت لعماال  الحي ع ملا اللبا  فاك  ع ى نلسييي  كحدك  

سييييييمن يلبو  مع  ألجإ  ال  نلسيييييي   طوبى لمن امار كبا  ع ى  ما دام جمءي القدال
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نلسيييييين كحد  هنا فذنن سييييييمنجو من اللبا  كصييييييرير األسيييييينا  الداذ  كيلرح فرحا  سييييييماذءا    
ف ناءق  الا لحلاذي قجإ ما القلإ دكننا الخدر كباب الاوبة كنضييييييييييييرع لمام اللاب فنسييييييييييييمي  

في  طاالانا  ف نخا  موعظة للمنا    لسييييت لعرف     إ هخ  كلردل منلا نسييييمعلا مذا تمادينا
القدالق العظء  األنلا  ينود  رذءق الماوحدين الخل لنار عقولنا كعمو  ق وبنا كاسي  اآلب 

 "  كااللن كالركح القدس اإللن الواحد آممن 
 عن نصم  من السمي صوت الحبمة كيس   كالجر 

  
 المزمور:  

(5:41-7 ) 
وتشاوروا علي بالسوء، كان يدخل لينظر فكان يتكلم باطاًل أعدائي تقاولوا علي شرًا " 

 " وقلبه جمع له إثمًا الليلويا.
كان يدخل لينظر فكان يتكلم  مؤامرة الرؤسييا  ع ى المسييء    = أعدائي تقاولوا علّي شـراً 

 يلوذا الماآمر الخاذن = باطاًل..
  

 اإلنجيل:  
 ( 16- 3:26)مت

 16  - 3:  26مت  "
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.  -4 
 و لكنهم قالوا ليس في العيد لئال يكون شغب في الشعب. -5 
 و فيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان االبرص.  -6 
تقدمت اليه امراة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على راسه و هو   -7 

 متكئ.
 فلما راى تالميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا االتالف.  -8 
 النه كان يمكن ان يباع هذا الطيب بكثير و يعطى للفقراء.  -9 
 ال حسنا. فعلم يسوع و قال لهم لماذا تزعجون المراة فانها قد عملت بي عم  -10 
 الن الفقراء معكم في كل حين و اما انا فلست معكم في كل حين.   -11 
 فانها اذ سكبت هذا الطيب على جسدي انما فعلت ذلك الجل تكفيني.   -12 
الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا االنجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته  -13 

 هذه تذكارا لها. 
ني عشر الذي يدعى يهوذا االسخريوطي الى حينئذ ذهب واحد من االث -14 

 رؤساء الكهنة. 
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و قال ماذا تريدون ان تعطوني و انا اسلمه اليكم فجعلوا له ثالثين من    -15 
 الفضة.

 "  و من ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه -16 
المديييييياكرات الرديًة ضييييييد المسييييييء  في تناقد مي الطم  المسييييييبوب تعجمرا  عن الح   

كضي هخ  القصة هنا كالرغ  من حدكثلا السجت مسا  خ  من    القدالق ماىكهخا ما قصد 
يلوذا ال الحل        عدييييييءة لحد الدييييييعانمن )منجمإ يوحنا(  كقصييييييد ماى ل  القول "الا رب 

 كل ن نحن نحل  م إ مري  
  

 طرح الساعة التاسعة من يوم األربعاء من البصخة المقدسة: "  الطرح
جسدنا ليلا المسء  مللناخ من زرع ملرا ء  األب العظء  لب  سر تأنس  ل لمان مي 

جمءي الدعوبخ لما ع   كذالما  م  اإللن ال  مة اللد ل  ياجسد من نس ن كباألط ر  
عندما رلى لالامن نقصت كل  هللا كارك في لعمالنخ فدعا عجد  ال جمر في لمان الو مإ  

ن السما  من  ال تأ خ امرلة  األممن ك اطلن قاذال : ضي يدك ع ى ص جي ألح ل  كذل
أللنى اسحي من هخ  األرض الاي لنا ساطنلا لإ امد ملى لرض آكاذي ك خ لن امرلة  

من ذل  المبا خ من قجم اي كجنق آكاذي  خ لن العربو  كشمر تلاك   فأجاكن العجد  
كعقإ هبخا قاذال : اسمي الا سمدل م  للت المرلة ل  تأتى معي ملى هخ  األرضخ لفاريد 

  لرد الن  مسحي كل دمن ملى ل  آتى كن ملى هلناخ فقال لن احخر ل  ترد الني فذ  ل
ل  تجئ فأنت لرم فوضي العجد يد  كح ف لن ع ى ثلات هخا القولخ كفى آ ر الزما   
لطمإ هللا هخا الوعد الخل كعد كن لكانا ملرا ء  لولر المسء  من ص لن الخل تالارك كن 

 ساذر األم   
 مسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا )مرد كحرل( ال

 "  )مرد قج ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  يوم األربعاء من البصخة المقدسة  من الحادية عشرالساعة 

 
 النبوات:

 ( 26-16:28)إش
 26 -  16:  28اش  "
لذلك هكذا يقول السيد الرب هانذا اؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان  -16 

 حجر زاوية كريما اساسا مؤسسا من امن ال يهرب. 
و اجعل الحق خيطا و العدل مطمارا فيخطف البرد ملجا الكذب و يجرف    -17 

 الماء الستارة. 
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لجارف اذا و يمحى عهدكم مع الموت و ال يثبت ميثاقكم مع الهاوية السوط ا  -18 
 عبر تكونون له للدوس. 

كلما عبر ياخذكم فانه كل صباح يعبر في النهار و في الليل و يكون فهم   -19 
 الخبر فقط انزعاجا. 

 الن الفراش قد قصر عن التمدد و الغطاء ضاق عن االلتحاف.  -20 
النه كما في جبل فراصيم يقوم الرب و كما في الوطاء عند جبعون يسخط    -21 

 ليفعل فعله فعله الغريب و ليعمل عمله عمله الغريب.
فاالن ال تكونوا متهكمين لئال تشدد ربطكم الني سمعت فناء قضي به من    -22 

 قبل السيد رب الجنود على كل االرض. 
 اسمعوا قولي.اصغوا و اسمعوا صوتي انصتوا و  -23 
 هل يحرث الحارث كل يوم ليزرع و يشق ارضه و يمهدها.  -24 
اليس انه اذا سوى وجهها يبذر الشونيز و يذري الكمون و يضع الحنطة في   -25 

 اتالم و الشعير في مكان معين و القطاني في حدودها.
 "  فيرشده بالحق يعلمه الهه -26 

هو المسيييء  السيييوع حجر الزاكية  هأنذا أضــع حجرًا في أســاســات صــهيون. حجر زاوية 
"حجر الزاكية هنا هو النور المديييار ملءن  فمن آمن به لن يخزى في ال نءسييية صيييلمو    

في اإلنجمإ  كاإلنجمإ ل يييار لمن يرفد النور فلو سيييءسيييمر في الظالم  كهنا القول عن  
لون على الكذب يرتجون الباطل. رجاؤكم مع  المتوكم إ هؤال  السييييييياذرين في الظ مة  

 الجحيم ال ينتهي.
ث  نرى في نجوة م ييييييعءا  ل  ل إ منسييييييا  تأدي  غمر اآل ر فما الصيييييي   إلنسييييييا  قد ال  
الصييييييييييي   لس ر  ك إ منسيييييييييييا  لن دينونة غمر اآل رخ فملوذا غمر الرؤسيييييييييييا  كه  غمر  

 الدع  المخدكع 
  

عظة ألبينا القديس 
 ساويرسالعظيم أنبا 

 + عظة ألبينا القديس العظيم أنبا ساويرس بركته المقدسة تكون معنا آمين. " 
ليلا اإل وة ها لنا لذ ر   اآل  من لجإ الصييييييييييوت الخل سييييييييييءبو  ع ى الخطاة  كالخين  
البلرك  كالناموس ككصييييييييياالا الحءاة  ألنن قال الاعدكا عنى الا مالعمن ملى النار األلدالة   

مرة ل رى  هنا هو كادل اللبا  حمث ت و  الدموع  هخ  هي   فأل عزا  يناظركنن هؤال 
الييدموع الاي ال البو  كعييدهييا عزا   من ذا الييخل القييدر ل  الط يي  عن الخطيياة في ذليي   
الموم أل  المالذ ة كالدييياركبء  كالسيييمراعء  تصيييمت كجمءي األلرار كالقدالسيييمن ال السييياطءي  

الخ ءقة صيييييييياماة كالع     ن لحد منل  ل  الدييييييييلي في اللدييييييييرية في ذل  الموم كتقف  إ  
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البو  تحت الحب  اإلللي العادل هخا هو زما  الحصيييييييياد  هخا هو كقت جخب الدييييييييلبة 
ملى الديييياطئ حمث العزل السييييم  الجمد من الردم  هخا هو الموم الخل القال عءن ل خطاة 
اذهجوا ملى الجحء  مسييييييييييييييبن   ملى األليييد  ف نخا  موعظييية للمنيييا القيييدالق العظء  األنليييا  

لخل لنار عقولنا كعمو  ق وبنا كاسيييييي  اآلب كااللن كالركح القدس اإللن الواحد  سيييييياكيرس ا
 " آممن 

ــوت الذي ينزل بالخطاة=   صييييييييييييوت دينونة هللا  هأنذا أذكركم اآلن من أجل وقوع الصــــــ
 إذهبوا إلى الجحيم مسكنكم األبدي.ل خطاة  

  
 المزمور:  

 
انزعجت جدًا، ال تصــرف وجهك اشــفني يا رب فإن عظامي قد اضــطربت ونفســي قد " 

 " عن فتاك، اسمعني سريعًا فإنني في شدة الليلويا.
م يارة لقول اإلنجمإ  = إشـفني يا رب فإن عظامي قد إضـطربت ونفسـي قد إنزعجت جداً 

"اآل  نلسييي قد مضييطربت" كاإل ييارة ملى العظام هنا هي م ييارة ل صيي م  فالصيي   الل    
إلنجمإ "كلنا لالضييا  م  مرتلعت عن األرض" كهخا  العظامخ كهخا م ييارة لقول المسييء  في ا

 م ارة ل ص   
  

 اإلنجيل:  
 (36-27:12)يو

 36 -  27:  12يو  "
االن نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ايها االب نجني من هذه الساعة و لكن  -27 

 الجل هذا اتيت الى هذه الساعة.
 ايها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ايضا.  -28 
فالجمع الذي كان واقفا و سمع قال قد حدث رعد و اخرون قالوا قد كلمه    -29 

 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.  -31 
 و انا ان ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع.   -32 
 قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت.  -33 
فاجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى االبد فكيف    -34 

 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    -35 

 ين يذهب. يدرككم الظالم و الذي يسير في الظالم ال يعلم الى ا
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ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصــيروا ابناء النور تكلم يســوع بهذا ثم مضــى    -36 
 "  و اختفى عنهم

المسء  العرا الساعة  كيعرا  =  يا إبني نجني من هذه الساعة. ولكن ألجل هذا أتيت
إ كالصييييي م  من لجإ الح  الخل  ماذا سيييييءحدثخ كمي  إ األل  الخل سيييييءصيييييملن هو قالِ 

الدييييوك كالحسيييي  في القاال )قاال الصيييي م  لك معر ة      هخ  م إ "لمت ع يء يدفعن لخل
(  مذا  الصيي م   ا   ييلوة ق   المسييء   4:27الصيي م ( فأهج  ع ملا كلحرقلا معا " )مش

 لمحجان فمنا 
  

 طرح الساعة الحادية عشر من يوم األربعاء من البصخة المقدسة:  " الطرح
تدلمر هللا ال  مة الخل لمد  س طا  الموت كحءاة  إ لحد من تأم وا الا لهإ المعرفة 

عند  ل ن ألجإ جسد اللدرية الخل ل خ  منا الظلر الق ي كالضعفخ قال المخ ا  
اآل  نلسي مضطربة كماذا لقولخ الا للاا  نجنى من هخ  الساعة ل ن ألجإ هخ   

صناخ كيصعد من  الساعة لتمتخ نع  كالحقءقة لتى ملى العال  ل ي ياأل  من لجإ  ال
الجحء  اإلنسا  األكل الخل   قن كيرد  ملى كطنن األكل هو كبنءن  عظء  رحمان  

ف نصرل نحو  كشمر ت اسإ كنط   ملءن كشمر فاور ل ي الجع نا  ر ا  معن في مجد  
 م  وتن كي جانا ملى النلق األ مر ع ى اإلالما  كاسمن القدكس  

 ا ل ي كآالمن الخ صنا )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عن
 "  )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
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 رجوع للفهرس  يـــوم الخميــــس 

 
 رجوع للفهرس  ليلة خميس العهد 

 
 رجوع للفهرس  المقدسة الساعة األولى من ليلة الخميس من البصخة 

 
 النبوات:

 ( 11-5:43)حز
 11 - 5:   43حز  "
 فحملني روح و اتى بي الى الدار الداخلية و اذا بمجد الرب قد مال البيت.  -5 
 و سمعته يكلمني من البيت و كان رجل واقفا عندي. -6 
و قال لي يا ابن ادم هذا مكان كرسيي و مكان باطن قدمي حيث اسكن في وسط   -7 

بني اسرائيل الى االبد و ال ينجس بعد بيت اسرائيل اسمي القدوس ال هم و ال ملوكهم 
 ال بزناهم و ال بجثث ملوكهم في مرتفعاتهم. 

هم لدى عتبتي و قوائمهم لدى قوائمي و بيني و بينهم حائط فنجسوا بجعلهم عتبت -8 
 اسمي القدوس برجاساتهم التي فعلوها فافنيتهم بغضبي.

 فليبعدوا عني االن زناهم و جثث ملوكهم فاسكن في وسطهم الى االبد. -9 
و انت يا ابن ادم فاخبر بيت اسرائيل عن البيت ليخزوا من اثامهم و ليقيسوا   -10 
 رسم.ال
فان خزوا من كل ما فعلوه فعرفهم صــورة البيت و رســمه و مخارجه و مداخله و   -11 

كل اشــكاله و كل فرائضــه و كل اشــكاله و كل شــرائعه و اكتب ذلك قدام اعينهم ليحفظوا 
 "  كل رسومه و كل فرائضه و يعملوا بها

نجمإ الضيييي  الجمت الجديد الخل يا    عنن هنا هو ال نءسييية جسيييد المسيييء   كالمسيييء  في اإل
 نلسن كس طانن لمؤسق هخ  ال نءسة 

  
 المزمور:  

(1:69،16 ) 
 " أحيني يا هللا فإن المياه قد بلغت إلى نفسي وانظر إلّي ككثرة رأفاتك الليلويا." 

المءا  قد ل شت ملى نلسيييييييي لل م يييييييارة =  خلصـــــني يا هللا فإن المياه قد بلغت إلى نفســـــي
 قءامان كعد موتن حمن الضي نلسن كس طانن ل موت كالمسء  هنا الط   

  
 اإلنجيل:  

 (21-17:10)يو
 21 -  17:  10يو  "
 لهذا يحبني االب الني اضع نفسي الخذها ايضا. -17 
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ليس احد ياخذها مني بل اضعها انا من ذاتي لي سلطان ان اضعها و لي  -18 
 سلطان ان اخذها ايضا هذه الوصية قبلتها من ابي.

 فحدث ايضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكالم.  -19 
 فقال كثيرون منهم به شيطان و هو يهذي لماذا تستمعون له.  -20 
ــيطانا يقدر ان يفتح اعين   -21  ــيطان العل شـــــ اخرون قالوا ليس هذا كالم من به شـــــ

 "  العميان
ألني أضع نفسي.. لي سلطان أل  المسء  س   نلسن كذرادتن    =  من أجل هذا يحبني أبي

=  حدث شــــقاق بين اليهود فلو كحريان كضيييييي نلسييييين  كالسيييييامعو  منقسيييييموا     أن أضــــعها
 ل  خا المسء  كالدقاق مازال حاى الموم حو 

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

ربنا كسمدنا كم  نا المسء  الظلر الهوتن كس طاننخ منن هو اإللن الماعالي ع ى  إ رذاسة  
ك إ س طا  في السما  كع ى األرضخ ف خل  قال م  األب الحجني فذني لضي نلسي ل ي 

ينزعلا منى ل ن لنا الخل لضعلا كذرادتي فذ  لي س طا  ل  لضعلا آ خهاخ كلءق لحد 
كلى س طا  ل  آ خهاخ فصار اندقاق لمن الملود من لجإ هخا ال الم الخل قالن لل خ 

كقال قوم من المنافقمن منن مجنو  لماذا تسمعو  منن! كقال آ رك  هخا ال الم لءق هو  
  عمني مولود لعمىخ هو كالحقءقة الخل طالم منسا  كن  ءطا خ ال القدر مجنو  ل  اللا

الضي  لعمن ق وب المؤمنمن كن ما  ال الملود المخاللمنخ طمق عمو  ق وبل  كلجساده   
طمال ينظركا كعمونل  كيللموا كق وبل  كيرجعوا ملءن كمحلة حقءقءة كرجا  عظء  كلمانة  ام ة 

 كيشلر لل    رة  طاالاه  كيسامحل  لزالتل  
   مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا )مرد كحرل( المسء

 "  )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  من ليلة الخميس من البصخة المقدسة  الثالثةالساعة 

 
 النبوات:

 (13-4:4)عا
 13 - 4:  4عا " 
هلم الى بيت ايل و اذنبوا الى الجلجال و اكثروا الذنوب و احضروا كل صباح  -4 

 ذبائحكم و كل ثالثة ايام عشوركم.
و اوقدوا من الخمير تقدمة شكر و نادوا بنوافل و سمعوا النكم هكذا احببتم يا بني   -5 

 اسرائيل يقول السيد الرب.
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مدنكم و عوز الخبز في جميع   و انا ايضا اعطيتكم نظافة االسنان في جميع -6 
 اماكنكم فلم ترجعوا الي يقول الرب.

و انا ايضا منعت عنكم المطر اذ بقي ثالثة اشهر للحصاد و امطرت على مدينة   -7 
واحدة و على مدينة اخرى لم امطر امطر على ضيعة واحدة و الضيعة التي لم يمطر 

 عليها جفت.
فجالت مدينتان او ثالث الى مدينة واحدة لتشرب ماء و لم تشبع فلم ترجعوا الي  -8 

 يقول الرب. 
ضربتكم باللفح و اليرقان كثيرا ما اكل القمص جناتكم و كرومكم و تينكم و   -9 

 زيتونكم فلم ترجعوا الي يقول الرب.
خيلكم و  ارسلت بينكم وبا على طريقة مصر قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي -10 

 اصعدت نتن محالكم حتى الى انوفكم فلم ترجعوا الي يقول الرب. 
قلبت بعضكم كما قلب هللا سدوم و عمورة فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق فلم    -11 

 ترجعوا الي يقول الرب. 
لذلك هكذا اصنع بك يا اسرائيل فمن اجل اني اصنع بك هذا فاستعد للقاء الهك  -12 

 يا اسرائيل.
ــنع الجبال و خلق الريح و اخبر االنســــــان ما هو فكره الذي   -13  فانه هوذا الذي صــــ

 "  يجعل الفجر ظالما و يمشي على مشارف االرض يهوه اله الجنود اسمه
ســأمطر على مدينة وعلى ماذا سيييءجني المخاللو  كماذا سيييءجني األلرار محجي المسيييء    

 .األسنانضرس كلر رار  . مدينة أخرى ال أمطر
  

 المزمور:  
(1,21:55 ) 

 كالمه ألين من الدهن وهو نصال، أنصت يا هللا لصالتي وال تغفل عن طلبتي " 
 "  الليلويا. 

هخا عن يلوذا الخل يا    عن اللقرا  )في اإلنجمإ(  =  كالمه ألين من الدهن وهو نصـــــــال
إنصـــت يا هللا  كق لن مح  ل مال  لإ هو ماآمر ضييييد المسييييء خ لإ قج ان غا يييية )نصييييال(  

 السمد الص ي   لمنقخ  من هخ  المؤامرات = لصالتي
  

 اإلنجيل:  
 (11-3:14)مر

 11 -  3:  14مر  "
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. -4 
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و يعطى للفقراء و كانوا النه كان يمكن ان يباع هذا باكثر من ثالثمئة دينار  -5 
 يؤنبونها.

 اما يسوع فقال اتركوها لماذا تزعجونها قد عملت بي عمال حسنا.  -6 
الن الفقراء معكم في كل حين و متى اردتم تقدرون ان تعملوا بهم خيرا و اما انا  -7 

 فلست معكم في كل حين. 
 عملت ما عندها قد سبقت و دهنت بالطيب جسدي للتكفين. -8 
الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا االنجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه  -9 

 تذكارا لها. 
يهوذا االسخريوطي واحدا من االثني عشر مضى الى رؤساء الكهنة ثم ان   -10 

 ليسلمه اليهم. 
و لما سمعوا فرحوا و وعدوه ان يعطوه فضة و كان يطلب كيف يسلمه في فرصة    -11 

 "  موافقة
 الظلر عءن محلة مري  ل مسء  في تضاد مي  الم يلوذا الخاذن 

  
 الخميس من البصخة المقدسة: طرح الساعة الثالثة من ليلة "  الطرح

المرلة الاي دهنت رج ي الرب كالطم  اللاذي كمسحالما كدعر رلسلا من لجإ ثلات  
لمانالا كحجلا ال  مرخ هخ  اقانت للا نصملا  صالحا  كصماا  عالءا  في جمءي العال خ كبدر 

ذر  الرسإ كما فع ان في جمءي زكاالا األرضخ فدام اسملا في جمءي األجءال يا و  سا 
المؤمنمنخ الا للخ  المواه  الركحءة كهخ  ال رامات العالءة الاي فازت للاخ فنما ئ غمرة 

ع ى فضم الا كنح  الرب من  إ ق وبناخ كلءق م إ يلوذا الخل حني ع ملا من لجإ لنلا  
صنعت الخمر ف  لان لف ار  الدريرة حاى كاع سمد خ كاللضة الاي ل خها ثمن الخ ي 

 حء  لءلنى اسمن في جمإ كاحد كال البو  لن   ف ع ى األرض سالل  معن ملى الج
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 
 
 

 رجوع للفهرس  من ليلة الخميس من البصخة المقدسة  السادسةالساعة 

 
 11 - 1:  3عا "  النبوات:
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اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني اسرائيل على كل القبيلة التي   -1  (11-1:3)عا
 اصعدتها من ارض مصر قائال.

 اياكم فقط عرفت من جميع قبائل االرض لذلك اعاقبكم على جميع ذنوبكم.  -2 
 هل يسير اثنان معا ان لم يتواعدا. -3 
ل يعطي شبل االسد زئيره من  هل يزمجر االسد في الوعر و ليس له فريسة ه  -4 

 خدره ان لم يخطف. 
هل يسقط عصفور في فخ االرض و ليس له شرك هل يرفع فخ عن االرض و هو   -5 

 لم يمسك شيئا.
ام يضرب بالبوق في مدينة و الشعب ال يرتعد هل تحدث بلية في مدينة و الرب  -6 

 لم يصنعها.
 ان السيد الرب ال يصنع امرا اال و هو يعلن سره لعبيده االنبياء. -7 
 االسد قد زمجر فمن ال يخاف السيد الرب قد تكلم فمن ال يتنبا.  -8 
في ارض مصر و قولوا اجتمعوا  نادوا على القصور في اشدود و على القصور -9 

 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   -10 

 االغتصاب في قصورهم.
عنك عزك لذلك هكذا قال السيد الرب ضيق حتى في كل ناحية من االرض فينزل    -11 

 "  و تنهب قصورك
هللا م ايار الملود من لمن جمءي قلياذيإ األرض كلفياض ع مل  من  مراتين لميا ه  ف   البونوا 

فياهلل ل  يلخيإ ع مل  كدييييييييييييييئ كل نل   يانوا =  فـلذـلك أنتقم منكم عن جميع خطـاـياكملمنيا   
كهخا ما =  أرضــــك التي حولك تخربكآ ر و   لل  صيييييي   المسييييييء   كلخل     يكنزون ظلماً 

 فع ن الركما  فعال  كعد ص   المسء  
  

 المزمور:  
(2,1:138 ) 

نجني يا رب من إنسـان شـرير، ومن رجل ظالم إنقذني، الذين تفكروا بالظلم في قلبهم  "  
 " النهار كله كانوا يستعدون للقتال الليلويا.

 السمد الط   من هللا ل  ينقخ  من مؤامرات األ رار = من إنسان شريرنجني يا رب 
  

 اإلنجيل:  
 (43-36:12)يو

 43 -  36:  12يو  "
ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى و   -36 

 اختفى عنهم.
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 و مع انه كان قد صنع امامهم ايات هذا عددها لم يؤمنوا به.   -37 
ليتم قول اشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع  -38 

 الرب.
 يؤمنوا الن اشعياء قال ايضا.لهذا لم يقدروا ان  -39 
قد اعمى عيونهم و اغلظ قلوبهم لئال يبصروا بعيونهم و يشعروا بقلوبهم و    -40 

 يرجعوا فاشفيهم. 
 قال اشعياء هذا حين راى مجده و تكلم عنه.   -41 
و لكن مع ذلك امن به كثيرون من الرؤساء ايضا غير انهم لسبب الفريسيين   -42 

 روا خارج المجمع. لم يعترفوا به لئال يصي
 " النهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد هللا -43 

 أحبوا مجد الناس أكثر من مجد هللال  يؤمنوا كالمسيييييييييء  ألنل   =  يا رب من صــــــدق خبرنا
 كلخل  ل  يركا  إ ما صني المسء  من معجزات   لمن مساع نت ذراع الرب 

  
 الخميس من البصخة المقدسة: طرح الساعة السادسة من ليلة  "  الطرح

م عءا  النجي الصرل كالركح نحو الدع  الجاهإ لنى مسراذمإ يلبال  كشمر محاكاة من لجإ 
دنق لعمالل  ك ثمل  لما ولر عمانوذمإ كصني لعماال  تجلر العقولخ فاعدكا لقوالن المم ؤة 

أللنا  المرذكلمن  نعمة كمالوا ملى الخرافات كاألعمال اللاط ة كجحدكا مجد الهوتن لعنى ا
كالزرع غمر الم مر  كبت رليل  ليلا النجي العظء  ألنل  تدجلوا كآكاذل  كلطم وا مبايم ل   

فقال الا رب من صدق  جرنا كلمن اساع نت ذراع الرب  صوت الرب هو النن الوحمد الخل  
وا كنخ تراذي كالجسد لجنى مسراذمإخ عدلن كرحمان لولرها فمل  كمي هخا ل  الطءعوا كل  يؤمن

طءف يؤمنوا كل عءا  سجي فنطي من لج ل  هبخا قاذال : منن لطمق عمونل  كب د ق وبل   
كثقإ آذانل  كلفلامل  معا   اسمي الا مسراذمإ لءق آ ر القوم الخ ا  عل  من قج ن مال  
السوع مخ ا العال  الخل جعإ االثنمن كاحدا  لاجسد  جا  النور ملى  اصان ك اصان 

وب الشريلة قج ت كصاالا  كصارت لن  علا  مجامعا  في  إ مبا   لحجوا الظ مة كالدع
 كعرفوا رحمان كغزير نعمان الاي لفاضلا ع مل   صالحن  

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
 "  )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 
 رجوع للفهرس  من ليلة الخميس من البصخة المقدسة  التاسعةالساعة 
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 النبوات:
 ( 33- 27:20)حز

 33  - 27:   20حز  "
الجل ذلك كلم بيت اسرائيل يا ابن ادم و قل لهم هكذا قال السيد الرب في هذا   -27 

 ايضا جدف علي اباؤكم اذ خانوني خيانة. 
لما اتيت بهم الى االرض التي رفعت لهم يدي العطيهم اياها فراوا كل تل عال  -28 

و قدموا هناك  و كل شجرة غبياء فذبحوا هناك ذبائحهم و قربوا هناك قرابينهم المغيظة 
 روائح سرورهم و سكبوا هناك سكائبهم.

فقلت لهم ما هذه المرتفعة التي تاتون اليها فدعي اسمها مرتفعة الى هذا   -29 
 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   -31 
 فهل اسال منكم يا بيت اسرائيل حي انا يقول السيد الرب ال اسال منكم. 

و الذي يخطر ببالكم لن يكون اذ تقولون نكون كاالمم كقبائل االراضي فنعبد   -32 
 الخشب و الحجر. 

حي انا يقول الـسيد الرب اني بيد قوية و بذراع ممدودة و بـسخط مـسكوب املك   -33 
 " عليكم

الماضييي كالنسييلة ل ملود  ا   ءانة   مذ عجدكا األكثا  كالحاضيير صيي جل  ل مسييء  كلخل  
فقداسيييييييييية هللا قد ولرت في عقوبان ل ملود = بيد عزيزة وبغضـــــــب مســـــــكوب أملك عليكم

 كتدامال  في  إ العال  
  

 المزمور:  
(2,1:7) 

ــني ومن أيـدي جميع الطـاردين لي نجني لئال "   أيهـا الرب إلهي عليـك توكلـت فخلصـــــــ
 " يخطفوا نفسي مثل األسد الليلويا.

الملود في اإلنجمإ حاكلوا  =  أيها الرب إلهي عليك توكلت فخلصـني.. لئال يخطفوا نفـسي
  كغمرها لما  عم ن كبعد ذل  الص    رجمنخ ل ن هللا لنقخ  هخ  المرة

  
 اإلنجيل:  

 (38-29:10)يو
 38 -  29:  10يو" 
ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل و ال يقدر احد ان يخطف من يد  -29 

 ابي.
 انا و االب واحد. -30 
 فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه.   -31 
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اجابهم يسوع اعماال كثيرة حسنة اريتكم من عند ابي بسبب اي عمل منها   -32 
 ترجمونني. 

اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك الجل عمل حسن بل الجل تجديف فانك و   -33 
 انت انسان تجعل نفسك الها.

 اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهة. -34 
ئك الذين صارت اليهم كلمة هللا و ال يمكن ان ينقض  ان قال الهة الول -35 

 المكتوب. 
فالذي قدسه االب و ارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف الني قلت اني   -36 

 ابن هللا.
 ان كنت لست اعمل اعمال ابي فال تؤمنوا بي.  -37 
ؤمنوا  و لكن ان كنـت اعمـل فـان لم تؤمنوا بي فـامنوا بـاالعمـال لكي تعرفوا و ت  -38 

 " ان االب في و انا فيه
المسيييييء  يرد ع ى متلاماتل  كأ  لعمالن تظلر عالقان كاآلب  ك ونن قال لنن ملن هللا فلخا 

 لل  رسن ك صصن لءبو  ذلءحة  هللا قدسهلءق  طأ فاهلل قال لل  لنل  آللة  كل  
  

 المقدسة: طرح الساعة التاسعة من ليلة الخميس من البصخة   "  الطرح
ليلا الناس الجل ة المعاندين الدع  النجق المخالف اسمعوا الرحوم كلمن اإلللي المدح 
المؤمنمن كن قاذال  الخل لعطاني اآلب لعظ  من  إ من ع ى األرضخ كلءق لحد القدر 

ل  الخطلل  كال الس جل  من يد للىخ كلنا كاآلب كاحد مي الركح القدس كشمر افاراقخ  
ود حجارة كحسد عظء  لمرجمو  فأجالل  المخ ا لوداعة لءع مل :  كل وقت تناكل المل

لولرت ل   لعماال  حسنة مبرمة جدا  من عند لليخ من لجإ لل  ئ ترجمونني كلنا لريد 
  الصب ؟ اع موا كتءقنوا ليلا الملود الجلال منني في للى كللى في 
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  من ليلة الخميس من البصخة المقدسة  الحادية عشرالساعة 

 
 النبوات:

 ( 10- 4:8)إر
 10  - 4:  8ار  "
 و تقول لهم هكذا قال الرب هل يسقطون و ال يقومون او يرتد احد و ال يرجع. -4 
 فلماذا ارتد هذا الشعب في اورشليم ارتدادا دائما تمسكوا بالمكر ابو ان يرجعوا. -5 
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صغيت و سمعت بغير المستقيم يتكلمون ليس احد يتوب عن شره قائال ماذا  -6 
 عملت كل واحد رجع الى مسراه كفرس ثائر في الحرب.

بل اللقلق في السماوات يعرف ميعاده و اليمامة و السنونة المزقزقة حفظتا وقت   -7 
 مجيئهما اما شعبي فلم يعرف قضاء الرب. 

شريعة الرب معنا حقا انه الى الكذب حولها قلم   كيف تقولون نحن حكماء و -8 
 الكتبة الكاذب.

 خزي الحكماء ارتاعوا و اخذوا ها قد رفضوا كلمة الرب فاية حكمة لهم.  -9 
لذلك اعطي نســــاءهم الخرين و حقولهم لمالكين النهم من الصــــغير الى الكبير   -10 

 " الكذبكل واحد مولع بالربح من النبي الى الكاهن كل واحد يعمل ب
هخا الدييييييييييع  مرتد كصييييييييييار كقحا  كفقد حبمان فصييييييييييار في درجة لقإ من ال ق ي كالءمامة 

ــوا كلمة الرب كالسيييييييينونة كعصييييييييلور الحقإ    =  خزي الحكماء وتملكهم الفزع ألنهم رفضـــ
 ألنل  ل  العرفوا المسء  )النور( فاخلطوا في الظ مة )اإلنجمإ( 

  
 المزمور:  

(6,7:62 ) 
بإلهي. إله معونتي. رجائي هو باهلل . ألنه إلهي ومخلصـي فال خالصـي ومجدي هما  " 

 "  أتزعزع أبدًا الليلويا.
في اإلنجمإ   خالصـي ومجدي هو إلهي إله معونتي. إلهي مخلصـي وناصـري فال أتزعزع

"   كبماذا لت     ماذا لقولكصيييءة ب الخل لرسييي ني هو الخل لعطاني  اآل    " القول المسيييء 
 .ال أتزعزعأل    ماتن مللءة فال تردد فملا  ك لخل   

  
 اإلنجيل:  

 (50-44:12)يو
 50 -  44:  12يو  "
 فنادى يسوع و قال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني.  -44 
 و الذي يراني يرى الذي ارسلني.  -45 
 انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بي ال يمكث في الظلمة.  -46 
و ان سمع احد كالمي و لم يؤمن فانا ال ادينه الني لم ات الدين العالم بل   -47 

 الخلص العالم. 
من رذلني و لم يقبل كالمي فله من يدينه الكالم الذي تكلمت به هو يدينه في    -48 

 اليوم االخير. 
ي لم اتكلم من نفسي لكن االب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول  الن   -49 

 و بماذا اتكلم.
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و انا اعلم ان وصــــــيته هي حياة ابدية فما اتكلم انا به فكما قال لي االب هكذا   -50 
 " اتكلم

 المسء  لتى نورا  ل عال   ك المن سمدين من ال القج ن 
  

 عشرة من ليلة الخميس من البصخة المقدسة: طرح الساعة الحادية  "  الطرح
قال المخ ا الن هللا الحي لنا هو نور العال  كأسر  كمن يؤمن لي كيقجإ  المي ال  

المبن ل  ي جث في الظالم كمن الجحدنى كل  يرد ل  السمي قولي كل  الطعن فأنا ال لدينن  
ءق هو لي لإ اآلب ل ن القول الخل ق ان لنا هو الخل يديننخ فذ  القول الخل نطقت كن ل

الخل لرس ني كهو لعطاني الوصءة كماذا لقول كبماذا لنطيخ نحن نؤمن لن  لنت  
 كالحقءقة   مة هللا اآلب الصال  كل  ل  القدرة ع ى  إ  ئ كلءق  ئ العسر ع ء  

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
 " صني معنا رحمة  عظء  رحمان )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن 

 م خا األناجمإ في هخ  اللارة:
المسيء  جا  لءضيي نلسين كحريانخ كاآلب لرسي ن ك صيصين  خلءحة لمؤسيق  نءسية لال عم  كالناس سيانقسي  حولن 
فلناك من الدييلن مري  في محجانخ كهناك من يلاجمن  الملود كيلوذا  كمن القج ن السييمر في النور كت و  لن حبمةخ 

 رفضن فلو البو  لال حبمة كسماخل  في الظالم كمن ي
 

 رجوع للفهرس  خميس  العهد 

 
 -تدكر لناجمإ يوم  مءق العلد حول:

هي عن لمر المخ ا كذعداد اللصييييييي  كعن المبا  الخل الســـــاعات باكر والثالثة والســـــادســـــة والتاســـــعة:  (1
 سءأط ونن عءن 

 كهو يا    عن غسإ األرجإخ هو تطلمر قجإ الاناكلخ كاآل  هو الاوبة   اللقان: (2
 عن تأسءق سر اإلفخارساءا   القداس: (3
 عن  ركج يلوذا لمنلخ مؤامرتن مي رؤسا  ال لنة  الحادية عشرة )التوزيع(: (4

ذلءحة الاناكل هي مسيييييييييامرار لخلءحة الصييييييييي م   فالمسيييييييييء  مازال الحارب مل ءق للخ  الخلءحة لاسيييييييييامر    ملحوظة:
" )مز (  ل ن ع منا ل  نصييي   لجسيييادنا كلهواذنا  23المصيييالحة لمن هللا ك يييعلن " ءأت قدامي ماذدة تجا  مضييياالقيء

 القدم لنا جسد  لنحءا الدالا   الدءطا  الدبونا حمنما نخطئ طاللا لنا الموت خ كالمسء مي المسء  المص وب 
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 رجوع للفهرس  يوم الخميس من البصخة المقدسة  من الساعة األولى )باكر(

 
 النبوات:

 ( 16-8:17)خر
 16 - 8:   17خر  "
 و اتى عماليق و حارب اسرائيل في رفيديم.  -8 
فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجاال و اخرج حارب عماليق و غدا اقف انا   -9 

 على راس التلة و عصا هللا في يدي. 
ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق و اما موسى و هرون و حور   -10 

 فصعدوا على راس التلة. 
اليق و كان اذا رفع موسى يده ان اسرائيل يغلب و اذا خفض يده ان عم  -11 

 يغلب.
فلما صارت يدا موسى ثقيلتين اخذا حجرا و وضعاه تحته فجلس عليه و   -12 

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.   -13 
في مسامع يشوع فاني  فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب و ضعه   -14 

 سوف امحو ذكر عماليق من تحت السماء.
 فبنى موسى مذبحا و دعا اسمه يهوه نسي.   -15 
 "و قال ان اليد على كرسي الرب للرب حرب مع عماليق من دور الى دور -16 

ــرائيل)الديييييييييءطا (  =  عماليق أخرج حارب  ) يييييييييع  الرب نحن(  كلمر الرب  حارب إســــ
ــا هللا في يدي ((  6)لمر الرب لنا حاربوا مل ءق كلنا لعطءب  لسييييي حة )لا  عماليق عصـ
)كالصي م  نش  (  كو ت يدل   رفع موسـى يديه)المسيء  الحارب كصي ملن(     =موسـى

ــمسموسييييييييى مرفوعامن   ــأمحو ذكر )فالحرب حاى نلاالة العال (    حتى غروب الشـــ ســـ
بـيد خفـية يـحارب الرب   )الدييييييييييييييءطا  كجنود  مصييييييييييييييمره  اللحمرة الماقدة لنار(  عـماليق
 )حرب مسامرة(  من جيل إلى جيل)رمز الدءاطمن(  عماليق

 3:   16  - 23:   15خر  " ( 3:16- 23:15)خر
 15خر  

فجاءوا الى مارة و لم يقدروا ان يشربوا ماء من مارة النه مر لذلك دعي    -23 
 اسمها مارة.

 فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب.   -24 
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فصرخ الى الرب فاراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا هناك   -25 
 وضع له فريضة و حكما و هناك امتحنه.

لصوت الرب الهك و تصنع الحق في عينيه و تصغي    فقال ان كنت تسمع  -26 
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    -27 

 عند الماء.
 16خر  

و اتى كل جماعة بني اسرائيل الى برية سين التي بين ثم ارتحلوا من ايليم  -1 
ايليم و سيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من ارض  

 مصر. 
 فتذمر كل جماعة بني اسرائيل على موسى و هرون في البرية. -2 
و قال لهما بنو اسـرائيل ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصـر اذ كنا جالسـين عند    -3 

ا الى هـذا القفر لكي تميتـا كـل هـذا  ــبع فـانكمـا اخرجتمـاـن اكـل خبزا للشـــــــ قـدور اللحم ـن
 " الجمهور بالجوع

( الخل صيي   ع ءن السييمد المسييء  فصييحنا الحقءقي تحولت مرارة حءاتنا  عودكالصيي م  )
 ملى عخكبة  كبدال  من المجاعة الركحءة لعطانا المسء  جسد  لندلي 

 9  - 1:  58اش  " ( 9- 1:58)إش
ناد بصوت عال ال تمسك ارفع صوتك كبوق و اخبر شعبي بتعديهم و بيت   -1 

 يعقوب بخطاياهم.
و اياي يطلبون يوما فيوما و يسرون بمعرفة طرقي كامة عملت برا و لم تترك  -2 

 قضاء الهها يسالونني عن احكام البر يسرون بالتقرب الى هللا. 
سنا و لم تالحظ ها انكم في يوم  يقولون لماذا صمنا و لم تنظر ذللنا انف -3 

 صومكم توجدون مسرة و بكل اشغالكم تسخرون. 
ها انكم للخصومة و النزاع تصومون و لتضربوا بلكمة الشر لستم تصومون   -4 

 كما اليوم لتسميع صوتكم في العالء.
امثل هذا يكون صوم اختاره يوما يذلل االنسان فيه نفسه يحني كاالسلة راسه  -5 

 ته مسحا و رمادا هل تسمي هذا صوما و يوما مقبوال للرب. و يفرش تح
اليس هذا صوما اختاره حل قيود الشر فك عقد النير و اطالق المسحوقين   -6 

 احرارا و قطع كل نير. 



 ( يـــوم الخميــــس)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

139 
 

اليس ان تكسر للجائع خبزك و ان تدخل المساكين التائهين الى بيتك اذا رايت  -7 
 . عريانا ان تكسوه و ان ال تتغاضى عن لحمك

حينئذ ينفجر مثل الصـــبح نورك و تنبت صـــحتك ســـريعا و يســـير برك امامك و    -8 
 مجد الرب يجمع ساقتك

ــطك النير و    -9  ــتغيث فيقول هانذا ان نزعت من وســـ حينئذ تدعو فيجيب الرب تســـ
 " االيماء باالصبع و كالم االثم.

عن الصيييييوم المقجول  كالصيييييوم هو ذلءحة م اءارية نصييييي   فملا لهواذنا ك يييييلواتنا كنقدم  
ينفجر نورك مثل  لجسييييادنا ذلءحة حءة ندييييارك للا مي المسييييء   كبلخا ندييييارك في نور   

 الصبح.
 32  - 20:   18حز  " ( 32- 20:18)حز

النفس التي تخطئ هي تموت االبن ال يحمل من اثم االب و االب ال يحمل  -20 
 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    -21 
 حقا و عدال فحياة يحيا ال يموت. 

 كر عليه في بره الذي عمل يحيا. كل معاصيه التي فعلها ال تذ -22 
 هل مسرة اسر بموت الشرير يقول السيد الرب اال برجوعه عن طرقه فيحيا.   -23 
و اذا رجع البار عن بره و عمل اثما و فعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها   -24 

الشرير افيحيا كل بره الذي عمله ال يذكر في خيانته التي خانها و في خطيته التي 
 اخطا بها يموت. 

و انتم تقولون ليست طريق الرب مستوية فاسمعوا االن يا بيت اسرائيل    -25 
 يست طرقكم غير مستوية.اطريقي هي غير مستوية ال

 اذا رجع البار عن بره و عمل اثما و مات فيه فباثمه الذي عمله يموت.  -26 
 و اذا رجع الشرير عن شره الذي فعل و عمل حقا و عدال فهو يحيي نفسه.  -27 
 راى فرجع عن كل معاصيه التي عملها فحياة يحيا ال يموت.  -28 
رب مستوية اطرقي غير مستقيمة يا بيت و بيت اسرائيل يقول ليست طريق ال  -29 

 اسرائيل اليست طرقكم غير مستقيمة.
من اجل ذلك اقضي عليكم يا بيت اسرائيل كل واحد كطرقه يقول السيد الرب   -30 

 توبوا و ارجعوا عن كل معاصيكم و ال يكون لكم االثم مهلكة. 
قلبا جديدا و اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها و اعملوا النفسكم  -31 

 روحا جديدة فلماذا تموتون يا بيت اسرائيل. 
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 " الني ال اسر بموت من يموت يقول السيد الرب فارجعوا و احيوا -32 
كل  هللا ال يريد موت لحدخ ل ن كديييييرط ل  القدم توبة كيحل  كصييييياالا هللا كفي هخ  الحالة 

 إقتنوا لكم قلـبًا ـجدـيداً ا   مذا  هي دعوة مللءية ل  نجيدل ليداالية جيدييدة فنحءي. خـطاـياه ال ـتذكر
 كهخا ما صنعن المسء  كلداذن  

  
عظة ألبينا القديس 

 يوحنا ذهبي الفم 
 + عظة ألبينا القديس يوحنا ذهبي الفم بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. " 

هخا هو يوم الاقدم ملى الماذدة الرهملة ف ناقدم   نا ململا كطلارة كال البن لحدنا  يريرا  م إ  
يلوذا ألنن مباوب لما تناكل الخجز د  ن الديءطا  فسي   رب المجد  كلءلحا  إ كاحد  
منا ذاتن قجإ ل  ياقدم ملى جسييييد كدم المسييييء  ل ي ال البو  لن دينونة ألنن لءق منسييييا   
الخل يناكل الخجز كالدم كل ن هو المسيييء  الخل صييي   عنا كهو القاذ  ع ى هخ  الماذدة 

لنعمة القول هخا هو جسييييييييدل  ك ما ل  ال  مة الاي نطي للا  كسيييييييير هخا الخل لن القوة كا
مرة كاحيدة منيخ الجيد  قياذال  : منمو كلط ركا كامركا األرض هي داذمية في  يإ حمن تلعيإ  
في طجءعانا زيادة الاناسيييييييييإ  خل  ال  مة الاي قاللا المسيييييييييء  ع ى ت   الماذدة كاقءة في 

إ اليييخلءحييية  ف نخا  موعظييية للمنيييا  ال نييياذق ملى هيييخا الموم ك لى مجمًييين مبم ييية  يييإ عمييي
القدالق لنلا يوحنا ف  الخه  الخل لنار عقولنا كعمو  ق وبنا كاسيييييييييييي  اآلب كااللن كالركح  

 " القدس اإللن الواحد آممن 
 عن ضركرة الاوبة قجإ الاناكل 

  
 البولس: 

 ( 18-13:2)أف
 ( 18-13:2)أف "
قبال بعيدين صرتم قريبين بدم و لكن االن في المسيح يسوع انتم الذين كنتم    -13 

 المسيح.
 النه هو سالمنا الذي جعل االثنين واحدا و نقض حائط السياج المتوسط.  -14 
اي العداوة مبطال بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق االثنين في   -15 

 نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سالما. 
 الصليب قاتال العداوة به. و يصالح االثنين في جسد واحد مع هللا ب  -16 
 فجاء و بشركم بسالم انتم البعيدين و القريبين.   -17 
 "  الن به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى االب. -18 

 المسء  كص ملن جعإ اإلثنمن كاحدا  كلكطإ العداكة 
  

 20  - 15:  1اع  " اإلبركسيس: 
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و في تلك االيام قام بطرس في وسط التالميذ و كان عدة اسماء معا نحو   -15  ( 20- 15:1)أع
 مئة و عشرين فقال. 

ايها الرجال االخوة كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس  -16 
 فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليال للذين قبضوا على يسوع. 

 نصيب في هذه الخدمة.  اذ كان معدودا بيننا و صار له -17 
فان هذا اقتنى حقال من اجرة الظلم و اذ سقط على وجهه انشق من الوسط    -18 

 فانسكبت احشاؤه كلها.
و صار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم حتى دعي ذلك الحقل في    -19 

 لغتهم حقل دما اي حقل دم. 
كن فيها سـاكن و لياخذ النه مكتوب في سـفر المزامير لتصـر داره خرابا و ال ي  -20 

 " وظيفته اخر
في   مة للطرس نرى مصيييييييمر يلوذا  فالخءانة كاإلرتداد تضيييييييءي نصيييييييمجنا في السيييييييما خ 

 كتجع نا ال نسالمد من عمإ ص م  المسء  
  

 المزمور:  
(12,21:55 ) 

كالمـه ألين من اـلدهن وهو نصــــــــــال، فلو كـان العـدو ـقد عيرني الحتملـته، ولو أن "  
 " علّي الكالم الختفيت منه الليلويا .مبغضي عظم 

هخا عن يلوذاخ ف  ماتن كقج ان الشا يييييية  انت لمنة  = كالمه ألين من الدهن وهو نصــــال
 يجدك فملا المحلة  كالحقءقة لنلا قج ة قات ة )نصال( 

  
 اإلنجيل:  

 (13-7:22)لو
 13 -  7:  22لو  "
 و جاء يوم الفطير الذي كان ينبغي ان يذبح فيه الفصح.  -7 
 فارسل بطرس و يوحنا قائال اذهبا و اعدا لنا الفصح لناكل. -8 
 فقاال له اين تريد ان نعد. -9 
فقال لهما اذا دخلتما المدينة يستقبلكما انسان حامل جرة ماء اتبعاه الى   -10 

 البيت حيث يدخل. 
 يقول لك المعلم اين المنزل حيث اكل الفصح مع تالميذي.و قوال لرب البيت    -11 
 فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة هناك اعدا.  -12 
 "  فانطلقا و وجدا كما قال لهما فاعدا الفصح -13 

 هي لمت مارمرقق  علية كبيرةلمر المخ ا كذعداد اللص   ك ا  في 
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 المقدسة:طرح باكر يوم الخميس من البصخة  "  الطرح
يوم اللص  قد اقارب الا سمدنا عرفنا المبا  الخل نعد  ل   قال الاالممخ ل مع   لنت 
هو فصحنا الا السوع المسء   فأرسإ اثنمن من تالممخ  الصلا كيوحنا كقال للما: قوما 
كامضءا ملى هخ  المدينة فاجدا  رجال  حامال  جرة ما   مذا مدى سمرا لناما   لن ملى 

يد إ ملءن  كقوال لصاح  الجمت القول المع   لين المبا  الخل لطمإ عءن  الموضي الخل
اللص  فخاك يريبما ع ءة فوقانءة  الءة ملرك ة  لعدا اللص  في ذل  الموضي  كهبخا  
صنعا  قول الرب  تعالوا ليلا األم  افرحوا كتل  وا أل  اإللن ال  مة صار ل   فصحا   

دع  من عجودالة فرعو   كاللص  الجديد هو  اللص  األكل الخل كالخركا   ا ال
الن هللا الخل   ا العال  من اللساد  كأنواع   مرة كل ءا   اى لعد الخال  كالنجاة 

األلدالة  ل ن هخا الخال  ل إ العال  من مدارق الدمق ملى مشاربلا  جخب  إ لحد 
ا ع ى  إ  ملى ع و رحمان كالرلفة الاي  ا  الصنعلاخ كلولر لل  نعمان الاي لفاضل 

 موضي من المسبونة  ل خ الخل لنا كجع ن مي الخل لن كتلضإ ع منا كصالحن   
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 "  )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  يوم الخميس من البصخة المقدسة  من الثالثةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 9:33- 30:32)خر
 5:   33  - 30:   32خر  "

 32خر  
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   -31 

 النفسهم الهة من ذهب. 
 و االن ان غفرت خطيتهم و اال فامحني من كتابك الذي كتبت.  -32 
 فقال الرب لموسى من اخطا الي امحوه من كتابي.  -33 
و االن اذهب اهد الشعب الى حيث كلمتك هوذا مالكي يسير امامك و لكن   -34 

 في يوم افتقادي افتقد فيهم خطيتهم. 
 فضرب الرب الشعب النهم صنعوا العجل الذي صنعه هرون.   -35 

 33خر  
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و الشعب الذي اصعدته من و قال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا انت  -1 
 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  -2 
 و الحويين و اليبوسيين.

لب  الى ارض تفيض لبنا و عسال فاني ال اصعد في وسطك النك شعب ص -3 
 الرقبة لئال افنيك في الطريق.

 فلما سمع الشعب هذا الكالم السوء ناحوا و لم يضع احد زينته عليه. -4 
و كان الرب قد قال لموـسى قل لبني اـسرائيل انتم ـشعب صـلب الرقبة ان صـعدت    -5 

 " لحظة واحدة في وسطكم افنيتكم و لكن االن اخلع زينتك عنك فاعلم ماذا اصنع بك
كنرى   أصــعد اآلن إلى هللا لعلي أكفر عن خطيتكمموسيييى  رمز ل مسيييء  القول ل ديييع   

ــعب إلى حيث قلت لك واآلن إمض لتنزل وتقود هذاقجول هللا لدييييييييييلاعة موسييييييييييى    الشــــ
 رمز ل حرب المسامرة مي مل ءق  سيطرد األموري والكلداني..)لرض المءعاد( كهناك 

 يشوع بن شيراخ 
(1:24-15 ) 

 15  - 1:  24سيراخ  "
 الحكمة تمدح نفسها و تفتخر بين شعبها. -1 
 تفتح فاها في جماعة العلي و تفتخر امام جنوده.  -2 
 و تعظم في شعبها و تمجد في مال القديسين. -3 
 و تحمد في جميع المختارين و تبارك بين المباركين و تقول.  -4 
 اني خرجت من فم العلي بكرا قبل كل خليقة. -5 
و جعلت النور يشرق في السماوات على الدوام و غشيت االرض كلها بمثل   -6 

 الضباب. 
 و سكنت في االعالي و جعلت عرشي في عمود الغمام. -7 
انا وحدي جلت في دائرة السماء و سلكت في عمق الغمار و مشيت على  -8 

 امواج البحر. 
 ست قدمي كل االرض و على كل شعب.و دا -9 
 و كل امة تسلطت.   -10 
و وطئت بقدرتي قلوب الكبار و الصغار في هذه كلها التمست الراحة و باي   -11 

 ميراث احل. 
 حينئذ اوصاني خالق الجميع و الذي حازني عين مقر مسكني. -12 
 و قال اسكني في يعقوب و رثي في اسرائيل.   -13 
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الول حازني و الى الدهر ال ازول و قد خدمت امامه في  قبل الدهر من ا  -14 
 المسكن المقدس.

و هكذا في صهيون ترسخت و جعل لي مقرا في المدينة المحبوبة و سلطنتي    -15 
 " هي في اورشليم

منذ البدء خلقني و لى األبد ال أزول وســــلطاني  هو نجوة عن المسيييييييء  األزلى األلدل   
هو    أني خرجت من فم العلي وغـشيت األرض)لل ال نءسية( كهو   مة هللا  في أورـشليم

 في  إ مبا  
 15 -  11:  9زك  "  ( 15-11:9)زك

 و انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء.  -11 
 ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين. -12 
الني اوترت يهوذا لنفسي و مالت القوس افرايم و انهضت ابناءك يا    -13 

 صهيون على بنيك يا ياوان و جعلتك كسيف جبار. 
و يرى الرب فوقهم و سهمه يخرج كالبرق و السيد الرب ينفخ في البوق و   -14 

 في زوابع الجنوب.   يسير
رب الجنود يحامي عنهم فياكلون و يدوســــــون حجارة المقالع و يشــــــربون و    -15 

 " يضجون كما من الخمر و يمتلئون كالمنضح و كزوايا المذبح
نزل ملى الجحء  من قجإ الصي م  لءحمإ  = إني بدم عهدك أنت أطلق أسـراك من الجب

ذا هي ال نءسيييييية كهي في يد المسييييييء   يلو =  أوترت يهوذا لنفســــياأللرار ملى اللردكس   
 طوتر )قوس( الحارب كن مل ءق  نحن مجرد سلام ل ن المسء  هو المحارب 

 1:  30 -  27:  29ام "  ( 1:30-27:29)أم
 29ام  

 الرجل الظالم مكرهة الصديقين و المستقيم الطريق مكرهة الشرير. -27 
 

 30ام  
 " كالم اجور ابن متقية مسا وحي هذا الرجل الى ايثيئيل الى ايثيئيل و اكال -1 

ما هو  كالح  النجوة عن المسيييييييء     ينصـــــر الذين يخافونهضييييييياك  ال إ هو القول الخل 
 .إسمه و سم إبنه

  
 المزمور:  

(23,21:94 ) 
ــيكافئهم  "  ــديق ويلقون إلى الحكم دمًا ذكيًا )جملة( وســــ ــيدون على نفس الصــــ يتصــــ

 " بإثمهم وشرهم ويبيدهم الرب إلهي الليلويا.
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 مؤامرة يلوذا مي الرؤسا  = يتصيدون على نفس الصديق
 ما يناظره  من  ر = سيكافئهم بإثمهم

  
 اإلنجيل:  

 ( 19-17:26)مت
 19 -  17:  26مت " 
و في اول ايام الفطير تقدم التالميذ الى يسوع قائلين له اين تريد ان نعد لك   -17 

 لتاكل الفصح. 
فقال اذهبوا الى المدينة الى فالن و قولوا له المعلم يقول ان وقتي قريب    -18 

 عندك اصنع الفصح مع تالميذي. 
 " ففعل التالميذ كما امرهم يسوع و اعدوا الفصح -19 

 لمخ ا كاإلعداد ل لص  لمر ا
  

 طرح الساعة الثالثة من يوم الخميس من البصخة المقدسة: "  الطرح
كمن كعد غد لجاب موسى كقال ل إ جماعة لنى مسراذمإ من   ل طأت  لمام الرب 

كصنعا  ل   عجال  فاآل  لمضى كلسأل عءب  لع ن يرحمب  كيشلر  طاالاط  فعاد النجي 
ملى الرب كسجد لمامن قاذال  ليلا الرب الرؤكا الطويإ الركح اغلر  طاالا  عل   ك    

ي من سلر الحءاةخ فقال لن الرب ل  الخل ل طأ طنت ال تدا  ل  تشلر لل  فام  اسم
هو الخل المحى من سلرلخ فسمي الدع  ل  هخا القول صع  جدا  فناح لنحم   

عظء خ فقال الرب من  لنت  ع  قاسى غ ء  الرقلة لثء  فانظر كتءقن فذني منزل 
 ع ء  ضربة عظءمة لمحوك  

 كآالمن الخ صنا )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي 
 "  )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 
 

 رجوع للفهرس  يوم الخميس من البصخة المقدسة  من السادسةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 15- 2:7)إر
 15  - 2:  7ار  "
قف في باب بيت الرب و ناد هناك بهذه الكلمة و قل اسمعوا كلمة الرب يا  -2 

 جميع يهوذا الداخلين في هذه االبواب لتسجدوا للرب.
هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل اصلحوا طرقكم و اعمالكم فاسكنكم في هذا   -3 

 الموضع. 



 ( يـــوم الخميــــس)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

146 
 

 هيكل الرب هو. ال تتكلوا على كالم الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب -4 
النكم ان اصلحتم اصالحا طرقكم و اعمالكم ان اجريتم عدال بين االنسان و   -5 

 صاحبه.
ان لم تظلموا الغريب و اليتيم و االرملة و لم تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع  -6 

 و لم تسيروا وراء الهة اخرى الذائكم.
ت البائكم من االزل و الى فاني اسكنكم في هذا الموضع في االرض التي اعطي -7 

 االبد.
 ها انكم متكلون على كالم الكذب الذي ال ينفع.  -8 
اتسرقون و تقتلون و تزنون و تحلفون كذبا و تبخرون للبعل و تسيرون وراء  -9 

 الهة اخرى لم تعرفوها. 
ثم تاتون و تقفون امامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه و تقولون   -10 

 قد انقذنا حتى تعملوا كل هذه الرجاسات. 
هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في اعينكم هانذا   -11 

 ايضا قد رايت يقول الرب.
اسمي اوال و  لكن اذهبوا الى موضعي الذي في شيلوه الذي اسكنت فيه  -12 

 انظروا ما صنعت به من اجل شر شعبي اسرائيل. 
و االن من اجل عملكم هذه االعمال يقول الرب و قد كلمتكم مبكرا و مكلما   -13 

 فلم تسمعوا و دعوتكم فلم تجيبوا. 
اصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي انتم متكلون عليه و بالموضع   -14 

 ما صنعت بشيلو. الذي اعطيتكم و اباءكم اياه ك
 " و اطرحكم من امامي كما طرحت كل اخوتكم كل نسل افرايم -15 

فلنياك من الحءيا في    قوموا طرقكم وأعـمالكم. ال ينفعكم البـتة قولكم: هـذا هو بـيت الرب
مظلريية دك  توبية حقءقءية  ل ن من الحءيا في توبية حقءقءية هو من السيييييييييييييياحي ل  اليأطيإ 
اللصي   مذا  هللا دعاه  ل اوبة ك ذا مسياجالوا علا عنل   ك ذا ل  السياجمجوا سيءخرب لمال    

هخ  تسيياكل لذ ر من لين سييقطت كت  ك اّل فذني    كما صـنعت بشـيلوهسييأصييني لجماي    
 نارت  آتي كلزحزح م

 44  - 39:   20حز  " ( 44- 39:20)حز
اما انتم يا بيت اسرائيل فهكذا قال السيد الرب اذهبوا اعبدوا كل انسان   -39 

اصنامه و بعد ان لم تسمعوا لي فال تنجسوا اسمي القدوس بعد بعطاياكم و  
 باصنامكم.
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النه في جبل قدسي في جبل اسرائيل العالي يقول السيد الرب هناك يعبدني    -40 
ارضى عنهم و هناك اطلب تقدماتكم و  كل بيت اسرائيل كلهم في االرض هناك 

 باكورات جزاكم مع جميع مقدساتكم.
برائحة سروركم ارضى عنكم حين اخرجكم من بين الشعوب و اجمعكم من    -41 

 االراضي التي تفرقتم فيها و اتقدس فيكم امام عيون االمم.
فعت فتعلمون اني انا الرب حين اتي بكم الى ارض اسرائيل الى االرض التي ر   -42 

 يدي العطي اباءكم اياها.
و هناك تذكرون طرقكم و كل اعمالكم التي تنجستم بها و تمقتون انفسكم    -43 

 لجميع الشرور التي فعلتم. 
ــريرة و ال    -44  ــمي ال كطرقكم الشــ فتعلمون اني انا الرب اذا فعلت بكم من اجل اســ

 " كاعمالكم الفاسدة يا بيت اسرائيل يقول السيد الرب
 الاوبة  رط ل اناكل )اللص  الحقءقي( = واحد منكم عن شرورهليقلع كل 

 يشوع بن شيراخ 
(13:12-1:13 ) 

 1:   13 -  13:  12سيراخ " 
 12سيراخ  

من يرحم راقيا قد لدغته الحية او يشفق على الذين يدنون من الوحوش   -13 
 هكذا الذي يساير الرجل الخاطئ يمتزج بخطاياه.

 انه يلبث معك ساعة و ان ملت ال يثبت.  -14 
 العدو يظهر حالوة من شفتيه و في قلبه ياتمر ان يسقطك في الحفرة. -15 
 يشبع من الدم.  العدو تدمع عيناه و ان صادف فرصة -16 
 ان صادفك شر وجدته هناك قد سبقك. -17 
 و فيما يوهمك انه معين لك يعقل رجلك.   -18 
 يهز راسه و يصفق بيديه و يهمس باشياء كثيرة و يغير وجهه.   -19 

 13سيراخ  
 " من لمس القير توسخ و من قارن المتكبر اشبهه -1 

 معازال األ رار حاى ال نصمر م  ل  
  

 المزمور:  
(13,18:31 ) 

ولتصـر خرسـاء الشـفاه الغاشـة المتكلمة على الصـديق باإلثم )جملة( ألني سـمعت   " 
المذمة من كثيرين يســـكنون حولي حين اجتمعوا علّي جميعًا تومروا على أخذ نفســـي  

 "  الليلويا.
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المقصييييود  =  باإلثم(  المسييييء ) لتصـــر خرصـــاء الشـــفاه الغاشـــة المتكلمة على الصـــديق
 يلوذا كالرؤسا  

  
 اإلنجيل:  

 ( 16- 12:  14مر)
 16  - 12:  14مر   "
و في اليوم االول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تالميذه اين   -12 

 تريد ان نمضي و نعد لتاكل الفصح. 
فارسل اثنين من تالميذه و قال لهما اذهبا الى المدينة فيالقيكما انسان   -13 

 حامل جرة ماء اتبعاه.
نزل حيث اكل الفصح و حيثما يدخل فقوال لرب البيت ان المعلم يقول اين الم  -14 

 مع تالميذي. 
 فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك اعدا لنا.   -15 
 " فخرج تلميذاه و اتيا الى المدينة و وجدا كما قال لهما فاعدا الفصح -16 

 لمر المخ ا كاإلعداد ل لص  
  

 طرح الساعة السادسة من يوم الخميس من البصخة المقدسة: "  الطرح
اسمعوا قول الرب الا آل مسراذمإ قال لدكناى الرب ضاك  ال إ: لمجاعد  إ كاحد من   
عن  ركر  كآثامن فذن   نجسا  اسمي القدكس كأكثان  خ كلعمال   الخجم ةخ كلنا لقج     
ع ى ججإ قدسي كتعجدكنني في ذل  الموضيخ كلتقدس عءب  لرفعب  عند جمءي األم خ  

ءق ملن آ ر غمرلخ السماذمو  كاألرضمو  كاللحار كساذر كتع مو  مني لنا هو الرب كل
 ما فملا تاعجد لي كهى   لا تحت س طاني تاوقي الرحمة الاي من قج ي   

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
 "  )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 
 رجوع للفهرس  يوم الخميس من البصخة المقدسة  من التاسعةالساعة 

 
 النجوات:

 (19-1:22)تك
 19 -  1:  22تك " 
 و حدث بعد هذه االمور ان هللا امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم فقال هانذا. -1 
فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق و اذهب الى ارض المريا و اصعده   -2 

 هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك.
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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 هللا.

 م الثالث رفع ابراهيم عينيه و ابصر الموضع من بعيد. و في اليو  -4 
فقال ابراهيم لغالميه اجلسا انتما ههنا مع الحمار و اما انا و الغالم فنذهب   -5 

 الى هناك و نسجد ثم نرجع اليكما.
فاخذ ابراهيم حطب المحرقة و وضعه على اسحق ابنه و اخذ بيده النار و   -6 

 السكين فذهبا كالهما معا. 
و كلم اسحق ابراهيم اباه و قال يا ابي فقال هانذا يا ابني فقال هوذا النار و   -7 

 الحطب و لكن اين الخروف للمحرقة. 
 فقال ابراهيم هللا يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهبا كالهما معا. -8 
فلما اتيا الى الموضع الذي قال له هللا بنى هناك ابراهيم المذبح و رتب الحطب  -9 
 ربط اسحق ابنه و وضعه على المذبح فوق الحطب. و
 ثم مد ابراهيم يده و اخذ السكين ليذبح ابنه.  -10 
 فناداه مالك الرب من السماء و قال ابراهيم ابراهيم فقال هانذا.   -11 
فقال ال تمد يدك الى الغالم و ال تفعل به شيئا الني االن علمت انك خائف   -12 

 عني.  هللا فلم تمسك ابنك وحيدك
فرفع ابراهيم عينيه و نظر و اذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب   -13 

 ابراهيم و اخذ الكبش و اصعده محرقة عوضا عن ابنه.
فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يراه حتى انه يقال اليوم في جبل الرب   -14 

 يرى.
 و نادى مالك الرب ابراهيم ثانية من السماء.   -15 
و قال بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا االمر و لم    -16 

 تمسك ابنك وحيدك. 
اباركك مباركة و اكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء و كالرمل الذي على شاطئ   -17 

 البحر و يرث نسلك باب اعدائه.
 و يتبارك في نسلك جميع امم االرض من اجل انك سمعت لقولي.  -18 
ع ابراهيم الى غالميه فقاموا و ذهبوا معا الى بئر ســبع و ســكن ابراهيم  ثم رج  -19 

 " في بئر سبع
عن تقدال  ملرا ء  ملنن ذلءحة  كالمسيييييييء  هو الخلءحة الحقءقءة ع ى الصييييييي م  كفي سيييييير  

 اإلفخارساءا كهو اللص  الحقءقي 
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ــلك ــايقيهزيادة عدد المؤمنمن   = أكثر نســ ــلك مدن مضــ سيييييييمنالوا  المؤمنو  =  ويرث نســ
 مبا  الدءاطمن الخين سقطواخ كذل  في األمجاد السماكية 

 6  - 1:  61اش  " ( 6- 1:61)إش
روح السيد الرب علي الن الرب مسحني البشر المساكين ارسلني العصب  -1 

 منكسري القلب النادي للمسبيين بالعتق و للماسورين باالطالق.
 النادي بسنة مقبولة للرب و بيوم انتقام اللهنا العزي كل النائحين.  -2 
ضا الجعل لنائحي صهيون العطيهم جماال عوضا عن الرماد و دهن فرح عو  -3 

عن النوح و رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة فيدعون اشجار البر غرس الرب 
 للتمجيد.

و يبنون الخرب القديمة يقيمون الموحشات االول و يجددون المدن الخربة   -4 
 موحشات دور فدور. 

 و يقف االجانب و يرعون غنمكم و يكون بنو الغريب حراثيكم و كراميكم. -5 
ون كهنـة الرب تســـــــــمون خـدام الهنـا تـاكلون ثروة االمم و على امـا انتم فتـدع  -6 

 " مجدهم تتامرون 
.  أرسـلني ألشـفي المنكسـري القلوب.. وأبشـر المسـبيين بالعتق عمإ المسييء  لاجسييد    

 .وبيوم إنتقام إللهناهخا لمن يؤمنخ كمن الضاد المسء  السمي  وألنادي بسنة مقبولة
 20  - 17:  14تك "  ( 20- 17:14)تك

فخرج ملك سدوم الستقباله بعد رجوعه من كسرة كدرلعومر و الملوك الذين   -17 
 معه الى عمق شوى الذي هو عمق الملك.

 و ملكي صادق ملك شاليم اخرج خبزا و خمرا و كان كاهنا هلل العلي.  -18 
 و باركه و قال مبارك ابرام من هللا العلي مالك السماوات و االرض.   -19 
 " و مبارك هللا العلي الذي اسلم اعداءك في يدك فاعطاه عشرا من كل شيء -20 

م  ي صييييييادق القدم إللرا ء   جزا  ك مرا   كم  ي صييييييادق  ا   اهن هللا الع ي  هخا هو  
 طلنوت م  ي صادق 

 13:  28  - 1:  27اي "  ( 3:28- 1:27)أي
 27اي  

 و عاد ايوب ينطق بمثله فقال.  -1 
 حي هو هللا الذي نزع حقي و القدير الذي امر نفسي. -2 
 انه ما دامت نسمتي في و نفخة هللا في انفي.  -3 
 لن تتكلم شفتاي اثما و ال يلفظ لساني بغش.  -4 
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 حاشا لي ان ابرركم حتى اسلم الروح ال اعزل كمالي عني.  -5 
 تمسكت ببري و ال ارخيه قلبي ال يعير يوما من ايامي.  -6 
 ليكن عدوي كالشرير و معاندي كفاعل الشر. -7 
 النه ما هو رجاء الفاجر عندما يقطعه عندما يسلب هللا نفسه.  -8 
 افيسمع هللا صراخه اذا جاء عليه ضيق.  -9 
 ام يتلذذ بالقدير هل يدعو هللا في كل حين. -10 
 كم بيد هللا ال اكتم ما هو عند القدير.اني اعلم -11 
 ها انتم كلكم قد رايتم فلماذا تتبطلون تبطال قائلين.  -12 
هذا نصيب االنسان الشرير من عند هللا و ميراث العتاة الذي ينالونه من   -13 

 القدير.
 ان كثر بنوه فللسيف و ذريته ال تشبع خبزا. -14 
 تبكي.  بقيته تدفن بالموتان و ارامله ال  -15 
 ان كنز فضة كالتراب و اعد مالبس كالطين. -16 
 فهو يعد و البار يلبسه و البريء يقسم الفضة.   -17 
 يبني بيته كالعث او كمظله صنعها الناطور.  -18 
 يضطجع غنيا و لكنه ال يضم يفتح عينيه و ال يكون.  -19 
 االهوال تدركه كالمياه ليال تختطفه الزوبعة.  -20 
 تحمله الشرقية فيذهب و تجرفه من مكانه.   -21 
 يلقي هللا عليه و ال يشفق من يده يهرب هربا.  -22 
 يصفقون عليه بايديهم و يصفرون عليه من مكانه.  -23 
 

 28اي  
 النه يوجد للفضة معدن و موضع للذهب حيث يمحصونه.  -1 
 الحديد يستخرج من التراب و الحجر يسكب نحاسا. -2 
 قد جعل للظلمة نهاية و الى كل طرف هو يفحص حجر الظلمة و ظل الموت.  -3 
حفر منجما بعيدا عن السكان بال موطئ للقدم متدلين بعيدين من الناس  -4 

 يتدلدلون.
 ج منها الخبز اسفلها ينقلب كما بالنار. ارض يخر  -5 
 حجارتها هي موضع الياقوت االزرق و فيها تراب الذهب. -6 
 سبيل لم يعرفه كاسر و لم تبصره عين باشق. -7 
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 و لم تدسه اجراء السبع و لم يعده الزائر. -8 
 الى الصوان يمد يده يقلب الجبال من اصولها. -9 
 ه ترى كل ثمين.ينقر في الصخور سربا و عين  -10 
 يمنع رشح االنهار و ابرز الخفيات الى النور.  -11 
 اما الحكمة فمن اين توجد و اين هو مكان الفهم. -12 
 " ال يعرف االنسان قيمتها و ال توجد في ارض االحياء -13 

هنا نرى عقوبة األ ييرار  كل ن المعنى العام عن اإلسيياحقاق لخلءحة اإلفخارسيياءا  كبلخا 
 (30-27:11طو1عنى ل  من ياناكل لدك  مساحقاق سءعاق   )الصمر الم

  
عظة ألبينا القديس 
األنبا شنوده رئيس 

 المتوحدين

+ عظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين بركته المقدسة تكون معنا " 
 آمين. 

كعضييييينا  قد توجد لعمال نخاللا صيييييالحة كل نلا رديًة عند هللاخ كذل  مننا ناشاضيييييى عن  
كعضييييييييا  فنخطئ في المواضييييييييي المقدسيييييييية  أل  الرب ل  الشرس في اللردكس لر ييييييييجار 
الصيالحة كالشمر الصيالحة لإ غرسين من األ يجار الصيالحة فق   كل  الشرس عءن ل يجارا   
غمر م مرة لك رديًة ال مرخ كلءق هخا فق  لإ كالناس لنلسيل  الخين جع ل  هناك عندما  

منين  فمن هيخا اع موا ليليا اإل وة األحليا  منين ال الجي  ل    ياللوا ل  الحام ل  ليإ ل رجل 
نمر مسيييييياطن هللا المقدسيييييية من الناس األ ييييييرار كالصييييييالحمن  ما في العال  المم و  من  
الخطييياة كالظيييالممن كالقيييدالسييييييييييييييمن كاألنجييياس كل ن اليييخين الخطًو  ال يار ل  فمليييا ليييإ  

لماين ك يخا األرض   ليا الخرجل   لنيا لعرا ل  األرض   ليا هي ل رب  فيذ   يا  هبيخا  
فالخين السيبنو  فملا الحمو  كن للخا الج  ع منا ل  نخافن كنحل  كصياالا  فذذا ما سيقطنا  
في كاحدة منلا ف نل  كنناح  لمامن حاى مذا ما رلى تنلد ك وق لنلسنا م إ المرلة الاي 
 ل ت قدمءن لدموعلا ن و  حقا  مسيياحقمن صييوتن الح و القاذإ مشلورة ل   طاالاك اذه  
كسيييييالم مالمان  قد   صييييي  كقد رليا  الا ل وتي ل  اإلالما  العمإ الخال  كيع ن  يييييوقن 
في حل  كصييييياالا هللاخ كغمرة في مقادا  العقال  كالركح الخين  يييييلد لل  لنل  عرفوا الحي 
كقج وا نصييءحان كأعمالل خ كالخين لءق لل  مالما  السييقطو  في  إ عمإ ردل  كيل  و   

إ العاقإ القجإ النصييءحة كيعمإ للا كالجاهإ السييق  ع ى  النلق  ما هو مباوب ل  الرج
كجلين  ف نخا  موعظية للمنيا القيدالق العظء  األنليا  يييييييييييييينود  رذءق الماوحيدين اليخل لنيار 

 " عقولنا كعمو  ق وبنا كاس  اآلب كااللن كالركح القدس اإللن الواحد آممن 
أن تمأل مسـاكن هللا  ال يجب  فملا ينادل كضيركرة عزل األ يرار عن ذلءحة اإلفخارسياءا   

 ( "فذعزلوا الخجمث"13:5طو1)المقدسة من الناس األشرار 



 ( يـــوم الخميــــس)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

153 
 

  
 

 المزمور:  
(1:22 ) 

ــكنني، على ماء الراحة رباني  "   ــرة يسـ ــئ، في مكان خضـ الرب يرعاني فال يعوزني شـ
 "  الليلويا.

المسييء  حل  تالممخ  من الرؤسييا  الخين قلضييوا ع ءن   =  الرب يرعاني فال يعوزني شـئ
 كهو قادر ل  الحل   إ ال الامن عءن 

  
 اإلنجيل:  

 ( 19-17:26)مت
 19 -  17:  26مت  "
و في اول ايام الفطير تقدم التالميذ الى يسوع قائلين له اين تريد ان نعد لك   -17 

 لتاكل الفصح. 
فقال اذهبوا الى المدينة الى فالن و قولوا له المعلم يقول ان وقتي قريب    -18 

 عندك اصنع الفصح مع تالميذي. 
 "  ففعل التالميذ كما امرهم يسوع و اعدوا الفصح -19 

 لمر المخ ا كاإلعداد ل لص  
  

 طرح الساعة التاسعة من يوم الخميس من البصخة المقدسة: "  الطرح
ف ما ازداد ملرا ء  رفعة لمام الرب لط ر من جمءي الناس ولر لن الرب ك اطلن هبخا 

لن اسمي  المي كافعإ مرادتيخ  خ اسحي الن   قاذال : الا ملرا ء  الا ملرا ء  الخل لح
حجمل  قدمن لي محرقن ع ى لحد الجلالخ فقام ملرا ء   قول الرب كل خ النن حجملن  

كغالممن من عجمد  كلسرج دالان كصار هبخاخ ف ما رلى الججإ من كعمد ترك الشالممن  
اخ كحمإ الحط  كالداكة معلما كقال: لنا ك لنى ننط ي ملى هناك لنسجد ث  نعود ملءبم

ع ى كحمد  كالسبمن كالنار مي ملرا ء خ كصعد االثنا  ع ى الججإ المقدس الموضي  
الخل لع من كن ضاك  ال إخ فقال مسحي أللءن ملرا ء  هوذا الحط  فأين هو الحمإ؟  

فقال الا ملني هللا العد حمال ل خك  مقجوال  يرضءن ث  جمي لحجار كبنى مخكحا  كجعإ  
  يوقد النار ك د يدل الصجي كساقءن كجع ن ع ى الحط  فقال  الحط  ع ءن قجإ ل 

الصجي هالنخا الموم قربان  الا للاا  الخل تصنعن فمد يد  كل خ السبمن ل ي البمإ  
القضءةخ ك ذا كصوت  ا  من الرب نحو ملرا ء  هبخا قاذال : امس  يدك كال تصني كن 

مسحي للن  الحجم خ ك ما لن   را  فقد عرفت محجا  ليخ كالنمو ينمو كبال  رة الب ر 
ل  تدلي ع ى الن  كبركخ لنا سأكار   كزرع  معا  كبنوك البونو  م إ النجوم كيب ر 
عدده  م إ الرمإخ ث  الالت ملرا ء  فنظر  ركفا  مربوطا  كقرنءن في  جرة صافاكخ  
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فحإ اسحي من كثاقن كذك  الخركا عوضا  عننخ كبارك الرب ضاك  ال إ ملرا ء   
 د  مرضءا  لن في ساذر لعمالن  كهبخا رجي الدءخ كل خ الشالممن كالنن كمضوا ألنن كج

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
 "  )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 

 رجوع للفهرس  صالة اللقان 

 
 النبوات:

 (23-1:18)تك
 23 -  1:  18ك ت" 
و ظهر له الرب عند بلوطات ممرا و هو جالس في باب الخيمة وقت حر   -1 

 النهار.
فرفع عينيه و نظر و اذا ثالثة رجال واقفون لديه فلما نظر ركض الستقبالهم  -2 

 من باب الخيمة و سجد الى االرض.
 و قال يا سيد ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فال تتجاوز عبدك.  -3 
 ليؤخذ قليل ماء و اغسلوا ارجلكم و اتكئوا تحت الشجرة.  -4 
ثم تجتازون النكم قد مررتم على عبدكم  فاخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم -5 

 فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت.
فاسرع ابراهيم الى الخيمة الى سارة و قال اسرعي بثالث كيالت دقيقا سميذا  -6 

 اعجني و اصنعي خبز ملة. 
ثم ركض ابراهيم الى البقر و اخذ عجال رخصا و جيدا و اعطاه للغالم فاسرع  -7 

 ليعمله. 
ثم اخذ زبدا و لبنا و العجل الذي عمله و وضعها قدامهم و اذ كان هو واقفا  -8 

 لديهم تحت الشجرة اكلوا. 
 و قالوا له اين سارة امراتك فقال ها هي في الخيمة.  -9 
فقال اني ارجع اليك نحو زمان الحياة و يكون لسارة امراتك ابن و كانت سارة   -10 

 ه.سامعة في باب الخيمة و هو وراء
و كان ابراهيم و سارة شيخين متقدمين في االيام و قد انقطع ان يكون لسارة   -11 

 عادة كالنساء. 
 فضحكت سارة في باطنها قائلة ابعد فنائي يكون لي تنعم و سيدي قد شاخ.   -12 
 فقال الرب البراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة افبالحقيقة الد و انا قد شخت.   -13 
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الرب شيء في الميعاد ارجع اليك نحو زمان الحياة و   هل يستحيل على  -14 
 يكون لسارة ابن. 

 فانكرت سارة قائلة لم اضحك النها خافت فقال ال بل ضحكت.   -15 
ثم قام الرجال من هناك و تطلعوا نحو سدوم و كان ابراهيم ماشيا معهم    -16 

 ليشيعهم.
 فقال الرب هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله.  -17 
 و ابراهيم يكون امة كبيرة و قوية و يتبارك به جميع امم االرض.   -18 
الني عرفته لكي يوصي بنيه و بيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا   -19 

 برا و عدال لكي ياتي الرب البراهيم بما تكلم به. 
 و قال الرب ان صراخ سدوم و عمورة قد كثر و خطيتهم قد عظمت جدا.  -20 
 و ارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها االتي الي و اال فاعلم.انزل   -21 
و انصرف الرجال من هناك و ذهبوا نحو سدوم و اما ابراهيم فكان لم يزل   -22 

 قائما امام الرب.
 "  فتقدم ابراهيم و قال افتهلك البار مع االثيم -23 

 طاة سيييييدكم    إ ملرا ء  لرجإ ضيييييموفن قجإ األطإ  ث  نرى  يييييلاعة ملرا ء  فيعن غسييييي
كهخا عمإ ال نءسيييييية الصييييييالة عن الخطاة كجخلل  ل اوبة  كممارسيييييية غسييييييإ األرجإ قجإ 

 الاناكل هو رمز لاطلمر المؤمنمن كاإلعاراا قجإ الاناكل حاى ال يل  وا
 11 - 1:  9ام  " (11-1:9)أم

 الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعة.  -1 
 ذبحت ذبحها مزجت خمرها ايضا رتبت مائدتها.  -2 
 ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينة. -3 
 من هو جاهل فليمل الى هنا و الناقص الفهم قالت له. -4 
 هلموا كلوا من طعامي و اشربوا من الخمر التي مزجتها. -5 
 جهاالت فتحيوا و سيروا في طريق الفهم. اتركوا ال -6 
 من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا و من ينذر شريرا يكسب عيبا.  -7 
 ال توبخ مستهزئا لئال يبغضك وبخ حكيما فيحبك. -8 
 اعط حكيما فيكون اوفر حكمة علم صديقا فيزداد علما. -9 
 بدء الحكمة مخافة الرب و معرفة القدوس فهم.  -10 
 "  النه بي تكثر ايامك و تزداد لك سنو حياة -11 
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ــبعة أعمدة  الحبمة )المسيييييء ( لنت للا لماا  )ال نءسييييية(   كلوا من  )األسيييييرار( ودعمته بسـ
. بدء الحكمة لل الاوبة=  اتركوا الجهل فتحيوااإلفخارسياءا   =  خبزي و شـربوا من خمري 

 .مخافة الرب
:  15- 29: 14خر)

1) 
 1:   15  - 29:   14خر  "

 14خر  
و اما بنو اسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر و الماء سور لهم   -29 

 عن يمينهم و عن يسارهم.
فخلص الرب في ذلك اليوم اسرائيل من يد المصريين و نظر اسرائيل    -30 

 المصريين امواتا على شاطئ البحر. 
اف الشعب الرب و راى اسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين فخ  -31 

 و امنوا بالرب و بعبده موسى.
 15خر  

حينئذ رنم موســى و بنو اســرائيل هذه التســبيحة للرب و قالوا ارنم للرب فانه قد    -1 
 " تعظم الفرس و راكبه طرحهما في البحر

)هزيمة مل ءق( كبعد  إنطمس أعداءهم في العمقرمز الاطلمر   أقدام الشعب في الماء
  خ فالطاهر كحد  هو الخل السل  لِّ س  ذل  نجد الدع  الُ 

 من 
 (17: 3  -1:  1يش)

 17: 3  - 1:  1يش  "
 1يش  

و كان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى   -1 
 قائال.

موسى عبدي قد مات فاالن قم اعبر هذا االردن انت و كل هذا الشعب الى   -2 
 االرض التي انا معطيها لهم اي لبني اسرائيل. 

 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  -4 

 البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. 
ال يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك كما كنت مع موسى اكون معك ال   -5 

 اهملك و ال اتركك. 
فت البائهم ان  تشدد و تشجع النك انت تقسم لهذا الشعب االرض التي حل -6 

 اعطيهم.
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انما كن متشددا و تشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي امرك  -7 
 بها موسى عبدي ال تمل عنها يمينا و ال شماال لكي تفلح حيثما تذهب. 

ال يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا و ليال لكي تتحفظ   -8 
 النك حينئذ تصلح طريقك و حينئذ تفلح.للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه  

اما امرتك تشدد و تشجع ال ترهب و ال ترتعب الن الرب الهك معك حيثما   -9 
 تذهب. 

 فامر يشوع عرفاء الشعب قائال.  -10 
جوزوا في وسط المحلة و امروا الشعب قائلين هيئوا النفسكم زادا النكم بعد  -11 

لوا فتمتلكوا االرض التي يعطيكم الرب الهكم ثالثة ايام تعبرون االردن هذا لكي تدخ
 لتمتلكوها. 

 ثم كلم يشوع الراوبينيين و الجاديين و نصف سبط منسى قائال.   -12 
اذكروا الكالم الذي امركم به موسى عبد الرب قائال الرب الهكم قد اراحكم و  -13 

 اعطاكم هذه االرض.
لتي اعطاكم موسى في عبر نساؤكم و اطفالكم و مواشيكم تلبث في االرض ا   -14 

 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  -15 

الهكم ثم ترجعون الى ارض ميراثكم و تمتلكونها التي اعطاكم موسى عبد الرب في 
 و شروق الشمس.عبر االردن نح 

 فاجابوا يشوع قائلين كل ما امرتنا به نعمله و حيثما ترسلنا نذهب.   -16 
حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك انما الرب الهك يكون معك كما كان  -17 

 مع موسى. 
كل انسان يعصى قولك و ال يسمع كالمك في كل ما تامره به يقتل انما كن  -18 

 متشددا و تشجع.
 2يش  

رسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائال اذهبا انظرا االرض فا -1 
 و اريحا فذهبا و دخال بيت امراة زانية اسمها راحاب و اضطجعا هناك. 

فقيل لملك اريحا هوذا قد دخل الى هنا الليلة رجالن من بني اسرائيل لكي   -2 
 يتجسسا االرض. 

الرجلين اللذين اتيا اليك و دخال  فارسل ملك اريحا الى راحاب يقول اخرجي -3 
 بيتك النهما قد اتيا لكي يتجسسا االرض كلها.
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فاخذت المراة الرجلين و خباتهما و قالت نعم جاء الي الرجالن و لم اعلم من  -4 
 اين هما.

و كان نحو انغالق الباب في الظالم انه خرج الرجالن لست اعلم اين ذهب   -5 
 ا حتى تدركوهما. الرجالن اسعوا سريعا وراءهم

و اما هي فاطلعتهما على السطح و وارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على  -6 
 السطح. 

فسعى القوم وراءهما في طريق االردن الى المخاوض و حالما خرج الذين   -7 
 سعوا وراءهما اغلقوا الباب. 

 و اما هما فقبل ان يضطجعا صعدت اليهما الى السطح.  -8 
جلين علمت ان الرب قد اعطاكم االرض و ان رعبكم قد وقع علينا  و قالت للر  -9 

 و ان جميع سكان االرض ذابوا من اجلكم.
الننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من   -10 

مصر و ما عملتموه بملكي االموريين اللذين في عبر االردن سيحون و عوج اللذين 
 حرمتموهما. 

سمعنا فذابت قلوبنا و لم تبق بعد روح في انسان بسببكم الن الرب الهكم هو   -11 
 هللا في السماء من فوق و على االرض من تحت. 

فاالن احلفا لي بالرب و اعطياني عالمة امانة الني قد عملت معكما معروفا    -12 
 بان تعمال انتما ايضا مع بيت ابي معروفا. 

و اخوتي و اخواتي و كل ما لهم و تخلصا انفسنا من و تستحييا ابي و امي   -13 
 الموت. 

فقال لها الرجالن نفسنا عوضكم للموت ان لم تفشوا امرنا هذا و يكون اذا   -14 
 اعطانا الرب االرض اننا نعمل معك معروفا و امانة. 

 فانزلتهما بحبل من الكوة الن بيتها بحائط السور و هي سكنت بالسور.  -15 
و قالت لهما اذهبا الى الجبل لئال يصادفكما السعاة و اختبئا هناك ثالثة ايام   -16 

 حتى يرجع السعاة ثم اذهبا في طريقكما.
 فقال لها الرجالن نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتنا به.  -17 
هوذا نحن ناتي الى االرض فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة    -18 

 لتنا منها و اجمعي اليك في البيت اباك و امك و اخوتك و سائر بيت ابيك.التي انز 
فيكون ان كل من يخرج من ابواب بيتك الى خارج فدمه على راسه و نحن    -19 

 نكون بريئين و اما كل من يكون معك في البيت فدمه على راسنا اذا وقعت عليه يد.
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 الذي حلفتنا. و ان افشيت امرنا هذا نكون بريئين من حلفك  -20 
فقالت هو هكذا حسب كالمكما و صرفتهما فذهبا و ربطت حبل القرمز في    -21 

 الكوة.
فانطلقا و جاءا الى الجبل و لبثا هناك ثالثة ايام حتى رجع السعاة و فتش   -22 

 السعاة في كل الطريق فلم يجدوهما. 
ن نون و قصا ثم رجع الرجالن و نزال عن الجبل و عبرا و اتيا الى يشوع ب  -23 

 عليه كل ما اصابهما. 
و قاال ليشوع ان الرب قد دفع بيدنا االرض كلها و قد ذاب كل سكان االرض   -24 

 بسببنا. 
 3يش  

فبكر يشوع في الغد و ارتحلوا من شطيم و اتوا الى االردن هو و كل بني   -1 
 اسرائيل و باتوا هناك قبل ان عبروا.

 فاء جازوا في وسط المحلة. و كان بعد ثالثة ايام ان العر  -2 
و امروا الشعب قائلين عندما ترون تابوت عهد الرب الهكم و الكهنة الالويين  -3 

 حاملين اياه فارتحلوا من اماكنكم و سيروا وراءه.
و لكن يكون بينكم و بينه مسافة نحو الفي ذراع بالقياس ال تقربوا منه لكي   -4 

 لم تعبروا هذا الطريق من قبل.  تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه النكم
 و قال يشوع للشعب تقدسوا الن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب.  -5 
و قال يشوع للكهنة احملوا تابوت العهد و اعبروا امام الشعب فحملوا تابوت  -6 

 العهد و ساروا امام الشعب. 
علموا اني فقال الرب ليشوع اليوم ابتدئ اعظمك في اعين جميع اسرائيل لكي ي -7 

 كما كنت مع موسى اكون معك.
و اما انت فامر الكهنة حاملي تابوت العهد قائال عندما تاتون الى ضفة مياه  -8 

 االردن تقفون في االردن. 
 فقال يشوع لبني اسرائيل تقدموا الى هنا و اسمعوا كالم الرب الهكم.  -9 
طردا يطرد من امامكم ثم قال يشوع بهذا تعلمون ان هللا الحي في وسطكم و   -10 

الكنعانيين و الحثيين و الحويين و الفرزيين و الجرجاشيين و االموريين و  
 اليبوسيين. 

 هوذا تابوت عهد سيد كل االرض عابر امامكم في االردن.   -11 
 فاالن انتخبوا اثني عشر رجال من اسباط اسرائيل رجال واحدا من كل سبط.   -12 



 ( يـــوم الخميــــس)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

160 
 

و يكون حينما تستقر بطون اقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد االرض    -13 
كلها في مياه االردن ان مياه االردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق و تقف ندا  

 واحدا.
كي يعبروا االردن و الكهنة حاملو تابوت  و لما ارتحل الشعب من خيامهم ل  -14 

 العهد امام الشعب. 
فعند اتيان حاملي التابوت الى االردن و انغماس ارجل الكهنة حاملي التابوت    -15 

 في ضفة المياه و االردن ممتلئ الى جميع شطوطه كل ايام الحصاد. 
دام المدينة  وقفت المياه المنحدرة من فوق و قامت ندا واحدا بعيدا جدا عن ا  -16 

التي الى جانب صرتان و المنحدرة الى بحر العربة بحر الملح انقطعت تماما و عبر 
 الشعب مقابل اريحا.

فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب على اليابسـة في وسـط االردن راسـخين    -17 
 " و جميع اسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور االردن

م ييارة ل لات المشاسيي من   فتوثقت أقدامهم نجوة السيياكقةخ ل ن هنا في نلر األرد   ت رار ل
 كالاوبة 

 4 - 1:  4اش  " ( 4-1:4)إش
فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائالت ناكل خبزنا و نلبس ثيابنا  -1 

 ليدع فقط اسمك علينا انزع عارنا.
في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء و مجدا و ثمر االرض فخرا و زينة   -2 

 للناجين من اسرائيل.
وسا كل و يكون ان الذي يبقى في صهيون و الذي يترك في اورشليم يسمى قد  -3 

 من كتب للحياة في اورشليم.
اذا غسل السيد قذر بنات صهيون و نقى دم اورشليم من وسطها بروح القضاء   -4 

 " و بروح االحراق
م يييارة لشسيييإ األرجإ كبن ت ا  ل حءاة في  =  ألن الرب يغســل قذر أوالد وبنات صــهيون 

 السما  
 1:  56  - 1:  55اش  " (1:56- 1:55)إش

 55اش  
ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه و الذي ليس له فضة تعالوا اشتروا و  -1 

 كلوا هلموا اشتروا بال فضة و بال ثمن خمرا و لبنا. 
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لماذا تزنون فضة لغير خبز و تعبكم لغير شبع استمعوا لي استماعا و كلوا  -2 
 الطيب و لتتلذذ بالدسم انفسكم.

معوا فتحيا انفسكم و اقطع لكم عهدا ابديا مراحم اميلوا اذانكم و هلموا الي اس -3 
 داود الصادقة.

 هوذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا و موصيا للشعوب.  -4 
ها امة ال تعرفها تدعوها و امة لم تعرفك تركض اليك من اجل الرب الهك و  -5 

 قدوس اسرائيل النه قد مجدك.
 اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه و هو قريب.  -6 
ليترك الشرير طريقه و رجل االثم افكاره و ليتب الى الرب فيرحمه و الى الهنا  -7 

 النه يكثر الغفران.
 الن افكاري ليست افكاركم و ال طرقكم طرقي يقول الرب. -8 
النه كما علت السماوات عن االرض هكذا علت طرقي عن طرقكم و افكاري   -9 

 عن افكاركم.
و الثلج من السماء و ال يرجعان الى هناك بل يرويان النه كما ينزل المطر   -10 

 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   -11 

 به و تنجح فيما ارسلتها له.
االكام تشيد امامكم ترنما و النكم بفرح تخرجون و بسالم تحضرون الجبال و   -12 

 كل شجر الحقل تصفق بااليادي. 
عوضا عن الشوك ينبت سرو و عوضا عن القريس يطلع اس و يكون للرب  -13 

 اسما عالمة ابدية ال تنقطع.
 56اش  

هكــذا قــال الرب احفظوا الحق و اجروا العــدل النــه قريــب مجيء خالصـــــــــي و    -1 
 " استعالن بري 

ــمعوا لي فتـأكلوا الخيرات المءييا   تطلمر  كبعييد الاطلمر    ليلييا العطيياش ه موا ملى إســـــــ
 )اإلفخارساءا( ولتتلذذ بالدسم نفوسكم 

 28  - 25:   36حز "  ( 28- 25:36)حز
و ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم و من كل اصنامكم    -25 

 اطهركم.
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و اعطيكم قلبا جديدا و اجعل روحا جديدة في داخلكم و انزع قلب الحجر من   -26 
 لحمكم و اعطيكم قلب لحم.

و اجعل روحي في داخلكم و اجعلكم تسلكون في فرائضي و تحفظون    -27 
 احكامي و تعملون بها. 

و تســكنون االرض التي اعطيت اباءكم اياها و تكونون لي شــعبا و انا اكون   -28 
 "  لكم الها

ارًا فتطهرون من جميع  :  هيخا ميا القولين الرب اإللين إني ســــــــــأنضـــــــــخ عليكم مـاء مخـت
 .خطاياكم.. وأعطيكم قلبًا جديداً 

 9 - 1:   47حز  " ( 9-1:47)حز
ثم ارجعني الى مدخل البيت و اذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو   -1 

المشرق الن وجه البيت نحو المشرق و المياه نازلة من تحت جانب البيت االيمن 
 عن جنوب المذبح. 

ثم اخرجني من طريق باب الشمال و دار بي في الطريق من خارج الى الباب  -2 
 و المشرق و اذا بمياه جارية من الجانب االيمن.الخارجي من الطريق الذي يتجه نح

و عند خروج الرجل نحو المشرق و الخيط بيده قاس الف ذراع و عبرني في   -3 
 المياه و المياه الى الكعبين. 

ثم قاس الفا و عبرني في المياه و المياه الى الركبتين ثم قاس الفا و عبرني   -4 
 و المياه الى الحقوين. 

ثم قاس الفا و اذا بنهر لم استطع عبوره الن المياه طمت مياه سباحة نهر ال  -5 
 يعبر. 

 و قال لي ارايت يا ابن ادم ثم ذهب بي و ارجعني الى شاطئ النهر. -6 
 وعي اذا على شاطئ النهر اشجار كثيرة جدا من هنا و من هناك.و عند رج -7 
و قال لي هذه المياه خارجة الى الدائرة الشرقية و تنزل الى العربة و تذهب   -8 

 الى البحر الى البحر هي خارجة فتشفى المياه. 
و يكون ان كل نفس حية تدب حيثما ياتي النهران تحيا و يكون الســـــــمك كثيرا    -9 

 "  ذه المياه تاتي الى هناك فتشفى و يحيا كل ما ياتي النهر اليهجدا الن ه
ط ما د إ حزقءال في الما  يزداد عمقن حاى الحمإ كالما  تماما   م ارة ملى قءادة الركح 

وكـل مـا يـأتي عليـه مـاء هـذا النهر القييدس ل نلق كتلبمالييا  كهنييا نرى درجييات العمي   
 .يطهر ويحيا
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القديس عظة ألبينا 
األنبا شنوده رئيس 

 المتوحدين

+ عظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين بركته المقدسة تكون معنا " 
 آمين. 

ف نسيييا  اآل  الا م وتي من الخل تأل  عناخ كلنخف من الخل ا ييياد كمنديإ كصييي  الما  
ت مي كتسيييياحي هخا في المشسييييإ كغسييييإ لرجإ تالممخ  لمدالن الطاهرتمنخ كلنصييييني لثمارا   

االتضييييييييييييياع العظء  الخل صيييييييييييييار عءن من لج نا  ل ي ناوب سيييييييييييييريعا  من  طاالانا الاي 
ارت جناها  ألننا م  ل  نا  فسييييييءقال عنا في السييييييموات لننا محجو  ل خطاالاخ فماذا البو   
رجاذنا كعد مذا طردنا من السيييييييييييييما  كطرحنا ملى الحب  كرفضييييييييييييينا ألجإ  طاالانا كندا  

 ألننيا ل طيأنا كشمر معرفة فق  لإ ل وننيا ل  ناي   لمياذا ل  تعرا دينونة مضيييييييييييييياعلية  ال
الخراا صيوت الراعي الحقءقي كت اجئ ملءن؟ ذاك الخل ا ياراها لدمن كلعاللا كلسي   ذاتن 
فدا  عنا  الخل لعطانا جسيييد  لنأط ن كدمن لنديييربن  السيييوع المسيييء  ربنا كمخ صييينا اإللن 

ى األليد  ف نخا  موعظية للمنيا القيدالق العظء  األنلا  الن اإللين الع ي ال ياذن في األعيالي مل
 ينود  رذءق الماوحدين الخل لنار عقولنا كعمو  ق وبنا كاسي  اآلب كااللن كالركح القدس 

 " اإللن الواحد آممن 
 من الطلر البو  لن ثمر لنصنع ثمارًا= 

  
 البولس: 

 ( 10:5-9:4تي 1)
 10:  5 -  9:  4تي  1 "

 4تي   1
 صادقة هي الكلمة و مستحقة كل قبول.  -9 
الننا لهذا نتعب و نعير الننا قد القينا رجاءنا على هللا الحي الذي هو   -10 

 مخلص جميع الناس و ال سيما المؤمنين. 
 اوص بهذا و علم.  -11 
ال يستهن احد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكالم في التصرف في    -12 

 االيمان في الطهارة.المحبة في الروح في 
 الى ان اجيء اعكف على القراءة و الوعظ و التعليم. -13 
 ال تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع ايدي المشيخة.   -14 
 اهتم بهذا كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء.  -15 
خلص نفسك و  الحظ نفسك و التعليم و داوم على ذلك النك اذا فعلت هذا ت  -16 

 الذين يسمعونك ايضا. 
 5تي   1
 ال تزجر شيخا بل عظه كاب و االحداث كاخوة. -1 
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 و العجائز كامهات و الحدثات كاخوات بكل طهارة. -2 
 اكرم االرامل اللواتي هن بالحقيقة ارامل.  -3 
و لكن ان كانت ارملة لها اوالد او حفدة فليتعلموا اوال ان يوقروا اهل بيتهم و  -4 

 يوفوا والديهم المكافاة الن هذا صالح و مقبول امام هللا.
و لكن التي هي بالحقيقة ارملة و وحيدة فقد القت رجاءها على هللا و هي   -5 

 تواظب الطلبات و الصلوات ليال و نهارا.
 تنعمة فقد ماتت و هي حية.و اما الم -6 
 فاوص بهذا لكي يكن بال لوم. -7 
و ان كان احد ال يعتني بخاصته و ال سيما اهل بيته فقد انكر االيمان و هو  -8 

 شر من غير المؤمن.
 لتكتتب ارملة ان لم يكن عمرها اقل من ستين سنة امراة رجل واحد. -9 
ت االوالد اضـافت الغرباء غسـلت مشـهودا لها في اعمال صـالحة ان تكن قد رب  -10 

 "  ارجل القديسين ساعدت المتضايقين اتبعت كل عمل صالح
[ غسيييييييييإ لرجإ 3[ الاع ء  ]2[ قدكة رجال الدين ]1عمإ ال نءسييييييييية في تطلمر  يييييييييعجلا ]

 [ المعام ة الحسنة معل  4الدع  )توبة ك عاراا( ]
  

 المزمور:  
(10,7:51 ) 

وتغسلني فأبيض أكثر من الثلج. قلبًا نقيًا اخلق فّي يا تنضح علّي بزوفك فأطهر،    "
 "  هللا، وروحًا مستقيمًا جدد في أحشائي الليلويا.

 تطلمر = تنضح علّي بزوفاك فأطهر. تغسلني فأبيض. قلبًا نقيًا أخلق فّي يا هللا
  

 اإلنجيل:  
 ( 17- 1:13)يو

 17  - 1:  13يو  "
اما يسوع قبل عيد الفصح و هو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا   -1 

 العالم الى االب اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى.
فحين كان العشاء و قد القى الشيطان في قلب يهوذا سمعان االسخريوطي ان  -2 

 يسلمه. 
ء الى يديه و انه من عند هللا خرج يسوع و هو عالم ان االب قد دفع كل شي -3 

 و الى هللا يمضي. 
 قام عن العشاء و خلع ثيابه و اخذ منشفة و اتزر بها.  -4 
ثم صب ماء في مغسل و ابتدا يغسل ارجل التالميذ و يمسحها بالمنشفة التي   -5 

 كان متزرا بها.
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 فجاء الى سمعان بطرس فقال له ذاك يا سيد انت تغسل رجلي. -6 
ب يسوع و قال له لست تعلم انت االن ما انا اصنع و لكنك ستفهم فيما اجا -7 

 بعد.
قال له بطرس لن تغسل رجلي ابدا اجابه يسوع ان كنت ال اغسلك فليس لك  -8 

 معي نصيب. 
 قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي و راسي. -9 
الى غسل رجليه بل هو   قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة اال  -10 

 طاهر كله و انتم طاهرون و لكن ليس كلكم. 
 النه عرف مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين.   -11 
فلما كان قد غسل ارجلهم و اخذ ثيابه و اتكا ايضا قال لهم اتفهمون ما قد   -12 

 صنعت بكم.
 انتم تدعونني معلما و سيدا و حسنا تقولون الني انا كذلك. -13 
فان كنت و انا السيد و المعلم قد غسلت ارجلكم فانتم يجب عليكم ان يغسل   -14 

 بعضكم ارجل بعض.
 الني اعطيتكم مثاال حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا.  -15 
الحق الحق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده و ال رسول اعظم من  -16 

 مرسله. 
 "  هان علمتم هذا فطوباكم ان عملتمو  -17 

 عن غسإ السمد لقدام تالممخ  قجإ ل  الأط وا من الجسد كالدم 
 

 رجوع للفهرس  قداس خميس  العهد

 
 البولس: 

 ( 34-23:11كو1)
 34 -  23:  11كو 1" 
النني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم   -23 

 فيها اخذ خبزا.
و شكر فكسر و قال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور الجلكم اصنعوا هذا   -24 

 لذكري. 
كذلك الكاس ايضا بعدما تعشوا قائال هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي   -25 

 لذكري. اصنعوا هذا كلما شربتم
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فانكم كلما اكلتم هذا الخبز و شربتم هذه الكاس تخبرون بموت الرب الى ان   -26 
 يجيء. 

اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كاس الرب بدون استحقاق يكون مجرما  -27 
 في جسد الرب و دمه.

 و لكن ليمتحن االنسان نفسه و هكذا ياكل من الخبز و يشرب من الكاس.  -28 
ذي ياكل و يشرب بدون استحقاق ياكل و يشرب دينونة لنفسه غير  الن ال  -29 

 مميز جسد الرب. 
 من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء و مرضى و كثيرون يرقدون.   -30 
 الننا لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا.   -31 
 و لكن اذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي ال ندان مع العالم.   -32 
 اذا يا اخوتي حين تجتمعون لالكل انتظروا بعضكم بعضا. -33 
ان كــان احــد يجوع فليــاكــل في البيــت كي ال تجتمعوا للــدينونــة و امــا االمور    -34 

 "  الباقية فعندما اجيء ارتبها
كسيي من لل  كالخل ياناكل لدك  مسيياحقاق الصييل   لولق مسييا   سيير اإلفخارسيياءا من الرب  

 مجرما  في جسد الرب كدمن 
  

 المزمور:  
(5:23+9:41 ) 

هـيأت ـقدامى ـماـئدة مـقاـبل اـلذين يحزنونني )جمـلة(، اـلذي أـكل خبزي رفع علّي عقبه  " 
 "  الليلويا.

  اإلفخارسيييياءا كبلاهخ  الماذدة هي ماذدة  =  هيأت قدامي مائدة مقابل الذين يضـــايقونني
    فلي مماداد لخلءحة الص م   الخل الدبونا يحارب مل ءقك  العطمنا المسء  حءاةخ

  
 اإلنجيل:  

 ( 29-20:26)مت
 29 -  20:  26مت  "
 و لما كان المساء اتكا مع االثني عشر.   -20 
 و فيما هم ياكلون قال الحق اقول لكم ان واحد منكم يسلمني.   -21 
 فحزنوا جدا و ابتدا كل واحد منهم يقول له هل انا هو يا رب.   -22 
 فاجاب و قال الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني.   -23 
ان ابن االنسان ماض كما هو مكتوب عنه و لكن ويل لذلك الرجل الذي به   -24 

 يسلم ابن االنسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. 
 فاجاب يهوذا مسلمه و قال هل انا هو يا سيدي قال له انت قلت.   -25 
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و فيما هم ياكلون اخذ يسوع الخبز و بارك و كسر و اعطى التالميذ و قال   -26 
 وا كلوا هذا هو جسدي.خذ

 و اخذ الكاس و شكر و اعطاهم قائال اشربوا منها كلكم.   -27 
الن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة    -28 

 الخطايا. 
ــرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما    -29  و اقول لكم اني من االن ال اشــ

 "  ابياشربه معكم جديدا في ملكوت 
 المسء  يؤسق سر اإلفخارساءا 

 
 

 رجوع للفهرس  الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس من البصخة المقدسة 

 
 النبوات:

 (12:53-13:52)إش
 12:  53 -  13:  52اش  "

 52اش  
 هوذا عبدي يعقل يتعالى و يرتقي و يتسامى جدا.  -13 
كما اندهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل و صورته   -14 

 اكثر من بني ادم. 
هكذا ينضح امما كثيرين من اجله يسد ملوك افواههم النهم قد ابصروا ما    -15 

 لم يخبروا به و ما لم يسمعوه فهموه. 
 53اش  

 ق خبرنا و لمن استعلنت ذراع الرب. من صد  -1 
نبت قدامه كفرخ و كعرق من ارض يابسة ال صورة له و ال جمال فننظر اليه  -2 

 و ال منظر فنشتهيه. 
محتقر و مخذول من الناس رجل اوجاع و مختبر الحزن و كمستر عنه   -3 

 وجوهنا محتقر فلم نعتد به. 
حسبناه مصابا مضروبا من هللا   لكن احزاننا حملها و اوجاعنا تحملها و نحن -4 

 و مذلوال. 
و هو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه و   -5 

 بحبره شفينا.
 كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه و الرب وضع عليه اثم جميعنا.  -6 
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ة  ظلم اما هو فتذلل و لم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح و كنعجة صامت  -7 
 امام جازيها فلم يفتح فاه.

من الضغطة و من الدينونة اخذ و في جيله من كان يظن انه قطع من ارض   -8 
 االحياء انه ضرب من اجل ذنب شعبي. 

و جعل مع االشرار قبره و مع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما و لم   -9 
 يكن في فمه غش. 

اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة اثم يرى نسال   -10 
 تطول ايامه و مسرة الرب بيده تنجح. 

من تعب نفسه يرى و يشبع و عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين و اثامهم    -11 
 هو يحملها. 

ــكب    -12  ــم غنيمة من اجل انه سـ ــم له بين االعزاء و مع العظماء يقسـ لذلك اقسـ
 " نفسه و احصي مع اثمة و هو حمل خطية كثيرين و شفع في المذنبينللموت 

مرتلاع  يأ  المسيء  في  إ العال  ك الما   إ = هوذا فتاي يفهم ويتعالي ويتمجد جداً 
 العال  كنخ كنمو  نءسان  كنجوة كاضحة جدا  عن آالم المسء  كذكحن لءبو  ذلءحة مث  

 25 -  19:  19اش  " ( 25-19:19)إش
في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر و عمود للرب عند    -19 

 تخمها. 
فيكون عالمة و شهادة لرب الجنود في ارض مصر النهم يصرخون الى   -20 

 الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا و محاميا و ينقذهم. 
فيعرف الرب في مصر و يعرف المصريون الرب في ذلك اليوم و يقدمون   -21 

 ذبيحة و تقدمة و ينذرون للرب نذرا و يوفون به. 
و يضرب الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم و    -22 

 يشفيهم. 
في ذلك اليوم تكون سكة من مصر الى اشور فيجيء االشوريون الى   -23 

 صريون الى اشور و يعبد المصريون مع االشوريين.مصر و الم
 في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر و الشور بركة في االرض.   -24 
بها يبارك رب الجنود قائال مبارك شـعبي مصـر و عمل يدي اشـور و ميراثي    -25 

 "  اسرائيل
)مصيييييييير( هي نجوة عن مالما  مصيييييييير كل  مصيييييييير سييييييييءبو  للا مخك خ كد ول األم   

 لإلالما   فوجود مخك   ارج عن لكر  ء  هو نجوة لد ول األم  
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 9:   14  - 11:  12زك  " (9:14- 11:12)زك
 12زك  

 في ذلك اليوم يعظم النوح في اورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدون.   -11 
و تنوح االرض عشائر عشائر على حدتها عشيرة بيت داود على حدتها و    -12 

 دتهن عشيرة بيت ناثان على حدتها و نساؤهم على حدتهن.نساؤهم على ح
عشيرة بيت الوي على حدتها و نساؤهم على حدتهن عشيرة شمعي على  -13 

 حدتها و نساؤهم على حدتهن.
 كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها و نساؤهم على حدتهن.  -14 

 13زك  
ود و لسكان اورشليم للخطية و في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت دا -1 

 للنجاسة.
و يكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود اني اقطع اسماء االصنام من االرض  -2 

 فال تذكر بعد و ازيل االنبياء ايضا و الروح النجس من االرض.
و يكون اذا تنبا احد بعد ان اباه و امه والديه يقوالن له ال تعيش النك   -3 

 الرب فيطعنه ابوه و امه والداه عندما يتنبا.تكلمت بالكذب باسم 
و يكون في ذلك اليوم ان االنبياء يخزون كل واحد من رؤياه اذا تنبا و ال  -4 

 يلبسون ثوب شعر الجل الغش.
 بل يقول لست انا نبيا انا انسان فالح االرض الن انسانا اقتناني من صباي. -5 
فيقول له ما هذه الجروح في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت   -6 

 احبائي.
استيقظ يا سيف على راعي و على رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب   -7 

 الراعي فتتشتت الغنم و ارد يدي على الصغار.
و يكون في كل االرض يقول الرب ان ثلثين منها يقطعان و يموتان و الثلث  -8 

 يبقى فيها.
و ادخل الثلث في النار و امحصهم كمحص الفضة و امتحنهم امتحان  -9 

 هو يدعو باسمي و انا اجيبه اقول هو شعبي و هو يقول الرب الهي. الذهب 
 14زك  

 هوذا يوم للرب ياتي فيقسم سلبك في وسطك.  -1 
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و اجمع كل االمم على اورشليم للمحاربة فتؤخذ المدينة و تنهب البيوت و   -2 
تفضح النساء و يخرج نصف المدينة الى السبي و بقية الشعب ال تقطع من  

 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  -4 

فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق و نحو الغرب واديا عظيما جدا و  
 ينتقل نصف الجبل نحو الشمال و نصفه نحو الجنوب. 

في جواء جبالي الن جواء الجبال يصل الى اصل و تهربون كما   و تهربون  -5 
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. -6 
و يكون يوم واحد معروف للرب ال نهار و ال ليل بل يحدث انه في وقت   -7 

 المساء يكون نور. 
و يكون في ذلك اليوم ان مياها حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر  -8 

 الشرقي و نصفها الى البحر الغربي في الصيف و في الخريف تكون. 
ــمه    -9  و يكون الرب ملكا على كل االرض في ذلك اليوم يكون الرب وحده و اســــ

 "  وحده
جرح للا في  ى جسيييييد كالمسيييييء خ كالجركح الاي ف ا فع و نرى هنا النوح كاللبا  ع ى م

 لمت لحلاذن  كحمن ضرب الراعي تجددت الرعءة )الاالممخ هربوا(
 الرب السوع سءم   كص ملن ع ى  إ األرض = ويكون الرب ملكًا على كل األرض

  
 المزمور:  

(18,17:50 ) 
ــارقًا  "  ــت أدبي وألقيت كالمي خلفك، إذا رأيت ســــ ــعيت معه، مع  وأنت قد أبغضــــ ســــ

 "  الفسقة جعلت نصيبك الليلويا.
فالمسيء   = ألقيت كالمي إلى خلفكهخا موجن لملوذا الخاذن   =  أنت قد أبغضـت أدبي

 .إذا رأيت سارقًا سعيت معهحخر  كل  السامي  ك ا  لصا   
  

 اإلنجيل:  
 (30-21:13)يو

 30 -  21:  13يو  "
لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح و شهد و قال الحق الحق اقول لكم ان  -21 

 واحدا منكم سيسلمني. 
 فكان التالميذ ينظرون بعضهم الى بعض و هم محتارون في من قال عنه.   -22 
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 و كان متكئا في حضن يسوع واحد من تالميذه كان يسوع يحبه.   -23 
 سى ان يكون الذي قال عنه.فاوما اليه سمعان بطرس ان يسال من ع  -24 
 فاتكا ذاك على صدر يسوع و قال له يا سيد من هو.  -25 
اجاب يسوع هو ذاك الذي اغمس انا اللقمة و اعطيه فغمس اللقمة و   -26 

 اعطاها ليهوذا سمعان االسخريوطي. 
فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما انت تعمله فاعمله باكثر    -27 

 سرعة.
 ما هذا فلم يفهم احد من المتكئين لماذا كلمه به. و ا  -28 
الن قوما اذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا ان يسوع قال له اشتر ما نحتاج    -29 

 اليه للعيد او ان يعطي شيئا للفقراء. 
 "  فذاك لما اخذ اللقمة خرج للوقت و كان ليال -30 

كالمسييييييييييييييء  لع ن لملوذا لنين العرا لنين   ركج يلوذا لمال  لمنليخ مؤامرتين ضيييييييييييييييد الرب   
سييييييييءسيييييييي من  ل ن المسييييييييء  ل  الجرح مديييييييياعر خ كربما لو عرا كطرس ماذا  ا  يلوذا 
الخط  لن ضييييد المسييييء خ ربما  ا  قد تلور كقا نخ فلو ضييييرب عجد رذءق ال لنة في 
اللسياا   كلو حدثت مدياجرة لمن يلوذا كالاالممخ لخسيركا الجو الركحي الخل  انوا عءن 

 ولل  ع ى سر اإلفخارساءا كعد حص
  

 طرح الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس من البصخة المقدسة: "  الطرح
 مق الجر لضا   عاعن كب غ ضءا   ملى لقطار األرض الخل هو السوع النور  
الحقءقي الخل الضئ ل إ منسا  آت ملى العال خ الخجز السماذي المعطى الحءاة  

المشخى  إ صنعة يدالن في مجدل الزما  لعد ماذدة في الجرية من المن كلعال منلا  
الربخ كماذدة جديدة لعدها االلن   الدعوب لربعمن سنة من الزما  فأط وا كماتوا  قول

في ع ءة صلمو  األمخ لما  ا  عدءة ذل  الموم الخل لط وا عءن فطمر اللص  ات أ  
الرب السوع المخ ا في الموضي العالي الخل هو ع ءة صلمو  كات أ معن تالممخ  
ك انوا الأط و  اللص  الجديد الخل هو جسد  هو لخاتن الخل لعطا  لل  كلعإ سرى  

ال ري  الحقءقي الخل هو لفضإ من  إ دمخ ل خ مخ صنا  جزا  علار ن كهبخا كالدم 
قسمن كناكلن لصلوتن الرسإ قاذال   خكا   وا منن      أل  هخا هو جسدل الخل  

لقسمن عن   كعن   مرين لمشلرة  طاالاه   كعد هخا مس   أس الخمر كمزجلا كالما  
مءعب  فذنن دمى الخل ل علد الجديد الخل كناكلل  قاذال :  خكا ا ربوا من هخ  ال أس ج

يلرق عن   كعن   مرين لمشلرة  طاالاه خ  إ مرة تأط و  من هخا الخجز كتدربو   
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من هخ  ال أس تلدرك  كموتى كتعارفو  كقءاماي كتخ ركنني ملى ل  لجئ  هخا هو  
فص   الصناخ الحمإ الحقءقي المسء  مخ صنا قال مني ال ل رب من هخ  ال رمة 

ل ربن معب  جديدا  في م  وت للىخ قال الرب م  كاحدا  من   الس مني في ليدل  حاى 
المخاللمنخ فجدلكا الل رك  كاحدا  فواحدا  منل  قاذ من من الخل الجسر كيلعإ هخا؟  

فملوذا لحد الما ًمن قال لع ى لنا هو قال لن لنت ق تخ فأ ار ملءن العارا قاذال : 
 الخل الضي يد  معي في الصحلة   

مرت اإلث  ليلا المخالف كتجرلت لنت عن لمر ردم أل  الن هللا لتى لءخ ا لض
 اإلنسا  األكل من اللساد 

 " )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
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 رجوع للفهرس  يـــوم الجمعة العظيمة

 
 رجوع للفهرس  ليلة الجمعة 

 
هخ  ال م ة كيوم الجمعة صييييييلاحا  كحاى الدفن كأل  صيييييي   المسييييييء   ا     لحداث ملادا  من هنا نجد األناجمإ تالي  

لناجمإ لنسييمي تلاصييمإ ما   4الجز  األسيياسييي في حءاتن فلو الدييشإ معظ  األناجمإ  تضييي ال نءسيية في  إ سيياعة  
 حدث 

 
 رجوع للفهرس  الساعة األولى من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة 

 
 النبوات:

 (6:9-17:8)إر
 6:  9 -  17:  8ار  "

 8ار  
 الني هانذا مرسل عليكم حيات افاعي ال ترقى فتلدغكم يقول الرب.  -17 
 من مفرج عني الحزن قلبي في سقيم.  -18 
هوذا صوت استغاثة بنت شعبي من ارض بعيدة العل الرب ليس في صهيون او   -19 

 ملكها ليس فيها لماذا اغاظوني بمنحوتاتهم باباطيل غريبة. 
 مضى الحصاد انتهى الصيف و نحن لم نخلص.  -20 
 من اجل سحق بنت شعبي انسحقت حزنت اخذتني دهشة.  -21 
 بيب فلماذا لم تعصب بنت شعبي. اليس بلسان في جلعاد ام ليس هناك ط -22 

 9ار  
 يا ليت راسي ماء و عيني ينبوع دموع فابكي نهارا و ليال قتلى بنت شعبي.  -1 
يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين فاترك شعبي و انطلق من عندهم النهم  -2 

 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.
كل اخ يعقب عقبا و كل   احترزوا كل واحد من صاحبه و على كل اخ ال تتكلوا الن -4 

 صاحب يسعى في الوشاية. 
و يختل االنسان صاحبه و ال يتكلمون بالحق علموا السنتهم التكلم بالكذب و  -5 

 تعبوا في االفتراء.
 " مسكنك في وسط المكر بالمكر ابوا ان يعرفوني يقول الرب -6 



 ( يـــوم الجمعة العظيمة)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

174 
 

اـلةفـلذـلك هـأـنذا مرســــــــــل عليكم حـيات  عقوبية الملود ع ى ميا فع و     )الركميا ( كالنجي    قـت
أل  الطجم   ا  في كسييييييييييطل  كرفضييييييييييو  فجا تل  الحءات  =  أو ليس هناك طبيبياعج   

 القاالة  ث  كبا  النجي ع ى ما الحدث لل  
  

 المزمور:  
(1:102،8 ) 

يا رب اسـتمع صـالتي وليصـعد أمامك صـراخي )جملة( النهار كله كان يعيرني أعدائي   "
 " كانوا يتحالفون علّي الليلويا.والذين يمدحونني 

 ( 17م ارة لصالة السوع الدلاعءة )يو= يا رب إستمع صالتي
 هخ  لمنقخ  من مؤامرة األ رار = وليصعد أمامك صراخي

 هخا ما حدث يوم الص م  = النهار كله كان يعيرني أعدائي
  

 اإلنجيل:  
- 33:13)يو

 (17وي
 فصول الباراقليط 

 الفصل األول
 25: 14 - 33:  13يو  "

 13يو  
ــتطلبونني و كما قلت لليهود حيث اذهب انا   -33  يا اوالدي انا معكم زمانا قليال بعد ســ

 ال تقدرون انتم ان تاتوا اقول لكم انتم االن.
وصـــــية جديدة انا اعطيكم ان تحبوا بعضـــــكم بعضـــــا كما احببتكم انا تحبون انتم   -34 

 ايضا بعضكم بعضا.
 انكم تالميذي ان كان لكم حب بعض لبعض.بهذا يعرف الجميع  -35 
قال له ســــمعان بطرس يا ســــيد الى اين تذهب اجابه يســــوع حيث اذهب ال تقدر    -36 

 االن ان تتبعني و لكنك ستتبعني اخيرا.
 قال له بطرس يا سيد لماذا ال اقدر ان اتبعك االن اني اضع نفسي عنك. -37 
قول لك ال يصـيح الديك حتى تنكرني  اجابه يسـوع اتضـع نفسـك عني الحق الحق ا  -38 

 ثالث مرات.
 14يو  

 ال تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون باهلل فامنوا بي. -1 
 في بيت ابي منازل كثيرة و اال فاني كنت قد قلت لكم انا امضي العد لكم مكانا. -2 
ــا و اخذكم الي حتى حيث اكون انا   -3  ــيت و اعددت لكم مكانا اتي ايضــــــ و ان مضــــــ

 تم ايضا.تكونون ان
 و تعلمون حيث انا اذهب و تعلمون الطريق. -4 
 قال له توما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق. -5 
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 قال له يسوع انا هو الطريق و الحق و الحياة ليس احد ياتي الى االب اال بي. -6 
 قد رايتموه.لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا و من االن تعرفونه و  -7 
 قال له فيلبس يا سيد ارنا االب و كفانا. -8 
قال له يســـــــوع انا معكم زمانا هذه مدته و لم تعرفني يا فيلبس الذي راني فقد راى   -9 

 االب فكيف تقول انت ارنا االب.
الســـــت تؤمن اني انا في االب و االب في الكالم الذي اكلمكم به لســـــت اتكلم به    -10 

 الحال في هو يعمل االعمال. من نفسي لكن االب
 صدقوني اني في االب و االب في و اال فصدقوني لسبب االعمال نفسها. -11 
الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فاالعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضــا و   -12 

 يعمل اعظم منها الني ماض الى ابي.
 و مهما سالتم باسمي فذلك افعله ليتمجد االب باالبن. -13 
 ان سالتم شيئا باسمي فاني افعله. -14 
 ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. -15 
 و انا اطلب من االب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى االبد. -16 
ــتطيع الـعالم ان يقبـله الـنه ال يراه و ال يعرـفه و اـما انتم   -17  روح الحق اـلذي ال يســـــــ

 فتعرفونه النه ماكث معكم و يكون فيكم.
 ال اترككم يتامى اني اتي اليكم. -18 
 بعد قليل ال يراني العالم ايضا و اما انتم فترونني اني انا حي فانتم ستحيون. -19 
 اني انا في ابي و انتم في و انا فيكم. في ذلك اليوم تعلمون  -20 
الذي عنده وصــــاياي و يحفظها فهو الذي يحبني و الذي يحبني يحبه ابي و انا   -21 

 احبه و اظهر له ذاتي.
ــيد ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظهر    -22  ــخريوطي يا ســـــ قال له يهوذا ليس االســـــ

 ذاتك لنا و ليس للعالم.
ني اـحد يحفظ كالمي و يحـبه ابي و الـيه ـناتي و اـجاب يســـــــــوع و ـقال ـله ان احب  -23 

 عنده نصنع منزال.
الذي ال يحبني ال يحفظ كالمي و الكالم الذي تســـــــمعونه ليس لي بل لالب الذي   -24 

 ارسلني.
 " بهذا كلمتكم و انا عندكم -25 
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 الفصل الثاني
 25: 15 - 26:  14يو  "

 14يو  
سـله االب باسـمي فهو يعلمكم كل شـيء و و اما المعزي الروح القدس الذي سـير   -26 

 يذكركم بكل ما قلته لكم.
ســــالما اترك لكم ســــالمي اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا ال تضــــطرب    -27 

 قلوبكم و ال ترهب.
ســمعتم اني قلت لكم انا اذهب ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون الني    -28 

 عظم مني.قلت امضي الى االب الن ابي ا
 و قلت لكم االن قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. -29 
 ال اتكلم ايضا معكم كثيرا الن رئيس هذا العالم ياتي و ليس له في شيء. -30 
و لكن ليفهم العالم اني احب االب و كما اوصـــــاني االب هكذا افعل قوموا ننطلق    -31 

 من ههنا.
 15يو  

 انا الكرمة الحقيقية و ابي الكرام. -1 
 كل غصن في ال ياتي بثمر ينزعه و كل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. -2 
 انتم االن انقياء لسبب الكالم الذي كلمتكم به. -3 
اثبتوا في و انا فيكم كما ان الغصن ال يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في    -4 

 تم ايضا ان لم تثبتوا في.الكرمة كذلك ان
ــان اـلذي يثـبت في و اـنا فـيه ـهذا ـياتي بثمر كثير النكم  -5  اـنا الكرـمة و انتم االغصـــــــ

 بدوني ال تقدرون ان تفعلوا شيئا.
ــن فيجف و يجمعونه و يطرحونه في    -6  ان كان احد ال يثبت في يطرح خارجا كالغصـــ

 النار فيحترق.
 ان ثبتم في و ثبت كالمي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. -7 
 بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تالميذي. -8 
 كما احبني االب كذلك احببتكم انا اثبتوا في محبتي. -9 
ان حفظتم وصـاياي تثبتون في محبتي كما اني انا قد حفظت وصـايا ابي و اثبت   -10 

 في محبته.
 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم و يكمل فرحكم. -11 
 هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. -12 
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 ليس الحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه الجل احبائه. -13 
 ي ان فعلتم ما اوصيكم به.انتم احبائ -14 
ــميتكم احباء   -15  ــيده لكني قد سـ ــميكم عبيدا الن العبد ال يعلم ما يعمل سـ ال اعود اسـ

 الني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي.
ليس انتم اخترتموني ـبل اـنا اخترتكم و اقمتكم لـتذهبوا و ـتاتوا بثمر و ـيدوم ثمركم    -16 

 لكي يعطيكم االب كل ما طلبتم باسمي.
 بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. -17 
 ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. -18 
لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصـــته و لكن النكم لســـتم من العالم بل انا    -19 

 اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم.
ــيده ان كانوا قد اضــــطهدوني  اذكروا الكالم الذي قلته لكم ليس عبد اعظم م  -20  ن ســ

 فسيضطهدونكم و ان كانوا قد حفظوا كالمي فسيحفظون كالمكم.
 لكنهم انما يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي النهم ال يعرفون الذي ارسلني. -21 
لو لم اكن ـقد جـئت و كلمتهم لم تكن لهم خطـية و امـا االن فليس لهم عـذر في    -22 

 خطيتهم.
 ي يبغض ابي ايضا.الذي يبغضن -23 
لو لم اكن ـقد عمـلت بينهم اعـماال لم يعملـها احـد غيري لم تكن لهم خطـية و اـما   -24 

 االن فقد راوا و ابغضوني انا و ابي.
 " لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم انهم ابغضوني بال سبب -25 

 الفصل الثالث
 33: 16 - 26:  15يو " 

 15يو  
و متى جاء المعزي الذي ســـــارســـــله انا اليكم من االب روح الحق الذي من عند   -26 

 االب ينبثق فهو يشهد لي.
 و تشهدون انتم ايضا النكم معي من االبتداء. -27 

 16يو  
 قد كلمتكم بهذا لكي ال تعثروا. -1 
ــاعة فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة    -2  ــيخرجونكم من المجامع بل تاتي سـ سـ

 هلل.
 و سيفعلون هذا بكم النهم لم يعرفوا االب و ال عرفوني. -3 



 ( يـــوم الجمعة العظيمة)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

178 
 

ــاعة تذكرون اني انا قلته لكم و لم اقل   -4  لكني قد كلمتكم بهذا حتى اذا جاءت الســـــــ
 لكم من البداية الني كنت معكم.

 فانا ماض الى الذي ارسلني و ليس احد منكم يسالني اين تمضي. و اما االن -5 
 لكن الني قلت لكم هذا قد مال الحزن قلوبكم. -6 
لكني اقول لكم الحق اـنه خير لكم ان انطلق الـنه ان لم انطلق ال ـياتيكم المعزي و  -7 

 لكن ان ذهبت ارسله اليكم.
 و على دينونة. و متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية و على بر -8 
 اما على خطية فالنهم ال يؤمنون بي. -9 
 و اما على بر فالني ذاهب الى ابي و ال ترونني ايضا. -10 
 و اما على دينونة فالن رئيس هذا العالم قد دين. -11 
 ان لي امورا كثيرة ايضا القول لكم و لكن ال تستطيعون ان تحتملوا االن. -12 
ــدكم الى جميع الحق النه ال يتكلم من و اما متى جاء ذاك ر   -13  وح الحق فهو يرشـــــ

 نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به و يخبركم بامور اتية.
 ذاك يمجدني النه ياخذ مما لي و يخبركم. -14 
 كل ما لالب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي و يخبركم. -15 
 هب الى االب.بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني الني ذا -16 
ا بعـد قلـيل ال   -17  ه لـن ــهم لبعض مـا هو هـذا اـلذي يقوـل فقـال قوم من تالمـيذه بعضـــــــ

 تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني و الني ذاهب الى االب.
 فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم. -18 
هم اعن هذا تتساءلون فيما بينكم  فعلم يسوع انهم كانوا يريدون ان يسالوه فقال ل  -19 

 الني قلت بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني.
ــتحزنون و   -20  ــتبكون و تنوحون و العالم يفرح انتم ســ الحق الحق اقول لكم انكم ســ

 لكن حزنكم يتحول الى فرح.
ود  المراة و هي تلد تحزن الن ســـــــاعتها قد جاءت و لكن متى ولدت الطفل ال تع  -21 

 تذكر الشدة لسبب الفرح النه قد ولد انسان في العالم.
ــا فتفرح قلوبكم و ال ينزع احد   -22  ــاراكم ايضــ فانتم كذلك عندكم االن حزن و لكني ســ

 فرحكم منكم.
و في ذلك اليوم ال تســـــــالونني شـــــــيئا الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم من   -23 

 االب باسمي يعطيكم.
 بوا شيئا باسمي اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كامال.الى االن لم تطل -24 
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قد كلمتكم بهذا بامثال و لكن تاتي ســاعة حين ال اكلمكم ايضــا بامثال بل اخبركم   -25 
 عن االب عالنية.

 في ذلك اليوم تطلبون باسمي و لست اقول لكم اني انا اسال االب من اجلكم. -26 
 الن االب نفسه يحبكم النكم قد احببتموني و امنتم اني من عند هللا خرجت. -27 
خرجـت من عـند االب و ـقد اتـيت الى العـالم و ايضــــــــــا اترك العـالم و اذهـب الى    -28 

 االب.
 قال له تالميذه هوذا االن تتكلم عالنية و لست تقول مثال واحدا. -29 
تحتاج ان يســالك احد لهذا نؤمن انك من  االن نعلم انك عالم بكل شــيء و لســت  -30 

 هللا خرجت.
 اجابهم يسوع االن تؤمنون. -31 
هوذا تاتي ســاعة و قد اتت االن تتفرقون فيها كل واحد الى خاصــته و تتركونني    -32 

 وحدي و انا لست وحدي الن االب معي.
ثقوا انا قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في ســالم في العالم ســيكون لكم ضــيق و لكن   -33 

 "  قد غلبت العالم
 الفصل الرابع

 26 - 1:  17يو " 
تكلم يســـوع بهذا و رفع عينيه نحو الســـماء و قال ايها االب قد اتت الســـاعة مجد   -1 

 ابنك ليمجدك ابنك ايضا.
 اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. -2 
و هذه هي الحياة االبدية ان يعرفوك انت االله الحقيقي وحدك و يســـــوع المســـــيح   -3 

 الذي ارسلته.
 انا مجدتك على االرض العمل الذي اعطيتني العمل قد اكملته. -4 
جـد الـذي كـان لي عنـدك قبـل كون و االن مجـدني انـت ايهـا االب عنـد ذاتـك بـالم  -5 

 العالم.
انا اظهرت اســـــــمك للناس الذين اعطيتني من العالم كانوا لك و اعطيتهم لي و قد   -6 

 حفظوا كالمك.
 و االن علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك. -7 
الن الكالم الـذي اعطيتني قـد اعطيتهم و هم قبلوا و علموا يقينـا اني خرجـت من   -8 

 نوا انك انت ارسلتني.عندك و ام
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من اجلهم انا اســـال لســـت اســـال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني النهم    -9 
 لك.

 و كل ما هو لي فهو لك و ما هو لك فهو لي و انا ممجد فيهم. -10 
و لســــــــت انا بعد في العالم و اما هؤالء فهم في العالم و انا اتي اليك ايها االب   -11 

 ي اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن.القدوس احفظهم ف
حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اســمك الذين اعطيتني حفظتهم و لم   -12 

 يهلك منهم احد اال ابن الهالك ليتم الكتاب.
 اما االن فاني اتي اليك و اتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كامال فيهم. -13 
كالمك و العالم ابغضـهم النهم ليسـوا من العالم كما اني انا لسـت  انا قد اعطيتهم  -14 

 من العالم.
 لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. -15 
 ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. -16 
 قدسهم في حقك كالمك هو حق. -17 
 كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. -18 
 و الجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. -19 
 و لست اسال من اجل هؤالء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكالمهم. -20 
يضا واحدا ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها االب في و انا فيك ليكونوا هم ا  -21 

 فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني.
 و انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد. -22 
ــلتني و   -23  انـا فيهم و انـت في ليكونوا مكملين الى واحـد و ليعلم العـالم انـك ارســـــــ

 احببتهم كما احببتني.
كونون معي حيــث اكون انــا لينظروا ايهــا االب اريــد ان هؤالء الــذين اعطيتني ي  -24 

 مجدي الذي اعطيتني النك احببتني قبل انشاء العالم.
ايهــا االب البــار ان العــالم لم يعرفــك امــا انــا فعرفتــك و هؤالء عرفوا انــك انــت   -25 

 ارسلتني.
و عرفتهم اســــــمك و ســــــاعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به و اكون انا   -26 

 " فيهم
اللاراق ء  مقسيييييمة ع ى لربعة لجزا  كتديييييمإ حديث المسيييييء  الوداعي لاالممخ  قجإ فصيييييول  

ملقا  القلد ع ءنخ لءعزيل  كأنن سييمرسييإ لل  الركح القدس المعزل )اللاراق ء ( لخل  سييممت  
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األناجمإ هبخا  ك خل  في صيييييييييالتن الديييييييييلاعءة ط   من اآلب لال يار ل  لإ الحلظل  في 
 مسمن 

  
 الساعة األولى من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة: طرح  " الطرح

كلما قال ربنا السوع هخا رفي عمنءن ملى فوق نحو للءن كقال الا للاا  قد لتت الساعة مجد 
الن  في العال خ لنا مجدت  الا للاا  ع ى األرض لما لطم ت ما يرضء خ كالخين لعطماني  

من العال خ كه  هبخا قج وا  المي كع موا لني  الا للاا  لعطمال  مالا  ألني لنا ا ارتل 
 رجت من عندكخ لط   ملء  من لج ل  كمن لجإ  إ الخين يؤمنو  لي كقولل خ فذني 

ا ارتل  من العال  كلنا آت ملء  كلتر ل  في العال خ كعندما  نت معل   نت لحلظل  
ال  الخين معي فذنل  كس مت ململ   الم خ الا للاا  العال  ل  العرف  لما لنا فأعرف  كهؤ 

ع موا لن  لرس اني لخل  لع مال  كاسم  الا للى المحلة الاي لحججاني للا الا للاا  ف ا ن  
داذمة فمل  جمءعا  لءخجركا األم  لنعما  فذني لنا لالضا  لطو  فمل  الا للىخ هخ  هي  

  لءأتوا لن الوصاالا الاي قررها مخ صنا مي تالممخ  هؤال  الخين ا ااره  كلرس ل  ملى العال
 كأثمار   مرةخ هؤال  ه   واط  المسبونة الخين نوره  مالئ  إ العال   

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
 " )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 

 
 رجوع للفهرس  من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة  الثالثةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 36- 16:36)حز
 36  - 16:   36حز " 
 و كان الي كالم الرب قائال.  -16 
يا ابن ادم ان بيت اسرائيل لما سكنوا ارضهم نجسوها بطريقهم و بافعالهم كانت   -17 

 طريقهم امامي كنجاسة الطامث. 
فسكبت غضبي عليهم الجل الدم الذي سفكوه على االرض و باصنامهم    -18 

 نجسوها.
 فبددتهم في االمم فتذروا في االراضي كطريقهم و كافعالهم دنتهم.   -19 
ءوا الى االمم حيث جاءوا نجسوا اسمي القدوس اذ قالوا لهم هؤالء شعب فلما جا  -20 

 الرب و قد خرجوا من ارضه.
 فتحننت على اسمي القدوس الذي نجسه بيت اسرائيل في االمم حيث جاءوا.  -21 
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لذلك فقل لبيت اسرائيل هكذا قال السيد الرب ليس الجلكم انا صانع يا بيت  -22 
 لقدوس الذي نجستموه في االمم حيث جئتم. اسرائيل بل الجل اسمي ا

فاقدس اسمي العظيم المنجس في االمم الذي نجستموه في وسطهم فتعلم االمم    -23 
 اني انا الرب يقول السيد الرب حين اتقدس فيكم قدام اعينهم. 

 و اخذكم من بين االمم و اجمعكم من جميع االراضي و اتي بكم الى ارضكم.  -24 
ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم و من كل اصنامكم   و ارش عليكم  -25 

 اطهركم.
و اعطيكم قلبا جديدا و اجعل روحا جديدة في داخلكم و انزع قلب الحجر من   -26 

 لحمكم و اعطيكم قلب لحم.
و اجعل روحي في داخلكم و اجعلكم تسلكون في فرائضي و تحفظون احكامي و    -27 

 تعملون بها. 
التي اعطيت اباءكم اياها و تكونون لي شعبا و انا اكون لكم  و تسكنون االرض  -28 

 الها. 
 و اخلصكم من كل نجاساتكم و ادعو الحنطة و اكثرها و ال اضع عليكم جوعا.   -29 
 و اكثر ثمر الشجر و غلة الحقل لكيال تنالوا بعد عار الجوع بين االمم.  -30 
و تمقتون انفسكم امام  فتذكرون طرقكم الرديئة و اعمالكم غير الصالحة  -31 

 وجوهكم من اجل اثامكم و على رجاساتكم. 
ال من اجلكم انا صانع يقول السيد الرب فليكن معلوما لكم فاخجلوا و اخزوا من   -32 

 طرقكم يا بيت اسرائيل. 
هكذا قال السيد الرب في يوم تطهيري اياكم من كل اثامكم اسكنكم في المدن   -33 

 فتبنى الخرب. 
 ح االرض الخربة عوضا عن كونها خربة امام عيني كل عابر. و تفل  -34 
فيقولون هذه االرض الخربة صارت كجنة عدن و المدن الخربة و المقفرة و   -35 

 المنهدمة محصنة معمورة.
فتعلم االمم الذين تركوا حولكم اني انا الرب بنيت المنهدمة و غرســــت المقفرة انا   -36 

 " الرب تكلمت و سافعل
كل نن سيءعمإ عم ن اللداذي ألجإ ل    شـتتهم في األممالملود نجسيوا مسي  هللا القدكس لخل  

 القجإ األم  كيؤمنوا 
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 المزمور:  
(1:109،2،3 ) 

اللهم ال تســــكت عن تســــبحتي ألن فم الخاطئ وفم الغاش قد انفتح علّي وبكالم بغض " 
 " أحاطوني وحاربوني مجانًا الليلويا.

كالاسييجء   كقت ولما ســبحوا كهخ  لكل آالة في منجمإ ماى  =  عن تســبحتياللهم ال تســكت 
فم الخاطئ وفم  الضييييءقات الجعإ اإلنسييييا  الصييييمد لمام األ ييييرار  كالاسييييجء  ضييييد اإلطاًاب  

 مؤامرات الملود كالرؤسا  كالركما خ لإ كطرس سلءن = الغاش قد إنفتحا علي  
  

 ( 1:18،2+ يو39-31:22+ لو31- 26:14مر +  35-30:26)مت األناجيل: 
 35 -  30:  26مت  "
 ثم سبحوا و خرجوا الى جبل الزيتون.  -30 
حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في في هذه الليلة النه مكتوب اني اضرب  -31 

 الراعي فتتبدد خراف الرعية. 
 و لكن بعد قيامي اسبقكم الى الجليل.  -32 
 فاجاب بطرس و قال له و ان شك فيك الجميع فانا ال اشك ابدا.   -33 
يصيح ديك تنكرني ثالث قال له يسوع الحق اقول لك انك في هذه الليلة قبل ان   -34 

 مرات.
قال له بطرس و لو اضــــــــطررت ان اموت معك ال انكرك هكذا قال ايضــــــــا جميع    -35 

 "  التالميذ
 
 31  - 26:  14مر  "
 ثم سبحوا و خرجوا الى جبل الزيتون.  -26 
و قال لهم يسوع ان كلكم تشكون في في هذه الليلة النه مكتوب اني اضرب   -27 

 ف.الراعي فتتبدد الخرا
 و لكن بعد قيامي اسبقكم الى الجليل.  -28 
 فقال له بطرس و ان شك الجميع فانا ال اشك.  -29 
فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك   -30 

 مرتين تنكرني ثالث مرات.
 فقال باكثر تشــــــديد و لو اضــــــطررت ان اموت معك ال انكرك و هكذا قال ايضــــــا  -31 

 " الجميع
 
 39 - 31:  22لو  "
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 و قال الرب سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة.  -31 
 و لكني طلبت من اجلك لكي ال يفنى ايمانك و انت متى رجعت ثبت اخوتك.  -32 
 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    -34 

 تعرفني. 
ثم قال لهم حين ارسلتكم بال كيس و ال مزود و ال احذية هل اعوزكم شيء    -35 

 فقالوا ال.
فقال لهم لكن االن من له كيس فلياخذه و مزود كذلك و من ليس له فليبع ثوبه    -36 

 و يشتر سيفا.
الني اقول لكم انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب و احصي مع اثمة الن   -37 

 هتي له انقضاء.ما هو من ج 
 فقالوا يا رب هوذا هنا سيفان فقال لهم يكفي.  -38 
 " و خرج و مضى كالعادة الى جبل الزيتون و تبعه ايضا تالميذه -39 
 
 2،  1:  18يو  "
قال يسوع هذا و خرج مع تالميذه الى عبر وادي قدرون حيث كان بستان دخله  -1 

 هو و تالميذه. 
 " الموضع الن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تالميذهو كان يهوذا مسلمه يعرف  -2 

 كفملا المسء  الخجره  لنل  الدبو  عءن كبطرس الصر ع ى لنن لن ين ر  
  

 طرح الساعة الثالثة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة:  "  الطرح
لاالممخ  كلما سلحوا  رجوا من صلمو  كصعدكا ملى ججإ الزياو خ فالادل مخ صنا القول 

عالنءةخ لنا       في هخ  ال م ة تدبو  فّي كيبمإ المباوب في هخا الزما  كساذر لقوال  
األنجءا  الخين قالوا مني لضرب الراعي فاالرق غن  رعمان كبعد هخا   ن لنا لقوم كلسلق    

  ملى الج مإخ فقال كطرس لمام م وتن لو جحدكك   ل  مال لنا الا سمدل! فقال لن الرب اع  
الا كطرس منن في هخ  ال م ة تجحدني ثالثة مرات ك ذا صاح الدال  عند ذل  تع   الا كطرس 
ما الخرج من عء خ لو ل شت كاقاربت من الموت لن لجحدك الا ربى ك للي كهبخا قال كقءة  
الرسإ األلرار كمحلة  هخا   ن  ا  ل ي يا  قول النجي في المزمور القاذإ ال ل  ال تسبت 

ف  الخاطئ انلا  ع ّىخ من هو الخاطئ مال يلوذا مولود الخطءة كاإلث خ عن تسلحاي فذ  
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هخا الخل اقانى لن نصملا  رديًا  من مال الظ   كهو الخل كاع سمد  لرم  كرفد النعمة 
 كاطاس  الخطءة 

 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 
 "  صني معنا رحمة  عظء  رحمان )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن 

 
 رجوع للفهرس  من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة  السادسةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 28- 23:22)حز
 28  - 23:   22حز  "
 و كان الي كالم الرب قائال.  -23 
 يا ابن ادم قل لها انت االرض التي لم تطهر لم يمطر عليها في يوم الغضب.  -24 
فتنة انبيائها في وسطها كاسد مزمجر يخطف الفريسة اكلوا نفوسا اخذوا الكنز    -25 

 و النفيس اكثروا اراملها في وسطها.
لم  كهنتها خالفوا شريعتي و نجسوا اقداسي لم يميزوا بين المقدس و المحلل و  -26 

 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  -27 

 كسب.
و انبـياؤـها ـقد طينوا لهم ـبالطـفال رائين ـباطال و ـعارفين لهم ـكذـبا ـقائلين هـكذا ـقال   -28 

 " يتكلم السيد الرب و الرب لم
  يأكلون النفوس بعنف.. ويقبلون الرشــوة وكهنتك رذلوا ناموســي..نجوة عن حال ال لنة   

 هخا هو حال حنا  كقءافا ك لنة الملود 
  

 المزمور:  
(1:59،20:69) 

ــني من أعدائي يا هللا ومن الذين يقومون علي إنقذني، انتظرت من يحزن معي   " خلصــــ
 " الليلويا.فلم يوجد ومن يعذينى فلم أصب 

ــني من أعـدائي =  إنتظرت من يحزن معي فلم يوجـد فملوذا كالجنود قييد مقاربوا   =  خلصـــــــ
 فحاى الاالممخ هربوا ك بوا عءن كناموا كل  الص وا معن لك ألج ن 

  
 (9-3:18+ يو46-40:22+ لو42-32:14+ مر46-36:26)مت األناجيل: 

 46 -  36:  26مت " 
حينئذ جاء معهم يسوع الى ضيعة يقال لها جثسيماني فقال للتالميذ اجلسوا  -36 

 ههنا حتى امضي و اصلي هناك.
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 ثم اخذ معه بطرس و ابني زبدي و ابتدا يحزن و يكتئب.   -37 
 فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثوا ههنا و اسهروا معي.   -38 
ثم تقدم قليال و خر على وجهه و كان يصلي قائال يا ابتاه ان امكن فلتعبر عني    -39 

 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    -40 

 ساعة واحدة.
 ة اما الروح فنشيط و اما الجسد فضعيف.اسهروا و صلوا لئال تدخلوا في تجرب -41 
فمضى ايضا ثانية و صلى قائال يا ابتاه ان لم يمكن ان تعبر عني هذه الكاس   -42 

 اال ان اشربها فلتكن مشيئتك.
 ثم جاء فوجدهم ايضا نياما اذ كانت اعينهم ثقيلة.  -43 
 فتركهم و مضى ايضا و صلى ثالثة قائال ذلك الكالم بعينه.   -44 
ثم جاء الى تالميذه و قال لهم ناموا االن و استريحوا هوذا الساعة قد اقتربت و    -45 

 ابن االنسان يسلم الى ايدي الخطاة. 
 " قوموا ننطلق هوذا الذي يسلمني قد اقترب -46 
 
 42  - 32:  14مر  "
 و جاءوا الى ضيعة اسمها جثسيماني فقال لتالميذه اجلسوا ههنا حتى اصلي.  -32 
 ذ معه بطرس و يعقوب و يوحنا و ابتدا يدهش و يكتئب. ثم اخ  -33 
 فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثوا هنا و اسهروا.  -34 
 ثم تقدم قليال و خر على االرض و كان يصلي لكي تعبر عنه الساعة ان امكن.  -35 
و قال يا ابا االب كل شيء مستطاع لك فاجز عني هذه الكاس و لكن ليكن ال   -36 

 ما اريد انا بل ما تريد انت. 
ثم جاء و وجدهم نياما فقال لبطرس يا سمعان انت نائم اما قدرت ان تسهر   -37 

 ساعة واحدة.
 اسهروا و صلوا لئال تدخلوا في تجربة اما الروح فنشيط و اما الجسد فضعيف. -38 
 و مضى ايضا و صلى قائال ذلك الكالم بعينه.  -39 
 ا نياما اذ كانت اعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه.ثم رجع و وجدهم ايض  -40 
ثم جاء ثالثة و قال لهم ناموا االن و استريحوا يكفي قد اتت الساعة هوذا ابن   -41 

 االنسان يسلم الى ايدي الخطاة. 
 " قوموا لنذهب هوذا الذي يسلمني قد اقترب -42 
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 46 - 40:  22لو  "
 و لما صار الى المكان قال لهم صلوا لكي ال تدخلوا في تجربة.   -40 
 و انفصل عنهم نحو رمية حجر و جثا على ركبتيه و صلى.  -41 
قائال يا ابتاه ان شئت ان تجيز عني هذه الكاس و لكن لتكن ال ارادتي بل   -42 

 ارادتك. 
 و ظهر له مالك من السماء يقويه.   -43 
و اذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة و صار عرقه كقطرات دم نازلة على    -44 

 االرض.
 ثم قام من الصالة و جاء الى تالميذه فوجدهم نياما من الحزن.  -45 
 " فقال لهم لماذا انتم نيام قوموا و صلوا لئال تدخلوا في تجربة -46 
 
 9  - 3:  18يو  "
ن عند رؤساء الكهنة و الفريسيين و جاء الى هناك فاخذ يهوذا الجند و خداما م -3 

 بمشاعل و مصابيح و سالح.
 فخرج يسوع و هو عالم بكل ما ياتي عليه و قال لهم من تطلبون.  -4 
اجابوه يسوع الناصري قال لهم يسوع انا هو و كان يهوذا مسلمه ايضا واقفا  -5 

 معهم. 
 و سقطوا على االرض.فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الوراء  -6 
 فسالهم ايضا من تطلبون فقالوا يسوع الناصري.  -7 
 اجاب يسوع قد قلت لكم اني انا هو فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤالء يذهبون. -8 
 " ليتم القول الذي قاله ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احدا -9 

 صالة السوع كحزنن ك طاًاكن كنوم الاالممخ 
  

 طرح الساعة السادسة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة:  "  الطرح
ث  ترك مخ صنا السوع ججإ الزياو  كلتى ملى الجسءمانءة مي الرسإ  هبخا قال لاالممخ  
اج سوا هلنا حاى لمضى ألص ى كل خ كطرس مي األ وين الطاهرين ملنى زبدل كبدل 

خا قال لخواصن اسلركا معي في القول في صالتن من لجإ آالمن الاي سمناللاخ كهب
الصالةخ كالاعد ق مال  ك ر ع ى كجلن كص ى قاذال  كحز  ق  : الا للاا  م   ا  المبن ل  
تعجر عنى هخ  ال أس كل ن لءست مرادتي لإ مرادت  ث  عاد كجا  ملى تالممخ  فوجده   
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ص وا  نءاما  كحز  عظء  فأالق  كطرس كقال لال الج  ع ء  ل  تسلر معي ساعة كاحدةخ 
لال فاور ل ي ال تد  وا في تجربة كالمرة ال انءة ص ى هبخا من لجإ ال أس ل ي تعجر  

كالمرة ال ال ة هبخا ص ى للخا ال الم الخل قالن قوموا اسلركا معي كاتر وا النوم فقد اقارب  
الخل الس منيخ الويإ ل  الا يلوذا لط ر من جمءي الناس فذ   طاالاك تضاعلت ك طاالا  

 دت الجر ة كلحججت ال عنة فح ت ع ء  ال عنة ملى آ ر الدهور كالدال خ جح
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 " )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة  التاسعةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 15- 7:9)إر
 15  - 7:  9ار " 
لذلك هكذا قال رب الجنود هانذا انقيهم و امتحنهم الني ماذا اعمل من اجل بنت   -7 

 شعبي. 
لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش بفمه يكلم صاحبه بسالم و في قلبه يضع له   -8 

 كمينا. 
 افما اعاقبهم على هذه يقول الرب ام ال تنتقم نفسي من امة كهذه.  -9 
ثاة على مراعي البرية ندبا النها احترقت فال  على الجبال ارفع بكاء و مر  -10 

 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   -11 

 ساكن. 
بها لماذا من هو االنسان الحكيم الذي يفهم هذه و الذي كلمه فم الرب فيخبر   -12 

 بادت االرض و احترقت كبرية بال عابر. 
فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها امامهم و لم يسمعوا لصوتي و لم   -13 

 يسلكوا بها.
 بل سلكوا وراء عناد قلوبهم و وراء البعليم التي علمهم اياها اباؤهم.  -14 
ذا الشـــــــعب افســـــــنتينا و لذلك هكذا قال رب الجنود اله اســـــــرائيل هانذا اطعم ه  -15 

 "  اسقيهم ماء العلقم
أعاقبهم مقابل شــــــر إبنة شــــــعبي. ســــــأجعل عقاب مسيييييييييراذمإ ع ى ما فع و  كالمخ ا 

 .أورشليم خراباً 
 32  - 28:   21حز "  ( 32- 28:21)حز
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و انت يا ابن ادم فتنبا و قل هكذا قال السيد الرب في بني عمون و في    -28 
 تعييرهم فقل سيف سيف مسلول للذبح مصقول للغاية للبريق.

اذ يرون لك باطال اذ يعرفون لك كذبا ليجعلوك على اعناق القتلى االشرار  -29 
 الذين جاء يومهم في زمان اثم النهاية.

 اال في الموضع الذي خلقت فيه في مولدك احاكمك. فهل اعيده الى غمده  -30 
و اسكب عليك غضبي و انفخ عليك بنار غيظي و اسلمك ليد رجال متحرقين   -31 

 ماهرين لالهالك.
 تكونين اكلة للنار دمك يكون في وسط االرض ال تذكرين الني انا الرب  -32 

 " تكلمت
 ا لسيييي   هللا لني عمو  ل سييييءفهي نجوة ضييييد لني عمو خ ل ن كضييييعلا هنا معنا  لنن  م

 هبخا اللعإ كأكر  ء   كسج   ركره 
  

 المزمور:  
(4:28 ) 

المتكلمين مع أصحابهم بالسالم والشرور في قلوبهم )جملة( أعطهم يا رب كحسب  "
 "  أفعالهم ومثل شر أعمالهم الليلويا.
= إعطهم يا رب كحسـب أفعالهمم ييارة لقج ة يلوذا  =  المتكلمين مع أصـحابهم بالسـالمة

 كهخا ما حدث ل ملود 
فليخز وليخجـل جميع اـلذين يطلبون نفســـــــــي وليرـتدوا إلى الوراء ويفتضـــــــــح اـلذين "   ( 4:35)

 " يتومرون علي بالسوء الليلويا.
 ال لنة كالرؤسا  كالجنود  = فليخز ويخجل جميع الذين يطلبون نفسي

  
 (14-10:18+ يو 55-47:22+ لو54-43:14+ مر58-47:26)مت األناجيل: 

 58 -  47:  26مت  "
و فيما هو يتكلم اذا يهوذا احد االثني عشر قد جاء و معه جمع كثير بسيوف    -47 

 و عصي من عند رؤساء الكهنة و شيوخ الشعب.
 و الذي اسلمه اعطاهم عالمة قائال الذي اقبله هو هو امسكوه.   -48 
 فللوقت تقدم الى يسوع و قال السالم يا سيدي و قبله.   -49 
فقال له يسوع يا صاحب لماذا جئت حينئذ تقدموا و القوا االيادي على يسوع و   -50 

 امسكوه. 
و اذا واحد من الذين مع يسوع مد يده و استل سيفه و ضرب عبد رئيس    -51 

 الكهنة فقطع اذنه. 
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انه الن كل الذين ياخذون السيف بالسيف  فقال له يسوع رد سيفك الى مك  -52 
 يهلكون.

اتظن اني ال استطيع االن ان اطلب الى ابي فيقدم لي اكثر من اثني عشر  -53 
 جيشا من المالئكة. 

 فكيف تكمل الكتب انه هكذا ينبغي ان يكون.   -54 
في تلك الساعة قال يسوع للجموع كانه على لص خرجتم بسيوف و عصي    -55 

 يوم كنت اجلس معكم اعلم في الهيكل و لم تمسكوني. لتاخذوني كل  
و اما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب االنبياء حينئذ تركه التالميذ كلهم و    -56 

 هربوا. 
و الذين امسكوا يسوع مضوا به الى قيافا رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة و   -57 

 الشيوخ.
لكهنـة فـدخـل الى داخـل و جلس و امـا بطرس فتبعـه من بعيـد الى دار رئيس ا  -58 

 "  بين الخدام لينظر النهاية
 
 54  - 43:  14مر  " 
و للوقت و فيما هو يتكلم اقبل يهوذا واحد من االثني عشر و معه جمع كثير    -43 

 بسيوف و عصي من عند رؤساء الكهنة و الكتبة و الشيوخ. 
و كان مسلمه قد اعطاهم عالمة قائال الذي اقبله هو هو امسكوه و امضوا به    -44 

 بحرص. 
 فجاء للوقت و تقدم اليه قائال يا سيدي يا سيدي و قبله.   -45 
 فالقوا ايديهم عليه و امسكوه.  -46 
 فاستل واحد من الحاضرين السيف و ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه.   -47 
 قال لهم كانه على لص خرجتم بسيوف و عصي لتاخذوني.  فاجاب يسوع و  -48 
 كل يوم كنت معكم في الهيكل اعلم و لم تمسكوني و لكن لكي تكمل الكتب.  -49 
 فتركه الجميع و هربوا.  -50 
 و تبعه شاب البسا ازارا على عريه فامسكه الشبان.   -51 
 فترك االزار و هرب منهم عريانا.   -52 
رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة و الشيوخ  فمضوا بيسوع الى   -53 

 و الكتبة. 
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ــا بين   -54  و كان بطرس قد تبعه من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنة و كان جالســ
 " الخدام يستدفئ عند النار

 
 55 - 47:  22لو " 
و بينما هو يتكلم اذا جمع و الذي يدعى يهوذا احد االثني عشر يتقدمهم فدنا   -47 

 يسوع ليقبله.  من
 فقال له يسوع يا يهوذا ابقبلة تسلم ابن االنسان.  -48 
 فلما راى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب انضرب بالسيف.   -49 
 و ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى.   -50 
 فاجاب يسوع و قال دعوا الى هذا و لمس اذنه و ابراها.  -51 
ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة و قواد جند الهيكل و الشيوخ المقبلين عليه كانه    -52 

 على لص خرجتم بسيوف و عصي.
اذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي االيادي و لكن هذه ساعتكم و  -53 

 سلطان الظلمة.
 وه و ساقوه و ادخلوه الى بيت رئيس الكهنة و اما بطرس فتبعه من بعيد.فاخذ  -54 
 " و لما اضرموا نارا في وسط الدار و جلسوا معا جلس بطرس بينهم -55 
 
 14 -  10:  18يو  "
ثم ان سمعان بطرس كان معه سيف فاستله و ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع    -10 

 اذنه اليمنى و كان اسم العبد ملخس.
فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد الكاس التي اعطاني االب اال   -11 

 اشربها.
 ثم ان الجند و القائد و خدام اليهود قبضوا على يسوع و اوثقوه.   -12 
الى حنان اوال النه كان حما قيافا الذي كان رئيسا للكهنة في تلك   و مضوا به  -13 

 السنة.
و كان قيافا هو الذي اشــــــار على اليهود انه خير ان يموت انســــــان واحد عن    -14 

 " الشعب
 ملقا  القلد ع ى السوع كالخهاب كن لرؤسا  ال لنة 

  
 البصخة المقدسة: طرح الساعة التاسعة من ليلة الجمعة العظيمة من "  الطرح
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ف ما فرغ  الم المخ ا لاالممخ  من لجإ آالمن جا  كاحد من اإلثنى عدر الخل هو 
يلوذا كمعن جمي كسموا كعصي كجند من عند ال الة كرؤسا  ال لنة ك ا  الدافي الن  
الدرير المخالف المم و  من اآلثام لعطاه  عالمة قاذال  م  الخل لقج ن هو هو فامسبو  

ذل  الوقت  كلتى ملى السوع كقال لن السالم الا مع   كقج نخ فقال لن: الا   كاعرفو  من
صاح   ءف تجاسرت ل  تس مني كقج ة ملى األم خ فأسرع كاحد فاساإ سءلا  كقطي كن 
لذ  عجد رذءق ال لنة فقال السوع لردد السءف ملى غمد  فالخل القاإ كالسءف كالسءف  

ة لاحارب لمامي حمنًخ لما نظر الاالممخ الموتخ كلنا المبنني ل  لحضر ربوات المالذ 
هخا هربوا كتر و  مي الجمي ال  مرخ فأتوا كن ملى قءافا رذءق ال لنة كجماعة ال الة ك ا   

سمعا  كطرس يالعن حاى ج ق عند كاب رذءق ال لنةخ الويإ ل  الا يلوذا ألن   
لزناة ليلا  احام ت عقوبة ال  جءن للاخ كللست ال عنة م إ ال وب فنصمل  البو  مي ا

 المخالف 
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 " )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة  الحادية عشرالساعة 

 
 النبوات:

 (15:28-11:27)إش
 15:  28 -  11:  27اش " 

 27اش  
حينما تيبس اغصانها تتكسر فتاتي نساء و توقدها النه ليس شعبا ذا فهم  -11 

 لذلك ال يرحمه صانعه و ال يتراف عليه جابله. 
و يكون في ذلك اليوم ان الرب يجني من مجرى النهر الى وادي مصر و    -12 

 حدا يا بني اسرائيل. انتم تلقطون واحدا وا
و يكون في ذلك اليوم انه يضرب ببوق عظيم فياتي التائهون في ارض    -13 

اشور و المنفيون في ارض مصر و يسجدون للرب في الجبل المقدس في  
 اورشليم.

 28اش  
ويل الكليل فخر سكارى افرايم و للزهر الذابل جمال بهائه الذي على راس   -1 

 وادي سمائن المضروبين بالخمر. 
هوذا شديد و قوي للسيد كانهيال البرد كنوء مهلك كسيل مياه غزيرة جارفة   -2 

 قد القاه الى االرض بشدة.
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 باالرجل يداس اكليل فخر سكارى افرايم. -3 
لذابل جمال بهائه الذي على راس وادي السمائن كباكورة  و يكون الزهر ا -4 

 التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها و هي في يده.
 في ذلك اليوم يكون رب الجنود اكليل جمال و تاج بهاء لبقية شعبه.  -5 
 و روح القضاء للجالس للقضاء و باسا للذين يردون الحرب الى الباب.  -6 
يضا ضلوا بالخمر و تاهوا بالمسكر الكاهن و النبي ترنحا  و لكن هؤالء ا -7 

 بالمسكر ابتلعتهما الخمر تاها من المسكر ضال في الرؤيا قلقا في القضاء.
 فان جميع الموائد امتالت قيا و قذرا ليس مكان. -8 
لمن يعلم معرفة و لمن يفهم تعليما اللمفطومين عن اللبن للمفصولين عن  -9 

 الثدي. 
ه امر على امر امر على امر فرض على فرض فرض على فرض هنا الن   -10 

 قليل هناك قليل.
 انه بشفة لكناء و بلسان اخر يكلم هذا الشعب.  -11 
الذين قال لهم هذه هي الراحة اريحوا الرازح و هذا هو السكون و لكن لم  -12 

 يشاءوا ان يسمعوا. 
فرضا على فرض فرضا  فكان لهم قول الرب امرا على امر امرا على امر  -13 

على فرض هنا قليال هناك قليال لكي يذهبوا و يسقطوا الى الوراء و ينكسروا و  
 يصادوا فيؤخذوا. 

 لذلك اسمعوا كالم الرب يا رجال الهزء والة هذا الشعب الذي في اورشليم. -14 
ــوط    -15  ــنعنا ميثاقا مع الهاوية الســــ النكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت و صــــ

 " ف اذا عبر ال ياتينا الننا جعلنا الكذب ملجانا و بالغش استترناالجار 
ًا ذا فهم. ـلذـلك ال يرحمـه خـالـقه. في ذـلك اليوم  عن عقياب يلوذا   ــعـب ألـنه ليس شـــــــ

 المؤمنمن = يكون رب الصباؤوت إكليل رجاء المجد الذي ضفره لبقية شعبي
  

 المزمور:  
(1:2،2،4،5 ) 

ــاء  لـماذا ارتجـت األمم وـهذت   " ــعوب ـباألـباطـيل، ـقاـمت ملوك األرض والرؤســـــــ الشـــــــ
اجتمعوا معًا على الرب وعلى مســـيحه )جملة(. الســـاكن في الســـموات يضـــحك بهم 

 "  والرب يمقتهم حينئذ يكلمهم يغضبه وبرجزه يقلقهم الليلويا.
 م وك كرؤسا  ك لود زكر قاموا ع ى المسء   = لماذا إرتجت األمم

فما حدث ل مسيء  لءق راجعا  لقوتل خ لإ أل  هللا  =  السـاكن في السـموات يضـحك بهم
 لراد هخا لءخ ا العال  
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 (27-15:18+ يو65-56:22+ لو72-55:14+ مر75-59:26)مت األناجيل: 

 75 -  59:  26مت " 
و كان رؤساء الكهنة و الشيوخ و المجمع كله يطلبون شهادة زور على   -59 

 يسوع لكي يقتلوه. 
فلم يجدوا و مع انه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا و لكن اخيرا تقدم   -60 

 شاهدا زور.
 و قاال هذا قال اني اقدر ان انقض هيكل هللا و في ثالثة ايام ابنيه.   -61 
 و قال له اما تجيب بشيء ماذا يشهد به هذان عليك.  فقام رئيس الكهنة  -62 
و اما يسوع فكان ساكتا فاجاب رئيس الكهنة و قال له استحلفك باهلل الحي   -63 

 ان تقول لنا هل انت المسيح ابن هللا.
قال له يسوع انت قلت و ايضا اقول لكم من االن تبصرون ابن االنسان   -64 

 سحاب السماء. جالسا عن يمين القوة و اتيا على 
فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائال قد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود ها   -65 

 قد سمعتم تجديفه.
 ماذا ترون فاجابوا و قالوا انه مستوجب الموت.   -66 
 حينئذ بصقوا في وجهه و لكموه و اخرون لطموه. -67 
 قائلين تنبا لنا ايها المسيح من ضربك.   -68 
فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت اليه جارية قائلة و انت  اما بطرس   -69 

 كنت مع يسوع الجليلي.
 فانكر قدام الجميع قائال لست ادري ما تقولين.  -70 
ثم اذ خرج الى الدهليز راته اخرى فقالت للذين هناك و هذا كان مع يسوع    -71 

 الناصري. 
 فانكر ايضا بقسم اني لست اعرف الرجل.  -72 
د قليل جاء القيام و قالوا لبطرس حقا انت ايضا منهم فان لغتك  و بع  -73 

 تظهرك. 
 فابتدا حينئذ يلعن و يحلف اني ال اعرف الرجل و للوقت صاح الديك.   -74 
فتذكر بطرس كالم يسوع الذي قال له انك قبل ان يصيح الديك تنكرني ثالث    -75 

 " مرات فخرج الى خارج و بكى بكاء مرا
 



 ( يـــوم الجمعة العظيمة)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

195 
 

 72  - 55:  14مر " 
و كان رؤساء الكهنة و المجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم   -55 

 يجدوا.
 الن كثيرين شهدوا عليه زورا و لم تتفق شهاداتهم.  -56 
 ثم قام قوم و شهدوا عليه زورا قائلين.  -57 
نحن سمعناه يقول اني انقض هذا الهيكل المصنوع بااليادي و في ثالثة    -58 

 ايام ابني اخر غير مصنوع باياد.
 و ال بهذا كانت شهادتهم تتفق.   -59 
فقام رئيس الكهنة في الوسط و سال يسوع قائال اما تجيب بشيء ماذا    -60 

 يشهد به هؤالء عليك.
فساله رئيس الكهنة ايضا و قال له  اما هو فكان ساكتا لم يجب بشيء  -61 

 اانت المسيح ابن المبارك.
فقال يسوع انا هو و سوف تبصرون ابن االنسان جالسا عن يمين القوة و    -62 

 اتيا في سحاب السماء. 
 فمزق رئيس الكهنة ثيابه و قال ما حاجتنا بعد الى شهود.  -63 
 انه مستوجب الموت. قد سمعتم التجاديف ما رايكم فالجميع حكموا عليه   -64 
فابتدا قوم يبصقون عليه و يغطون وجهه و يلكمونه و يقولون له تنبا و   -65 

 كان الخدام يلطمونه. 
 و بينما كان بطرس في الدار اسفل جاءت احدى جواري رئيس الكهنة.   -66 
فلما رات بطرس يستدفئ نظرت اليه و قالت و انت كنت مع يسوع    -67 

 الناصري. 
ئال لست ادري و ال افهم ما تقولين و خرج خارجا الى الدهليز فانكر قا  -68 

 فصاح الديك.
 فراته الجارية ايضا و ابتدات تقول للحاضرين ان هذا منهم.   -69 
فانكر ايضا و بعد قليل ايضا قال الحاضرون لبطرس حقا انت منهم النك    -70 

 جليلي ايضا و لغتك تشبه لغتهم.
 ال اعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.فابتدا يلعن و يحلف اني   -71 
ــوع انك قبل ان   -72  ــاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله له يســــ و صــــ

 " يصيح الديك مرتين تنكرني ثالث مرات فلما تفكر به بكى
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 65 - 56:  22لو  "
 فراته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه و قالت و هذا كان معه.   -56 
 ئال لست اعرفه يا امراة.فانكره قا  -57 
 و بعد قليل راه اخر و قال و انت منهم فقال بطرس يا انسان لست انا.   -58 
و لما مضى نحو ساعة واحدة اكد اخر قائال بالحق ان هذا ايضا كان معه   -59 

 النه جليلي ايضا.
فقال بطرس يا انسان لست اعرف ما تقول و في الحال بينما هو يتكلم    -60 

 .صاح الديك
فالتفت الرب و نظر الى بطرس فتذكر بطرس كالم الرب كيف قال له انك    -61 

 قبل ان يصيح الديك تنكرني ثالث مرات. 
 فخرج بطرس الى خارج و بكى بكاء مرا.   -62 
 و الرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به و هم يجلدونه.   -63 
و غطوه و كانوا يضربون وجهه و يسالونه قائلين تنبا من هو الذي   -64 

 ضربك.
 " و اشياء اخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين -65 
 
 27 -  15:  18يو  "
و كان سمعان بطرس و التلميذ االخر يتبعان يسوع و كان ذلك التلميذ   -15 

 معروفا عند رئيس الكهنة فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنة.
و اما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا فخرج التلميذ االخر الذي كان    -16 

 معروفا عند رئيس الكهنة و كلم البوابة فادخل بطرس. 
الجارية البوابة لبطرس الست انت ايضا من تالميذ هذا االنسان قال فقالت   -17 

 ذاك لست انا. 
و كان العبيد و الخدام واقفين و هم قد اضرموا جمرا النه كان برد و كانوا    -18 

 يصطلون و كان بطرس واقفا معهم يصطلي. 
 فسال رئيس الكهنة يسوع عن تالميذه و عن تعليمه.   -19 
كلمت العالم عالنية انا علمت كل حين في المجمع و في   اجابه يسوع انا -20 

 الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما و في الخفاء لم اتكلم بشيء. 
لماذا تسالني انا اسال الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم هوذا هؤالء يعرفون  -21 

 ماذا قلت انا.
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ذا تجاوب  و لما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائال اهك  -22 
 رئيس الكهنة. 

اجابه يسوع ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي و ان حسنا فلماذا   -23 
 تضربني.

 و كان حنان قد ارسله موثقا الى قيافا رئيس الكهنة.   -24 
و سمعان بطرس كان واقفا يصطلي فقالوا له الست انت ايضا من تالميذه    -25 

 فانكر ذاك و قال لست انا. 
واحد من عبيد رئيس الكهنة و هو نسيب الذي قطع بطرس اذنه اما   قال  -26 

 رايتك انا معه في البستان.
 " فانكر بطرس ايضا و للوقت صاح الديك -27 

 عن محاطمات المسء  لمام رؤسا  ال لنة كحبمل  ع ءن 
  

 طرح الساعة الحادية عشرة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة:  " الطرح
اسمعوا داكد م   لكر  ء  يلبت رجاللا كالسبا  فملا قاذال : لماذا األم  رفعوا  

لصواتل  كالدعوب ت  موا كأكاطمإ قامت م وك األرض كرؤساؤها كاجامعوا معا  ع ى  
داكد كالركح القدس ما سءبو  كأكر  ء  الاي الرب كع ى مسءحن مخ ا العال   ع   

هي صارت مجمي كاطإ في دار رذءق  لنالا فذنل   انوا الط جو   لادة زكر ع ى  
السوع لءحبموا ع ءن كحب  الموتخ فدلد ع ءن رجال   مرك  ف   تالي  لاداتل  مال  

لقءمن في  رجال  جا ا ل مرا  ك لدا هبخا لمام الجمي كأنن قال انقضوا هخا اللءبإ كلنا
ثالثة لالامخ قال رذءق ال لنة: لما ال تجمجني م   نت لنت الن هللا فقإ الحي  لنت  

الخل ق ت مني لنا الن هللاخ فدي رذءق ال لنة ثءاكن  لسنا نحااج ملى  لادةخ فد 
جدا كتجداللن سمعنا خ كفى هخا   ن  ا  سمعا  كطرس كاقلا  الصط ي فقال لن كاحد 

ى فقال ال  آ ر قال لنت لالضا  رجإ ج م ي فقال لست لناخ  لنت ت ممخ للخا الج م 
ثالث دفعة قال لن آ ر لنا رليا  معن في اللساا  فأحرم نلسن كحد  قاذال  مني ال  
لعرا معنى ما تقولو خ كعندما صاح الدال  تءق  كطرس ك رج ملى  ارج كببى  

 كبا  مرا   
 الخ صنا   )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن

 " )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
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 رجوع للفهرس  صبـــاح يـــوم الجمعة العظيمة 

 
 رجوع للفهرس  الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة  يومالساعة األولى من 

 
 النبوات:

 ( 24:9- 19:8)تث
 24:  9  - 19:  8تث  "

 8تث  
و ان نسيت الرب الهك و ذهبت وراء الهة اخرى و عبدتها و سجدت لها    -19 

 اشهد عليكم اليوم انكم تبيدون ال محالة. 
كالشعوب الذين يبيدهم الرب من امامكم كذلك تبيدون الجل انكم لم تسمعوا  -20 

 لقول الرب الهكم.
 9تث  

متلك شعوبا اكبر و  اسمع يا اسرائيل انت اليوم عابر االردن لكي تدخل و ت  -1 
 اعظم منك و مدنا عظيمة و محصنة الى السماء.

قوما عظاما و طواال بني عناق الذين عرفتهم و سمعت من يقف في وجه بني   -2 
 عناق.

فاعلم اليوم ان الرب الهك هو العابر امامك نارا اكلة هو يبيدهم و يذلهم امامك  -3 
 فتطردهم و تهلكهم سريعا كما كلمك الرب.

ال تقل في قلبك حين ينفيهم الرب الهك من امامك قائال الجل بري ادخلني الرب  -4 
 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  -5 
يطردهم الرب الهك من امامك و لكي يفي بالكالم الذي اقسم الرب عليه البائك  

 ابراهيم و اسحق و يعقوب. 
فاعلم انه ليس الجل برك يعطيك الرب الهك هذه االرض الجيدة لتمتلكها النك  -6 

 . شعب صلب الرقبة
اذكر ال تنسى كيف اسخطت الرب الهك في البرية من اليوم الذي خرجت فيه   -7 

 من ارض مصر حتى اتيتم الى هذا المكان كنتم تقاومون الرب.
 حتى في حوريب اسخطتم الرب فغضب الرب عليكم ليبيدكم. -8 
حين صعدت الى الجبل لكي اخذ لوحي الحجر لوحي العهد الذي قطعه الرب  -9 

 مت في الجبل اربعين نهارا و اربعين ليلة ال اكل خبزا و ال اشرب ماء. معكم اق



 ( يـــوم الجمعة العظيمة)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

199 
 

و اعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين باصبع هللا و عليهما مثل جميع    -10 
 الكلمات التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم االجتماع.

اني الرب لوحي الحجر و في نهاية االربعين نهارا و االربعين ليلة لما اعط  -11 
 لوحي العهد. 

قال الرب لي قم انزل عاجال من هنا النه قد فسد شعبك الذي اخرجته من   -12 
 مصر زاغوا سريعا عن الطريق التي اوصيتهم صنعوا النفسهم تمثاال مسبوكا. 

 و كلمني الرب قائال رايت هذا الشعب و اذا هو شعب صلب الرقبة.   -13 
امحو اسمهم من تحت السماء و اجعلك شعبا اعظم و  اتركني فابيدهم و  -14 

 اكثر منهم.
 فانصرفت و نزلت من الجبل و الجبل يشتعل بالنار و لوحا العهد في يدي.  -15 
فنظرت و اذا انتم قد اخطاتم الى الرب الهكم و صنعتم النفسكم عجال    -16 

 مسبوكا و زغتم سريعا عن الطريق التي اوصاكم بها الرب. 
 ت اللوحين و طرحتهما من يدي و كسرتهما امام اعينكم.فاخذ  -17 
ثم سقطت امام الرب كاالول اربعين نهارا و اربعين ليلة ال اكل خبزا و ال    -18 

 اشرب ماء من اجل كل خطاياكم التي اخطاتم بها بعملكم الشر امام الرب الغاظته.
كم فسمع لي  الني فزعت من الغضب و الغيظ الذي سخطه الرب عليكم ليبيد  -19 

 الرب تلك المرة ايضا. 
و على هرون غضب الرب جدا ليبيده فصليت ايضا من اجل هرون في ذلك   -20 

 الوقت.
و اما خطيتكم العجل الذي صنعتموه فاخذته و احرقته بالنار و رضضته و    -21 

 طحنته جيدا حتى نعم كالغبار ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل.
 يرة و مسة و قبروت هتاوة اسخطتم الرب. و في تبع   -22 
و حين ارسلكم الرب من قادش برنيع قائال اصعدوا امتلكوا االرض التي    -23 

 اعطيتكم عصيتم قول الرب الهكم و لم تصدقوه و لم تسمعوا لقوله. 
 " قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم -24 

ألجل أنكم لم تصـغوا  .. تهلكون ال محالةأنكم   مني ل يلد ع ءب  الموم السيموات كاألرض 
 .لصوت إلهكم.. ألنك شعب صلب الرقبة دعني أبيدهم.. ولم تزالوا تعصون الرب

 9 - 2:  1اش  " ( 9-2:1)إش
اسمعي ايتها السماوات و اصغي ايتها االرض الن الرب يتكلم ربيت بنين و   -2 

 نشاتهم اما هم فعصوا علي.
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ار معلف صاحبه اما اسرائيل فال يعرف شعبي ال  الثور يعرف قانيه و الحم -3 
 يفهم. 

ويل لالمة الخاطئة الشعب الثقيل االثم نسل فاعلي الشر اوالد مفسدين تركوا  -4 
 الرب استهانوا بقدوس اسرائيل ارتدوا الى وراء. 

 على م تضربون بعد تزدادون زيغانا كل الراس مريض و كل القلب سقيم. -5 
ى الراس ليس فيه صحة بل جرح و احباط و ضربة طرية لم من اسفل القدم ال -6 

 تعصر و لم تعصب و لم تلين بالزيت.
بالدكم خربة مدنكم محرقة بالنار ارضكم تاكلها غرباء قدامكم و هي خربة   -7 

 كانقالب الغرباء.
 فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم كخيمة في مقثاة كمدينة محاصرة. -8 
  لوال ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم و شابهنا عمورة -9 

لوال أن رب الجنود  ك  ويٌل لألمة الخاطئة. ربيت بنين ونشـــــــأتهم أما هم فعصـــــــوا عليّ 
 أبقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة.

 21  - 10:  2اش "  ( 21- 10:2)إش
ادخل الى الصخرة و اختبئ في التراب من امام هيبة الرب و من بهاء   -10 

 عظمته. 
توضع عينا تشامخ االنسان و تخفض رفعة الناس و يسمو الرب وحده في   -11 

 ذلك اليوم.
 فان لرب الجنود يوما على كل متعظم و عال و على كل مرتفع فيوضع.   -12 
 و على كل بلوط باشان.  و على كل ارز لبنان العالي المرتفع  -13 
 و على كل الجبال العالية و على كل التالل المرتفعة.   -14 
 و على كل برج عال و على كل سور منيع.   -15 
 و على كل سفن ترشيش و على كل االعالم البهجة.   -16 
فيخفض تشامخ االنسان و توضع رفعة الناس و يسمو الرب وحده في ذلك   -17 

 اليوم.
 و تزول االوثان بتمامها.  -18 
و يدخلون في مغاير الصخور و في حفائر التراب من امام هيبة الرب و من   -19 

 بهاء عظمته عند قيامه ليرعب االرض.
وثانه الذهبية التي عملوها له  في ذلك اليوم يطرح االنسان اوثانه الفضية و ا  -20 

 للسجود للجرذان و الخفافيش.
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ليدخل في نقر الصخور و في شقوق المعاقل من امام هيبة الرب و من بهاء    -21 
 " عظمته عند قيامه ليرعب االرض

فمم  ان   رب الجنود سيأتي على كل متعد ومتعظم.. ويتعالى الرب وحده في ذلك اليوم
فمخل لل رؤسا  ال لنة .. على كل أرز لبنان المتعالى المتشامخلءست من هخا العال   

 كرؤسا  مسراذمإ الما جرين 
 6:  23  - 29:  22ار "  ( 6:23- 29:22)إر

 22ار  
 يا ارض يا ارض يا ارض اسمعي كلمة الرب.   -29 
هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيما رجال ال ينجح في ايامه النه ال ينجح   -30 

 من نسله احد جالسا على كرسي داود و حاكما بعد في يهوذا. 
 23ار  

 ويل للرعاة الذين يهلكون و يبددون غنم رعيتي يقول الرب.  -1 
ي انتم بددتم  لذلك هكذا قال الرب اله اسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعب -2 

 غنمي و طردتموها و لم تتعهدوها هانذا اعاقبكم على شر اعمالكم يقول الرب. 
و انا اجمع بقية غنمي من جميع االراضي التي طردتها اليها و اردها الى  -3 

 مرابضها فتثمر و تكثر. 
 و اقيم عليها رعاة يرعونها فال تخاف بعد و ال ترتعد و ال تفقد يقول الرب.  -4 
ا ايام تاتي يقول الرب و اقيم لداود غصن بر فيملك ملك و ينجح و يجري ه -5 

 حقا و عدال في االرض. 
في ايامه يخلص يهوذا و يـسكن اـسرائيل امنا و هذا هو اـسمه الذي يدعونه به    -6 

 " الرب برنا
ــير عظيـمًا في أـياـمه رمزا  لملوذا الخياذن =  اكتبوا ـهذا الرجـل رجاًل مرذوالً  لمنميا  ال يصـــــــ

 كقءة اإلثنى عدر صاركا عظما  
أقيم لداود غصـن بر  هخا لرؤسييا   لنة مسييراذمإ  كعن المسييء    =  أنتم قد شـتتم غنمي

هو  ال  لءق إلسييييييييييييييراذميإ فق  لإ ل يإ . فيمـلك مـلك بار.. وفي أيامه يخلص يهوذا
 العال خ كهو لءق في العال  لإ في الق وب كفي السما  

 
،   6 -  2:  18) أر  

،   6و  3و  2:  20
 ( ،   38و   1:  21

 (. 14- 11:  11) زك

ثم ـقال أرمـيا لفحشـــــــــور إنكم كنتم زـماـنًا مع آـبائكم مـقاومين للحق، وأوالدكم اـلذين   "
يأتون بعدكم هؤالء الذين يصــــــنعون خطية أشــــــر منكم، ألنهم يثمنون الذي ليس له 

ــفى   ــة ثمن، ويؤلمون الذي يشـــ األمراض ويغفر الذنوب، ويأخذون الثالثين من الفضـــ
الثمن الذي عليه شارط بنى إسرائيل، ويدفعونها في حقل الفاخوري، كما أمرني الرب، 
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ـــيأتي عليهم دينوـنة الهالك إلى األـبد، وعلى أوالدهم ألنهم ألقوا دـمًا  )مقتطفات(  وهـكذا أقول ســـــــ
 "  .قدوسمجدًا للثالوث ال زكيًا في الحكم.

الثالثين  ث  نجوة عن  . الذي ليس له ثمن ويؤلمون الذي يشــفى األمراض  ألنل  ي منو  
 فضة.

 13  - 1:  24اش "  ( 13- 1:24)إش
 هوذا الرب يخلي االرض و يفرغها و يقلب وجهها و يبدد سكانها.  -1 
و كما يكون الشعب هكذا الكاهن كما العبد هكذا سيده كما االمة هكذا سيدتها  -2 

 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 
 رتفعو شعب االرض.ناحت ذبلت االرض حزنت ذبلت المسكونة حزن م -4 
و االرض تدنست تحت سكانها النهم تعدوا الشرائع غيروا الفريضة نكثوا العهد  -5 

 االبدي.
لذلك لعنة اكلت االرض و عوقب الساكنون فيها لذلك احترق سكان االرض و  -6 

 بقي اناس قالئل. 
 ناح المسطار ذبلت الكرمة ان كل مسروري القلوب. -7 
 قطع ضجيج المبتهجين بطل فرح العود. بطل فرح الدفوف ان -8 
 ال يشربون خمرا بالغناء يكون المسكر مرا لشاربيه. -9 
 دمرت قرية الخراب اغلق كل بيت عن الدخول.  -10 
 صراخ على الخمر في االزقة غرب كل فرح انتفى سرور االرض. -11 
 الباقي في المدينة خراب و ضرب الباب ردما. -12 
ي وـسط االرض بين الـشعوب كنفاضـة زيتونة كالخصـاصـة اذا انه هكذا يكون ف  -13 

 " انتهى القطاف
ــكوـنة ويخليـها، ويقـلب وجهـها ــد المســـــــ ألن  ..  اللعـنة ـتأـكل األرض.. هوذا الرب يفســـــــ

 .سكانها أثموا
 حكمة سليمان

(12:2-22 ) 
 22 -  12:  2الحكمة " 
و لنكمن للصديق فانه ثقيل علينا يقاوم اعمالنا و يقرعنا على مخالفتنا   -12 

 للناموس و يفضح ذنوب سيرتنا. 
 يزعم ان عنده علم هللا و يسمي نفسه ابن الرب.  -13 
 و قد صار لنا عذوال حتى على افكارنا.   -14 
 بلهم. بل منظره ثقيل علينا الن سيرته تخالف سيرة الناس و سبله تباين س  -15 
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قد حسبنا كزيوف فهو يجانب طرقنا مجانبة الرجس و يغبط موت الصديقين   -16 
 و يتباهى بان هللا ابوه. 

 فلننظر هل اقواله حق و لنختبر كيف تكون عاقبته.  -17 
 فانه ان كان الصديق ابن هللا فهو ينصره و ينقذه من ايدي مقاوميه.   -18 
 حلمه و نختبر صبره.  فلنمتحنه بالشتم و العذاب حتى نعلم  -19 
 و لنقض عليه باقبح ميتة فانه سيفتقد كما يزعم.  -20 
 هذا ما ارتاوه فضلوا الن شرهم اعماهم.  -21 
ــة و لم يعتبروا ثواب النفوس    -22  ــرار هللا و لم يرجوا جزاء القداســـــ فلم يدركوا اســـــ

 "  الطاهرة
لنكمن للصديق فإنه ثقيل علينا، يقاوم أعمالنا ويزعم عن مؤامرة الملود ع ى المسء    

ــتم والعذاب. ولنحكم عليه  أن عنده علم هللا، ويســــمى نفســــه إبن هللا. فلنمتحنه بالشــ
 .بأشنع ميتة

 1:   13 -  18:  12اي  " ( 1:13-18:12ي)أ
 12اي  

 يحل مناطق الملوك و يشد احقاءهم بوثاق.   -18 
 يذهب بالكهنة اسرى و يقلب االقوياء.   -19 
 يقطع كالم االمناء و ينزع ذوق الشيوخ.   -20 
 يلقي هوانا على الشرفاء و يرخي منطقة االشداء.  -21 
 يكشف العمائق من الظالم و يخرج ظل الموت الى النور.   -22 
 يكثر االمم ثم يبيدها يوسع لالمم ثم يجليها.   -23 
 ينزع عقول رؤساء شعب االرض و يضلهم في تيه بال طريق.   -24 
 يتلمسون في الظالم و ليس نور و يرنحهم مثل السكران.   -25 

 13اي  
 "  هذا كله راته عيني سمعته اذني و فطنت به -1 

 عن ضالل الرؤسا  
 14  - 11:  11زك  " ( 14- 11:11)زك

 فنقض في ذلك اليوم و هكذا علم اذل الغنم المنتظرون لي انها كلمة الرب.   -11 
فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي و اال فامتنعوا فوزنوا اجرتي    -12 

 ثالثين من الفضة.
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فقال لي الرب القها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به فاخذت    -13 
 يتها الى الفخاري في بيت الرب.الثالثين من الفضة و الق

 "  ثم قصفت عصاي االخرى حباال النقض االخاء بين يهوذا و اسرائيل -14 
 نجوة عما عم ن يلوذا .. فأخذت الثالثين من الفضة

 3: 2 -  16:  1مي  "  ( 3:2-16:1)ميخا
 1مي   

كوني قرعاء و جزي من اجل بني تنعمك وسعي قرعتك كالنسر النهم قد   -16 
 انتفوا عنك. 

 2مي   
ويل للمفتكرين بالبطل و الصانعين الشر على مضاجعهم في نور الصباح  -1 

 يفعلونه النه في قدرة يدهم.
فانهم يشتهون الحقول و يغتصبونها و البيوت و ياخذونها و يظلمون الرجل و  -2 

 بيته و االنسان و ميراثه.
لذلك هكذا قال الرب هانذا افتكر على هذه العشــيرة بشــر ال تزيلون منه اعناقكم   -3 

 "  و ال تسلكون بالتشامخ النه زمان رديء
ــاجعهم  ــرورًا على مضـــ فل     ثم في نور النهار يتممونهايفكرون بالظلم ويخترعون شـــ

 حاطموا المسء  لمال  كنلخكا الحب  صلاحا  
 8  - 1:  7مي   " ( 8-1:7)ميخا

ويل لي الني صرت كجنى الصيف كخصاصة القطاف ال عنقود لالكل و ال   -1 
 باكورة تينة اشتهتها نفسي.

قد باد التقي من االرض و ليس مستقيم بين الناس جميعهم يكمنون للدماء  -2 
 يصطادون بعضهم بعضا بشبكة. 

اليدان الى الشر مجتهدتان الرئيس طالب و القاضي بالهدية و الكبير متكلم   -3 
 بهوى نفسه فيعكشونها.

احسنهم مثل العوسج و اعدلهم من سياج الشوك يوم مراقبيك عقابك قد جاء  -4 
 االن يكون ارتباكهم. 

ال تاتمنوا صاحبا ال تثقوا بصديق احفظ ابواب فمك عن المضطجعة في   -5 
 حضنك.

الن االبن مستهين باالب و البنت قائمة على امها و الكنة على حماتها و   -6 
 اعداء االنسان اهل بيته. 
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 و لكنني اراقب الرب اصبر الله خالصي يسمعني الهي. -7 
  ال تشمتي بي يا عدوتي اذا سقطت اقوم اذا جلست في الظلمة فالرب نور لي -8 

ــأقوم  نجوة عن  راب الملود  كعن المسييييييييء :  ــقطت ســـ ال يفرح بي أعدائي فإني إذا ســـ
 فلخ  نجوة عن موت المسء  كقءامان أيضًا 

  
القديس عظة ألبينا 

 يوحنا ذهبي الفم 
 + عظة ألبينا القديس يوحنا ذهبي الفم بركته المقدسة تكون معنا أمين. " 

ماذا نقول ليلا اإل وة األحلا  عن معصييييييييءة يلوذا الخل سيييييييي   سييييييييمد  قمإ ل  كاحد من  
اإلثنى عديييييير الخل هو يلوذا اإلسييييييخريوطى مضييييييى ملى رؤسييييييا  ال لنة كقال لل  ماذا 

ا لسييييي من ملءب  فسييييياكمو  ع ى ثالثمن من اللضييييية  الا للخا الجلإ تريدك  ل  تعطوني كلن
العظء   كباأل رى الا للخ  المحلة العظءمة ل لضيييييية الاي هي لصييييييإ ل إ الدييييييركر  أل   
هخا لما ا ييالا  كاع مع من الصييال  كسييمد  اللار  فطوح لنلسيين في هوة اللالك  ألنن     

إ الدييييييييييءاطمن  فالنلوس الاي  هو ردل  ح  المال  فلو مج لة ل إ  يييييييييير كلردل من حم
ياسييييييييي   ع ملا الجعإ لصيييييييييحاللا اُلجنو  كلعا  للا  فال العرفو  ذكاتل  لإ كياعامو  عن  
معرفية اآل رينخ كيرفضييييييييييييييو  نياموس الطجءعيةخ كيبو  ق جل  فزعيا  حياذرا   لنظركا    من  
النع  نزعالا محلة اللضييييييية من نلق يلوذا  أل  سيييييييمدنا السيييييييوع المسيييييييء   ا  الخاطجل   

عن هول الجحء  كنعء  م  وت السييييييييييييييمواتخ كيعرا  ييإ كاحييد مقييدار عييخاب   عالنءيية
الخطاة كيبرم  إ المجاهدين لخال  نلوسييييييييييييييل   ف نخا  موعظة للمنا القدالق يوحنا ف   
اليخهي  اليخل لنيار عقولنيا كعمو  ق وبنيا كياسيييييييييييييي  اآلب كااللن كالركح القيدس اإللين الواحيد 

 " آممن 
 عن جحود يلوذا 

  
 البولس: 

 ( 4:2- 23:1كو1)
 4:  2  - 23: 1كو 1 "

 1كو  1
 و لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة و لليونانيين جهالة.  -23 
 و اما للمدعوين يهودا و يونانيين فبالمسيح قوة هللا و حكمة هللا.   -24 
 الن جهالة هللا احكم من الناس و ضعف هللا اقوى من الناس.  -25 
فانظروا دعوتكم ايها االخوة ان ليس كثيرون حكماء حسب الجسد ليس   -26 

 كثيرون اقوياء ليس كثيرون شرفاء. 
بل اختار هللا جهال العالم ليخزي الحكماء و اختار هللا ضعفاء العالم ليخزي    -27 

 االقوياء.
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 ر هللا ادنياء العالم و المزدرى و غير الموجود ليبطل الموجود. و اختا  -28 
 لكي ال يفتخر كل ذي جسد امامه.  -29 
و منه انتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من هللا و برا و قداسة و   -30 

 فداء.
 حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب.  -31 

 2كو  1
الخوة اتيت ليس بسمو الكالم او الحكمة مناديا لكم و انا لما اتيت اليكم ايها ا -1 

 بشهادة هللا. 
 الني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم اال يسوع المسيح و اياه مصلوبا. -2 
 و انا كنت عندكم في ضعف و خوف و رعدة كثيرة. -3 
ــانية المقنع بل ببرهان الروح و    -4  و كالمي و كرازتي لم يكونا بكالم الحكمة االنســ

 "  القوة
ألني لم أعزم أن أعرف شـيئًا بينكم إال يسـوع المسـيح  .. نحن نكرز بالمسـيح مصـلوباً 

ــلوباً  ف ما  ا  المسيييييء  يجدك في  كالمي وكرازتي.. كانا ببرهان الروح والقوة. و ياه مصـ
م الرؤسيا خ هبخا  ا  لولق الرسيول  كل ن  ما  ا  المسيء  في قوة  موقف ضيعءف لما

 يناصر ع ى الموت كع ى مل ءق     انت  رازة لولق كقوة 
  

 المزمور:  
(12:27، 

11:35،12،16 ) 

قام علّي شـهود جور وعما ال  )جملة(.  ألنه قام علّي شـهود زور وكذب الظلم لذاته" 
 "  الخير شرًا صارين علّي بأسنانهم الليلويا.جازوني بدل )جملة(  أعلم سألوني

 ألنه قام علّي شهود زور جازوني بدل الخير شراً 
  

 (40-28:18+ يو 12:23-66:22+ لو 5-1:15+ مر 14-1:27)مت األناجيل: 
 14  - 1:  27مت " 
و لما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة و شيوخ الشعب على يسوع  -1 

 حتى يقتلوه. 
 فاوثقوه و مضوا به و دفعوه الى بيالطس البنطي الوالي. -2 
حينئذ لما راى يهوذا الذي اسلمه انه قد دين ندم و رد الثالثين من الفضة الى  -3 

 رؤساء الكهنة و الشيوخ. 
 سلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا انت ابصر.  قائال قد اخطات اذ -4 
 فطرح الفضة في الهيكل و انصرف ثم مضى و خنق نفسه. -5 
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 فاخذ رؤساء الكهنة الفضة و قالوا ال يحل ان نلقيها في الخزانة النها ثمن دم. -6 
 فتشاوروا و اشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. -7 
 دم الى هذا اليوم.لهذا سمي ذلك الحقل حقل ال -8 
حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل و اخذوا الثالثين من الفضة ثمن المثمن   -9 

 الذي ثمنوه من بني اسرائيل.
 و اعطوها عن حقل الفخاري كما امرني الرب.  -10 
فوقف يسوع امام الوالي فساله الوالي قائال اانت ملك اليهود فقال له يسوع    -11 

 انت تقول. 
 و بينما كان رؤساء الكهنة و الشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء.   -12 
 فقال له بيالطس اما تسمع كم يشهدون عليك.  -13 
 "  فلم يجبه و ال عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا -14 

 5 -  1:  15مر " 
و للوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة و الشيوخ و الكتبة و المجمع كله  -1 

 ثقوا يسوع و مضوا به و اسلموه الى بيالطس.فاو 
 فساله بيالطس انت ملك اليهود فاجاب و قال له انت تقول.  -2 
 و كان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. -3 
 فساله بيالطس ايضا قائال اما تجيب بشيء انظر كم يشهدون عليك. -4 
 "  فلم يجب يسوع ايضا بشيء حتى تعجب بيالطس -5 
 
 12:  23 - 66:  22لو  "

 22لو  
و لما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة و الكتبة و اصعدوه   -66 

 الى مجمعهم.
 قائلين ان كنت انت المسيح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم ال تصدقون.   -67 
 و ان سالت ال تجيبونني و ال تطلقونني.   -68 
 منذ االن يكون ابن االنسان جالسا عن يمين قوة هللا.  -69 
 فقال الجميع افانت ابن هللا فقال لهم انتم تقولون اني انا هو.   -70 
 فقالوا ما حاجتنا بعد الى شهادة الننا نحن سمعنا من فمه.   -71 

 23لو  
 به الى بيالطس. فقام كل جمهورهم و جاءوا -1 
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و ابتداوا يشتكون عليه قائلين اننا وجدنا هذا يفسد االمة و يمنع ان تعطى  -2 
 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. -4 
فكانوا يشددون قائلين انه يهيج الشعب و هو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من  -5 

 الجليل الى هنا. 
 فلما سمع بيالطس ذكر الجليل سال هل الرجل جليلي. -6 
و حين علم انه من سلطنة هيرودس ارسله الى هيرودس اذ كان هو ايضا  -7 

 تلك االيام في اورشليم.
يسوع فرح جدا النه كان يريد من زمان طويل ان يراه و اما هيرودس فلما راى  -8 

 لسماعه عنه اشياء كثيرة و ترجى ان يرى اية تصنع منه. 
 و ساله بكالم كثير فلم يجبه بشيء.  -9 
 و وقف رؤساء الكهنة و الكتبة يشتكون عليه باشتداد.  -10 
فاحتقره هيرودس مع عسكره و استهزا به و البسه لباسا المعا و رده الى   -11 

 بيالطس.
فصـــار بيالطس و هيرودس صـــديقين مع بعضـــهما في ذلك اليوم النهما كانا   -12 

 "  من قبل في عداوة بينهما
 
 40 -  28:  18يو  "
يدخلوا هم ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا الى دار الوالية و كان صبح و لم   -28 

 الى دار الوالية لكي ال يتنجسوا فياكلون الفصح.
 فخرج بيالطس اليهم و قال اية شكاية تقدمون على هذا االنسان.   -29 
 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   -31 

 ال يجوز لنا ان نقتل احدا.
 ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت.  -32 
ثم دخل بيالطس ايضا الى دار الوالية و دعا يسوع و قال له انت ملك   -33 

 اليهود.
 امن ذاتك تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني. اجابه يسوع -34 
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اجابه بيالطس العلي انا يهودي امتك و رؤساء الكهنة اسلموك الي ماذا  -35 
 فعلت.

اجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم   -36 
 هنا. لكان خدامي يجاهدون لكي ال اسلم الى اليهود و لكن االن ليست مملكتي من 

فقال له بيالطس افانت اذا ملك اجاب يسوع انت تقول اني ملك لهذا قد    -37 
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   -38 

 انا لست اجد فيه علة واحدة.
لكم عادة ان اطلق لكم واحدا في الفصح افتريدون ان اطلق لكم ملك  و   -39 

 اليهود.
 "  فصرخوا ايضا جميعهم قائلين ليس هذا بل باراباس و كان باراباس لصا -40 

 محاطمة المسء  لمام المجمي كلمام لمالطق 
  

 طرح باكر الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة: "  الطرح
اجامي رؤسا  ال لنة معا  كصنعوا الحب  ع ى المخ ا ل ي الس مو  كاطر يوم الجمعة 

ملى لمالطق لءقا و خ فملوذا لما نظر ما  ا  ندم ع ى ما فع ن كلعاد اللضة ملى 
رؤسا  ال لنة قاذال : منني للقمت ل حب  دما  ذ ءا  فمضى ك ني نلسن كحد  ك مإ مثما  

للا حقإ اللا ورل ل ي البمإ الخل قمإ ع ى مث  خ فأ خ رؤسا  ال لنة اللضة كالااعوا 
من لجإ ال الثمن من اللضة ثمن الخ يخ فأقاموا السوع لمام لمالطق فسألن: لنت م  ؟ 
لنت ق ت لم آ ر ل جرك لنا كلدت الا لمالطق من لجإ المم  ةخ فا ا وا ع ءن   مرا  ف    

قول   مةخ اُلج  الملارك كدي   لما تسمي هخ  الدلادات ال  مرة ف   اللا  فمن لء 
فاعج  الوالي جدا  من لجإ صمان كهدك  خ  ءف اللا  الحمإ فا  الخل لتى لءحمإ 

 طاالا العال خ كقد  لد ا عءا  من لج ن قاذال : م  مداينان قد ارتلعت م إ الخركاخ قد  
طم ت الموم هخ  النجوة في لكر  ء  في كس  مسراذمإخ يلبي ع ء  لنوك الموم الا لكر  ء   

 نجءا خ هخا لءق نجي ل نن ملن كدمن المحي اآلثام الا قات ة األ
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 " )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
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 رجوع للفهرس  الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة  يوممن  الثالثةالساعة 

 
 النبوات:

 (19-1:48)تك
 19 -  1:  48تك  "
و حدث بعد هذه االمور انه قيل ليوسف هوذا ابوك مريض فاخذ معه ابنيه   -1 

 منسى و افرايم. 
فاخبر يعقوب و قيل له هوذا ابنك يوسف قادم اليك فتشدد اسرائيل و جلس   -2 

 على السرير. 
و قال يعقوب ليوسف هللا القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في ارض   -3 

 كنعان و باركني. 
ل لي ها انا اجعلك مثمرا و اكثرك و اجعلك جمهورا من االمم و اعطي  و قا -4 

 نسلك هذه االرض من بعدك ملكا ابديا.
و االن ابناك المولودان لك في ارض مصر قبلما اتيت اليك الى مصر هما لي   -5 

 افرايم و منسى كراوبين و شمعون يكونان لي. 
على اسم اخويهم يسمون في  و اما اوالدك الذين تلد بعدهما فيكونون لك  -6 

 نصيبهم. 
و انا حين جئت من فدان ماتت عندي راحيل في ارض كنعان في الطريق اذ   -7 

بقيت مسافة من االرض حتى اتي الى افراتة فدفنتها هناك في طريق افراتة التي هي  
 بيت لحم.

 و راى اسرائيل ابني يوسف فقال من هذان. -8 
اللذان اعطاني هللا ههنا فقال قدمهما الي فقال يوسف البيه هما ابناي  -9 

 الباركهما.
و اما عينا اسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة ال يقدر ان يبصر فقربهما   -10 

 اليه فقبلهما و احتضنهما.
و قال اسرائيل ليوسف لم اكن اظن اني ارى وجهك و هوذا هللا قد اراني    -11 

 نسلك ايضا. 
 بين ركبتيه و سجد امام وجهه الى االرض. ثم اخرجهما يوسف من  -12 
و اخذ يوسف االثنين افرايم بيمينه عن يسار اسرائيل و منسى بيساره عن   -13 

 يمين اسرائيل و قربهما اليه.
فمد اسرائيل يمينه و وضعها على راس افرايم و هو الصغير و يساره على   -14 

 راس منسى وضع يديه بفطنة فان منسى كان البكر. 



 ( يـــوم الجمعة العظيمة)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

211 
 

و بارك يوسف و قال هللا الذي سار امامه ابواي ابراهيم و اسحق هللا الذي   -15 
 رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم.

المالك الذي خلصني من كل شر يبارك الغالمين و ليدع عليهما اسمي و   -16 
 اسم ابوي ابراهيم و اسحق و ليكثرا كثيرا في االرض. 

منى على راس افرايم ساء ذلك في فلما راى يوسف ان اباه وضع يده الي  -17 
 عينيه فامسك بيد ابيه لينقلها عن راس افرايم الى راس منسى. 

و قال يوسف البيه ليس هكذا يا ابي الن هذا هو البكر ضع يمينك على   -18 
 راسه.

فابى ابوه و قال علمت يا ابني علمت هو ايضــــــا يكون شــــــعبا و هو ايضــــــا   -19 
 "  يصير كبيرا و لكن اخاه الصغير يكون اكبر منه و نسله يكون جمهورا من االمم

العقوب يلارك ملني يوسيييييف لوضيييييي يدالن ع ى عالمة صييييي م  علالصييييي م  تمت الجر ة  
 كهبخا العمإ ال اهن عند تقدال  الحمإ 

 9  - 4:  50اش  " ( 9- 4:50)إش
اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين العرف ان اغيث المعيي بكلمة يوقظ كل  -4 

 صباح يوقظ لي اذنا السمع كالمتعلمين.
 السيد الرب فتح لي اذنا و انا لم اعاند الى الوراء لم ارتد. -5 
 و البصق. بذلت ظهري للضاربين و خدي للناتفين وجهي لم استر عن العار -6 
و السيد الرب يعينني لذلك ال اخجل لذلك جعلت وجهي كالصوان و عرفت اني   -7 

 ال اخزى. 
قريب هو الذي يبررني من يخاصمني لنتواقف من هو صاحب دعوى معي   -8 

 ليتقدم الي.
ــيـد الرب يعينني من هو اـلذي يحكم علي هوذا كلهم كـالثوب يبلون    -9  هوذا الســـــــ

 "  ياكلهم العث
 .لكنني جعلت وجهي كالصخرة الصلبةالمسء  محامإ  إ اآلالم ل لات 

 15 - 9:  3اش  " ( 15-9:3)إش
نظر وجوههم يشهد عليهم و هم يخبرون بخطيتهم كسدوم ال يخفونها ويل  -9 

 لنفوسهم النهم يصنعون النفسهم شرا.
 قولوا للصديق خير النهم ياكلون ثمر افعالهم.   -10 
 ويل للشرير شر الن مجازاة يديه تعمل به.  -11 
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و  شعبي ظالموه اوالد و نساء يتسلطن عليه يا شعبي مرشدوك مضلون  -12 
 يبلعون طريق مسالكك.

 قد انتصب الرب للمخاصمة و هو قائم لدينونة الشعوب.  -13 
الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه و رؤسائهم و انتم قد اكلتم الكرم  -14 

 سلب البائس في بيوتكم. 
   ما لكم تسحقون شعبي و تطحنون وجوه البائسين يقول السيد رب الجنود -15 

الويإ ل ملود الماآمرين الخين ضييييييي  وا  يييييييعجل  لالضيييييييا  فوقعت الويالت ع مل  لخل  القول  
 .ما بالكم تظلمون شعبيلل  

 7  - 1:  63اش  " ( 7- 1:63)إش
من ذا االتي من ادوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بمالبسه المتعظم بكثرة  -1 

 قوته انا المتكلم بالبر العظيم للخالص. 
 ما بال لباسك محمر و ثيابك كدائس المعصرة. -2 
قد دست المعصرة وحدي و من الشعوب لم يكن معي احد فدستهم بغضبي و   -3 

 فلطخت كل مالبسي.  وطئتهم بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي
 الن يوم النقمة في قلبي و سنة مفديي قد اتت.  -4 
فنظرت و لم يكن معين و تحيرت اذ لم يكن عاضد فخلصت لي ذراعي و   -5 

 غيظي عضدني. 
 فدست شعوبا بغضبي و اسكرتهم بغيظي و اجريت على االرض عصيرهم. -6 
احســانات الرب اذكر تســابيح الرب حســب كل ما كافانا به الرب و الخير العظيم   -7 

 "  لبيت اسرائيل الذي كافاهم به حسب مراحمه و حسب كثرة احساناته
إني  كقت الصي م    كعن هركب الاالممخ .  ثيابه حمرعن المسيء  الخل غطان الدما   

 .دستها وحدي
 10 - 5:  9عا  " ( 10 - 5:  9عا )

و السيد رب الجنود الذي يمس االرض فتذوب و ينوح الساكنون فيها و تطمو  -5 
 كلها كنهر و تنضب كنيل مصر.

الذي بنى في السماء عالليه و اسس على االرض قبته الذي يدعو مياه البحر   -6 
 و يصبها على وجه االرض يهوه اسمه. 

الستم لي كبني الكوشيين يا بني اسرائيل يقول الرب الم اصعد اسرائيل من  -7 
 ارض مصر و الفلسطينيين من كفتور و االراميين من قير. 
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المملكة الخاطئة و ابيدها عن وجه االرض غير  هوذا عينا السيد الرب على -8 
 اني ال ابيد بيت يعقوب تماما يقول الرب. 

النه هانذا امر فاغربل بيت اسرائيل بين جميع االمم كما يغربل في الغربال و   -9 
 حبة ال تقع الى االرض.

 "  بالسيف يموت كل خاطئي شعبي القائلين ال يقترب الشر و ال ياتي بيننا -10 
 ضربات ل ملود األ رار 

 10:   30 -  21:  29اي  " ( 10:30-21:29)أي
 29اي  

 لي سمعوا و انتظروا و نصتوا عند مشورتي.  -21 
 بعد كالمي لم يثنوا و قولي قطر عليهم.   -22 
 و انتظروني مثل المطر و فغروا افواههم كما للمطر المتاخر.   -23 
 ان ضحكت عليهم لم يصدقوا و نور وجهي لم يعبسوا.  -24 
كنت اختار طريقهم و اجلس راسا و اسكن كملك في جيش كمن يعزي  -25 

 النائحين.
 30اي  

و اما االن فقد ضحك علي اصاغري اياما الذين كنت استنكف من ان اجعل  -1 
 اباءهم مع كالب غنمي.

 قوة ايديهم ايضا ما هي لي فيهم عجزت الشيخوخة. -2 
ابسة التي هي منذ امس خراب و  في العوز و المحل مهزولون عارقون الي -3 

 خربة. 
 الذين يقطفون المالح عند الشيح و اصول الرتم خبزهم. -4 
 من الوسط يطردون يصيحون عليهم كما على لص. -5 
 للسكن في اودية مرعبة و ثقب التراب و الصخور. -6 
 بين الشيح ينهقون تحت العوسج ينكبون.  -7 
 اسم سيطوا من االرض.  ابناء الحماقة بل ابناء اناس بال -8 
 اما االن فصرت اغنيتهم و اصبحت لهم مثال. -9 
 "  يكرهونني يبتعدون عني و امام وجهي لم يمسكوا عن البسق -10 

=  ســــكتوا عند مشــــورتي ليوب الديييييييا ي من آالمن الاي هي رمز آلالم المسيييييييء  كيقول  
ن فقد هزأ بي  أما اآللهم وا تعالء  المسييييييييييء  كمعجزاتن  لإ ضييييييييييربن عجد رذءق ال لنة   

 .أصاغر الناس. أبغضوني. ولم يوقروني وبصقوا في وجهي
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عظة ألبينا القديس 

األنبا أثناسيوس  
 الرسولى

+ عظة ألبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولى رئيس أساقفة اإلسكندرية بركته   " 
 المقدسة تكون معنا آمين.

الخ قنا نحن الخطاة م إ آدم كيصييمرنا  أل  المسييء  جا  لخاتن كلمحجان مات عنا ألنن ل   
كديييرا  فق  لإ لما له  نا لنلسييينا كالخطءة جا  كتأل  عنا كلحءانا كمحجان ألنن قد جا  ملمنا  
ططجم  مع نا  لنا ذاتن ألنن ل  الأتي لنا  مرضيى لإ  موتى للخا ل  الديلنا نحن المرضيى 

ن  للخا مات المسييييء  الرب  لإ لقامنا نحن األموات الخين الا عنا الموت فل نا من رباطات
عنا ل ي نحءا معن ملى األلد ألنن م  ل  البن الرب قد  ييييارك اللدييييرية في آالملا ف ءف 
الخ ا اإلنسيييييا  أل  الموت سيييييق  تحت لقدام المسيييييء  كانلزم كهو مسيييييجى مضيييييطرب 
كالجحء  مي قوتن رجي ملى   ف لما سييييييييمي صييييييييوت الرب ينادى األنلق قاذال : ل رجوا  

كدييير   كالحءاة ألني لنا هو المسيييء  الن هللا األلدل  ف نخا  موعظة للمنا  من كثاق   لنا ل
القدالق األنلا لثناسييييييييموس الرسييييييييولى الخل لنار عقولنا كعمو  ق وبنا كاسيييييييي  اآلب كااللن  

 " كالركح القدس اإللن الواحد آممن 
 المسء  لمحجان مات عنا لءدلمنا كيعطمنا قءامة من األموات 

  
 15 -  13: 2كو   " البولس: 

و اذ كنتم امواتا في الخطايا و غلف جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع   -13 
 الخطايا. 

اذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا و قد رفعه من   -14 
 الوسط مسمرا اياه بالصليب.

 " اذ جرد الرياسات و السالطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه -15 
 وجرد الرياسات والسلطات.. وفضحهم بهعمإ الص م  في لنن   صنا من  طاالانا 

  
 المزمور:  

(17:38،16:22 ) 
أما أنا فمســــتعد للســــياط ووجعي مقابلي في كل حين )جمله( قد أحاطت بي كالب   "

 " كثيرة وزمرة من األشرار أحدقت بي الليلويا.
 أحاطت بي كالب كثيرة وزمرة من األشرار.. أما أنا فمستعد للسياط

  
 (12-1:19يو+  25-13:23+ لو 25-6:15+ مر 26-15:27)مت األناجيل: 

 26 -  15:  27مت  "
 و كان الوالي معتادا في العيد ان يطلق للجمع اسيرا واحدا من ارادوه.  -15 
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 و كان لهم حينئذ اسير مشهور يسمى باراباس.  -16 
ففيما هم مجتمعون قال لهم بيالطس من تريدون ان اطلق لكم باراباس ام    -17 

 يسوع الذي يدعى المسيح. 
 النه علم انهم اسلموه حسدا.   -18 
و اذ كان جالسا على كرسي الوالية ارسلت اليه امراته قائلة اياك و ذلك البار   -19 

 الني تالمت اليوم كثيرا في حلم من اجله.
و لكن رؤساء الكهنة و الشيوخ حرضوا الجموع على ان يطلبوا باراباس و    -20 

 يهلكوا يسوع.
لكم فقالوا   فاجاب الوالي و قال لهم من من االثنين تريدون ان اطلق  -21 

 باراباس.
قال لهم بيالطس فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح قال له الجميع    -22 

 ليصلب.
 فقال الوالي و اي شر عمل فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب.   -23 
فلما راى بيالطس انه ال ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب اخذ ماء و غسل   -24 

 بريء من دم هذا البار ابصروا انتم.  يديه قدام الجمع قائال اني
 فاجاب جميع الشعب و قالوا دمه علينا و على اوالدنا.  -25 
 "  حينئذ اطلق لهم باراباس و اما يسوع فجلده و اسلمه ليصلب -26 
 
 25 -  6:  15مر  "
 و كان يطلق لهم في كل عيد اسيرا واحدا من طلبوه. -6 
 فقائه في الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتال.و كان المسمى باراباس موثقا مع ر  -7 
 فصرخ الجمع و ابتداوا يطلبون ان يفعل كما كان دائما يفعل لهم.  -8 
 فاجابهم بيالطس قائال اتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود. -9 
 النه عرف ان رؤساء الكهنة كانوا قد اسلموه حسدا.  -10 
 هم بالحري باراباس. فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق ل  -11 
فاجاب بيالطس ايضا و قال لهم فماذا تريدون ان افعل بالذي تدعونه ملك   -12 

 اليهود.
 فصرخوا ايضا اصلبه.  -13 
 فقال لهم بيالطس و اي شر عمل فازدادوا جدا صراخا اصلبه.   -14 
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فبيالطس اذ كان يريد ان يعمل للجمع ما يرضيهم اطلق لهم باراباس و اسلم   -15 
 وع بعدما جلده ليصلب.يس

 فمضى به العسكر الى داخل الدار التي هي دار الوالية و جمعوا كل الكتيبة.  -16 
 و البسوه ارجوانا و ضفروا اكليال من شوك و وضعوه عليه.   -17 
 و ابتداوا يسلمون عليه قائلين السالم يا ملك اليهود.   -18 
و كانوا يضربونه على راسه بقصبة و يبصقون عليه ثم يسجدون له جاثين   -19 

 على ركبهم.
و بعدما استهزاوا به نزعوا عنه االرجوان و البسوه ثيابه ثم خرجوا به    -20 

 ليصلبوه.
فسخروا رجال مجتازا كان اتيا من الحقل و هو سمعان القيرواني ابو    -21 

 الكسندرس و روفس ليحمل صليبه. 
 و جاءوا به الى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة.   -22 
 و اعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل.   -23 
 و لما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا ياخذ كل واحد.  -24 
 "  و كانت الساعة الثالثة فصلبوه -25 
 
 25 - 13:  23لو  "
 ظماء و الشعب.فدعا بيالطس رؤساء الكهنة و الع  -13 
و قال لهم قد قدمتم الي هذا االنسان كمن يفسد الشعب و ها انا قد فحصت   -14 

 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    -15 

 منه. 
 فانا اؤدبه و اطلقه.   -16 
 ان يطلق لهم كل عيد واحدا.و كان مضطرا   -17 
 فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا و اطلق لنا باراباس.  -18 
 و ذاك كان قد طرح في السجن الجل فتنة حدثت في المدينة و قتل.   -19 
 فناداهم ايضا بيالطس و هو يريد ان يطلق يسوع.  -20 
 فصرخوا قائلين اصلبه اصلبه.   -21 
هذا اني لم اجد فيه علة للموت فانا اؤدبه و  فقال لهم ثالثة فاي شر عمل    -22 

 اطلقه.
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فكانوا يلجون باصوات عظيمة طالبين ان يصلب فقويت اصواتهم و اصوات   -23 
 رؤساء الكهنة. 

 فحكم بيالطس ان تكون طلبتهم.   -24 
فاطلق لهم الذي طرح في السـجن الجل فتنة و قتل الذي طلبوه و اسـلم يسـوع    -25 

 "  لمشيئتهم
 
 12  - 1:  19يو  "
 فحينئذ اخذ بيالطس يسوع و جلده. -1 
 و ضفر العسكر اكليال من شوك و وضعوه على راسه و البسوه ثوب ارجوان. -2 
 و كانوا يقولون السالم يا ملك اليهود و كانوا يلطمونه.  -3 
فخرج بيالطس ايضا خارجا و قال لهم ها انا اخرجه اليكم لتعلموا اني لست   -4 

 واحدة.  اجد فيه علة
فخرج يسوع خارجا و هو حامل اكليل الشوك و ثوب االرجوان فقال لهم  -5 

 بيالطس هوذا االنسان.
فلما راه رؤساء الكهنة و الخدام صرخوا قائلين اصلبه اصلبه قال لهم بيالطس  -6 

 خذوه انتم و اصلبوه الني لست اجد فيه علة. 
ان يموت النه جعل نفسه ابن اجابه اليهود لنا ناموس و حسب ناموسنا يجب   -7 

 هللا.
 فلما سمع بيالطس هذا القول ازداد خوفا. -8 
فدخل ايضا الى دار الوالية و قال ليسوع من اين انت و اما يسوع فلم يعطه   -9 

 جوابا.
فقال له بيالطس اما تكلمني الست تعلم ان لي سلطانا ان اصلبك و سلطانا   -10 

 ان اطلقك. 
اجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق   -11 

 لذلك الذي اسلمني اليك له خطية اعظم.
من هذا الوقت كان بيالطس يطـلب ان يطلـقه و لكن اليهود كانوا يصـــــــــرخون   -12 

 "  ئلين ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصرقا
محاطمة السييييييوع المدنءة لمام لمالطقخ كتجرذن لمالطق لن ك صييييييرار الملود ع ى صيييييي لن  

 كتجرذة كاراكاس 
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 طرح الساعة الثالثة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة: "  الطرح
النجي ذك الصوت العظء  م عءا  النجيخ الخل سجي فنظر كالسر  لنا ماحمر مي هخا 

آلالم المخ ا الاي   ال  مة فقال: من هو هخا اآلتي من لدكم كثءاكن حمر من  
لوصار الكسا  ح ة للءة هبخا كللاسن من الدم األحمر  من الصعد من المعصرة م طخ  

ر هخا قجإ هخ  األالامخ  لدم عنقودهاخ حقا  كالحقءقة هو  الم هخا النجي الخل لول
كالحقءقة هو   مة اإللن مخ صنا السوع  الادلمر للق الجسد القدال  الخل أللمنا آدم لكل 
الخ قة كصارت الالهوتءة الع وية ماحدة كاللدرية كشمر اساحالة كما ال يدركخ هي الح ة 

الاي ال تاشمر الماحدة مي اإللن ال  مة كص  غضلن ع ى العجرانممن كداسل  في  
معصرة غضلنخ كرحمان كبر  لعطاهما لرم  الخين صنعل  لن  علا  جديدا خ فأما  

 مسراذمإ فذ  الجالدة اساولت ع ءن ملى االنقضا   
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 " )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة  يوممن  السادسةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 9- 1:21)عد
 9  - 1:  21عد " 
و لما سمع الكنعاني ملك عراد الساكن في الجنوب ان اسرائيل جاء في طريق   -1 

 اتاريم حارب اسرائيل و سبى منهم سبيا.
 فنذر اسرائيل نذرا للرب و قال ان دفعت هؤالء القوم الى يدي احرم مدنهم. -2 
فسمع الرب لقول اسرائيل و دفع الكنعانيين فحرموهم و مدنهم فدعي اسم  -3 

 ن حرمة. المكا
و ارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بارض ادوم فضاقت   -4 

 نفس الشعب في الطريق. 
و تكلم الشعب على هللا و على موسى قائلين لماذا اصعدتمانا من مصر   -5 

 لنموت في البرية النه ال خبز و ال ماء و قد كرهت انفسنا الطعام السخيف.
لحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون  فارسل الرب على الشعب ا -6 

 من اسرائيل. 
فاتى الشعب الى موسى و قالوا قد اخطانا اذ تكلمنا على الرب و عليك فصل  -7 

 الى الرب ليرفع عنا الحيات فصلى موسى الجل الشعب. 
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فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة و ضعها على راية فكل من لدغ و   -8 
 نظر اليها يحيا.

فصــــــنع موســــــى حية من نحاس و وضــــــعها على الراية فكان متى لدغت حية    -9 
 "  انسانا و نظر الى حية النحاس يحيا

 الحءة النحاسءة رمز ل مسء  المص وب الخل لنقخنا من مل ءق )الحءات القات ة(
 12  - 7:  53اش  " ( 12- 7:53)إش

ظلم اما هو فتذلل و لم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح و كنعجة صامتة امام  -7 
 جازيها فلم يفتح فاه.

من الضغطة و من الدينونة اخذ و في جيله من كان يظن انه قطع من ارض   -8 
 االحياء انه ضرب من اجل ذنب شعبي. 

ظلما و لم يكن و جعل مع االشرار قبره و مع غني عند موته على انه لم يعمل  -9 
 في فمه غش.

اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة اثم يرى نسال تطول  -10 
 ايامه و مسرة الرب بيده تنجح.

من تعب نفسه يرى و يشبع و عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين و اثامهم    -11 
 هو يحملها. 

لذلك اقســـــم له بين االعزاء و مع العظماء يقســـــم غنيمة من اجل انه ســـــكب    -12 
 "  للموت نفسه و احصي مع اثمة و هو حمل خطية كثيرين و شفع في المذنبين

 نجوة كاضحة عن آالم المسء  
 10: 13  - 2:  12اش "  ( 10:13- 2:12)إش

 12اش  
هوذا هللا خالصي فاطمئن و ال ارتعب الن ياه يهوه قوتي و ترنيمتي و قد صار  -2 

 لي خالصا.
 فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخالص. -3 
و تقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب ادعوا باسمه عرفوا بين الشعوب بافعاله   -4 

 ذكروا بان اسمه قد تعالى.
 خرا ليكن هذا معروفا في كل االرض. رنموا للرب النه قد صنع مفت -5 
 صوتي و اهتفي يا ساكنة صهيون الن قدوس اسرائيل عظيم في وسطك.  -6 

 13اش  
 وحي من جهة بابل راه اشعياء بن اموص.  -1 
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 اقيموا راية على جبل اقرع ارفعوا صوتا اليهم اشيروا باليد ليدخلوا ابواب العتاة. -2 
 لي الجل غضبي مفتخري عظمتي. انا اوصيت مقدسي و دعوت ابطا -3 
صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين صوت ضجيج ممالك امم مجتمعة  -4 

 رب الجنود يعرض جيش الحرب.
ياتون من ارض بعيدة من اقصى السماوات الرب و ادوات سخطه ليخرب كل   -5 

 االرض.
 ولولوا الن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء.  -6 
 لذلك ترتخي كل االيادي و يذوب كل قلب انسان. -7 
فيرتاعون تاخذهم اوجاع و مخاض يتلوون كوالدة يبهتون بعضهم الى بعض  -8 

 وجوههم وجوه لهيب. 
هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط و حمو غضب ليجعل االرض خرابا و يبيد   -9 

 منها خطاتها. 
نورها تظلم الشــــمس عند طلوعها و    فان نجوم الســــماوات و جبابرتها ال تبرز  -10 

 "  القمر ال يلمع بضوءه
المسييييء    صيييينا كالصيييي م   كل ن الويإ ل ملود الخين دلركا مؤامرة  =  هوذا هللا خالصـــي

ـيأتوا ويجتمعوا..    ألني أـنا اـلذي أمرت أن)الركميا (    إفتحوا للرؤســــــــــاءالصيييييييييييييي مي    
ــبي ــتأتي الجبابرة ليكملوا غضــــــ لل سييييييييييييمؤمن األم    فيفرحون ويعيدون معاً ل ن   وســــــ

 كالركما  كالمسء  كسءلرحو  مي المؤمنمن من الملود 
 12 - 9:  8عا  " (12-9:8)عا

و يكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب اني اغيب الشمس في الظهر و اقتم  -9 
 االرض في يوم نور. 

و احول اعيادكم نوحا و جميع اغانيكم مراثي و اصعد على كل االحقاء   -10 
 مسحا و على كل راس قرعة و اجعلها كمناحة الوحيد و اخرها يوما مرا.

ارسل جوعا في االرض ال جوعا للخبز و ال  هوذا ايام تاتي يقول السيد الرب  -11 
 عطشا للماء بل الستماع كلمات الرب.

فيجولون من بحر الى بحر و من الشـــــــمال الى المشـــــــرق يتطوحون ليطلبوا   -12 
 "  كلمة الرب فال يجدونها

تغيـب الشـــــــــمس وقـت الظهيرة ويظلم النور على األرض في النهـار. أحول أعيـادكم 
 ك إ هخا حدث  األرض نوحًا.. أرسل جوعًا على
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 البولس: 
 ( 18-14:6)غل

 18 -  14:  6غل  "
و اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر اال بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به   -14 

 قد صلب العالم لي و انا للعالم. 
النه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا و ال الغرلة بل الخليقة    -15 

 الجديدة. 
فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سالم و رحمة و على اسرائيل   -16 

 .هللا
في ما بعد ال يجلب احد علي اتعابا الني حامل في جسدي سمات الرب    -17 

 يسوع.
 "  نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم ايها االخوة امين -18 

    معاجر  مماا  لولق اللاخر كالص م خ لإ ص   نلسن ل عال  كص   العال  لنلسن
  

 المزمور:  
(19:38   + 

16:21،17،8،9 ) 

رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرذول وجعلوا مسامير في جسدي فال تهملني يا   "
   )جملة(.ربي و لهي 

ــي اقترعوا،  ــموا ثيابي بينهم وعلى لباسـ ــوا كل عظامي، اقتسـ ثقبوا يدي ورجلي وأحصـ
ــفاههم وحركوا رؤوســــــهم وقالوا إن كان آمن واتكل على الرب فليخلصــــــه   تكلموا بشــــ

 "  الليلويا.ولينجيه إن كان أراده 
 نجوة  ام ة عما حدث ل مسء  ع ى الص م  

  
 (27-13:19+ يو 44-26:23+ لو 33-26:15+ مر 45-27:27)مت األناجيل: 

 45  - 27:  27مت  " 
 فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الوالية و جمعوا عليه كل الكتيبة.  -27 
 فعروه و البسوه رداء قرمزيا.  -28 
و ضفروا اكليال من شوك و وضعوه على راسه و قصبة في يمينه و كانوا   -29 

 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.  -31 
يما هم خارجون وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل  و ف   -32 

 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.  -34 
نبي اقتسموا  و لما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بال  -35 

 ثيابي بينهم و على لباسي القوا قرعة.
 ثم جلسوا يحرسونه هناك.  -36 
 و جعلوا فوق راسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود.   -37 
 حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين و واحد عن اليسار.  -38 
 و كان المجتازون يجدفون عليه و هم يهزون رؤوسهم.   -39 
ا ناقض الهيكل و بانيه في ثالثة ايام خلص نفسك ان كنت ابن هللا قائلين ي  -40 

 فانزل عن الصليب.
 و كذلك رؤساء الكهنة ايضا و هم يستهزئون مع الكتبة و الشيوخ قالوا.  -41 
خلص اخرين و اما نفسه فما يقدر ان يخلصها ان كان هو ملك اسرائيل  -42 

 فلينزل االن عن الصليب فنؤمن به. 
 تكل على هللا فلينقذه االن ان اراده النه قال انا ابن هللا.قد ا  -43 
 و بذلك ايضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه.   -44 
 " و من الساعة السادسة كانت ظلمة على كل االرض الى الساعة التاسعة -45 
 
 33  - 26:  15مر  "
 و كان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود.   -26 
 و صلبوا معه لصين واحد عن يمينه و اخر عن يساره.   -27 
 فتم الكتاب القائل و احصي مع اثمة.   -28 
و كان المجتازون يجدفون عليه و هم يهزون رؤوسهم قائلين اه يا ناقض   -29 

 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   -31 

 اخرين و اما نفسه فما يقدر ان يخلصها. 
مسيح ملك اسرائيل عن الصليب لنرى و نؤمن و اللذان صلبا  لينزل االن ال -32 

 معه كانا يعيرانه. 
و لما كانت الســـــاعة الســـــادســـــة كانت ظلمة على االرض كلها الى الســـــاعة   -33 

 " التاسعة
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 44 - 26:  23لو  "
و لما مضوا به امسكوا سمعان رجال قيروانيا كان اتيا من الحقل و وضعوا    -26 

 ه خلف يسوع.عليه الصليب ليحمل
و تبعه جمهور كثير من الشعب و النساء اللواتي كن يلطمن ايضا و ينحن   -27 

 عليه.
فالتفت اليهن يسوع و قال يا بنات اورشليم ال تبكين علي بل ابكين على   -28 

 انفسكن و على اوالدكن.
النه هوذا ايام تاتي يقولون فيها طوبى للعواقر و البطون التي لم تلد و   -29 
 ثدي التي لم ترضع.ال
 حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا و لالكام غطينا. -30 
 النه ان كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس.  -31 
 و جاءوا ايضا باثنين اخرين مذنبين ليقتال معه.  -32 
نبين و لما مضوا به الى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذ  -33 

 واحدا عن يمينه و االخر عن يساره. 
فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم النهم ال يعلمون ماذا يفعلون و اذ اقتسموا    -34 

 ثيابه اقترعوا عليها.
و كان الشعب واقفين ينظرون و الرؤساء ايضا معهم يسخرون به قائلين    -35 

 خلص اخرين فليخلص نفسه ان كان هو المسيح مختار هللا. 
 و الجند ايضا استهزاوا به و هم ياتون و يقدمون له خال.  -36 
 قائلين ان كنت انت ملك اليهود فخلص نفسك.   -37 
و كان عنوان مكتوب فوقه باحرف يونانية و رومانية و عبرانية هذا هو ملك    -38 

 اليهود.
و كان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائال ان كنت انت المسيح    -39 

 نفسك و ايانا.فخلص 
 فاجاب االخر و انتهره قائال اوال انت تخاف هللا اذ انت تحت هذا الحكم بعينه.   -40 
اما نحن فبعدل الننا ننال استحقاق ما فعلنا و اما هذا فلم يفعل شيئا ليس  -41 

 في محله. 
 ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.   -42 
 فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس.   -43 
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و كان نحو الســــاعة الســــادســــة فكانت ظلمة على االرض كلها الى الســــاعة    -44 
 " التاسعة

 
 27 -  13:  19يو  "
فلما سمع بيالطس هذا القول اخرج يسوع و جلس على كرسي الوالية في    -13 

 موضع يقال له البالط و بالعبرانية جباثا. 
 و كان استعداد الفصح و نحو الساعة السادسة فقال لليهود هوذا ملككم.   -14 
فصرخوا خذه خذه اصلبه قال لهم بيالطس ااصلب ملككم اجاب رؤساء   -15 

 ملك اال قيصر.الكهنة ليس لنا 
 فحينئذ اسلمه اليهم ليصلب فاخذوا يسوع و مضوا به.   -16 
فخرج و هو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة و يقال   -17 

 له بالعبرانية جلجثة. 
حيث صلبوه و صلبوا اثنين اخرين معه من هنا و من هنا و يسوع في   -18 

 الوسط.
وضعه على الصليب و كان مكتوبا يسوع الناصري  و كتب بيالطس عنوانا و  -19 

 ملك اليهود. 
فقرا هذا العنوان كثيرون من اليهود الن المكان الذي صلب فيه يسوع كان   -20 

 قريبا من المدينة و كان مكتوبا بالعبرانية و اليونانية و الالتينية. 
ك قال انا فقال رؤساء كهنة اليهود لبيالطس ال تكتب ملك اليهود بل ان ذا  -21 

 ملك اليهود. 
 اجاب بيالطس ما كتبت قد كتبت.  -22 
ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه و جعلوها اربعة اقسام    -23 

لكل عسكري قسما و اخذوا القميص ايضا و كان القميص بغير خياطة منسوجا كله  
 من فوق. 

يكون ليتم الكتاب القائل فقال بعضهم لبعض ال نشقه بل نقترع عليه لمن   -24 
 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    -25 
 المجدلية.

فلما راى يسوع امه و التلميذ الذي كان يحبه واقفا قال المه يا امراة هوذا    -26 
 ابنك.
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 " ل للتلميذ هوذا امك و من تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصتهثم قا -27 
 آالم المسء  قجإ الص م  كع ى الص م  حاى حدكث الظ مة ع ى األرض )عاموس(

  
 طرح الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة:  " الطرح

الا جمءي السبا  كأكر  ء  تعالوا لكصركا هخا المنظر فذنل  ع قوا السوع الن داكد ع ى 
 دلة الص م  كلللسو  ثوبا  لحمر من للاس الم وك كالرؤسا  ك ط مإ  وك ع ى رلسن 

مزين السموات كحسن النجومخ مؤسق األرض لركح عءن كمزينلا كحسن األزهارخ جع وا  
خ كحم وا ص ملن   لن  م   غال  في الحرب ف ما في الممنن قصلة حبء  مع    ات  

رلينا النسوة اآلتءات ملى عمد اللص  اناحجن كببمن ع ى ما  ا  فالالت ململن ك  ملن  
هبخا قاذال  الا  إ لنات لكر  ء  ال تلبمن ع ىء لإ ع ى ذكات نخ ألجإ الدداذد العظءمة 

لالام تغلطن فملا اللطو    الاي تدر بن كالق ي ال  مر كعد زمن ق مإ كساأتي ع ءبن 
العواقر الاي ل  تحجإ كل  ت د كل  ترضي كل  تربخ كسءقولو  ل جلال ل  تقي ع مل   

كلسطام ل  تشطمل خ فذ   انوا اللع و  هخا كالعود الرط  فماذا الصنعو  كالءاكقخ كلما 
لتوا كن ملى اإلقرانمو  الخل يدعى الج ج ة لقاموا  دلة الص م  كص جو  ع ملا  

ادلمرخ ك ا  هناك فاعال  ر ص جوهما معن كاحد عن الءممن كاآل ر عن الءسار  طال
ل ي البمإ قول النجي لنن لحصى مي المنافقمن كجلال الناس ث  ل خ الجند ثءاكن ك اجوا 

السج  ع ى رلسن كاقارعوا ع ملا كاقاسموها ع ى لربعة لجزا  كهبخا  اجوا فوق رلسن  
انءة كبالمونانءة كبالركمءة ل  هخا هو م   الملودخ ك ا   طأمر رذءق ال لنةخ  اجوا كالعجر 

جمءي الدع  قاذما  كالرؤسا  كالمقدمو  ك انوا يلزذو  كن كشمر حءا  كيحر و  رؤكسل   
كيقولو  هبخا   ا آ رين ف ءخ ا نلسن م   ا  هو المسء  الن الملاركخ كلالضا  

م   نت لنت م   الملود انزل الجند  انوا يلزؤك  كن كيجدفو  ع ءن لال فاور قاذ من 
عن الص م خ ككاحد من فاع ي الدر الخين ص لا معن  ا  اللارى ع ءن لمام الجمءي  

قاذال  م   نت لنت المسء  فخ ا نلس  ك  صنا من هخا العار الخل نحن عءن فانالر  
اآل ر قاذال : لما تخاا لنت من هللا نحن من لجإ آثامنا طرحنا ملى هخا الحب  كهخ  

عقوبة الاي نحن فملا لما هخا ف   اللعإ  مًا  الساحي ع ءن م  نا فذنن كشمر  ر كال  ال
و    كفا  فا  كالادل القول: لذ رني الا رب مذا جًت في م  وت  فاساجاب لن رب 

المجد ك اطلن  مح  ل لدر قاذال  لقول ل  من  الموم ت و  معي في فردكس النعء   
لمن كل ت لمن كمري  زكجة   وبا كالمجدلءةخ ك ن نسوة كاقلات عند ص م  مخ صنا 

ف ما رلى السوع لمن كالا ممخ اآل ر الخل  ا  الحلن فأ ار ململا قاذال  الا امرلة هخا الن  
كقال لس ر هخ  لم خ كمن ت   الساعة ل خها الا ممخ ملى لمان  قول الرب كمن  
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الا من زين   الساعة السادسة ملى الساعة الااسعة  انت و مة ع ى األرض   لا 
األرض كب رة األزهار لللسوك ثوبا لحمرخ كزينت السما  كب رة النجوم كضعوا ع ء   
مط مال من  وك  الا من السما  كاألرض في قلضا  كضعوا في يدك قصلة  الا من  
ع قت األرض   لا كب مة من عء  كص جت ع ى  دلة من لجإ  طاالانا لكط ت عز 

 رة المنءعة  الموت الا سمدنا كص مل خ الا ذا القد 
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 " )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 
 

 رجوع للفهرس  الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة  يوممن  التاسعةالساعة 

 
 النبوات:

 ( 13:12- 18:11)إر
 13:  12  - 18:  11ار " 

 11ار  
 و الرب عرفني فعرفت حينئذ اريتني افعالهم.   -18 
و انا كخروف داجن يساق الى الذبح و لم اعلم انهم فكروا علي افكارا قائلين   -19 

 لنهلك الشجرة بثمرها و نقطعه من ارض االحياء فال يذكر بعد اسمه.
العدل فاحص الكلى و القلب دعني ارى انتقامك منهم فيا رب الجنود القاضي   -20 

 الني لك كشفت دعواي.
لذلك هكذا قال الرب عن اهل عناثوث الذين يطلبون نفسك قائلين ال تتنبا   -21 

 باسم الرب لئال تموت بيدنا. 
لذلك هكذا قال رب الجنود هانذا اعاقبهم بموت الشبان بالسيف و يموت   -22 

 .بنوهم و بناتهم بالجوع
 و ال تكون لهم بقية الني اجلب شرا على اهل عناثوث سنة عقابهم.   -23 

 12ار  
ابر انت يا رب من ان اخاصمك لكن اكلمك من جهة احكامك لماذا تنجح   -1 

 طريق االشرار اطمان كل الغادرين غدرا. 
 غرستهم فاصلوا نموا و اثمروا ثمرا انت قريب في فمهم و بعيد من كالهم.  -2 
ت يا رب عرفتني رايتني و اختبرت قلبي من جهتك افرزهم كغنم للذبح و و ان -3 

 خصصهم ليوم القتل. 
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حتى متى تنوح االرض و ييبس عشب كل الحقل من شر الساكنين فيها فنيت   -4 
 البهائم و الطيور النهم قالوا ال يرى اخرتنا.

في ارض  ان جريت مع المشاة فاتعبوك فكيف تباري الخيل و ان كنت منبطحا -5 
 السالم فكيف تعمل في كبرياء االردن.

الن اخوتك انفسهم و بيت ابيك قد غادروك هم ايضا هم ايضا نادوا وراءك   -6 
 بصوت عال ال تاتمنهم اذا كلموك بالخير. 

 قد تركت بيتي رفضت ميراثي دفعت حبيبة نفسي ليد اعدائها. -7 
 ن اجل ذلك ابغضته. صار لي ميراثي كاسد في الوعر نطق علي بصوته م -8 
جارحة ضبع ميراثي لي الجوارح حواليه عليه هلم اجمعوا كل حيوان الحقل ايتوا  -9 

 بها لالكل.
 رعاة كثيرون افسدوا كرمي داسوا نصيبي جعلوا نصيبي المشتهى برية خربة. -10 
جعلوه خرابا ينوح علي و هو خرب خربت كل االرض النه ال احد يضع في   -11 

 قلبه. 
على جميع الروابي في البرية اتى الناهبون الن سيفا للرب ياكل من اقصى  -12 

 االرض الى اقصى االرض ليس سالم الحد من البشر. 
زرعوا حنطة و حصدوا شوكا اعيوا و لم ينتفعوا بل خزوا من غالتكم من حمو    -13 

 " غضب الرب
هوذا  ث  اللالك ل ملود  أنا كحمل بال عيب يسـاق إلى الذبح  نجوة عما فع و  كالمسيء    

أنا أرسـل عليهم هالكًا.. إفرزهم ليوم الذبح. زرعوا حنطة فحصـدوا شـوكًا. ولم ينتفعوا  
 )نجوات العلد القدال  عن المسء ( بميراثهم 

 11 -  5:  14زك  " ( 11-5:14)زك
اصل و تهربون كما   و تهربون في جواء جبالي الن جواء الجبال يصل الى -5 

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. -6 
و يكون يوم واحد معروف للرب ال نهار و ال ليل بل يحدث انه في وقت   -7 

 المساء يكون نور. 
وم ان مياها حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر و يكون في ذلك الي -8 

 الشرقي و نصفها الى البحر الغربي في الصيف و في الخريف تكون. 
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و يكون الرب ملكا على كل االرض في ذلك اليوم يكون الرب وحده و اسمه   -9 
 وحده. 

و تتحول االرض كلها كالعربة من جبع الى رمون جنوب اورشليم و ترتفع و   -10 
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 -11 

ـماًء حـيًا يخرج من  الظالم اليخل حيدث كقيت الصيييييييييييييي مي   = نورفي ذـلك اليوم ال يكون 
 الما  الخل  رج من جن  المخ ا = أورشليم

 11 -  1:  2يؤ  " ( 11- 3،10-1:2)يؤ
اضربوا بالبوق في صهيون صوتوا في جبل قدسي ليرتعد جميع سكان االرض   -1

 الن يوم الرب قادم النه قريب.
يوم ظالم و قتام يوم غيم و ضباب مثل الفجر ممتدا على الجبال شعب كثير و  -2 

 قوي لم يكن نظيره منذ االزل و ال يكون ايضا بعده الى سني دور فدور. 
قدامه نار تاكل و خلفه لهيب يحرق االرض قدامه كجنة عدن و خلفه قفر   -3 

 خرب و ال تكون منه نجاة. 
 ل االفراس يركضون. كمنظر الخيل منظره و مث -4 
كصريف المركبات على رؤوس الجبال يثبون كزفير لهيب نار تاكل قشا كقوم  -5 

 اقوياء مصطفين للقتال. 
 منه ترتعد الشعوب كل الوجوه تجمع حمرة. -6 
يجرون كابطال يصعدون السور كرجال الحرب و يمشون كل واحد في طريقه و  -7 

 ال يغيرون سبلهم. 
هم بعضا يمشون كل واحد في سبيله و بين االسلحة يقعون و و ال يزاحم بعض -8 

 ال ينكسرون. 
يتراكضون في المدينة يجرون على السور يصعدون الى البيوت يدخلون من  -9 

 الكوى كاللص. 
ــمس و القمر يظلمان و النجوم    -10  ــماء الشــــــ قدامه ترتعد االرض و ترجف الســــــ

 تحجز لمعانها.
شــه ان عســكره كثير جدا فان صــانع قوله قوي  و الرب يعطي صــوته امام جي  -11 

 "  الن يوم الرب عظيم و مخوف جدا فمن يطيقه.
 دينونة الرب الرهملة يوم الدينونة ك رمز للا ما سءحدث ل ملود 
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 البولس: 
 ( 11- 5:2)فى

 11 - 4:  2في  "
 ال تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ما هو الخرين ايضا. -4 
 فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا. -5 
 الذي اذ كان في صورة هللا لم يحسب خلسة ان يكون معادال هلل. -6 
 لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. -7 
 هيئة كانسان وضع نفسه و اطاع حتى الموت موت الصليب.و اذ وجد في ال -8 
 لذلك رفعه هللا ايضا و اعطاه اسما فوق كل اسم. -9 
لكي تجثو باســــم يســــوع كل ركبة ممن في الســــماء و من على االرض و من    -10 

 تحت االرض.
 " و يعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد هللا االب -11 

 ناءجة متضاعن موت الصليب لذلك رفعه هللا المسيح أطاع حتى الموت
  

 المزمور:  
(1:69،20 ) 

اللهم أحيني فإن المياه قد بلغت إلى نفســـــــــي وتورطت في حمأة الموت وجعلوا في  " 
 " طعامي مرارًة وفى عطشي سقوني خاًل الليلويا.

ــي جعلوا في  المسيييييييء  سيييييييءقوم  =  اللهم أحينيم يييييييارة ل موت  =  المياه قد بلغت إلى نفســ
 نجوة عما حدث ع ى الص م  = طعامي مرارة وفي عطشي سقوني خالً 

  
 (30-28:19+ يو 45:23،46+ لو 37-34:15+ مر 50-46:27)مت األناجيل: 

 50 -  46:  27مت  "
و نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال ايلي ايلي لما    -46 

 شبقتني اي الهي الهي لماذا تركتني. 
 فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا انه ينادي ايليا.   -47 
و للوقت ركض واحد منهم و اخذ اسفنجة و مالها خال و جعلها على قصبة   -48 

 و سقاه.
 قالوا اترك لنرى هل ياتي ايليا يخلصه.و اما الباقون ف  -49 
 " فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم و اسلم الروح -50 
 
 37  - 34:  15مر " 
و في الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال الوي الوي لما شبقتني    -34 

 الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني. 
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 يليا. فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا هوذا ينادي ا  -35 
فركض واحد و مال اسفنجة خال و جعلها على قصبة و سقاه قائال اتركوا لنر   -36 

 هل ياتي ايليا لينزله. 
 " فصرخ يسوع بصوت عظيم و اسلم الروح -37 
 
 46 - 45:  23لو  "
 و اظلمت الشمس و انشق حجاب الهيكل من وسطه.  -45 
ــتودع روحي و لما   و نادى يســــوع بصــــوت عظيم و قال يا ابتاه في يديك  -46  اســ

 " قال هذا اسلم الروح
 
 30 -  28:  19يو  "
 بعد هذا راى يسوع ان كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان.   -28 
و كان اناء موضوعا مملوا خال فمالوا اسفنجة من الخل و وضعوها على   -29 

 زوفا و قدموها الى فمه. 
 " فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل و نكس راسه و اسلم الروح -30 

 صر ة المسء  مللي مللي لماذا تر اني ك عطاذن  ال  لءدرب 
  

 طرح الساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة:  " الطرح
الموم مع قا  من جمإ ملى جمإ سنوك لن تج ى كمن قجإ الدمق  ا  اسم  فلوذا لراك 

ع ى الص م  الا ضاك   إ المسبونة   ءف تجرل ع ء  المخاللو  الخين ه  صنعا  
ليلا اللا ورل؟ الا من جخب ملءن  إ المجركحمن ك لمت جراحاتل  ليلا الطجم   

الحقءقي  ع قوك ع ى  دلة م إ فاعإ  ر لعنى الدع  المم و  مثما  لكلً  الخين 
لءق لل  م   مال قءصر  ف ما  ا  كقت الساعة الااسعة رفعوا لصواتل  الدريرة كقالوا 

كمخ صنا مع ي ع ى الص م   فلا  المخ ا فا  كال شة العجرانءة هبخا قاذال : للوى  
للوى لما  لقانى حاى  اا جمءي الخين  انوا حولنخ الخل هو مللي مللى لنظر ملّىخ 

ا هو كحد  لجاب كقال: هبخا مباوب في المزمورخ ف ما قربت منن الساعة الاي العرفل
اآل  لنا عطدا  ألنن هو  ا  العرا الخل  ا  من لج نخ فأ خ كاحد مسلنجة فمرها 
 ال  كجع لا ع ى قصلة كسقا  ف ما ذاق الخإ قال قد  مإ ي  قول داكد في المزموري  

 كمن كعد الخإ لمال رلسن كصاح كصوت عظء  كس   الركح 
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ل خ كمن الخل السجي ملى اللردكس فملمئ  من يلدر المسجممن كالخل ذاق الموت عن
الطريي ل م  خ افرحوا الموم ليلا األلرار كاألنجءا  كاللطار ة كالصدالقمنخ اإلنسا  األكل 

الخل قاإ الموت   -هللا ال  مة-الخل كقي في الحز  قد تجدد الموم كاإلنسا  الجديد  
ء  كالنلق الاي  كلكطإ عز  ك و ان المرة  سرها كقطعلا كبماللاخ كمضى ملى الجح

ل خها من طجءعة آدم كجع لا كاحدا  معن كالنلوس الاي  انت في السجن لصعدها معن 
طعظء  رحمان كالعدك األ مر الخل هو الدءطا  قمد  كالقمود كالسالسإخ ف ما رآ  

الجوالو  األ رار كالقوات ال اذنة في الظ مة هربوا كل  الطءقوا ال جوت ألنل  عرفوا قوتن  
ركتن ف سر األلواب النحاس كس طانن كالمااريق الحديد سحقلا كلما المسجمو   ك  رة جج

مذ رلكا الرب السوع مخ ا نلوسل  صر وا كصوت كاحد قاذ من حسنا  جًت ليلا المنقخ 
عجمد  ث  لمس  لكال  لمد آدم فاجاخكن كلصعد  كبنءن معنخ لد  ل  ملى اللردكس مسبن 

 اللرح كالراحة  
 مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا  )مرد كحرل( المسء 

 " )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
 

 رجوع للفهرس  الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة  يوممن  الحادية عشرالساعة 

 
 النبوات:

 ( 14-1:12)خر
 14 - 1:   12خر "
 و كلم الرب موسى و هرون في ارض مصر قائال. -1 
 هذا الشهر يكون لكم راس الشهور هو لكم اول شهور السنة.  -2 
كلما كل جماعة اسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر ياخذون لهم كل  -3 

 واحد شاة بحسب بيوت االباء شاة للبيت.
اخذ هو و جاره القريب من و ان كان البيت صغيرا عن ان يكون كفوا لشاة ي -4 

 بيته بحسب عدد النفوس كل واحد على حسب اكله تحسبون للشاة. 
 تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة تاخذونه من الخرفان او من المواعز. -5 
و يكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر ثم يذبحه كل  -6 

 جمهور جماعة اسرائيل في العشية.
و ياخذون من الدم و يجعلونه على القائمتين و العتبة العليا في البيوت التي   -7 

 ياكلونه فيها. 
 رة ياكلونه. و ياكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على اعشاب م -8 
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ال تاكلوا منه نيئا او طبيخا مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار راسه مع اكارعه و  -9 
 جوفه.

 و ال تبقوا منه الى الصباح و الباقي منه الى الصباح تحرقونه بالنار.  -10 
و هكذا تاكلونه احقاؤكم مشدودة و احذيتكم في ارجلكم و عصيكم في ايديكم   -11 

 و تاكلونه بعجلة هو فصح للرب.
فاني اجتاز في ارض مصر هذه الليلة و اضرب كل بكر في ارض مصر من   -12 

 الناس و البهائم و اصنع احكاما بكل الهة المصريين انا الرب.
البيوت التي انتم فيها فارى الدم و اعبر عنكم  و يكون لكم الدم عالمة على  -13 

 فال يكون عليكم ضربة للهالك حين اضرب ارض مصر.
و يكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في اجيالكم تعيدونه فريضـــة    -14 

 "  ابدية
عن  ركا اللصييييييي   رمز ل مسيييييييء  فصيييييييحنا الحقءقي الخل  ا  كن الخال  كالنجاة   

ــرائـيل وقت  عن  ركا اللصيييييييييييييي    كالح  ميا قميإ لـيذبـحه ـكل جمهور جـماـعة بني إســـــــ
 ال لارة = المساء. عظمة منه ال تكسروا.. أرى الدم وأستر عليكم

 15-5:23ال"  ( 15-5:23)ال
 في الشهر االول في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب. -5
و في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب سبعة ايام تاكلون  -6 

 فطيرا.
 في اليوم االول يكون لكم محفل مقدس عمال ما من الشغل ال تعملوا.  -7 
و سبعة ايام تقربون وقودا للرب في اليوم السابع يكون محفل مقدس عمال ما  -8 

 من الشغل ال تعملوا. 
 ى قائال.و كلم الرب موس -9 
كلم بني اسرائيل و قل لهم متى جئتم الى االرض التي انا اعطيكم و حصدتم  -10 

 حصيدها تاتون بحزمة اول حصيدكم الى الكاهن. 
 فيردد الحزمة امام الرب للرضا عنكم في غد السبت يرددها الكاهن.   -11 
 و تعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب.   -12 
و تقدمته عشرين من دقيق ملتوت بزيت وقودا للرب رائحة سرور و سكيبه   -13 

 ربع الهين من خمر. 
و خبزا و فريكا و سويقا ال تاكلوا الى هذا اليوم عينه الى ان تاتوا بقربان   -14 

 الهكم فريضة دهرية في اجيالكم في جميع مساكنكم. 
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مة الترديد ســبعة اســابيع ثم تحســبون لكم من غد الســبت من يوم اتيانكم بحز   -15 
 " تكون كاملة.

 باكورة الحصيدنلق الموضوع  ركا اللص   رمز ل مسء  ث  نسمي عن 
  

عظة ألبينا القديس 
األنبا أثناسيوس  

 الرسولى

+ عظة ألبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولى رئيس أساقفة اإلسكندرية بركته  " 
 المقدسة تكون معنا آمين.

ال ا  هبخا ل  نلوسيييييينا مذا  انت مرتلطة لناموس هللا ف ن تقوى ع منا قوات  مباوب في 
الظ مة  ك ذا الاعدنا عن هللا فلي تاس   ع منا  فأنت ليلا اإلنسا  الخل تريد ل  تخ ا 
ذات  ل  تسيييل  في لجة غنى كحبمة هللا  لكسييي  يدال  ع ى م ال الصييي م  لاعجر اللحر 

ملى هللا  فأما الديييييبوك المانعة من السيييييلاحة فلي العظء  الخل هو هخا الدهر كتمضيييييى  
الخين السييييييييييي  و   ارجا  عن لكامر ال نءسييييييييييية الجامعة لعنى عدم اإلالما  الزناخ النمءمةخ  
محلة اللضيية الاي هي لصييإ ل إ الدييركر لما عالمة الصيي م  فلي ملسييوطة ع ى  إ 

يلسيي  قرنءة    الخ ءقة  الدييمق مذا ل  تلسيي   ييعاعلا ال تسيياطءي ل  تضييئخ كالقمر مذ ل 
ال ينمرخ ك خل  طمور السييما  لالضييا  مذا ل  تلسيي  لجنحالا ال تسيياطءي الطمرا   كالسييلن 
لالضييا  م  ل  تلرش ق وعلا ال المبنلا ل  تق ي  هوذا موسييى رذءق األنجءا  لما كسيي  يدالن  
قلر عميالميخ كدانءيال نجيا من جي  األسييييييييييييييودخ كيونيا  من كطن الحوتخ كت  ين عنيدميا  

تخ صيييت كم ال الصييي م  كسيييوسييينن من يدل الديييءخمنخ كيلوديت من يد للقوها ل سيييلاع  
للوفرنءقخ كال الثة فاءة القدالسييييييييييييمن من لتو  النار الماقدة  هؤال    ل    صييييييييييييوا كم ال  
الصييييييي م  كقمإ لالضيييييييا  لءبن مسييييييياقرك في موضيييييييي كاحد الخل هو الجءعة ل اعزى كبالم  

ظية للمنيا القيدالق األنليا  ال اي خ كمن الخجز السييييييييييييييمياذى كمن دم المسييييييييييييييء   ف نخا  موع
لثناسيييييييموس الرسيييييييولى الخل لنار عقولنا كعمو  ق وبنا كاسييييييي  اآلب كااللن كالركح القدس 

 " اإللن الواحد آممن 
 عن كس  المدين كعالمة الص م  ل صالة 

  
 البولس: 

 ( 6- 1:3)غل
 6  - 1:  3غل  "
ايها الغالطيون االغبياء من رقاكم حتى ال تذعنوا للحق انتم الذين امام عيونكم  -1 

 قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا.
 اريد ان اتعلم منكم هذا فقط اباعمال الناموس اخذتم الروح ام بخبر االيمان. -2 
 اهكذا انتم اغبياء ابعدما ابتداتم بالروح تكملون االن بالجسد. -3 
 اهذا المقدار احتملتم عبثا ان كان عبثا.  -4 
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 فالذي يمنحكم الروح و يعمل قوات فيكم اباعمال الناموس ام بخبر االيمان. -5 
 "  كما امن ابراهيم باهلل فحسب له برا -6 

فالصيي م  هو له  نقطة  في  =  أنتم الذين قد رسـم أمام أعينكم يسـوع المسـيح مصـلوباً 
 ال رازة 

  
 المزمور:  

(7,6:143 ) 
بســـــطت إليك يدي فاســـــتجب لي يا رب عاجاًل فقد فنيت روحي، ال تصـــــرف وجهك  "

عني فأشــابه الهابطين في الجب )جملة(. في يديك أســتودع روحي ولقد فديتني أيها 
 "  الرب إله الحق الليلويا.

ك غلر ل لدر كتصال  معل    = فإستجب لي يا رب عاجالً كالص م   = بسطت يدي إليك
ــرف وجهك عني  (   10:5علموت المسيييييييييء  ت  الصييييييييي   )رك= فقد فنيت روحي ال تصــــ

ــابه الهابطين في الجب ــتودع روحيال تدع نلسييييييي في اللاكية   = فأشــ = في يديك أســ
 هي صر ة المسء  ع ى الص م  

  
 (37-31:19يو+  49-47:23+ لو 41-38:15+ مر 56-51:27)مت األناجيل: 

 56 -  51:  27مت  "
و اذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل و االرض تزلزلت   -51 

 و الصخور تشققت. 
 و القبور تفتحت و قام كثير من اجساد القديسين الراقدين.   -52 
 و خرجوا من القبور بعد قيامته و دخلوا المدينة المقدسة و ظهروا لكثيرين.  -53 
و اما قائد المئة و الذين معه يحرسون يسوع فلما راوا الزلزلة و ما كان   -54 

 خافوا جدا و قالوا حقا كان هذا ابن هللا.
و كانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد و هن كن قد تبعن يسوع من    -55 
 لجليل يخدمنه. ا
 " و بينهن مريم المجدلية و مريم ام يعقوب و يوسي و ام ابني زبدي -56 
 
 41  - 38:  15مر  "
 فانشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل.  -38 
و لما راى قائد المئة الواقف مقابله انه صرخ هكذا و اسلم الروح قال حقا    -39 

 كان هذا االنسان ابن هللا. 



 ( يـــوم الجمعة العظيمة)   ترتيب وقراءات أسبوع اآلالم
 

235 
 

و كانت ايضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية و مريم ام يعقوب   -40 
 الصغير و يوسي و سالومة.

ات اللواتي  اللواتي ايضــــــــــا تبعنـه و خـدمنـه حين كـان في الجليـل و اخر كثير   -41 
 "  صعدن معه الى اورشليم

 
 49 - 47:  23لو  "
 فلما راى قائد المئة ما كان مجد هللا قائال بالحقيقة كان هذا االنسان بارا.  -47 
و كل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما ابصروا ما كان رجعوا و   -48 

 هم يقرعون صدورهم.
ــاء ك  -49  ن قــد تبعنــه من الجليــل واقفين من بعيـد  و كــان جميع معــارفــه و نســــــــ

 "  ينظرون ذلك
 
 37 -  31:  19يو  "
ثم اذ كان استعداد فلكي ال تبقى االجساد على الصليب في السبت الن يوم    -31 

 ذلك السبت كان عظيما سال اليهود بيالطس ان تكسر سيقانهم و يرفعوا.
 معه. فاتى العسكر و كسروا ساقي االول و االخر المصلوب  -32 
 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.  -34 
 و الذي عاين شهد و شهادته حق و هو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم.   -35 
 الن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم ال يكسر منه.  -36 
 "  و ايضا يقول كتاب اخر سينظرون الى الذي طعنوه -37 

 ي حجاب اللءبإ كالزلزلة ك الما  قاذد المًةخ فالخال  ت  كموتن  ك ركج دم كما  من  
 جنلن 

  
 طرح الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة:  " الطرح

الا مسراذمإ المسبمن المسجى الخل آثامن غطت الجوخ لنظر قاذد الماذة اإلنسا  الشري  
الجنق  ءف اعارا كالمص وب كلءق هو فق  لإ كالخين معن صر وا جمءعا  قاذ من: 

بخا ال ا الخل ص   معن عرا قوتن كط   رحمانخ لما نظر م  هخا هو الن هللا  كه
حجاب اللءبإ مندي ملى لسلإ كصار اثنمن كرلى الدمق قد ل لت  عاعلا كلو مت 

هبخا في كس  النلار كالقمر لالضا  سار كجلن كصار دما  من لجإ  القنخ كقوات  
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الصخور السموات ك  رة النجوم سقطت من السما  في ذاك الموم كاألرض تزلزلت ك 
تدققت كالقجور تلاحت كاألموات قامت كد  وا ملى المدينة واهريا  كعرفل    مرك  من 
الناس ف ما نظر لكلً  عرفوا قوة المص وب ع ى الص م  ك سراذمإ انطمست عمنا  ف   
ينظر كل  اللل   كمن لجإ ل  في يوم الجمعة ال الج  ل  تلقى األجساد ع ى الخد  

ر جل  ل ي الموتوا ف سركا ر   ال صمن لما المخ ا فوجدك   سألوا الوالي ل  البسركا
قد مات فأسرع كاحد من الجند كطعنن كحربة في جنلن األالمن فجرى منن ما  كدم في 
مرة كاحدة لمام الجمي  كالداهد الصادق تأمإ هخا ك لادتن حي هي كهو لالضا  الع    

اموس منن ل  البسر لن منن قال الحي من لجإ هخا  ا   ما نظر ك مإ ع ءن قول الن
عظ  كلالضا  قال سمنظر  ملى من طعنو  فلو يدينل  لمام لعمنل خ كمضى قاذد الماذة 
ملى لمان كهو مجلوت ممجدا    من لجإ ما  ا  يجلت العقول كل  الللمن مسراذمإخ م   

 المخ ا السوع كآالمن المحمءة   ا العال   الصا  للدالا   
 مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا )مرد كحرل( المسء  

 " .)مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان
 

 رجوع للفهرس  الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة  يوممن  الثانية عشرالساعة 

 
 النبوات:

 ( 66- 1:3)مرا 
 66- 1:3مرا " 
 الرجل الذي راى مذلة بقضيب سخطه. انا هو  -1
 قادني و سيرني في الظالم و ال نور.  -2 
 حقا انه يعود و يرد علي يده اليوم كله.  -3 
 ابلى لحمي و جلدي كسر عظامي.  -4 
 بنى علي و احاطني بعلقم و مشقة.  -5 
 اسكنني في ظلمات كموتى القدم. -6 
 سيج علي فال استطيع الخروج ثقل سلسلتي.  -7 
 ايضا حين اصرخ و استغيث يصد صالتي.  -8 
 سيج طرقي بحجارة منحوتة قلب سبلي.  -9 
 هو لي دب كامن اسد في مخابئ.   -10 
 ميل طرقي و مزقني جعلني خرابا.  -11 
 مد قوسه و نصبني كغرض للسهم.  -12 
 ادخل في كليتي نبال جعبته.  -13 
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 صرت ضحكة لكل شعبي و اغنية لهم اليوم كله. -14 
 اشبعني مرائر و ارواني افسنتينا.  -15 
 و جرش بالحصى اسناني كبسني بالرماد.  -16 
 و قد ابعدت عن السالم نفسي نسيت الخير.   -17 
 و قلت بادت ثقتي و رجائي من الرب.  -18 
 ذكر مذلتي و تيهاني افسنتين و علقم. -19 
 ذكرا تذكر نفسي و تنحني في.  -20 
 اردد هذا في قلبي من اجل ذلك ارجو.  -21 
 انه من احسانات الرب اننا لم نفن الن مراحمه ال تزول.  -22 
 هي جديدة في كل صباح كثيرة امانتك.   -23 
 نصيبي هو الرب قالت نفسي من اجل ذلك ارجوه.  -24 
 طيب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه. -25 
 جيد ان ينتظر االنسان و يتوقع بسكوت خالص الرب. -26 
 جيد للرجل ان يحمل النير في صباه. -27 
 يجلس وحده و يسكت النه قد وضعه عليه.   -28 
 يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء.   -29 
 يعطي خده لضاربه يشبع عارا.  -30 
 الن السيد ال يرفض الى االبد.   -31 
 فانه و لو احزن يرحم حسب كثرة مراحمه.   -32 
 النه ال يذل من قلبه و ال يحزن بني االنسان.  -33 
 ان يدوس احد تحت رجليه كل اسرى االرض. -34 
 ان يحرف حق الرجل امام وجه العلي.  -35 
 ان يقلب االنسان في دعواه السيد ال يرى. -36 
 ذي يقول فيكون و الرب لم يامر. من ذا ال  -37 
 من فم العلي اال تخرج الشرور و الخير.  -38 
 لماذا يشتكي االنسان الحي الرجل من قصاص خطاياه.  -39 
 لنفحص طرقنا و نمتحنها و نرجع الى الرب. -40 
 لنرفع قلوبنا و ايدينا الى هللا في السماوات. -41 
 نحن اذنبنا و عصينا انت لم تغفر.   -42 
 التحفت بالغضب و طردتنا قتلت و لم تشفق.  -43 
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 التحفت بالسحاب حتى ال تنفذ الصالة. -44 
 جعلتنا وسخا و كرها في وسط الشعوب.  -45 
 فتح كل اعدائنا افواههم علينا.  -46 
 صار علينا خوف و رعب هالك و سحق.  -47 
 سكبت عيناي ينابيع ماء على سحق بنت شعبي. -48 
 عيني تسكب و ال تكف بال انقطاع. -49 
 حتى يشرف و ينظر الرب من السماء. -50 
 عيني تؤثر في نفسي الجل كل بنات مدينتي.  -51 
 قد اصطادتني اعدائي كعصفور بال سبب.   -52 
 قرضوا في الجب حياتي و القوا علي حجارة.  -53 
 لمياه فوق راسي قلت قد قرضت.طفت ا -54 
 دعوت باسمك يا رب من الجب االسفل. -55 
 لصوتي سمعت ال تستر اذنك عن زفرتي عن صياحي. -56 
 دنوت يوم دعوتك قلت ال تخف.  -57 
 خاصمت يا سيد خصومات نفسي فككت حياتي. -58 
 رايت يا رب ظلمي اقم دعواي. -59 
 رايت كل نقمتهم كل افكارهم علي. -60 
 سمعت تعييرهم يا رب كل افكارهم علي. -61 
 كالم مقاومي و مؤامرتهم علي اليوم كله. -62 
 انظر الى جلوسهم و وقوفهم انا اغنيتهم.  -63 
 رد لهم جزاء يا رب حسب عمل اياديهم.   -64 
 اعطهم غشاوة قلب لعنتك لهم. -65 
 "  اتبع بالغضب و اهلكهم من تحت سماوات الرب -66 

مرمءا  هنا ينوح ع ى  راب لكر يييييييي ء خ كل نن لركح النجوة يا    ل سييييييييا  المسييييييييء  الماأل   
قادني  هو السيييييوع  =  أنا هو الرجل الذي رأى المذلةالمرفوض كفي القجر يناظر القءامة   

صـــــــرت المسييييييييييء  اآل  قد مات كركحن ذهجت ل جحء  لءلاحن   =  وســـــــيرني في الظلمة
  ي من اإلفســـنتين. تتوقع النفس بســـكوتوروان ضـــحكة لكل شـــعبي. جرعني الحنظل

 يناظر القءامة  الممإ  د  لمن ي طمن =خالص الرب
 7:  2  - 10:  1يون  " ( 7:2- 10:1)يون 

 1يون  
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فخاف الرجال خوفا عظيما و قالوا له لماذا فعلت هذا فان الرجال عرفوا انه    -10 
 هارب من وجه الرب النه اخبرهم.

 فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا الن البحر كان يزداد اضطرابا.   -11 
فقال لهم خذوني و اطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم النني عالم انه    -12 

 ذا النوء العظيم عليكم.بسببي ه
و لكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة الى البر فلم يستطيعوا الن البحر كان   -13 

 يزداد اضطرابا عليهم.
فصرخوا الى الرب و قالوا اه يا رب ال نهلك من اجل نفس هذا الرجل و ال   -14 

 تجعل علينا دما بريئا النك يا رب فعلت كما شئت. 
 ن و طرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه. ثم اخذوا يونا  -15 
 فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما و ذبحوا ذبيحة للرب و نذروا نذورا.   -16 
و اما الرب فاعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فكان يونان في جوف الحوت    -17 

 ثالثة ايام و ثالث ليال.
 2يون  

 فصلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت.  -1 
و قال دعوت من ضيقي الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاوية فسمعت   -2 

 صوتي.
النك طرحتني في العمق في قلب البحار فاحاط بي نهر جازت فوقي جميع   -3 

 تياراتك و لججك.
 سك. فقلت قد طردت من امام عينيك و لكنني اعود انظر الى هيكل قد -4 
 قد اكتنفتني مياه الى النفس احاط بي غمر التف عشب البحر براسي.  -5 
نزلت الى اسافل الجبال مغاليق االرض علي الى االبد ثم اصعدت من الوهدة   -6 

 حياتي ايها الرب الهي. 
 " حين اعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت اليك صالتي الى هيكل قدسك -7 

حاى يلدل غضييييي  هللا  =  ك حتى يســــكن البحر عناماذا نصــــنع بيونا   رمز ل مسيييييء   
  فكان يونان في جوف الحوت ثالثة أيام وثالثع ى اللديييييييييييييرية مات المسيييييييييييييء  كدفن  

 م ارة لقءامة المخ ا = ليال.. فلتصعد من الفساد حياتي أيها الرب إلهي
  

 المزمور:  
(6:88،4:23 ) 

. و ن ســـلكت في  )جملة(جعلوني في جب ســـفلي في مواضـــع مظلمة وظالل الموت  " 
 " وسط ظالل الموت فال أخشي شرًا ألنك أنت معي الليلويا.
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جعلوني في جب ســفلي ومواضــع مظلمة وظالل الموت. و ن ســلكت في وســط ظالل  
الهوتن  إلتحاد  =  ألنك معيرجا  القءامة   =  الموت فال أخشـــــــى من الشـــــــر ألنك معي

 لناسوتن ف ن السود الموت ع ءن 
. المر  )جملة(كرســيك يا هللا إلى دهر الدهور قضــيب االســتقامة هو قضــيب ملكك  "  ( 6:45،8)

 ". )جملة(والميعة والسلخة من ثيابك 
ـــيك ـيا هللا إلى دهر اـلدهور مي لني  مميت اليا رب ماّل لننيا نعرا من لنيت  لنيت =  كرســـــــ

 ولر ع ى الصيييي م  = ســـتقامة هو قضـــيب ملككقضـــيب اإلالم   الحي ع ى عر يييي  
 .عدل 

  
 (41-38:19+ يو 56-50:23+ لو1:16-42:15+ مر 61-57:27)مت األناجيل: 

 61 -  57:  27مت  "
و لما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف و كان هو ايضا    -57 

 تلميذا ليسوع.
فهذا تقدم الى بيالطس و طلب جسد يسوع فامر بيالطس حينئذ ان يعطى   -58 

 الجسد. 
 فاخذ يوسف الجسد و لفه بكتان نقي.   -59 
حجرا كبيرا و وضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج   -60 

 على باب القبر و مضى.
 "  و كانت هناك مريم المجدلية و مريم االخرى جالستين تجاه القبر -61 
 
 1:  16  - 42:  15مر  "

 15مر   
 و لما كان المساء اذ كان االستعداد اي ما قبل السبت.  -42 
جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف و كان هو ايضا منتظرا ملكوت هللا  -43 

 فتجاسر و دخل الى بيالطس و طلب جسد يسوع.
فتعجب بيالطس انه مات كذا سريعا فدعا قائد المئة و ساله هل له زمان قد   -44 

 مات.
 و لما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف.   -45 
زله و كفنه بالكتان و وضعه في قبر كان منحوتا في صخرة فاشترى كتانا فان  -46 

 و دحرج حجرا على باب القبر.
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 و كانت مريم المجدلية و مريم ام يوسي تنظران اين وضع.   -47 
 16مر   

و بعدما مضـــــى الســـــبت اشـــــترت مريم المجدلية و مريم ام يعقوب و ســـــالومة    -1 
 " حنوطا لياتين و يدهنه

 
 56 - 50:  23لو  "
 و اذا رجل اسمه يوسف و كان مشيرا و رجال صالحا بارا.   -50 
هذا لم يكن موافقا لرايهم و عملهم و هو من الرامة مدينة لليهود و كان هو   -51 

 ايضا ينتظر ملكوت هللا. 
 هذا تقدم الى بيالطس و طلب جسد يسوع.  -52 
 ط. و انزله و لفه بكتان و وضعه في قبر منحوت حيث لم يكن احد وضع ق  -53 
 و كان يوم االستعداد و السبت يلوح.   -54 
و تبعته نساء كن قد اتين معه من الجليل و نظرن القبر و كيف وضع    -55 

 جسده.
 " فرجعن و اعددن حنوطا و اطيابا و في السبت استرحن حسب الوصية -56 
 
 42 -  38:  19يو  "
لسبب الخوف  ثم ان يوسف الذي من الرامة و هو تلميذ يسوع و لكن خفية   -38 

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   -39 
 و عود نحو مئة منا.

 فاخذا جسد يسوع و لفاه باكفان مع االطياب كما لليهود عادة ان يكفنوا.  -40 
و كان في الموضع الذي صلب فيه بستان و في البستان قبر جديد لم    -41 

 يوضع فيه احد قط.
 " فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود الن القبر كان قريبا -42 

 ت لمن المخ ا كدفنن 
  

 الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة: طرح  "  الطرح
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كفى عدءة ذل  الموم الخل هو جمعة العمد العظء  الخل الأتي قجإ السجت الخل هو  
لسر السمدخ جا  منسا  غنى اسمن يوسف ك ا  ذا رلى العرا الناموس ك نسا  آ ر  
السمى نءقودالموس طوباكل مح  لإللنخ ك ا  يوسف هخا هو كآكاؤ  يلامو  كأجساد 

لن ال  مة الوحمد فاسالل  منن هإ القدالسمن فأتى ملى لمالطق كسألن عن جسد اإل
السوع فأ خ صاح   مات  فاعج  الوالى جدا خ كهبخا لمر قاذد الماذة كأ  العطو  جسد  

المدورة الصالحة الصديي الجسد كاها  كن كلحضر لطلانا  ناعمة نقءة  ما ي مي كالن هللا 
 لنو   عادة كلحضر لالضا  نءقودالموس لطءاكا    مرة ال من نحو ماذة رطإ طم خ كهبخا 

العجرانممن ككضعوا الطم  ع ى الملاركخ ك ا  قجر جديد في اللساا  طاهرا  نقءا  ل   
يوضي لحدا  عءنخ فوضعوا جسد الوحمد في ذل  القجر كتر وا حجرا  ع ءنخ فاساراحوا  
طالوصءة من لجإ السجت صنعوا هبخاخ ك ن نسوة كاقلات ينظر  ما  ا خ المجدلءة 

 جمدا لين كضي   كمري  األ رى ع من 
 )مرد كحرل( المسء  مخ صنا جا  كتأل  عنا ل ي كآالمن الخ صنا 

 " )مرد قجي ي( ف نمجد  كنرفي اسمن ألنن صني معنا رحمة  عظء  رحمان 
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 رجوع للفهرس  سهرة أبو غلمسيس

 
 رجوع للفهرس  ترتيب سبت الفرح )سبت النور(

 
ا كحرر النلوس نالنلق كتح ي في السييييماكيات الاي ذه  ململا مخ صييييسييييلرة للو غ مسييييءق هي سييييلرة ترتلي فملا  

السييوع المسييء   ك  مة إعالن  الاي  انت في الجحء خ كلخل  القرل فملا سييلر الرؤيا  كلكل   مة في سييلر الرؤيا هي  
 معال  كالمونانءة هي للو  اللسءق كمن هنا سممت كال شة الدارجة للو غ مسءق 

  عءن لنار المسء  ع ى الجالسمن في الظ مة عندما نزل ملى الجحء  من قجإ الص م  كيسمى الموم سجت النور أل
 كل خ من  ا  ع ى رجا خ  إ من مات ع ى رجا  الخال  ملى اللردكس 

 كنقدم في هخ  ال م ة تسالء  اللرح كالدبر ل مخ ا ع ى فداذن العظء  
 كالاسالء  كالقرا ات تر ز ع ى:

 ع ى الص م   الخال  الخل لطم ن المسء   1
 هللا الحي الخل ال الموت كلو لنن مات كالجسدخ ل نن حي لالهوتن الخل ل  اللارق ناسوتن   2
 اللرح العظء  الخل  مإ األلرار الخين  انوا في الجحء  يناظرك  اللادل   3

األحزا ( كبمن عميد القءيامية  كالقرا ات المازج فمليا نشمية الحز  مي اللرح فلي لم ية كاقعية لمن الجمعية العظءمية )قمية  
( فقد رفي المسييء  10:5)قمة األفراح(  كاإلضييافة ملى ل  المسييء  مازال في القجر ل ن حدث صيي   كالصيي م  )رك

  طاالانا ل ن القءامة ل  تا  كعد 
كأل  يوم السيجت قضيا  المسيء  في القجر كركحن مي الراقدين الخين ل خ نلوسيل  من الجحء  كذه  معل  ل لردكس 

 ي ال نءسييية لك يييءة الراقدين في لل قداس تصييي ءن يوم سيييجت عجر السييينة في صيييالة كاطر عوضيييا  عن لك يييءة تصييي
 المرضى 

فنحن نلرح كييالخال     خ هييخا مييا نحءييا كيين في حءيياتنيياممازاج نشماي اللرح كالحز  مييا الممز للحييا  هييخ  ال م يية خ  ك 
ل ن من المؤ د    ا نحن لالضيا  للخا المبا  )الراحة(كالصي   الخل ت  كالقءامة ك ناقال األحلا  ملى اللردكس ك ناقالن

طالما نحن في الجسيييييد فلناك لحزا  ع ى مناقال األحلا  كلننا لن نراه  ع ى األرض ثانءةخ كلحزا  ع ى لمراضييييينا  
 كضءقات هخا العال   حءاتنا هي مزي  من األل  كالحز  مي لفراح كتعزيات م إ للحا  هخ  ال م ة 

 موم السادسخ يوم سقوط اإلنسا  كيوم الص م  هو اليوم الجمعة: 
 هو الموم الساكيخ يوم الراحة  من الموت اآل  يخه  ل راحة يوم السبت: 
 هو الموم ال امن )لداالة لسجوع جديد( هو يوم القءامة كبد  حءاتنا في األلدالة في المجد يوم األحد: 

محخكا من طلعة لمركت  كهو ل سييييييييا  داكد لصييييييييشر م وتن ( كهو  151تجدل لم ة للوغ مسييييييييءق لارتمإ المزمور )
 كيقول عءن 
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 8 - 1:  151مز "  
 انا صغيرا كنت فى اخوتى و حدثا فى بيت ابي كنت راعيا غنم ابى. -1 
 يداي صنعت الالرغن و اصابعي الفت المزمار . الليلويا. -2 
 ليه.من هو الذى يخبر سيدى هو الرب الذى يستجيب للذين يصرخون ا -3 
 هو ارسل مالكه و اخذني من عنم ابي و مسحني بدهن مسحته. -4 
 اخوتي حسان و هم اكبر مني و الرب لم يسر بهم. -5 
 خرجت للقاء الفلسطينى فلعنني باوثانه. -6 
 لكن انا سللت سيفه الذى كان بيده و قطعت رأسه. -7 
 "  و نزعت العار عن بنى اسرائيل . الليلويا -8 
 

 كالمسء  صار  عجد كل نن صار م   الم وك = صغيرًا كنت في إخوتيأنا 
 كالمسء  هو الراعي الصال  لدعلن = راعيًا غنم أبي

 الملود = إخوتي حسان وهم أكبر مني والرب لم يسر بهم
    داكد ل  الحامإ تعممر ج ءاط لصييييييييلوا هللا الحي كالمسييييييييء  ل  الحامإ  =  خرجت للقاء الفلســـــطيني فلعنني بأوثانه

    تعممر مل ءق لدع  هللا 
السيييالح الخل  ا  لمد مل ءق هو الموت  كبالموت داس = لكني أنا إســتللت ســيفه الذي كان بيده وقطعت رأســه

 المسء  الموت كهزم الدءطا  
 

 رجوع للفهرس  التسابيح 

 
 
 الهوس األول: 

لذلل  ك سييييييياعجده  رمزا  لخال  الحبي  ءف   ا الرب  يييييييعلن من فرعو  الخل  
 اللدرية من يد مل ءق 

 
 التسبحة الثانية لموسى 

 ( 43- 1:32)تث
 43 - 1:  32تث  "
 انصتي ايتها السماوات فاتكلم و لتسمع االرض اقوال فمي. -1 
يهطـل ـكالمطر تعليمي و يقطر ـكالـندى كالمي ـكالطـل على الكال و ـكالواـبل   -2 

 على العشب.
 اني باسم الرب انادي اعطوا عظمة اللهنا. -3 
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ــنيعه ان جميع ســـــبله عدل اله امانة ال جور فيه    -4  ــخر الكامل صـــ هو الصـــ
 صديق و عادل هو.

 افسد له الذين ليسوا اوالده عيبهم جيل اعوج ملتو. -5 
ــعبا غبيا غير حكيم اليس هو اباك و مقتنيك هو    -6  الرب تكافئون بهذا يا شـــ

 عملك و انشاك.
اذكر ايام القدم و تاملوا ســـــني دور فدور اســـــال اباك فيخبرك و شـــــيوخك   -7 

 فيقولوا لك.
حين قسـم العلي لالمم حين فرق بني ادم نصـب تخوما لشـعوب حسـب عدد   -8 

 بني اسرائيل.
 شعبه يعقوب حبل نصيبه. ان قسم الرب هو -9 
ــتوحش خرب احاط به و الحظه و    -10  وجده في ارض قفر و في خالء مســـــــ

 صانه كحدقة عينه.
كما يحرك النســر عشــه و على فراخه يرف و يبســط جناحيه و ياخذها و    -11 

 يحملها على مناكبه.
 هكذا الرب وحده اقتاده و ليس معه اله اجنبي. -12 
الرض فاكل ثمار الصـــــحراء و ارضـــــعه عســـــال من  اركبه على مرتفعات ا  -13 

 حجر و زيتا من صوان الصخر.
و زبدة بقر و لبن غنم مع شـــــحم خراف و كباش اوالد باشـــــان و تيوس    -14 

 مع دسم لب الحنطة و دم العنب شربته خمرا.
فسـمن يشـورون و رفس سـمنت و غلظت و اكتسـيت شـحما فرفض االله    -15 

 صه.الذي عمله و غبي عن صخرة خال
 اغاروه باالجانب و اغاظوه باالرجاس. -16 
ذبحوا الوثان ليســـــت هللا اللهة لم يعرفوها احداث قد جاءت من قريب لم   -17 

 يرهبها اباؤكم.
 الصخر الذي ولدك تركته و نسيت هللا الذي ابداك. -18 
 فراى الرب و رذل من الغيظ بنيه و بناته. -19 
مـاذا تكون اخرتهم انهم جـيل متقـلب    و ـقال احجـب وجهي عنهم و انظر  -20 

 اوالد ال امانة فيهم.
هم اغــاروني بمــا ليس الهــا اغــاظوني بــابــاطيلهم فــانــا اغيرهم بمــا ليس   -21 

 شعبا بامة غبية اغيظهم.
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انه قد اشــتعلت نار بغضــبي فتتقد الى الهاوية الســفلى و تاكل االرض و    -22 
 غلتها و تحرق اسس الجبال.

 ورا و انفذ سهامي فيهم.اجمع عليهم شر  -23 
ــل فيهم    -24  ــام ارســــ اذ هم خاوون من جوع و منهوكون من حمى و داء ســــ

 انياب الوحوش مع حمة زواحف االرض.
من ـخارج الســـــــــيف يثـكل و من داـخل الـخدور الرعـبة الفتى مع الفـتاة و    -25 

 الرضيع مع االشيب.
 قلت ابددهم الى الزوايا و ابطل من الناس ذكرهم. -26 
ــدادهم من ان يقولوا يدنا    -27  لو لم اخف من اغاظة العدو من ان ينكر اضــــــ

 ارتفعت و ليس الرب فعل كل هذه.
 انهم امة عديمة الراي و ال بصيرة فيهم. -28 
 لو عقلوا لفطنوا بهذه و تاملوا اخرتهم. -29 
ــخرهم باعهم و الرب   -30  كيف يطرد واحد الفا و يهزم اثنان ربوة لوال ان صــــــ

 سلمهم.
 النه ليس كصخرنا صخرهم و لو كان اعداؤنا القضاة. -31 
الن من جفنة ســدوم جفنتهم و من كروم عمورة عنبهم عنب ســم و لهم   -32 

 عناقيد مرارة.
 خمرهم حمة الثعابين و سم االصالل القاتل. -33 
 اليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني. -34 
لي النقمـــة و الجزاء في وقـــت تزل اقـــدامهم ان يوم هالكهم قريـــب و    -35 

 المهيات لهم مسرعة.
الن الرب يدين شعبه و على عبيده يشفق حين يرى ان اليد قد مضت و    -36 

 لم يبق محجوز و ال مطلق.
 ا اليها.يقول اين الهتهم الصخرة التي التجاو  -37 
التي كانت تاكل شــحم ذبائحهم و تشــرب خمر ســكائبهم لتقم و تســاعدكم   -38 

 و تكن عليكم حماية.
انظروا االن انا انا هو و ليس اله معي انا اميت و احيي ســـحقت و اني    -39 

 اشفي و ليس من يدي مخلص.
 اني ارفع الى السماء يدي و اقول حي انا الى االبد. -40 
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اذا سـننت سـيفي البارق و امسـكت بالقضـاء يدي ارد نقمة على اضـدادي   -41 
 و اجازي مبغضي.

يفي لحما بدم القتلى و الســـــبايا و من  اســـــكر ســـــهامي بدم و ياكل ســـــ  -42 
 رؤوس قواد العدو.

تهللوا ايها االمم شـعبه النه ينتقم بدم عبيده و يرد نقمة على اضـداده و    -43 
 " يصفح عن ارضه عن شعبه

مقيييارنييية لمن لفعيييال هللا ك طيييااليييا كنقا  ييييييييييييييعلييينخ ك طييياالييياه  الاي ج جيييت ع مل   
فنحن سيييييينقوم مي    وأحيي وأشــــفيأنا أميت  المصيييييياذ  ككعد هللا كالخال  كالحءاة  

 المسء  القاذ  من لمن األموات ث  تسلحة فرح كخال  هللا 

 صالة حنة  
 أم صموئيل النبي 

 ( 11- 1:2صم1)

 11 - 1:  2صم 1 "
فصــــــلت حنة و قالت فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب اتســــــع فمي على   -1 

 اعدائي الني قد ابتهجت بخالصك.
 ليس قدوس مثل الرب النه ليس غيرك و ليس صخرة مثل الهنا. -2 
ال تكثروا الكالم العالي المســتعلي و لتبرح وقاحة من افواهكم الن الرب اله   -3 

 عليم و به توزن االعمال.
 قسي الجبابرة انحطمت و الضعفاء تمنطقوا بالباس. -4 
الشـباعى اجروا انفسـهم بالخبز و الجياع كفوا حتى ان العاقر ولدت سـبعة    -5 

 و كثيرة البنين ذبلت.
 الرب يميت و يحيي يهبط الى الهاوية و يصعد. -6 
 الرب يفقر و يغني يضع و يرفع. -7 
ــكين من التراب يرفع الفقير م  -8  ــرفاء و  يقيم المسـ ن المزبلة للجلوس مع الشـ

 يملكهم كرسي المجد الن للرب اعمدة االرض و قد وضع عليها المسكونة.
ارجل اتقيائه يحرس و االشـرار في الظالم يصـمتون النه ليس بالقوة يغلب    -9 

 انسان.
مخاصــــمو الرب ينكســــرون من الســــماء يرعد عليهم الرب يدين اقاصـــي    -10 

 و يرفع قرن مسيحه.االرض و يعطي عزا لملكه 
و ذهب القانة الى الرامة الى بيته و كان الصـــــبي يخدم الرب امام عالي   -11 

 "  الكاهن
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ألني فرحت بخالصـــك )الدييييءاطمن(  إرتفع قرني بإلهي . أتســـع فمي على أعدائي 
فالرب لعطاها صيموذمإ من مسياودع ممت لحءا  هو  كالمسيء     الرب يميت ويحيي

 ح ل لدرية مات لءقوم كيعطي حءاة كفر 

 صالة حبقوق النبي 
 ( 19- 2:3)حب

 19 - 2:  3حب  "
يا رب قد ســــمعت خبرك فجزعت يا رب عملك في وســــط الســــنين احيه في    -2 

 وسط السنين عرف في الغضب اذكر الرحمة.
هللا جاء من تيمان و القدوس من جبل فاران ســاله جالله غطى الســماوات   -3 

 و االرض امتالت من تسبيحه.
 و كان لمعان كالنور له من يده شعاع و هناك استتار قدرته. -4 
 قدامه ذهب الوبا و عند رجليه خرجت الحمى. -5 
ــفت  وقف و قاس االرض نظر فرجف االمم و دكت الجبال الدهرية و خ  -6  ســـــ

 اكام القدم مسالك االزل له.
 رايت خيام كوشان تحت بلية رجفت شقق ارض مديان. -7 
ــبـك او على البحر   -8  هـل على االنهـار حمي يـا رب هـل على االنهـار غضـــــــ

 سخطك حتى انك ركبت خيلك مركباتك مركبات الخالص.
 عريت قوسك تعرية سباعيات سهام كلمتك ساله شققت االرض انهارا. -9 
ابصـرتك ففزعت الجبال ـسيل المياه طما اعطت اللجة صـوتها رفعت يديها    -10 

 الى العالء.
ــهامك الطائرة للمعان برق    -11  الشــــــمس و القمر وقفا في بروجهما لنور ســــ

 مجدك.
 بغضب خطرت في االرض بسخط دست االمم. -12 
خرجت لخالص شــعبك لخالص مســيحك ســحقت راس بيت الشــرير معريا    -13 

 العنق ساله.االساس حتى 
ثقبت بسـهامه راس قبائله عصـفوا لتشـتيتي ابتهاجهم كما الكل المسـكين    -14 

 في الخفية.
 سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة. -15 
ســـــمعت فارتعدت احشـــــائي من الصـــــوت رجفت شـــــفتاي دخل النخر في    -16 

عظامي و ارتعدت في مكاني السـتريح في يوم الضـيق عند صـعود الشـعب الذي 
 يزحمنا.
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فمع انه ال يزهر التين و ال يكون حـمل في الكروم يـكذب عـمل الزيتونة و    -17 
 ي المذاود.الحقول ال تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة و ال بقر ف

 فاني ابتهج بالرب و افرح باله خالصي. -18 
الرب الســـــــــيد قوتي و يجعل قدمي كااليائل و يمشـــــــــيني على مرتفعاتي    -19 

 " لرئيس المغنين على االتي ذوات االوتار
المسييء  ال  مة غمر الزمنيخ لاجسييد  د إ السيينمن  =  عندما تدخل السـنين يعرفونك

ألنك  في مإ  الزما  تجسييييد  =  عندما يأتي الزمان تظهرلل صييييار زمنءا  فعرفنا   
   الرب الحارب عنا كص ملن تركب خيلك فتكون مركباتك خالصًا وتوتر قوسك

 صالة يونان النبي 
 (10-2:2)يون 

 10 - 2:  2يون  "
فاســـــــتجابني صـــــــرخت من جوف الهاوية و قال دعوت من ضـــــــيقي الرب   -2 

 فسمعت صوتي.
الـنك طرحتني في العمق في قـلب البـحار ـفاـحاط بي نهر ـجازت فوقي جميع    -3 

 تياراتك و لججك.
 فقلت قد طردت من امام عينيك و لكنني اعود انظر الى هيكل قدسك. -4 
 قد اكتنفتني مياه الى النفس احاط بي غمر التف عشب البحر براسي. -5 
نزلت الى اســــــــافل الجبال مغاليق االرض علي الى االبد ثم اصــــــــعدت من    -6 

 الوهدة حياتي ايها الرب الهي.
 حين اعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت اليك صالتي الى هيكل قدسك. -7 
 ون نعمتهم.الذين يراعون اباطيل كاذبة يترك -8 
 اما انا فبصوت الحمد اذبح لك و اوفي بما نذرته للرب الخالص. -9 
 " و امر الرب الحوت فقذف يونان الى البر -10 

يونا  في كطن الحوت رمز المسييييييييييء  في قجر   كبذلقا  يونا  في اللحر   صييييييييييت  
المسييء   لالام قام 3السييلمنة كبموت المسييء    صييت اللدييرية  ك ما  رج يونا  كعد 

 لالام 3كعد 

 صالة حزقيا الملك
 حين مات وقام 

 من مرضه 
 ( 20-10:38)إش

 20 - 10:  38اش  "
 انا قلت في عز ايامي اذهب الى ابواب الهاوية قد اعدمت بقية سني. -10 
قلت ال ارى الرب الرب في ارض االحياء ال انظر انســـــانا بعد مع ســـــكان   -11 

 الفانية.
مســــــكني قد انقلع و انتقل عني كخيمة الراعي لففت كالحائك حياتي من    -12 

 النول يقطعني النهار و الليل تفنيني.
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ــد هكذا يهشـــم جميع عظامي النهار و الليل   -13  ــباح كاالسـ صـــرخت الى الصـ
 تفنيني.

كســـنونة مزقزقة هكذا اصـــيح اهدر كحمامة قد ضـــعفت عيناي ناظرة الى   -14 
 تضايقت كن لي ضامنا.العالء يا رب قد 

بماذا اتكلم فانه قال لي و هو قد فعل اتمشـــى متمهال كل ســـني من اجل   -15 
 مرارة نفسي.

 ايها السيد بهذه يحيون و بها كل حياة روحي فتشفيني و تحييني. -16 
هوذا للســـــــــالـمة ـقد تحوـلت لي المرارة و اـنت تعلـقت بنفســـــــــي من وـهدة    -17 

 ل خطاياي.الهالك فانك طرحت وراء ظهرك ك
ــبـحك ال يرجو الـهابطون الى الـجب   -18  الن الـهاوـية ال تحـمدك الموت ال يســـــــ

 امانتك.
 الحي الحي هو يحمدك كما انا اليوم االب يعرف البنين حقك. -19 
 " الرب لخالصي فنعزف باوتارنا كل ايام حياتنا في بيت الرب -20 

ــبحونــك وال األموات   يبــاركونــك .. لكن األحيــاء ألن ليس الــذين في القبور يســـــــ
 كهخ  تسلحة من  رجوا من الجحء  مي المسء  . يباركونك مثلي أنا

 صالة منسى الملك 
 في السبعينية 

يا رب ضـابط الكل الذي في السـماء إله آبائنا إبراهيم واسـحق ويعقوب وزرعهم " 
الصــــــديق الذي خلق الســــــماء واألرض وكل زينتها. الذي ربط البحر بكلمة أمره 

ختم فمه باســــمه المخوف والمملوء مجدًا، الذي يفزع ويرتعد كل شــــئ من قدام و 
وجه قوته. ألنـها ال تـحد عظمـته عز وجل وال يدرك غضـــــــــب رجزك على الخـطاة 
وغير محصــــــــــاة وال مـدركـة رحمـة إرادتـك، أنـت الرب العلي الرحوم طويـل الروح 

لى قدر  وكثير الرحمة وبار ومتأســــــف على شــــــر البشــــــر. أنت أيضــــــًا يا رب ع
صـــــــــالحك رســـــــــمت توبة لمن أخطأ إليك وبكثرة رحمتك بشـــــــــرت بتوبة للخطاة  
لخالصــــــهم أنت يا رب إله األبرار لم تجعل التوبة للصــــــديقين إبراهيم واســــــحق  
ا الخـاطئ، ألني   ذين لم يخطئوا إلـيك ـبل جعـلت التوـبة لمثلي أـن ويعقوب هؤالء اـل

ــت ــت مســـ حقا أن أرفع عينّى  أخطأت أكثر من عدد رمل البحر. كثرت آثامي ولســـ
إلى السـماء من أجل كثرة ظلمي ولسـت مسـتحقًا أن أنحني من أجل كثرة رباطات 
الحديد وال أرفع رأســـــــي من خطاياي. واآلن بالحقيقة قد أغضـــــــبتك وال راحة لي  
ألني أسـخطت رجزك، والشـر بين يديك، وأقمت رجاسـاتى، وأكثر نجاسـاتي، واآلن 

أخطــأت يــا رب أخطــأت، وآثــامي أنــا   أحنى ركبتي قلبي وأطلــب من صـــــــــالحــك.
عـارفهـا، ولكن أســـــــــأل وأطـلب اغفر لي وال تهلكني ـبوـثامي، وال تحـقد علّى إلى 
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الدهر، وال تحفظ شـروري وال تلقني في الدينونة في أسـفل األرض. ألنك أنت هو  
إله التائبين. وفّى أظهر صــــالحك ألني غير مســــتحق. وخلصــــني بكثرة رحمتك، 

ــبحـك ـكل حين ـكل أـي ــبح ـلك ـكل قوات  ـفأســـــــ ام حـياتي. ألـنك أـنت هو اـلذي تســـــــ
 " السموات ولك المجد إلى األبد آمين.

هو  يا  ل يييييييييييييير م وك يلوذاخ ل نين تياب في آ ر حءياتينخ عنيدميا سييييييييييييييجى في لرض 
كصييييييي ى هخ  الصيييييييالة كهو مسيييييييجو  في لرض لعداذنخ فرد  هللا لمم  انخ    لعداذن

اسييلحة منسييى  فسييجي منسييى  كهبخا رد الرب سييجمنا من الجحء  ل لردكس كنسييلحن ل
في لرض لعيداذين رمز لسييييييييييييييجمنيا في ييد مل ءق  ك يإ من ميات تياذليا  كذهي  ل جحء   

  رج مي المسء  

 تسبحة إشعياء النبي 
 ( 20- 9:26)إش

 20 - 9:  26اش " 
بنفســي اشــتهيتك في الليل ايضــا بروحي في داخلي اليك ابتكر النه حينما    -9 

 تكون احكامك في االرض يتعلم سكان المسكونة العدل.
يرحم المنافق و ال يتعلم العدل في ارض االســتقامة يصــنع شــرا و ال يرى   -10 

 جالل الرب.
الشـعب و   يا رب ارتفعت يدك و ال يرون يرون و يخزون من الغيرة على  -11 

 تاكلهم نار اعدائك.
 يا رب تجعل لنا سالما النك كل اعمالنا صنعتها لنا. -12 
 ايها الرب الهنا قد استولى علينا سادة سواك بك وحدك نذكر اسمك. -13 
هم اموات ال يحيون اخيلـة ال تقوم لـذلـك عـاقبـت و اهلكتهم و ابـدت كـل    -14 

 ذكرهم.
 جدت وسعت كل اطراف االرض.زدت االمة يا رب زدت االمة تم -15 
 يا رب في الضيق طلبوك سكبوا مخافتة عند تاديبك اياهم. -16 
كما ان الحبلى التي تقارب الوالدة تتلوى و تصـرخ في مخاضـها هكذا كنا   -17 

 قدامك يا رب.
ــقط    -18  ــا في االرض و لم يســ ــنع خالصــ حبلنا تلوينا كاننا ولدنا ريحا لم نصــ

 سكان المسكونة.
ا امواتك تقوم الجثث اســــتيقظوا ترنموا يا ســــكان التراب الن طلك طل  تحي  -19 

 اعشاب و االرض تسقط االخيلة.
ــعبي ادـخل مـخادـعك و اغلق ابواـبك خلـفك اختبئ نحو لحيظة    -20  هلم ـيا شـــــــ

 " حتى يعبر الغضب
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هي تسيييلحة  يييبر من م يييعءا  ع ى كعود هللا كمراحمن ك الصييين لمن يامسييي  كن   
 كاللرح كالال مإ عن قءامة األموات هي نجوة تنطي 

ــاة الحيـ يرون  الجحء  كالرب  =  األموات ال  في  اليييييخين  يييييانوا  الخطءييييية  موتى  لل 
يقوم األموات ويقوم من في القبور ألن الندى الذي من قبلك هو شـفاء  ل رجل   

 لل ندا  الرب ع مل  من الجحء  لءخرجل  . لهم

 تسبحة ثانية إشعياء  
 ( 12- 1:25)إش

 12 - 1:  25اش  "
يا رب انت الهي اعظمك احمد اســـــمك النك صـــــنعت عجبا مقاصـــــدك منذ    -1 

 القديم امانة و صدق.
النك جعلت مدينة رجمة قرية حصـينة ردما قصـر اعاجم ان ال تكون مدينة    -2 

 ال يبنى الى االبد.
 لذلك يكرمك شعب قوي و تخاف منك قرية امم عتاة. -3 
نت حصــنا للمســكين حصــنا للبائس في ضــيقه ملجا من الســيل ظال النك ك  -4 

 من الحر اذ كانت نفخة العتاة كسيل على حائط.
 كحر في يبس تخفض ضجيج االعاجم كحر بظل غيم يذل غناء العتاة. -5 
و يصــــنع رب الجنود لجميع الشــــعوب في هذا الجبل وليمة ســــمائن وليمة    -6 

 ى.خمر على دردي سمائن ممخة دردي مصف
و يفني في هذا الجبل وجه النقاب النقاب الذي على كل الشعوب و الغطاء   -7 

 المغطى به على كل االمم.
ــيد الرب الدموع عن كل الوجوه و ينزع    -8  ــح السـ يبلع الموت الى االبد و يمسـ

 عار شعبه عن كل االرض الن الرب قد تكلم.
ــنـا هـذا هو الرب و يقـال في ذلـك اليوم هوذا هـذا الهنـا انتظرنـاه فخ  -9  لصـــــــ

 انتظرناه نبتهج و نفرح بخالصه.
الن يد الرب تســــتقر على هذا الجبل و يداس مواب في مكانه كما يداس   -10 

 التبن في ماء المزبلة.
فيبســــط يديه فيه كما يبســــط الســــابح ليســــبح فيضــــع كبرياءه مع مكايد    -11 

 يديه.
 " و صرح ارتفاع اسوارك يخفضه يضعه يلصقه باالرض الى التراب -12 

  أسبح إسمك ألنك صنعت أمورًا عجيبة.. ينزع عار شعبه من كل األرض ألن فم
ــًا على)ط مة هللا كصيييييييي ملن   صيييييييينا(   الرب تكلم بهذا هخا الججإ    هللا يعطي خالصـــ

 لنا س طا  ل  ندكس الدءطا     وتداس موآب)ال نءسة( 
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 تسبحة ثالثة إشعياء  
 ( 9- 1:26)إش

 9 - 1:  26اش  "
في ذلـك اليوم يغنى بهـذه االغنيـة في ارض يهوذا لنـا مـدينـة قويـة يجعـل    -1 

 الخالص اسوارا و مترسة.
 افتحوا االبواب لتدخل االمة البارة الحافظة االمانة. -2 
 ذو الراي الممكن تحفظه سالما سالما النه عليك متوكل. -3 
 ر.توكلوا على الرب الى االبد الن في ياه الرب صخر الدهو  -4 
ــعها الى االرض    -5  ــع القرية المرتفعة يضـــــ ــكان العالء يضـــــ النه يخفض ســـــ

 يلصقها بالتراب.
 تدوسها الرجل رجال البائس اقدام المساكين. -6 
 طريق الصديق استقامة تمهد ايها المستقيم سبيل الصديق. -7 
 ففي طريق احكامك يا رب انتظرناك الى اسمك و الى ذكرك شهوة النفس. -8 
بنفســي اشــتهيتك في الليل ايضــا بروحي في داخلي اليك ابتكر النه حينما    -9 

 " تكون احكامك في االرض يتعلم سكان المسكونة العدل
يصــــنع الخالص    يوم الخال  العظء =  في ذلك اليوم يســــبحون هذا التســــبيح

 .ومترسةسورًا  

 تسبحة إرمياء النبي 
 ( 22-16:5)مراثي 

 22 - 16:  5مرا  "
 سقط اكليل راسنا ويل لنا الننا قد اخطانا. -16 
 من اجل هذا حزن قلبنا من اجل هذه اظلمت عيوننا. -17 
 من اجل جبل صهيون الخرب الثعالب ماشية فيه. -18 
 انت يا رب الى االبد تجلس كرسيك الى دور فدور. -19 
 لماذا تنسانا الى االبد و تتركنا طول االيام. -20 
 ارددنا يا رب اليك فنرتد جدد ايامنا كالقديم. -21 
 " هل كل الرفض رفضتنا هل غضبت علينا جدا -22 

من  قاللا مرمءا  كعد  راب لكر ييييييي ء  كسيييييييقوطلا كسيييييييجي له لا كيط   رد الديييييييع  
السيييجي كرجوع لكر ييي ء  لسيييالي مجدها  هي صيييالة كل  الخين في الجحء  يناظرك   
المسيييييء   كبلمنا نحن لنحصيييييإ ع ى الخال  النلاذي كالجسيييييد الممجد  لرددنا الا  

 رب فنرتدخ جدد لالامنا  القدال  
 تسبحة باروخ النبي 

 ( 16- 11:2)باروخ
 16 - 11:  2با " 
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فاالن ايها الرب اله اسـرائيل الذي اخرج شـعبه من ارض مصـر بيد قديرة    -11 
و بايات و معجزات و قوة عظيمة و ذراع مبســوطة و اقام له اســما كما في هذا 

 اليوم.
 انا خطئنا و نافقنا و اثمنا ايها الرب الهنا في جميع رسومك. -12 
 مم الذين شتتنا بينهم.لينصرف غضبك عنا فقد بقينا نفرا قليال في اال -13 
اســمع يا رب صــالتنا و تضــرعنا و انقذنا الجلك و انلنا حظوة امام وجوه   -14 

 الذين اجلونا.
ـــمك دعي   -15  ــرـها اـنك اـنت الرب الهـنا و اـنه ـباســـــــ لكي تعرف االرض ـباســـــــ

 اسرائيل و عشائره.
ايها الرب التفت من بيت قدســـــــــك و انظر الينا و امل ايها الرب اذنك و    -16 

 "  استجب
هو سلر محخكا  كالنجوة مباوبة في السجي  ككجود الدع  في السجي رمز لوجود 

هو  =  الذي أخرج شــعبه من أرض مصــر بيد قويةآدم كلكالد  في سيييجي الديييءطا   
القيدم توبية هبيخا القج ين الرب   طيإ من.  فليرجع رجزك عـنال رجنيا من سييييييييييييييجي مل ءق 

 كيحرر  من سجي مل ءق 

 تسبحة إيليا النبي 
 ( 39- 36:18مل 1)

 39 - 36:  18مل 1 "
ــعـاد التـقدمـة ان ايلـيا النبي تـقدم و ـقال ايهـا الرب اـله   -36  و كـان عـند اصـــــــ

ابراهيم و اـسحق و اـسرائيل ليعلم اليوم انك انت هللا في اـسرائيل و اني انا عبدك 
 و بامرك قد فعلت كل هذه االمور.

ــعب انك انت الرب االله و انك   -37  ــتجبني ليعلم هذا الشـ ــتجبني يا رب اسـ اسـ
 بهم رجوعا.انت حولت قلو 

ار الرب و اكلـت المحرقـة و الحطـب و الحجـارة و التراب و    -38  ــقطـت ـن فســـــــ
 لحست المياه التي في القناة.

ــقطوا على وجوههم و قالوا الرب هو هللا    -39  فلما راى جميع الشـــــعب ذلك ســـ
 "  الرب هو هللا

م ن  مي ءا كعم ن   ا  يييعلن من علادة اللعإ كعاد لل  لإللن الحقءقي  كالمسيييء  كع
لل  هو    أيها الرب إله إبراهيم و ســـحق ويعقوب  ا اللدييييرية من سييييجي مل ءق   

 طما قال قاذد المًة = الرب هو هللا ملن لحءا   
 صالة داود النبي 

 ( 13-10:29أي 1)
 13- 10:29أي 1" 
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مبارك أنت أيها الرب إله إســـــــرائيل أبينا من األزل والى األبد. لك يا رب العظمة  
والجالل والبهاء والمجد ألن لك كل ما في السماء واألرض. لك يا رب  والجبروت  

ــلط   ــنا على الجميع. والغنى والكرامة من لدنك. وأنت تتســـــ الملك وقد رفعت رأســـــ
على الجميع ويدك تعظم وتشــــدد الجميع. واآلن يا إلهنا نحمدك ونســــبح اســــمك  

 "  الجليل. والسبح هلل دائمًا آمين.
لك يا رب الملك وقد  د ما  ءأ  إ  يييييييئ لجنا   ءبإ هللا  قدم داكد هخ  الصيييييييالة كع

 نسل  هللا ع ى عمإ الخال  =  إرتفعت رأسًا على الجميع. بيدك القوة والجبروت

 صالة الملك سليمان 
 ( 30-22:8مل 1)

 30 - 22:  8مل 1" 
و وقف ســليمان امام مذبح الرب تجاه كل جماعة اســرائيل و بســط يديه    -22 

 الى السماء.
و قال ايها الرب اله اســـــرائيل ليس اله مثلك في الســـــماء من فوق و ال    -23 

ــائرين اـماـمك بـكل   ـــفل ـحافظ العـهد و الرحـمة لعبـيدك الســـــــ على االرض من اســـــــ
 قلوبهم.

الـذي قـد حفظـت لعبـدك داود ابي مـا كلمتـه بـه فتكلمـت بفمـك و اكملـت   -24 
 بيدك كهذا اليوم.

و االن ايها الرب اله اســرائيل احفظ لعبدك داود ابي ما كلمته به قائال ال    -25 
يعدم لك امامي رجل يجلس على كرســـــــي اســـــــرائيل ان كان بنوك انما يحفظون  

 امامي.طرقهم حتى يسيروا امامي كما سرت انت 
 و االن يا اله اسرائيل فليتحقق كالمك الذي كلمت به عبدك داود ابي. -26 
النه هل يســكن هللا حقا على االرض هوذا الســماوات و ســماء الســماوات    -27 

 ال تسعك فكم باالقل هذا البيت الذي بنيت.
فالتفت الى صـالة عبدك و الى تضـرعه ايها الرب الهي و اسـمع الصـراخ    -28 

 ة التي يصليها عبدك امامك اليوم.و الصال
ــع الذي   -29  لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليال و نهارا على الموضـ

 قلت ان اسمي يكون فيه لتسمع الصالة التي يصليها عبدك في هذا الموضع.
و اسـمع تضـرع عبدك و شـعبك اسـرائيل الذين يصـلون في هذا الموضـع    -30 

 " في السماء و اذا سمعت فاغفرو اسمع انت في موضع سكناك 
قاللا سيي ءما  كعد لنا  اللءبإ  كاللءبإ رمز لجسييد المسييء  الخل قال عنن "منقضييوا  

ــرائـيل حـافظ  ( 19:2هيخا اللءبيإ كلنيا لقءمين في ثالثية لاليام" )يو أيهـا الرب إـله إســـــــ
 كهو كعد كأ  نسإ المرلة السحي رلس الحءةخ كقد فعإ  العهد والرحمة..
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 نبي  صالة دانيال ال
 (19-4:9)دا 

 19 - 4:  9دا " 
و صـليت الى الرب الهي و اعترفت و قلت ايها الرب االله العظيم المهوب    -4 

 حافظ العهد و الرحمة لمحبيه و حافظي وصاياه.
 اخطانا و اثمنا و عملنا الشر و تمردنا وحدنا عن وصاياك و عن احكامك.  -5 
و ما ســمعنا من عبيدك االنبياء الذين باســمك كلموا ملوكنا و رؤســاءنا و    -6 

 ءنا و كل شعب االرض.ابا
ــكان   -7  ــيد البر اما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا و لسـ لك يا سـ

اورشــليم و لكل اســرائيل القريبين و البعيدين في كل االراضــي التي طردتهم اليها 
 من اجل خيانتهم التي خانوك اياها.

 ا اخطانا اليك.يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا و البائنا النن -8 
 للرب الهنا المراحم و المغفرة الننا تمردنا عليه. -9 
و ما سـمعنا صـوت الرب الهنا لنسـلك في شـرائعه التي جعلها امامنا عن   -10 

 يد عبيده االنبياء.
و كل اسرائيل قد تعدى على شريعتك و حادوا لئال يسمعوا صوتك فسكبت    -11 

 علينا اللعنة و الحلف المكتوب في شريعة موسى عبد هللا الننا اخطانا اليه.
ــوا لنا   -12  ــاتنا الذين قضـــــ و قد اقام كلماته التي تكلم بها علينا و على قضـــــ

ــمـاوات كل ــرا عظيمـا مـا لم يجر تحـت الســـــــ هـا كمـا اجري على ليجـلب عليـنا شـــــــ
 اورشليم.

كما كتب في شـريعة موسـى قد جاء علينا كل هذا الشـر و لم نتضـرع الى   -13 
 وجه الرب الهنا لنرجع من اثامنا و نفطن بحقك.

فســـهر الرب على الشـــر و جلبه علينا الن الرب الهنا بار في كل اعماله   -14 
 التي عملها اذ لم نسمع صوته.

الهنا الذي اخرجت شـعبك من ارض مصـر بيد قوية و  و االن ايها السـيد    -15 
 جعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم قد اخطانا عملنا شرا.

يا سـيد حسـب كل رحمتك اصـرف سـخطك و غضـبك عن مدينتك اورشـليم   -16 
جبل قدســك اذ لخطايانا و الثام ابائنا صــارت اورشــليم و شــعبك عارا عند جميع  

 الذين حولنا.
يا الهنا صـــــالة عبدك و تضـــــرعاته و اضـــــئ بوجهك على  فاســـــمع االن  -17 

 مقدسك الخرب من اجل السيد.
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ــمع افتح عينـيك و انظر خربـنا و الـمديـنة التي   -18  اـمل اذـنك ـيا الهي و اســـــــ
ــرـعاتـنا اـمام وجـهك ـبل الـجل   ـــمك عليـها الـنه ال الـجل برـنا نطرح تضـــــــ دعي اســـــــ

 مراحمك العظيمة.
ــيد  -19  ــيد اغفر يا سـ ــمع يا سـ ــيد اسـ ــنع ال تؤخر من اجل  يا سـ ــغ و اصـ اصـ

 " نفسك يا الهي الن اسمك دعي على مدينتك و على شعبك
قد أخطأنا. عملنا هللا لقام   مان لءج   ع منا  ييييييييييييييرا  عظءما    ث  معاراا كالخطءة  

لل م رجنا من سييجي كالإ  = شــرًا. أصــرف ســخطك وغضــبك عن مدينتك أورشــليم
  ك انت مساجاكة هللا لصالة دانءال  طما ل رجانا من مصر لك  م رجنا من الجحء 

ل  ل جر  المالك كأ  المسييييييييييء  سييييييييييمولد كيخ ا اللدييييييييييريةخ كقد حدد مءعاد كالدتن  
 كص لن ك رمز لخال  المسء  سءخ ا هللا  علن من سجي كالإ 

 رؤيا دانيال النبي 
 من أجل الثالثة فتية 

 (24-1:3)دا 

 24 - 1:  3دا  "
نبوخذنصـر الملك صـنع تمثاال من ذهب طوله سـتون ذراعا و عرضـه سـت    -1 

 اذرع و نصبه في بقعة دورا في والية بابل.
ثم ارســل نبوخذنصــر الملك ليجمع المرازبة و الشــحن و الوالة و القضــاة و    -2 

ــين التمـثال اـلذي  الخزـنة و الفقـهاء و المفتين و ـكل حـكام الوالـيات لـياتوا لـتدشـــــــ
 نصر الملك.نصبه نبوخذ

حينئذ اجتمع المرازبة و الشـــحن و الوالة و القضـــاة و الخزنة و الفقهاء و    -3 
المفتون و كل حكام الواليات لتدشـــين التمثال الذي نصـــبه نبوخذنصـــر الملك و  

 وقفوا امام التمثال الذي نصبه نبوخذنصر.
 و نادى مناد بشدة قد امرتم ايها الشعوب و االمم و االلسنة. -4 
ــنطير و    -5  عندما تســـــمعون صـــــوت القرن و الناي و العود و الرباب و الســـ

ـــبه   ـــجدوا لتمـثال اـلذـهب اـلذي نصـــــــ المزـمار و ـكل انواع العزف ان تخروا و تســـــــ
 نبوخذنصر الملك.

 و من ال يخر و يسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط اتون نار متقدة. -6 
اي و العود و الرباب الجل ذلك وقتما سـمع كل الشـعوب صـوت القرن و الن  -7 

و الســــنطير و كل انواع العزف خر كل الشــــعوب و االمم و االلســــنة و ســــجدوا  
 لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر الملك.

 الجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون و اشتكوا على اليهود. -8 
 اجابوا و قالوا للملك نبوخذنصر ايها الملك عش الى االبد. -9 
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الملك قد اصــــدرت امرا بان كل انســــان يســــمع صــــوت القرن و   انت ايها  -10 
الناي و العود و الرباب و الســنطير و المزمار و كل انواع العزف يخر و يســجد 

 لتمثال الذهب.
 و من ال يخر و يسجد فانه يلقى في وسط اتون نار متقدة. -11 
يخ و  يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على اعمال والية بابل شــدرخ و مشــ  -12 

عبــد نغو هؤالء الرجــال لم يجعلوا لــك ايهــا الملــك اعتبــارا الهتــك ال يعبــدون و  
 لتمثال الذهب الذي نصبت ال يسجدون.

حينئذ امر نبوخذنصــر بغضــب و غيظ باحضــار شــدرخ و ميشــخ و عبد    -13 
 نغو فاتوا بهؤالء الرجال قدام الملك.

فاجاب نبوخذنصـــــر و قال لهم تعمدا يا شـــــدرخ و ميشـــــخ و عبد نغو ال    -14 
 تعبدون الهتي و ال تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت.

رن و الناي و العود فان كنتم االن مســتعدين عندما تســمعون صــوت الق  -15 
و الرباب و الســـــــنطير و المزمار و كل انواع العزف الى ان تخروا و تســـــــجدوا  
للتمثال الذي عملته و ان لم تســــجدوا ففي تلك الســــاعة تلقون في وســــط اتون  

 النار المتقدة و من هو االله الذي ينقذكم من يدي.
ذنصــر ال يلزمنا  فاجاب شــدرخ و ميشــخ و عبد نغو و قالوا للملك يا نبوخ  -16 

 ان نجيبك عن هذا االمر.
هوذا يوجد الهنا الذي نعبده يسـتطيع ان ينجينا من اتون النار المتقدة و    -17 

 ان ينقذنا من يدك ايها الملك.
و اال فليكن معلوما لك ايها الملك اننا ال نعبد الهتك و ال نســــــجد لتمثال    -18 

 الذهب الذي نصبته.
ر غيظا و تغير منظر وجهه على شــدرخ و ميشــخ  حينئذ امتال نبوخذنصــ  -19 

و عبد نغو فاجاب و امر بان يحموا االتون سـبعة اضـعاف اكثر مما كان معتادا  
 ان يحمى.

و امر جبابرة القوة في جيشــه بان يوثقوا شــدرخ و ميشــخ و عبد نغو و    -20 
 يلقوهم في اتون النار المتقدة.

اقمصــتهم و ارديتهم و لباســهم و  ثم اوثق هؤالء الرجال في ســراويلهم و   -21 
 القوا في وسط اتون النار المتقدة.

ــدـيدة و االتون ـقد حمي جـدا قـتل لهـيب   -22  و من حـيث ان كلـمة المـلك شـــــــ
 النار الرجال الذين رفعوا شدرخ و ميشخ و عبد نغو.
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ــقطوا موثقين في    -23  ــخ و عبد نغو سـ ــدرخ و ميشـ و هؤالء الثالثة الرجال شـ
 متقدة.وسط اتون النار ال

 "  فكانوا يتمشون في وسط اللهيب مسبحين هللا و مباركين الرب -24 
 طا   ركج ال الثة فاءة من لتو  النار رمزا  لخركج اللدر من الجحء  

 صالة عزاريا 
 ( 51- 25:3)دا 

 51-25:3دا  "
ــط النار وقال مبارك أنت إله آبائنا   ــلى هكذا وفتح فاه في وســ ووقف عزاريا وصــ

ــنـعت بـنا  وحمـيد،  ـــمك مملوء مـجدًا إلى األـبد ألـنك ـعادل في جميع ـما صـــــــ واســـــــ
ــتقيـمة وجميع أحـكامك أحـكام حق وقد   وأعـمالك كلـها صـــــــــدق وطرقك كلـها مســـــــ
ــليم ألنك   ــة أورشــ أجريت أحكام حق فيما جلبت علينا وعلى مدينة آبائنا المقدســ

ا ل ا وأثمـن ا. لقـد أخطـأـن اـن نبتعـد ـبالحق والحكم جلـبت جميع هـذا عليـنا ألجـل خطـاـي
ــاياك ولم نحفظها ولم نعمل بما   ــمع لوصـــــ ــئ. ولم نســـــ عنك وأجرمنا في كل شـــــ
أوصــــيتنا لكي يكون لنا خيرًا. فجميع ما جلبته علينا وجميع ما صــــنعت بنا إنما  
صـنعته بحكم حق فأسـلمتنا إلى أيدي أعداء أثمة وكفرة مبغضـين وأشـرار، وملك  

ــر من كل من على األرض. واآلن ليس لنا أن  ــار ظالم أشـــ نفتح أفواهنا فقد صـــ
ــاء ألجل اســـمك. وال   الخزي والعار لعبيدك الذين يعبدونك. فال تخذلنا إلى االنقضـ
ــرائيل   تنقض عهدك وال تنزع عنا رحمتك ألجل إبراهيم حبيبك و ســـحق عبدك و سـ
قديســـــك. الذين قلت لهم إنك تكثر نســـــلهم. كنجوم الســـــماء وكالرمل الذي على 

قد قللنا عددًا أكثر من كل األمم وقد أتضــعنا ونحن  شــاطئ البحر ألننا يا ســيدنا 
اليوم في ـكل األرض ألجـل خـطاـياـنا. وليس لـنا في ـهذا الزـمان رئيس وال نبي وال  
ــع لنثمر فـيه أمـامـك   مـدبر وال محرقـة وال ذبيحـة وال تقـدمـة وال بخور وال موضـــــــ
ولنجد رحمة نحوك يا رب، ولكن بنفس منســـــــحقة وروح متواضـــــــعة تقبلنا إليك 

محرقات الكباش والثيران والحمالن الســـــــمان هكذا فلتكن ذبيحتنا أمامك اليوم  وك
ونكمل خلفك فإنه ال خزي بل اصــــــنع معنا رحمة كدعتك وككثرة رحمتك . أتنقذنا  
حســب عجائبك، أتعط المجد الســمك يا رب، وليخجل جميع الذين يطلبون الشــر 

هم، وليعلموا أنــك أنــت  لعبيــدك، وليتخــذوا من كــل قوتهم واقتــدارهم، وليتحطم عز 
الرب اإلله وحدك المكرم على كل المســـكونة. ولم يفتر الذين يوقدون أتون النار 
ــاـقة، ـفارتفع اللهـيب فوق   خـدام المـلك وهم يوـقدون األتون بكبرـيت وزـفت ومشـــــــ
األتون تسـعة وأربعون ذراعًا وانتشـر وأحرق الكلدانين الذين وجدهم حول األتون  

يــا في أتون النــار المتقــدة ونفض لهيــب النــار عن ومالك الرب نزل مع عزار 
ــهم الـنار البـتة ولم   األتون وجـعل وســـــــــط األتون ريـحًا ذات ـنداء ـبارد فلم تمســـــــ
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ــط   تؤلمهم ولم تزعجهم. حينئذ ســـبح الثالثة من فم واحد ومجدوا وباركوا هللا وسـ
 "  األتون قائلين )الهوس الثالث...(.

 الخل ل  الجعإ ل موت سييي طا  ع منا  هخ  الاسيييلحة كما كعدها هي تسيييلحة  يييبر  
 طما لنقخ اللاءة من موت النار 

 تسبحة الثالث فتية 
 ( 90- 52:3)دا 

 90-52:3دا  "
مبارك انت ايها الرب اله ابائنا و حميد و رفيع الى الدهور و مبارك اسم    -52

 مجدك القدوس و رفيع الى الدهور.
 مبارك انت في هيكل مجدك القدوس و مسبح و ممجد الى الدهور.  -53 
 مبارك انت في عرش ملكك و مسبح و رفيع الى الدهور.   -54 
مبارك انت ايها الناظر االعماق الجالس على الكروبين و مسبح و رفيع    -55 

 الى الدهور. 
 مبارك انت في جلد السماء و مسبح و ممجد الى الدهور.  -56 
 باركي الرب يا جميع اعمال الرب سبحي و ارفعيه الى الدهور.  -57 
 باركوا الرب يا مالئكة الرب سبحوا و ارفعوه الى الدهور.  -58 
 باركي الرب ايتها السماوات سبحي و ارفعيه الى الدهور.  -59 
المياه التي فوق السماء سبحي و ارفعيه الى باركي الرب يا جميع   -60 

 الدهور.
 باركي الرب يا جميع جنود الرب سبحي و ارفعيه الى الدهور.   -61 
 باركا الرب ايها الشمس و القمر سبحا و ارفعاه الى الدهور.   -62 
 باركي الرب يا نجوم السماء سبحي و ارفعيه الى الدهور.  -63 
 ار و االنداء سبحي و ارفعيه الى الدهور.باركي الرب يا جميع االمط  -64 
 باركي الرب يا جميع الرياح سبحي و ارفعيه الى الدهور.  -65 
 باركا الرب ايها النار و الحر سبحا و ارفعاه الى الدهور.  -66 
 باركا الرب ايها البرد و الحر سبحا و ارفعاه الى الدهور.  -67 
 و ارفعاه الى الدهور.  باركا الرب ايها الندى و الجليد سبحا  -68 
 باركا الرب ايها الجمد و البرد سبحا و ارفعاه الى الدهور.  -69 
 باركا الرب ايها الصقيع و الثلج سبحا و ارفعاه الى الدهور.  -70 
 باركا الرب ايها الليل و النهار سبحا و ارفعاه الى الدهور.  -71 
 الى الدهور.  باركا الرب ايها النور و الظلمة سبحا و ارفعاه  -72 
 باركي الرب ايتها البروق و السحب سبحي و ارفعيه الى الدهور.  -73 
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 لتبارك االرض الرب لتسبح و ترفعه الى الدهور. -74 
 باركي الرب ايتها الجبال و التالل سبحي و ارفعيه الى الدهور.  -75 
 باركي الرب يا جميع انبتة االرض سبحي و ارفعيه الى الدهور.  -76 
 باركي الرب ايتها الينابيع سبحي و ارفعيه الى الدهور.  -77 
 باركي الرب ايتها البحار و االنهار سبحي و ارفعيه الى الدهور.  -78 
باركي الرب ايتها الحيتان و جميع ما يتحرك في المياه سبحي و ارفعيه    -79 

 الى الدهور. 
 هور.باركي الرب يا جميع طيور السماء سبحي و ارفعيه الى الد  -80 
 باركي الرب يا جميع الوحوش و البهائم سبحي و ارفعيه الى الدهور.  -81 
 باركوا الرب يا بني البشر سبحوا و ارفعوه الى الدهور.  -82 
 باركوا الرب يا اسرائيل سبحوا و ارفعوه الى الدهور.  -83 
 باركوا الرب يا كهنة الرب سبحوا و ارفعوه الى الدهور.  -84 
 باركوا الرب يا عبيد الرب سبحوا و ارفعوه الى الدهور.  -85 
 باركوا الرب يا ارواح و نفوس الصديقين سبحوا و ارفعوه الى الدهور.  -86 
باركوا الرب ايها القديسون و المتواضعو القلوب سبحوا و ارفعوه الى   -87 

 ور.الده
باركوا الرب يا حننيا و عزريا و ميشائيل سبحوا و ارفعوه الى الدهور   -88 

النه انقذنا من الجحيم و خلصنا من يد الموت و نجانا من وسط اتون اللهيب  
 المضطرم و من وسط النار.

 اعترفوا للرب النه صالح الن الى االبد رحمته.  -89 
ــبحوا و اعترفوا الن الى االبد  باركوا يا جميع القانتين الرب اله اال   -90  لهة ســـ

 " رحمته.
 كهي اللوس ال الث 

 ( 97- 91:3)دا 

 97-91:3دا  "
حينئذ تحير نبوخذنصر الملك و قام مسرعا فاجاب و قال لمشيريه الم   -91

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   -92 
 ما بهم ضرر و منظر الرابع شبيه بابن االلهة. 
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ثم اقترب نبوخذنصر الى باب اتون النار المتقدة و اجاب فقال يا شدرخ    -93 
و ميشخ و عبد نغو يا عبيد هللا العلي اخرجوا و تعالوا فخرج شدرخ و ميشخ و  

 نغو من وسط النار. عبد
فاجتمعت المرازبة و الشحن و الوالة و مشيرو الملك و راوا هؤالء    -94 

الرجال الذين لم تكن للنار قوة على اجسامهم و شعرة من رؤوسهم لم تحترق  
 و سراويلهم لم تتغير و رائحة النار لم تات عليهم.

غو الذي فاجاب نبوخذنصر و قال تبارك اله شدرخ و ميشخ و عبد ن  -95 
ارسل مالكه و انقذ عبيده الذين اتكلوا عليه و غيروا كلمة الملك و اسلموا  

 اجسادهم لكيال يعبدوا او يسجدوا الله غير الههم. 
فمني قد صدر امر بان كل شعب و امة و لسان يتكلمون بالسوء على    -96 

ة  اله شدرخ و ميشخ و عبد نغو فانهم يصيرون اربا اربا و تجعل بيوتهم مزبل
 اذ ليس اله اخر يستطيع ان ينجي هكذا. 

 " حينئذ قدم الملك شدرخ و ميشخ و عبد نغو في والية بابل -97 
 (30-24:3كبحس  طلعة لمركت جا ت )دا 

 فذلن هللا في لتو  النار  المسء  في الجحء  لءخ ا من عءن 

 تسبحة العذراء مريم 
 (55-46:1)لو

 55 - 46:  1لو  "
 فقالت مريم تعظم نفسي الرب. -46 
 و تبتهج روحي باهلل مخلصي. -47 
 النه نظر الى اتضاع امته فهوذا منذ االن جميع االجيال تطوبني. -48 
 الن القدير صنع بي عظائم و اسمه قدوس. -49 
 و رحمته الى جيل االجيال للذين يتقونه. -50 
 بهم.صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلو  -51 
 انزل االعزاء عن الكراسي و رفع المتضعين. -52 
 اشبع الجياع خيرات و صرف االغنياء فارغين. -53 
 عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمة. -54 
 "  كما كلم اباءنا البراهيم و نسله الى االبد -55 

العخرا  رلت  ال  المسيييء  المزمي ل  يا  لديييعلن  =  تبتهج روحي باهلل مخلصــي
لل الخين  =  ورفع المتضــعينالديييءاطمن   = أنزل األعزاء عن الكراســي  كهي منل  

 طانوا في الجحء  
 79 - 68:  1لو  " صالة زكريا الكاهن 
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 مبارك الرب اله اسرائيل النه افتقد و صنع فداء لشعبه. -68  (79-68:1)لو
 و اقام لنا قرن خالص في بيت داود فتاه. -69 
 كما تكلم بفم انبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر. -70 
 خالص من اعدائنا و من ايدي جميع مبغضينا. -71 
 ليصنع رحمة مع ابائنا و يذكر عهده المقدس. -72 
 القسم الذي حلف البراهيم ابينا. -73 
 ذين من ايدي اعدائنا نعبده.ان يعطينا اننا بال خوف منق -74 
 بقداسة و بر قدامه جميع ايام حياتنا. -75 
ــبي نبي العلي ـتدعى الـنك تتـقدم اـمام وجـه الرب لتـعد  -76  و اـنت ايـها الصـــــــ

 طرقه.
 لتعطي شعبه معرفة الخالص بمغفرة خطاياهم. -77 
 باحشاء رحمة الهنا التي بها افتقدنا المشرق من العالء. -78 
لى الجالسين في الظلمة و ظالل الموت لكي يهدي اقدامنا في  ليضيء ع  -79 

 " طريق السالم
كعد كالدة يوحنا منلاحت عمنا ز ريا كسييييييييييل  هللا لءق كسييييييييييج  ملنن المولود لإ ع ى  

 الخال  الخل سما  كالمسء   هو نظر لءسوع كلءق لموحنا 

 صالة سمعان الكاهن 
 (32-29:2)لو

 32 - 29:  2لو " 
 االن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسالم. -29 
 الن عيني قد ابصرتا خالصك. -30 
 الذي اعددته قدام وجه جميع الشعوب. -31 
 " نور اعالن لالمم و مجدا لشعبك اسرائيل -32 

كعد ل  منلا  اللردكس صييييارت  ييييلوة نلق األلرار ل   ..  اآلن تطلق عبدك بســـالم
تار من سيييييجن هخا العال خ مذ رلكا الخال  الخل عم ن  تنط ي نلوسيييييل  لمخهجوا ملءن 
 المسء  كلا  كاب اللردكس 

 قصة سوسنة العفيفة 
 (13)دا 

 64 - 1:  13دا  "
 و كان في بابل رجل اسمه يوياقيم. -1 
 و كان متزوجا امراة اسمها سوسنة ابنة حلقيا جميلة جدا و متقية للرب. -2 
 و كان ابواها صديقين فادبا ابنتهما على حسب شريعة موسى. -3 
و كان يواقيم غنيا جدا و كانت له حديقة تلي داره و كان اليهود يجتمعون    -4 

 اليه النه كان اوجههم جميعا.
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و كان قد اقيم ـشيخان من الـشعب للقضـاء في تلك الـسنة و هما من الذين   -5 
ــدر   ــبون مدبري  قال الرب فيهم ان االثم قد صــ ــاة يحســ ــيوخ قضــ من بابل من شــ

 الشعب.
 و كانا يترددان الى دار يوياقيم فياتيهما كل ذي دعوى. -6 
و كانت ســــوســــنة متى انصــــرف الشــــعب عند الظهر تدخل و تتمشــــى في    -7 

 حديقة رجلها.
 فكان الشيخان يريانها كل يوم تدخل و تتمشى فكلفا بهواها. -8 
اد و صــــرفا اعينهما لئال ينظرا الى الســــماء و اســــلما عقولهما الى الفســــ  -9 

 فيذكرا االحكام العادلة.
 و كانا كالهما مشغوفين بها و لم يكاشف احدهما االخر بوجده. -10 
 حياء من كشف هواهما و رغبة في مضاجعتها. -11 
 و كانا كل يوم يجدان في الترقب لكي ينظراها. -12 
بيوتنا فانها ســـاعة الغذاء فخرجا و ان احدهما قال لالخر لنتصـــرف الى   -13 

 و تفارقا.
ثم انقلبا و رجعا الى الموضـــع فســـال بعضـــهما بعضـــا عن ســـبب رجوعه    -14 

 فاعترفا بهواهما و حينئذ اتفقا معا على وقت يمكنهما فيه ان يخلوا بها.
و ـكان في بعض االـيام بينـما هـما مترقـبان اليوم الموافق انـها دخـلت مـثل    -15 

ــل في الـحديـقة الـنه ـكان  امس فـما قـبل و معـها ـجاريـتان فقط و ارادت ان تغتســـــــ
 حر.

 و لم يكن هناك احد اال الشيخان و هما مختبئان يترقبانها. -16 
 فقالت للجاريتين ائتياني بدهن و غسول و اغلقا ابواب الحديقة الغتسل.   -17 
لتاتيا  ففعلتا كما امرتهما اغلقتا ابواب الحديقة و خرجتا من ابواب الســــر  -18 

 بما امرتا به و لم تعلما ان الشيخين مختبئان هناك.
 فلما خرجت الجاريتان قام الشيخان و هجما عليها و قاال. -19 
هـا ان ابواب الحـديـقة مغلـقة و ال يراـنا احـد و نحن كلـفان بهواك فوافقيـنا   -20 

 و كوني معنا.
 يتين عنك.و اال فنشهد عليك انه كان معك شاب و لذلك صرفت الجار  -21 
فتنهدت سـوسـنة و قالت لقد ضـاق بي االمر من كل جهة فاني ان فعلت    -22 

 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. -23 
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 و صرخت سوسنة بصوت عظيم فصرخ الشيخان عليها. -24 
 و اسرع احدهما و فتح ابواب الحديقة. -25 
فلما ـسمع اهل البيت الصـراخ في الحديقة وثبوا اليها من باب الـسر ليروا   -26 

 ما وقع لها.
الشيخان بكالمهما خجل العبيد جدا النه لم يقل قط هذا القول   و لما تكلم  -27 

 على سوسنة.
و في الغد لما اجتمع الشــعب الى رجلها يوياقيم اتى الشــيخان مضــمرين    -28 

 نية اثيمة على سوسنة ليهلكاها.
و قاال امام الشـعب ارسـلوا الى سـوسـنة بنة حلقيا التي هي امراة يوياقيم    -29 

 فارسلوا.
 فاتت هي و والداها و بنوها و جميع ذوي قرابتها. -30 
 و كانت سوسنة ترفة جدا و جميلة المنظر. -31 
ــبـعا من   -32  ـفامر ـهذان الـفاجران ان يكشـــــــــف وجهـها و ـكاـنت مبرقـعة ليشـــــــ

 جمالها.
 و كان اهلها و جميع الذين يعرفونها يبكون. -33 
 على راسها.فقام الشيخان في وسط الشعب و وضعا ايديهما  -34 
 فرفعت طرفها الى السماء و هي باكية الن قلبها كان متوكال على الرب. -35 
ــى في الحديقة وحدنا فاذا بهذه قد دخلت و    -36  ــيخان اننا كنا نتمشـ فقال الشـ

 معها جاريتان و اغلقت ابواب الحديقة ثم صرفت الجاريتين.
 فاتاها شاب كان مختبئا و وقع عليها. -37 
ــرعنــا اليهمــا و  و كنــا    -38  نحن في زاويـة من الحــديقــة فلمــا راينــا االثم اســـــــ

 رايناهما متعانقين.
 اما ذاك فلم نستطيع ان نمسكه النه كان اقوى منا ففتح االبواب و فر. -39 
و اما هذه فقبضــنا عليها و ســالناها من الشــاب فابت ان تخبرنا هذا ما    -40 

 نشهد به.
و قاضــيان في الشــعب و حكموا عليها  فصــدقهما المجمع النهما شــيخان  -41 

 بالموت.
فصرخت سوسنة بصوت عظيم و قالت ايها االله االزلي البصير بالخفايا   -42 

 العالم بكل شيء قبل ان يكون.
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انك تعلم انهما شــهدا علي بالزور و ها انا اموت و لم اصــنع شــيئا مما    -43 
 افترى علي هذان.

 فاستجاب الرب لصوتها. -44 
ذ كانت تســــاق الى الموت نبه هللا روحا مقدســــا لشــــاب حدث اســــمه  و ا  -45 

 دانيال.
 فصرخ بصوت عظيم انا بريء من دم هذه. -46 
 فالتفت اليه الشعب كله و قالوا ما هذا الكالم الذي قلته. -47 
فوقف في وســطهم و قال اهكذا انتم اغبياء يا بني اســرائيل حتى تقضــوا    -48 

 تفحصوا و تتحققوا االمر.على بنت اسرائيل بغير ان 
 ارجعوا الى القضاء فان هذين انما شهدا عليها بالزور. -49 
فاسـرع الشـعب كله و رجع فقال له الشـيخان هلم اجلس بيننا و افدنا فقد    -50 

 اتاك هللا مزية الشيوخ.
 فقال لهم دانيال فرقوهما بعضهما عن بعض فاحكم فيهما. -51 
خر دعـا احـدهـما و ـقال ـله ـيا ايـها المتعتق االـيام فلـما فرـقا الواـحد عن اال -52 

 الشريرة لقد اتت عليك خطاياك التي ارتكبت من قبل.
بقضــــائك اقضــــية ظلم و حكمك على االبرياء و اطالقكك للمجرمين و قد    -53 

 قال هللا البريء و الزكي ال تقتلهما.
ــجرة رايتهما يتحدثان  -54  فقال تحت    فاالن ان كنت قد رايتها فقل تحت اي شـــ

 الضروة.
فقال دانيال لقد صــــوبت كذبك على راســــك فمالك هللا قد امر من لدن هللا    -55 

 بان يشقك شطرين.
ــل كنـعان ال يهوذا ـقد فتـنك   -56  ثم نحـاه و امر ـباقـبال االخر فـقال ـله ـيا نســـــــ

 الجمال و اسلم الهوى قلبك الى الفساد.
هكذا كنتما تصـــنعان مع بنات اســـرائيل و كن يحدثنكما مخافة منكما اما   -57 

 بنت يهوذا فلم تحتمل فجوركما.
 فاالن قل لي تحت اية شجرة صادفتهما يتحدثان فقال تحت السنديانة. -58 
فقال له دانيال و انت ايضـا قد صـوبت كذبك على راسـك فمالك هللا واقف    -59 

 ن حتى يهلككما.و بيده سيف ليقطعك شطري
 فصرخ المجمع كله بصوت عظيم و باركوا هللا مخلص الذين يرجونه. -60 
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و قاموا على الشـيخين و قد اثبت دانيال من نطقهما انهما شـهدا بالزور   -61 
 و صنعوا بهما كما نويا ان يصنعا بالقريب.

 عمال بما في شريعة موسى فقتلوهما و خلص الدم الزكي في ذلك اليوم. -62 
ــبح حلقـيا و امراـته الجـل ابنتهـما مع يوـياقيم رجلـها و ذوي قرابتهم   -63  فســـــــ

 النه لم يوجد فيها شيء قبيح.
 "  و عظم دانيال عند الشعب من ذلك اليوم فما بعد -64 

دانءال رمز ل رب السيييييوع الخل تجسيييييد لءعطي الخال   ك ما ُحِ    ع ى الديييييءخمن  
الديييييييءطا  كرؤسيييييييا  ال لنة  كنجاة سيييييييوسييييييينة من الموت كاللالكخ هبخا ُحِ    ع ى  

كحسييد الدييءخمن  ا  رمزا  ل خال  العظء  الخل صيينعن الرب ل لدييريةخ مذ   صيينا  
 من الموت الخل د إ ل عال  كحسد مل ءقخ كنق نا ل حءاة األلدالة معن 
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 رجوع للفهرس  صالة باكر سبت النور

 

 -القراءات:
 

 رجوع للفهرس  من سبت النور  الساعة األولي )باكر(

 
 النبوات

 ( 13  - 2:  55اش )
 13 - 2:  55اش " 
ــتماعا و كلوا   -2  ــتمعوا لي اسـ ــبع اسـ ــة لغير خبز و تعبكم لغير شـ لماذا تزنون فضـ

 الطيب و لتتلذذ بالدسم انفسكم.
ــكم و اقطع لكم عهدا ابديا مراحم    -3  ــمعوا فتحيا انفسـ اميلوا اذانكم و هلموا الي اسـ

 داود الصادقة.
 هوذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا و موصيا للشعوب. -4 
هـا امـة ال تعرفهـا ـتدعوهـا و امـة لم تعرفـك تركض الـيك من اجـل الرب الهـك و    -5 

 قدوس اسرائيل النه قد مجدك.
 لرب ما دام يوجد ادعوه و هو قريب.اطلبوا ا -6 
ليترك الشـــــرير طريقه و رجل االثم افكاره و ليتب الى الرب فيرحمه و الى الهنا   -7 

 النه يكثر الغفران.
 الن افكاري ليست افكاركم و ال طرقكم طرقي يقول الرب. -8 
النه كما علت السماوات عن االرض هكذا علت طرقي عن طرقكم و افكاري عن   -9 
 كاركم.اف
ــماء و ال يرجعان الى هناك بل يرويان   -10  النه كما ينزل المطر و الثلج من الســــ

 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 سـررت    -11 

 به و تنجح فيما ارسلتها له.
تخرجون و بـسالم تحضـرون الجبال و االكام تـشيد امامكم ترنما و    النكم بفرح  -12 

 كل شجر الحقل تصفق بااليادي.
عوضـا عن الشـوك ينبت سـرو و عوضـا عن القريس يطلع اس و يكون للرب   -13 

 " اسما عالمة ابدية ال تنقطع
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عظة ألبينا األنبا  
 أثناسيوس الرسولي 

 أثناسيوس الرسولي: + عظة ألبينا األنبا " 
قد حا  كقت العمد ليلا األ وة األحلا  كهو كقانا الحاضييييييير هخا فافرحوا عءن  إ حمنخ   

ليلا اللرحو  كالرب  ما هو مباوب كهو اآل  الدييييييمر ملى  إ لحد لواسييييييطة من لرسيييييي ن  
لءبرز كن قاذال : الا يلوذا اصيييييني لعءادك كلكا نخكرك كقدم ل رب ثمرة لعمال   إ سييييينة 

رة حسييييي  ما لكصييييياك للا الربخ ف ما لنن كآالت اللالح الصيييييعد ثمرات السييييينة لنءة طاه
ف نصيعد ثمرة لعمالنا في  إ سينة ل رب  ما لكصيانا  ف ن مر ثمرا  مضياعلا  مذ نديرب من  
ينجوع الحءاة ل جوتنا في الرب   جوت األغصيييييييييييييا  في ال رمة  مذا  ف نسيييييييييييييي ملى قدام كال 

اصييييني عءن فصيييي  الرب ملل  أل  فصيييي  الرب  نخالف الخل قال احل  الدييييلر الجديد ل
لءق هو إلنسييييييييييييا  لإ ل رب كمعنى ذل  مننا نارك عنا األعمال القدالمة كناجدد كأعمال  
جديدة  هخا األمر الخل لما ل  ياأمإ عءن الملود صييييياركا لال عمد مي لنن قد قمإ تصيييييني  

لءسييييييت   اللصيييييي  ل رب ملل  عءعجر عن   يييييير المل  خ هخا كقد تحققنا ل  هخ  الوصييييييءة
لوصيييييييييءة كسيييييييييءطة لإ هي م ال عمإ  امإ مخاا كاهلل أل  العمإ كالقول ال تز خ كال 
تسيرقخ كال الديلد كالزكر مي كاقي الوصياالا هو لنا حصين منءي تحامي عءن النلق فاعاز  
كالسييييمرة المسيييياقءمة كهو مط مإ االناصييييار ل دعوة السييييماكية  ف نخا  موعظة للمنا القدالق 

 "األنلا لثناسموس … الخ
  

 البولس:
 ( 13-7:5كو1)

 13 -  7:  5كو 1" 
اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير الن   -7 

 فصحنا ايضا المسيح قد ذبح الجلنا. 
اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة و ال بخميرة الشر و الخبث بل بفطير االخالص و  -8 

 الحق.
 كتبت اليكم في الرسالة ان ال تخالطوا الزناة. -9 
و ليس مطلقا زناة هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبدة االوثان و   -10 

 اال فيلزمكم ان تخرجوا من العالم. 
بت اليكم ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن  و اما االن فكت   -11 

 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.   -12 
 "  اما الذين من خارج فاهلل يدينهم فاعزلوا الخبيث من بينكم -13 
 نصلن حزايني كنصلن ل حن اللرح( كهبخا المزاممر كاألناجمإ)

 لنساعد ل عمد )عمد القءامة( لارك الدر كنحءا كطلارة = تطهروا من الخمير العتيق
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 المزمور:  

(4:88،23:44،26 ) 
اســتيقظ يا رب   )جملة(.صــرت مثل إنســان ليس له معين. صــرت حرًا بين األموات    "

لماذا تنام. قم وال تقصــنا عنك إلي االنقضــاء. قم يا رب أعنا، وأنقذنا من أجل اســمك 
 "  القدوس الليلويا.

 هخا ل سا  المخ ا كهو في القجر= صرت مثل إنسان ليس له معين
 اللا  الجحء  كاللردكس مذ هو = صرت حرًا بين األموات

 هي صر ة اللدرية لاقوم مي المسء   قم يا رب لماذا تنام. قم وال تقصنا عنك وأنقذنا
 المزمور: 

(3,2:126 ) 
ــاننـا تهلياًل. حيتئـذ يقـال في األمم إن الرب قـد عظم "   حينئـذ امتأل فمنـا فرحـًا ولســــــــ

 " الصنيع معهم، عّظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين الليلويا.
اللرح ع ى لسييييا  من لدرك الخال  كالصيييي   =  حينئذ إمتأل فمنا فرحًا ولســـاننا تهليالً 

 ( لخل  نسمى هخا الموم سجت اللرح 10:5الخل ت  كموت المسء  )رك
  

 اإلنجيل: 
 ( 66-62:27)مت

 66 -  62:  27مت " 
و في الغد الذي بعد االستعداد اجتمع رؤساء الكهنة و الفريسيون الى   -62 

 بيالطس.
قائلين يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال و هو حي اني بعد ثالثة ايام   -63 

 اقوم. 
فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث لئال ياتي تالميذه ليال و يسرقوه و يقولوا   -64 

 ات فتكون الضاللة االخيرة اشر من االولى.للشعب انه قام من االمو 
 فقال لهم بيالطس عندكم حراس اذهبوا و اضبطوه كما تعلمون.   -65 
 " فمضوا و ضبطوا القبر بالحراس و ختموا الحجر -66 

عن ضييييييييييييل  القجر لواسييييييييييييطة الحراس  كل ن هإ  إ هخا الجمي قادر ل  المني القءامة   
المسيييء  في مقالإ ضيييعف قوة اآل رين كنلرح  ال نءسييية كضيييعت هخا اللصيييإ لناأمإ قوة 

 ( فنسلحن ع ى عظ  مجد  كنلاخر كن 19:1كأ  قوة هللا هخ  لحسالنا )لا
  

ص جوا مخ صنا ع ى  دلة الص م   كص جوا معن لصمنخ كاحد عن الممننخ كاآل ر  "  الطرح
الص م  فوق عن السار خ كالمسء  في الوس  الشلر الخطاالاخ ك ا  لمالطق  ااكة ع ي 

رلس مخ صناخ ك ا   إ من المر من هناك القرل ت   ال ااكةخ ل  السوع هخا م   الم وك 
فقال الملود المخاللمن ل والي ال ت ا  لنن م   الملودخ لإ لطا  ل  هخا قال لنا م   

الملودخ فقال لمالطق ل ملود المخاللمنخ ما  اجت قد  اجت ك مإ األمر   ا  
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ءة كالمونانءة لنن م   الملود  فصرل ال ا الءممن كصوت عال قاذال : كالعجرانءة كالركمان
لذ رني الا رب مذا جًت فى م  وت   فقال لن مخ صنا: من  الموم ت و  معي في  

م  وتي  كصارت و مة في المسبونة   لا ألجإ م   الخ ءقة المع ي ع ي الص م   
سف كنءقودالموس  صرل كصوت عظء  نحو للءن كس   الركح في يدالن  فجا  يو 

األر نمنخ كلحضرا معلما طملا  كصجرا  ككضعاهما ع ى جسد الوحمد  جا  يوسف 
الرامي كد إ ملي لمالطق كسألن قاذال : لعطني جسد ربي السوع ل ي لطلنن لادر ني  
رحمان  ف لنا مخ صنا ل لاذف  اا  نقي كللا كجلن كمنديإخ كسبلا طملا  ع ي رلسن  

ينةخ كقام من األموات في الموم ال الث ك  ا العال  من  ككضعا  في قجر  ارج المد 
 "  طاالاه   لخل  نمجد  كنصرل ملءن قاذ من ملارك الا ربنا السوع ألن  قمت ك  صانا 

 
 رجوع للفهرس  الساعة الثالثة من سبت النور

 )ضركرة حمإ الص م  حاى نخ ا(
 النبوات:

 ( 22- 15:13)إر
 22  - 15:  13ار " 
 اسمعوا و اصغوا ال تتعظموا الن الرب تكلم. -15 
اعطوا الرب الهكم مجدا قبل ان يجعل ظالما و قبلما تعثر ارجلكم على جبال  -16 

 العتمة فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت و يجعله ظالما دامسا.
و ان لم تسمعوا ذلك فان نفسي تبكي في اماكن مستترة من اجل الكبرياء و   -17 

 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.  -18 
 اغلقت مدن الجنوب و ليس من يفتح سبيت يهوذا كلها سبيت بالتمام.  -19 
ارفعوا اعينكم و انظروا المقبلين من الشمال اين القطيع الذي اعطي لك غنم  -20 

 مجدك.
على نفسك قواد للرياسة اما تاخذك  ماذا تقولين حين يعاقبك و قد علمتهم  -21 

 االوجاع كامراة ماخض. 
و ان قـلت في قلـبك لمـاذا اصــــــــــابتني هـذه الجـل عظمـة اثمـك هـتك ذيالك و    -22 

 "  انكشف عنفا عقباك
تعرا لنن كضيييييييييءقات   مرة ينلشي ل  نخ ا  فذذا لتت الضيييييييييءقات ع منا ل  نسيييييييييبت   

لل   وا إلهكم قبل أن يصــــير ظالممجدلال تخمر كنقجإ الاأدي خ لإ    تواضــــعوا و جلســــوا
ــمعوا وتأملوا وال تتعظموا ألن الرب قد والم غضييييييييييي  هللا  فاألل  راجي لخطاالانا    إســـــ

 .تكلم.. كيف أصابني هذا.. فهومن أجل كثرة ظلمك
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 المزمور: 

(10:16،11 ) 
الحياة. ألنك ال تترك نفسـي في الجحيم وال تدع قدوسـك يرى فسـادأ. قد عرفتني طر " 

 " تمألني فرحأ مع وجهك. هلليلويا.
ــي   المسيييييييييييييء  لن يلقى في الجحء  كنحن لن نلقي في  = الجحيم فىألنك ال تترك نفســــــ

كسيج  القءامة كالاعزيات = تمألني فرحاً حمإ الصي م  = قد عرفتني طرق الحياةاألل    
 كس  الضءقة 

  
 
 

 اإلنجيل: 
 ( 28-24:16)مت

 28 - 24:  16مت   "
ــه و يحمل    -24  حينئذ قال يســـــوع لتالميذه ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفســـ

 صليبه و يتبعني.
 فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها. -25 
ــه او ماذا يعطي    -26  ــر نفســــ ــان لو ربح العالم كله و خســــ النه ماذا ينتفع االنســــ

 االنسان فداء عن نفسه.
ــان ســـــوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ يجازي كل  ف  -27  ان ابن االنســـ

 واحد حسب عمله.
ــذوقون الموت حتى يروا ابن   -28  ــا قومــا ال ي ــام ههن الحق اقول لكم ان من القي

 " االنسان اتيا في ملكوته
 من أراد أن يتبعني .. يحمل صليبه ويتبعني.. من أهلك نفسه من أجلي يجدها

 
 رجوع للفهرس  ادسة من سبت النورالس الساعة 

 )حامإ الص م  كالماأل  لن لجر عظء  في السما   مجد سماكل ل إ من تأل  مي المسء ( 
 

 النبوات:
 ( 8:51-10:50)إش

 8:  51 -  10:  50اش  "
 50اش  

من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده من الذي يسلك في الظلمات و ال   -10 
 نور له فليتكل على اسم الرب و يستند الى الهه.

يا هؤالء جميعكم القادحين نارا المتنطقين بشرار اسلكوا بنور ناركم و بالشرار   -11 
 الذي اوقدتموه من يدي صار لكم هذا في الوجع تضطجعون.

 51اش  
اسمعوا لي ايها التابعون البر الطالبون الرب انظروا الى الصخر الذي منه  -1 

 قطعتم و الى نقرة الجب التي منها حفرتم. 
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انظروا الى ابراهيم ابيكم و الى سارة التي ولدتكم الني دعوته و هو واحد و   -2 
 باركته و اكثرته. 

كعدن و باديتها   فان الرب قد عزى صهيون عزى كل خربها و يجعل بريتها -3 
 كجنة الرب الفرح و االبتهاج يوجدان فيها الحمد و صوت الترنم. 

انصتوا الي يا شعبي و يا امتي اصغي الي الن شريعة من عندي تخرج و   -4 
 حقي اثبته نورا للشعوب. 

قريب بري قد برز خالصي و ذراعاي يقضيان للشعوب اياي ترجو الجزائر و   -5 
 تنتظر ذراعي.

ارفعوا الى السماوات عيونكم و انظروا الى االرض من تحت فان السماوات  -6 
كالدخان تضمحل و االرض كثوب تبلى و سكانها كالبعوض يموتون اما خالصي  

 فالى االبد يكون و بري ال ينقض.
عوا لي يا عارفي البر الشعب الذي شريعتي في قلبه ال تخافوا من تعيير  اسم -7 

 الناس و من شتائمهم ال ترتاعوا.
النه كالثوب ياكلهم العث و كالصــوف ياكلهم الســوس اما بري فالى االبد يكون    -8 

 "  و خالصي الى دور االدوار
أيها  السـالكون  من منكم يخشـى الرب فليسـمع لصـوت إبنه.من هو ماأل  ماذا العمإ؟ 

نور  أنظروا إلى النور  )ال تعزيييات لرضييييييييييييييءيية(   وال نور لهم  )آالم الحءيياة(    في الظلمـة
 القءامةخ كمجد السما خ فلخا ما الجع نا نحامإ األل  ل  لنا مجدا  في السما  

فاألل  هو  =  ســـــــــأجعل جميع قفارك كفردوس الربكالح  الاعزيات هي في كعود هللا   
وعلى كمن لين نأتي كالقوة؟  . كفردوس الربطءة كنصيييمر م مرين  ل انقءة فن ف عن الخ

ــي فيكون إلى األبد وعدلي ال يفنى. ال .  تتكل)المسييييء  هو ذراع هللا( ذراعي  أما خالصـ
 .تخشوا تعيير الناس.. ألنهم كالثوب يبلون في زمان

  
 المزمور:  

(1:130،7:142 ) 
اخرج من الحبس  )جملة(.من األعماق صـــرخت إليك يا رب يا رب اســـتمع صـــوتي  " 

 "  نفسي، لكي أشكر اسمك يا رب الليلويا
هخا ل سيييا  المخ ا كهو    من األعماق صــرخت إليك يا رب. إخرج من الحبس نفســي

في القجر  كب سيا   إ من  انوا في الجحء  يناظرك  المسيء  لءل  لسيره  فمنط قو  ملى 
 س  كب سا   إ من في ضءقة لك  طءة اللردك 
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 اإلنجيل: 
 ( 13-3:5)مت

 13 - 3:  5مت  "
 طوبى للمساكين بالروح الن لهم ملكوت السماوات. -3 
 طوبى للحزانى النهم يتعزون. -4 
 طوبى للودعاء النهم يرثون االرض. -5 
 طوبى للجياع و العطاش الى البر النهم يشبعون. -6 
 طوبى للرحماء النهم يرحمون. -7 
 طوبى لالنقياء القلب النهم يعاينون هللا. -8 
 طوبى لصانعي السالم النهم ابناء هللا يدعون. -9 
 طوبى للمطرودين من اجل البر الن لهم ملكوت السماوات. -10 
ــريرة من اجلي طوبى لكم اذا عيروكم و طرد  -11  وكم و قـالوا عليكم كـل كلمـة شـــــــ

 كاذبين.
ــمـاوات ـفانهم هـكذا طردوا االنبـياء    -12  افرحوا و تهللوا الن اجركم عظيم في الســـــــ

 الذين قبلكم.
ــلح بعد لشـــيء اال   -13  ــد الملح فبماذا يملح ال يصـ انتم ملح االرض و لكن ان فسـ

 " الن يطرح خارجا و يداس من الناس
ــاكين با ــمواتطوبى للمســـــ طوباكم إذا طردوكم وعيروكم  ..  لروح فإن لهم ملكوت الســـــ

إفرحوا وتهللوا فإن أجركم عظيم في  ..  وقالوا عنكم كل كلمة شــــــريرة من أجلي كاذبين
 .السموات

 

 رجوع للفهرس  ثم يقرأ سفر الرؤيا 

 
 كسلر الرؤيا عءن نظرة لما في السما  فلي هخا الموم منلا  اللردكس لمن  انوا في الجحء خ 

 
 رجوع للفهرس  التاسعة من سبت النورالساعة 

  
 )كعد قرا ة سلر الرؤيا كالاح مي في السماكيات نسمي هنا عن دينونة هللا  لر رار كاأللرار(

 النبوات:
 ( 20-15:45)إش

 20  - 15:  45اش   "
 حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص. -15 
 قد خزوا و خجلوا كلهم مضوا بالخجل جميعا الصانعون التماثيل.   -16 
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اما اسرائيل فيخلص بالرب خالصا ابديا ال تخزون و ال تخجلون الى دهور  -17 
 االبد.

النه هكذا قال الرب خالق السماوات هو هللا مصور االرض و صانعها هو    -18 
 قررها لم يخلقها باطال للسكن صورها انا الرب و ليس اخر.

لم اتكلم بالخفاء في مكان من االرض مظلم لم اقل لنسل يعقوب باطال   -19 
 اطلبوني انا الرب متكلم بالصدق مخبر باالستقامة. 

اجتمعوا و هلموا تقدموا معا ايها الناجون من االمم ال يعلم الحاملون خشــــــب    -20 
 "  صنمهم و المصلون الى اله ال يخلص

ــرائيل ــون بالخزي.. إســ يخلص من  )ال نءسيييييية(    يخزى ويعير جميع المعاندين له ويمشــ
 .قبل الرب خالصًا أبديًا. ال تخزون وال تخجلون إلى األبد

 مط جوني كحدل كال تسمركا كرا  آ ر = سوايأنا اله وليس آخر 
 34  - 31:  31ار  " ( 34- 31:31)إر

ها ايام تاتي يقول الرب و اقطع مع بيت اسرائيل و مع بيت يهوذا عهدا   -31 
 جديدا.

ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم الخرجهم من ارض  -32 
 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.
و ال يعلمون بعد كل واحد صــــاحبه و كل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب النهم    -34 

كبيرهم يقول الرب الني اصـــــفح عن اثمهم و ال كلهم ســـــيعرفونني من صـــــغيرهم الى  
 "  اذكر خطيتهم بعد

  
مرمءا  الديييييييييمر ل علد الجديد  فالعلد القدال  مجنى ع ى الخكاذ  الحموانءة لما العلد الجديد 

 فقد تأسق لدم المسء  ال ري   ك إ من يؤمن كالمسء  البو  لن علد جديد 
  

 المزمور:  
(10:41،5 ) 

ــرًا ، متى    )جملة(.وأنت يا رب ارحمني وأقمني فأجازيهم  " إن أعدائي تقاولوا علّي شــ
 "  يموت ويباد اسمه الليلويا.

وأنت يا رب إرحمني وأقمني  هخا ل سييييييييا  المسييييييييء  في القجرخ لءقوم كيجدل عم ن  دالا    
 كالمسء   دالا  عءن معال  عن الهوتن كس طانن  .فأجازيهم
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 اإلنجيل: 

 ( 30- 21:5)يو
 30 - 21:  5يو  "
 النه كما ان االب يقيم االموات و يحيي كذلك االبن ايضا يحيي من يشاء. -21 
 الن االب ال يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة لالبن. -22 
لكي يكرم الجميع االبن كـما يكرمون االب من ال يكرم االبن ال يكرم االب اـلذي   -23 

 ارسله.
الحق الحق اقول لكم ان من يســــمع كالمي و يؤمن بالذي ارســــلني فله حياة   -24 

 موت الى الحياة.ابدية و ال ياتي الى دينونة بل قد انتقل من ال
الحق الحق اقول لكم انه تاتي ســاعة و هي االن حين يســمع االموات صــوت    -25 

 ابن هللا و السامعون يحيون.
النه كما ان االب له حياة في ذاته كذلك اعطى االبن ايضــا ان تكون له حياة   -26 

 في ذاته.
 و اعطاه سلطانا ان يدين ايضا النه ابن االنسان. -27 
ــمع جميع اـلذين في القبور  ال ت  -28  ــاـعة فيـها يســـــــ تعجبوا من ـهذا ـفاـنه ـتاتي ســـــــ

 صوته.
ــيات الى   -29  ــالحات الى قيامة الحياة و الذين عملوا الســـ فيخرج الذين فعلوا الصـــ

 قيامة الدينونة.
انا ال اقدر ان افعل من نفسـي شـيئا كما اسـمع ادين و دينونتي عادلة الني ال    -30 

 "  اطلب مشيئتي بل مشيئة االب الذي ارسلني
ملى قءيامية الحءياة كدينونية    إنتـقل من الموت إلى الحـياة..نسييييييييييييييمي عن دينونية األلرار   

 كل  المسء  يدين كدينونان عادلة . إلى قيامة الدينونةاأل رار  
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 رجوع للفهرس  قداس سبت الفرح 

 
 البولس:

 ( 22- 1:15كو1)
 22  - 1:  15كو 1 "
 و اعرفكم ايها االخوة باالنجيل الذي بشرتكم به و قبلتموه و تقومون فيه.  -1 
و به ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كالم بشرتكم به اال اذا كنتم قد امنتم  -2 

 عبثا.
فانني سلمت اليكم في االول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل   -3 

 خطايانا حسب الكتب. 
 و انه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. و انه دفن -4 
 و انه ظهر لصفا ثم لالثني عشر.  -5 
و بعد ذلك ظهر دفعة واحدة الكثر من خمس مئة اخ اكثرهم باق الى االن و  -6 

 لكن بعضهم قد رقدوا.
 و بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين.  -7 
 و اخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا. -8 
الرسل انا الذي لست اهال الن ادعى رسوال الني اضطهدت كنيسة  الني اصغر -9 

 هللا.
و لكن بنعمة هللا انا ما انا و نعمته المعطاة لي لم تكن باطلة بل انا تعبت    -10 

 اكثر منهم جميعهم و لكن ال انا بل نعمة هللا التي معي.
 فسواء انا ام اولئك هكذا نكرز و هكذا امنتم.  -11 
كان المسيح يكرز به انه قام من االموات فكيف يقول قوم بينكم  و لكن ان   -12 

 ان ليس قيامة اموات. 
 فان لم تكن قيامة اموات فال يكون المسيح قد قام.  -13 
 و ان لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا و باطل ايضا ايمانكم.  -14 
نه اقام المسيح و نوجد نحن ايضا شهود زور هلل الننا شهدنا من جهة هللا ا  -15 

 و هو لم يقمه ان كان الموتى ال يقومون. 
 النه ان كان الموتى ال يقومون فال يكون المسيح قد قام.  -16 
 و ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم انتم بعد في خطاياكم.   -17 
 اذا الذين رقدوا في المسيح ايضا هلكوا. -18 
 اء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس.ان كان لنا في هذه الحياة فقط رج -19 
 و لكن االن قد قام المسيح من االموات و صار باكورة الراقدين.  -20 
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 فانه اذ الموت بانسان بانسان ايضا قيامة االموات.  -21 
 "  النه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع -22 

هخا حديث عن قءامة المسييييييييييء   فمي ل  المسييييييييييء  ل  الق  كعدخ ماّل ل  ال نءسيييييييييية تنظر  
 ل قءامة كبإ رجا  كفرح  هو عربو  قءامانا  لإ هو مات لءقوم كيقءمنا معن كعءن 

  
 الكاثوليكون:

 ( 9-1:1بط1)
 9 -  1:  1بط 1 "
بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتات بنتس و غالطية و   -1 

 كبدوكية و اسيا و بيثينية المختارين.
بمقتضى علم هللا االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع   -2 

 المسيح لتكثر لكم النعمة و السالم. 
ثيرة ولدنا ثانية لرجاء مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الك -3 

 حي بقيامة يسوع المسيح من االموات. 
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم.  -4 
انتم الذين بقوة هللا محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان   -5 

 االخير. 
 را بتجارب متنوعة.الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان يجب تحزنون يسي -6 
لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار   -7 

 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   -8 

 فتبتهجون بفرح ال ينطق به و مجيد. 
 "  ين غاية ايمانكم خالص النفوسنائل -9 

لنا رجا  في ممراث سيييييييييييماكل ال يج ى كال الضيييييييييييمحإ لمن يؤمن  كمن لن رجا  في هخا 
 الممراث ف ءحامإ اآل  كعد الاجارب  صوصا  لنلا تز ي مالماننا 
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 اإلبركسيس: 
 ( 21- 12:3)أع

 21 - 12:  3اع   "
الكم   -12  ــرائيليون مـا ـب ــعـب ايهـا الرجـال االســـــــ فلمـا راى بطرس ذـلك اجـاب الشـــــــ

 تتعجبون من هذا و لماذا تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. 
ان اله ابراهيم و اســحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يســوع الذي اســلمتموه   -13 

 حاكم باطالقه. انتم و انكرتموه امام وجه بيالطس و هو
 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. -14 
 و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه هللا من االموات و نحن شهود لذلك. -15 
و بااليمان باســمه شــدد اســمه هذا الذي تنظرونه و تعرفونه و االيمان الذي    -16 

 بواسطته اعطاه هذه الصحة امام جميعكم.
 و االن ايها االخوة انا اعلم انكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم ايضا. -17 
ــيح قد تممه  -18  ــبق و انبا به بافواه جميع انبيائه ان يتالم المسـ   و اما هللا فما سـ

 هكذا.
 فتوبوا و ارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب. -19 
 و يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. -20 
الذي ينبغي ان الســماء تقبله الى ازمنة رد كل شــيء التي تكلم عنها هللا بفم   -21 

 " جميع انبيائه القديسين منذ الدهر
يحة ل ملود كأنل  قا وا المسييييييييييييء  ل ن هللا لقامن   طاب كطرس الخل يوجن تلمة صيييييييييييير 

كينيادل ل زكم الاوبية لامحى  طياالياه  كياماعوا ل ميار القءيامية  فيالرب السييييييييييييييوع القياذ  من  
األموات هو  يييييييييافي الركح كالنلق كالجسيييييييييد  ك إ من ياوب سيييييييييءديييييييييفءن كياماي ل مار  

 القءامة 
  

 المزمور:  
(5:3 ,3 +7:72) 

اسـتيقظت ألن الرب نصـرني. فأنت يا رب. أنت هو ناصـري أنا اضـطجعت ونمت ثم " 
 " مجدي ورافع رأسي الليلويا.

 " قم يا هللا ودن األرض ألنك أنت ترث في جميع األمم الليلويا." 
 م ارة لإلنجمإ الخل ياحدث عن القءامة = أنا إضطجعت ونمت ثم إستيقظت

 وة ملرحة هو نجوة عن القءامةخ نج= أنت هو ناصري مجدي ورافع رأسي
 هو القوم لمجدل عم ن  دالا  كعد ل  لنلى عم ن الخالصي = قم يا هللا ودن األرض

السيييييييييييمد الرب ط   ل  البرز تالممخ  في جمءي األم  =  ألنك أنت ترث في جميع األمم
 )اإلنجمإ(
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 اإلنجيل: 
 ( 20- 1:28)مت

 20 - 1:  28مت  "
و بعد الســــــــبت عند فجر اول االســــــــبوع جاءت مريم المجدلية و مريم االخرى   -1 

 لتنظرا القبر.
ـــماء و ـجاء و دحرج   -2  و اذا زلزـلة عظيـمة حـدـثت الن مالك الرب نزل من الســـــــ

 الحجر عن الباب و جلس عليه.
 و كان منظره كالبرق و لباسه ابيض كالثلج. -3 
 كاموات.فمن خوفه ارتعد الحراس و صاروا  -4 
ـفاجـاب المالك و ـقال للمراتين ال تخـاـفا انتـما ـفاني اعلم انكـما تطلـبان يســـــــــوع   -5 

 المصلوب.
ليس هو ههنا النه قام كما قال هلم انظرا الموضــــع الذي كان الرب مضــــطجعا   -6 

 فيه.
و اذهبا ســريعا قوال لتالميذه انه قد قام من االموات ها هو يســبقكم الى الجليل   -7 

 ها انا قد قلت لكما. هناك ترونه
 فخرجتا سريعا من القبر بخوف و فرح عظيم راكضتين لتخبرا تالميذه. -8 
و فيما هما منطلقتان لتخبرا تالميذه اذا يسوع القاهما و قال سالم لكما فتقدمتا    -9 

 و امسكتا بقدميه و سجدتا له.
الجلـيل و هـناك  فـقال لهـما يســـــــــوع ال تـخاـفا اذهـبا قوال الخوتي ان ـيذهبوا الى    -10 

 يرونني.
و فيما هما ذاهبتان اذا قوم من الحراس جاءوا الى المدينة و اخبروا رؤســاء   -11 

 الكهنة بكل ما كان.
 فاجتمعوا مع الشيوخ و تشاوروا و اعطوا العسكر فضة كثيرة. -12 
 قائلين قولوا ان تالميذه اتوا ليال و سرقوه و نحن نيام. -13 
 د الوالي فنحن نستعطفه و نجعلكم مطمئنين.و اذا سمع ذلك عن -14 
فاخذوا الفضــــــــة و فعلوا كما علموهم فشــــــــاع هذا القول عند اليهود الى هذا   -15 

 اليوم.
 و اما االحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع. -16 
 و لما راوه سجدوا له و لكن بعضهم شكوا. -17 
 هم قائال دفع الي كل سلطان في السماء و على االرض.فتقدم يسوع و كلم -18 
 فاذهبوا و تلمذوا جميع االمم و عمدوهم باسم االب و االبن و الروح القدس. -19 
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ــيتكم ـبه و هـا اـنا معكم ـكل االـيام الى  -20  و علموهم ان يحفظوا جميع ـما اوصـــــــ
 "  انقضاء الدهر امين

 ي جمءي األم  عن قءامة السمد ك رسالن تالممخ  لءبرزكا ف

 
 رجوع للفهرس  الفصول التي تتلى في توزيع قداس يوم سبت الفرح 

 
 المزمور:  

(1:67 ) 
 " ليقم هللا وليتبدد جميع أعدائه وليهرب كل مبغضيه من أمام وجهه الليلويا.  "

كالنسيييييييييا  ال واتي ذهجن ملى القجر  هخا ل سيييييييييا  الاالممخ =  ليقم هللا وليتبدد جميع أعدائه
 كلسا  اللدرية المناظرة للخ  القءامة

  
 اإلنجيل: 

 (12-1:24)لو
 12 - 1:  24لو   "
ــبوع اول الفجر اتين الى القبر حامالت الحنوط الذي اعددنه و    -1  ثم في اول االســ

 معهن اناس.
 فوجدن الحجر مدحرجا عن القبر. -2 
 فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع. -3 
 و فيما هن محتارات في ذلك اذا رجالن وقفا بهن بثياب براقة. -4 
و اذ كن خائفات و منكســــــات وجوههن الى االرض قاال لهن لماذا تطلبن الحي   -5 

 بين االموات.
 هو بعد في الجليل.ليس هو ههنا لكنه قام اذكرن كيف كلمكن و  -6 
ــلب و في    -7  ــان في ايدي اناس خطاة و يصــ ــلم ابن االنســ قائال انه ينبغي ان يســ

 اليوم الثالث يقوم.
 فتذكرن كالمه. -8 
 و رجعن من القبر و اخبرن االحد عشر و جميع الباقين بهذا كله. -9 
و كـانـت مريم المجـدليـة و يونـا و مريم ام يعقوب و البـاقيـات معهن اللواتي    -10 

 قلن هذا للرسل.
 فتراءى كالمهن لهم كالهذيان و لم يصدقوهن. -11 
ــوعـة وحـدهـا    -12  فقـام بطرس و ركض الى القبر فـانحنى و نظر االكفـان موضـــــــ

 " فمضى متعجبا في نفسه مما كان
  فصإ عن القءامة الاي نارجاها
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 ث  تقال قطي مناخلة من المزاممرخ   لا نجواتخ تجدل النجوات كآالم الص م  كتنالي كلرح القءامة
مسيالزا  الناس كن  أما أنا فدودة.. عار للبشـر=  صيرال المخ ا كهو ع ى الصي م    إلهي إلهي لماذا تركتني=  
 ثقبوا يدّي ورجلّي.ه  الملود كالركما   أحاطت بي عجول كثيرة= 

 عن موتن في يديك أستودع روحي= الص م  نصرة  واآلن ها قد رفع رأسي على أعدائي= 
هخا عن مؤامرتل  لضيييل  القجر  بالســوء=   تشــاوروا علي  هخا عن دفنن كذهاكن ل جحء   جعلوني في جب ســفلي=  

، هل النائم ال يعود أن يقوم. أنا إضــــــــطجعت ونمت ثم إســــــــتيقظت ألن الرب كالمًا مخالفًا للناموس رتبوا علي  
 القءامة المناظرة ناصري= 

قءامان  أنت هو الرب إلهي أصعدتني من جب الشقاء ومن طين الحمأة. بالعشاء يحل البكاء وبالغداة السرور=  
 رحالا كذناصار المسء  كقءامان هخا ل سا  اللدرية كفحينئذ إمتأل فمنا فرحنًا ولساننا تهلياًل= كاطرا   

 
 
 


