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تحتفل الكنيسة بصلوات رفع بخور العشية آالمعتاد مع االلحان الخاصة بالشعانين بلحنها المعروف، و بعد    

 .افنوتى ناى نان یقال لحن الشعانين

   لحن الشعانينلحن الشعانينلحن الشعانين

ًا     رب و ایض م ال ي بإس ارك اآلت مب

 .مبارك اآلتي بإسم الرب

أوصنا البن داود و ایضاً أوصنا البن       

 .داود

و ایضاً أوصنا في  أوصنا في االعالي    

 .االعالي

ك   اً مل رائيل و ایض ك إس نا مل أوص

 .إسرائيل

 :فلنرتل قائلين

ا المجد هو          ا هلليلوی هلليلویا هلليلوی

 .إللهنا و أیضًا المجد هو إللهنا

و          افلوجي مينوس او ایر خومينوس ان اون

 . ماتي آيریو بالين ان اونو ماتي آيریو

 .فيداوصنا طو إیو دافيد بالين طو إیو دا

 

يس    الين ان ت تيس ب يس إبس نا ان ت اوص

 .إبستيس

يلي  الين فاس يلي طو اسرائيل ب اوصنا فاس

 .طو اسرائيل

 .تين أربصالين انجو ام موس

وتي    الليلویا الليلویا الليلویا بي أوؤ فا بين ن

 .بالين بي أوؤ فا بين نوتي بيه. بيه
 

   

 رفع بخور عشيةرفع بخور عشيةرفع بخور عشية

 . و الستاریصلون صلوات التاسعة و الغروب و النوم   

 ).١١٧مزمور " (یا جميع االمم"أى " نى اثنوس تيرو"و بعدها لحن    

و " بوقوا فى رؤوس الشهور بصوت البوق"ثم الهوس الرابع و االبصالية الواطس بلحن الفرح و مطلعها    

 .بعدها تذاآية السبت و الشارات بلحن الشعانين

 عشية أحد الشعانينعشية أحد الشعانينعشية أحد الشعانين
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 بعدها یقولون ذآصولوجيات و مدائح الشعانين و ما یرفع الكاهن البخور آالعادة و یصلى اوشية الراقدین و   

 .یناسب من الذآصولوجيات االخرى

 .ثم بالحقيقة نؤمن. . نعظمك یا ام النور : یقولون   

 .افنوتى ناى نان: یصلى الكاهن   

 .ثم لحن الشعانين السابق ثم الطرح. باللحن الكبير" آيریاليسون"یجاوبه الشعب    

 

   طرح الشعانينطرح الشعانينطرح الشعانين
ل لمدن   . ارفع صوتك بقوة و بشر اورشليم  . ل العالية یا مبشر صهيونصعد على الجبا ا و ق

وذا   ه     : یه ه قدام ه و عملت ه مع م آت و اجرت ه    ، هوذا ملكك ع غنم ذي یرعى قطي ل الراعي  ال و . مث

 .بذراعه العالية یجمع الحمالن

ن اهللا            ه سيأتي اب ك          ، قومي زیني أبوابك ألن ارة و السالم ینجي ذي بالطه ل  هوذ . و هو ال ا آ

 .اوصنا البن داود: یقبلون إليه بفرح و یصرخون قائلين ، بنيك 

امضيا  : و قال   ، و لما قرب من بيت فاجي عند جبل الزیتون أرسل یسوع اثنين من تالميذه               

ا  ، إلى هذه القریة التي أمامكما فتجدان أتانا و جحشا ابن أتان      اني بهم ا    . فحالهما و أتي ال لكم إن ق ف

ا      : ه  أحد شيئا فقوال ل     اج إليهم رب محت ه              . أن ال ا إلي ا بهم ذان و أتي ا جاء التلمي ان و     ، فلم دا االت وج

 : آي یكمل ما قاله الرب من قبل النبي ، الجحش مربوطين فحالهما و أتيا بهما إليه 

 . هوذا ملكك یأتيك راآبا على أتان و جحش ابن أتان: قولوا البنة صهيون 

 .لى الشاروبيم رآب على جحش ابن أتان آالتدبيرالجالس ع: فيا لعظم هذه األعجوبة 

ه         ! و لم یترك عنه السموات      ، هو جالس على األرض      و حاضر في     ، جالس في حضن أبي

أجنحتهم         ، و أوالد العبرانيين فرشوا ثيابهم قدامه       ! أورشليم   ا یسترون وجوههم ب . و الشاروبيم مع

ون  و ، و آانوا یمجدون اهللا باستحقاق بشفاه غير ساآنة   ل       : یقول رب في سلمون جب ارك مجد ال تب

ى       ، أوصنا البن داود    : و آان هؤالء یسبحون و یقولون       . قدسه ذي أت مبارك الرب یسوع المسيح ال

 .ليخلصنا

ى أورشليم       ذ     . لما قرب الرب یسوع من منحدر جبل الزیتون صاعدا إل ل جمع التالمي دأ آ ابت

أوصنا البن : صارخين قائلين ، ات التي رأوها  من أجل القو  ، یفرحون و یسبحون اهللا بصوت عظيم       

 . هذا هو ملك اسرائيل. أوصنا في األعالي. داود
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ى أورشليم                           د أن یسوع سيأتي إل ذي جاء للعي ر ال أخذوا  ، و في الغد لما سمع الجمع الكثي

ن داود    : سعفا بأیدیهم و خرجوا للقائه و هم یصرخون قائلين           ذي من     . اوصنا الب ر ال  و الجمع الكثي

لكها المخلص    ي سيس ق الت ي الطری ابهم ف وا ثي ه و فرش وا قدام رانيين خرج نهم . العب رون م و آخ

رح        ، قطعوا أغضانا من الشجر        ا بف انوا یسيرون       . و فرشوها في الطریق      ، و جاءوا به ذین آ و ال

 .اوصنا البن داود: أمامه و الذین خلفه آانوا یصرخون قائلين 

، ألنه قد جاء الملك بمجد و آرامة و بهاء عظيم راآبا على جحش              ، أفرحي یا ابنة صهيون     

 : و الجمع یمشي أمامه صارخين قائلين 

ك اسرائيل  . أوصنا في األعالي. مبارك اآلتي باسم الرب  . أوصنا البن داود   یزهر  . هذا هو مل

ة  ، ه روح اهللا و تصعد زهرة و تطلع من وسطه و تستقر علي    ، قضيب من أصل یسى      ، روح الحكم

 .و یمأله الروح من مخافة اهللا، روح العبادة ، روح الفهم و المشورة ، روح القوة 

ة   ة العظيم ذه األعجوب ا له اروبيم  : ی ى الش الس عل بحه ، الج يرافيم تس ون ، و الس و یغط

ه  ل الهوت ن أج وههم م دبير  ، وج ان آالت ى  جحش أت وم و رآب عل ل خال، تفضل الي ن أج . صنام

ائلين     ، و یمجدونك على األرض     ، یبارآونك في السموات     ن داود  : و یصرخون ق أوصنا  . اوصنا الب

   ...و لعظمته المجد دائما آمينو لعظمته المجد دائما آمينو لعظمته المجد دائما آمين   .مبارك اآلتي باسم رب القوات. هذا هو ملك اسرائيل. في األعالي

   

   ٢٧٢٧٢٧ ،  ،  ، ٢٦٢٦٢٦ :  :  : ١١٨١١٨١١٨المزمور المزمور المزمور 

وا الذبيحة             الرب هو اهللا    .مبارك االتي باسم الرب بارآناآم من بيت الرب        ا اوثق ار لن د ان  و ق

 ...الليلویاالليلویاالليلویا. بربط الى قرون المذبح

   ١١١١١١   ---   ١١١ :  :  : ١٢١٢١٢      نجيل من یوحنانجيل من یوحنانجيل من یوحنااإلاإلاإل

ه من                         ذي اقام ازر الميت ال ان لع  ثم قبل الفصح بستة ایام اتى یسوع الى بيت عنيا حيث آ

ه             . االموات ين مع ان احد المتكئ ازر فك ا لع ا تخدم و ام خذت  فا. فصنعوا له هناك عشاء و آانت مرث

امتال                       ه بشعرها ف مریم منا من طيب ناردین خالص آثير الثمن و دهنت قدمي یسوع و مسحت قدمي

. فقال واحد من تالميذه و هو یهوذا سمعان االسخریوطي المزمع ان یسلمه           . البيت من رائحة الطيب   

راء         ار و یعط للفق الي       . لماذا لم یبع هذا الطيب بثالث مئة دین ان یب ه آ يس الن ذا ل ال ه ل   ق الفقراء ب ب
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ه                   ا یلقى في ان یحمل م ده و آ ان الصندوق عن ان سارقا و آ وم      . النه آ ا لي ا انه ال یسوع اترآوه فق

ل حين               . تكفيني قد حفظته   ر      . الن الفقراء معكم في آل حين و اما انا فلست معكم في آ م جمع آثي فعل

ه من االموات      من اليهود انه هناك فجاءوا ليس الجل یسوع فقط بل لينظروا ایضا لعازر الذ              . ي اقام

ون               . فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر ایضا      ذهبون و یؤمن انوا بسببه ی الن آثيرین من اليهود آ

 ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا .بيسوع

 

 .یصلى الكاهن االواشى الصغار و التحاليل   

ا                     ون لحن الشعانين و الطرح الس دون الشموع و یرتل ة الشعانين و یقوق م   ثم یتجهون نحو ایقون ا ث بق ذآرهم

 . . ."افرحى و تهللى یا صهيون المدینة : "القانون الذى مطلعه

 .و تختتم الصالة بالبرآة ثم یصرف الكاهن الشعب   

 

   يليليللللتسبحة نصف التسبحة نصف التسبحة نصف ال

ل                     دأون فى تسبحة نصف اللي ا، یب ر    : بعد صالة نصف الليل بمزاميرها و اناجيلها و قطعه اللحن الكبي ا ب الليلوی

ة بابصالياتها، و     " سبحوا الرب تسبيحا جدیدا   : "ثم الهوس الكبير  الذى یقال فى شهر آيهك       ثم الهوسات األربع

 .التذاآية بابصاليتها الى اخر التسبحة

 .ثم یقول الكاهن تحليل نصف الليل   
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   :::أحد الشعانينأحد الشعانينأحد الشعانين
 . من نيسان حسب التقویم العبري١٠   

ى أورشليم بموآب                              رب یسوع إل دخول ال وم ب ذا الي يًا في ه شعانين معناها هوشعنا أو أوصنا ویحتفل آنس

 . ملوآي الذي سبق وتنبأ عنه أنبياء العهد القدیم

ى وج                           ل عل زل دلي ه أسرع وان ه ل ا وفى قول روره بأریح د م ا عن ام الفرصة   في باآر تقابل مع زآ وب اغتن

ـ ب ویخلص م  ــاء لكي یطل  ـا ج ـان إنم ــداء ألن ابن اإلنس   ــة الف ــالص وآان مقدمة لعملي   ــللخ ان ض   ـ ـ ن آ  اًالـ

 )١: ١٩لو  (
 

 

 

 

 

رابين   ، أوشية المرضي   تصلى مزامير باآر ثم یصلى الكاهن صالة الشكر،             م      ، أوشية الق ة ث تسبحة المالئك

 .لشعانين ثم قانون اإلیمانذآصولوجيات الشعانين ومدیحة ا

 . یصلي الكاهن وهو رافع صليب من سعف النخل وأغصان الزیتون ویقول افنوتي ناي نان   

ام     ، ویرد الشعب ثالث مرات آيریاليسون باللحن الكبير          ون أم م یقف ویطوف الشمامسة الهيكل ثالث مرات ث

 .بابه

ا                ع البخور أم ون الكنيسة ویرف ل  ویبدأون دورة الشعانين فيطوف رأ          ، م الهيك ل وتق ال أوشية اإلنجي حيث تق

 .الفصول الخاصة بالدورة وعددها إثنا عشر فصًال
 

   :::مرد الشعانينمرد الشعانينمرد الشعانين   •••
ك       ك      خلصنا في األعالي هذا هو مل ك      خلصنا في األعالي هذا هو مل خلصنا في األعالي هذا هو مل

رائيل رائيلاس رائيلاس رب   . . . اس م ال ي باس ارك اآلت رب   مب م ال ي باس ارك اآلت رب   مب م ال ي باس ارك اآلت مب

   ...القواتالقواتالقوات

ي    ي اتشوس ين ن نا خ ي   اوص ي اتشوس ين ن نا خ ي   اوص ي اتشوس ين ن نا خ ى   ڤڤڤ. . . اوص ورو إم ب ه أب ى   اي بي ورو إم ب ه أب ى   اي بي ورو إم ب ه أب اي بي

رائيل  رائيل اس رائيل اس ه   . . . اس اروءوت انجي ه   اف ازم اروءوت انجي ه   اف ازم اروءوت انجي و ڤڤڤاف ازم و ي ایثني و ي ایثني ين  . . . ي ایثني ين  خ ين  خ خ

   ...ام ابشویس انتيه ني جومام ابشویس انتيه ني جومام ابشویس انتيه ني جومافران افران افران 

دورة باآر أحد الشعانيندورة باآر أحد الشعانيندورة باآر أحد الشعانين
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   أمام الهيكل الكبيرأمام الهيكل الكبيرأمام الهيكل الكبير) ) ) ١١١(((

   ١١١: : : ١٣٨١٣٨١٣٨ ،  ،  ، ٤٤٤ :  :  : ١١١٠٤٠٤٠٤المزمور المزمور المزمور 
ة           ارا ملتهب ه ن ا و خدام ك              . الصانع مالئكته ریاح دام هيكل ك، و أسجد ق ل ل ة أرت ام المالئك أم

 .الليلویاالليلویاالليلویا   .المقدس

   ٥٥٥١١١   ---   ٤٤٤٣٣٣ :  :  : ١١١      نجيل من یوحنانجيل من یوحنانجيل من یوحنااإلاإلاإل
ال             بس فق ل فوجد فيل ى الجلي ه اتبعني  في الغد اراد یسوع ان یخرج ال ان فيلبس من    .  ل و آ

دراوس و بطرس  ة ان ت صيدا من مدین ـه  . بي ـب عن ذي آت دنا ال ه وج ال ل ل و ق د نثنائي بس وج فيل

ذي من الناصرة        ل امن الناصرة      . موسى في الناموس و االنبياء یسوع ابن یوسف ال ه نثنائي ال ل فق

ال و انظر      ه      و راى یسوع نث . یمكن ان یكون شيء صالح قال له فيلبس تع ال عن ه فق بال الي ل مق نائي

ل ان دعاك               . هوذا اسرائيلي حقا ال غش فيه      ه قب ال ل قال له نثنائيل من این تعرفني اجاب یسوع و ق

اجاب . اجاب نثنائيل و قال له یا معلم انت ابن اهللا انت ملك اسرائيل            . فيلبس و انت تحت التينة رایتك     

ذا      یسوع و قال له هل امنت الني قلت لك اني رایتك تح   رى اعظم من ه ة سوف ت ه   . ت التين ال ل و ق

ن  ى اب ون عل ة اهللا یصعدون و ینزل رون السماء مفتوحة و مالئك م من االن ت ول لك الحق الحق اق

 ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا. االنسان
 

   :::یرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربع   

، ، ، األربعة حيوانات غير المتجسدین     األربعة حيوانات غير المتجسدین     األربعة حيوانات غير المتجسدین     

ة اهللا املين مرآب ة اهللالح املين مرآب ة اهللالح املين مرآب ه . . . الح د و وج ه أس ه وج د و وج ه أس ه وج د و وج ه أس وج

   ... إنسان و وجه نسر إنسان و وجه نسر إنسان و وجه نسرو وجه و وجه و وجه ، ، ، ثور ثور ثور 

و إن زوؤون إن آسوماتوس    و إن زوؤون إن آسوماتوس   بي افت و إن زوؤون إن آسوماتوس   بي افت ا   . . . بي افت اي خ ا   ایت ف اي خ ا   ایت ف اي خ ایت ف

يم اوهو ام          . . . نوتينوتينوتيڤڤڤبي هارما انتيه ا   بي هارما انتيه ا   بي هارما انتيه ا    يم اوهو ام          أوهو أم موئي ن يم اوهو ام          أوهو أم موئي ن أوهو أم موئي ن

   ...أوهو ان رومي أوهو ان آیتوسأوهو ان رومي أوهو ان آیتوسأوهو ان رومي أوهو ان آیتوس. . . ماسيماسيماسي

   :::و بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانين   

ك    و مل ذا ه الي ه ي األع نا ف ك   خلص و مل ذا ه الي ه ي األع نا ف ك   خلص و مل ذا ه الي ه ي األع نا ف خلص

رائيل  رائيل اس رائيل اس رب . . . اس م ال ي باس ارك اآلت رب مب م ال ي باس ارك اآلت رب مب م ال ي باس ارك اآلت مب

   ...القواتالقواتالقوات

ي   ين ن نا خ ي  اوص ين ن نا خ ي  اوص ين ن نا خ ياوص ياتشوس ياتشوس ى  ڤڤڤ. . . اتشوس ورو إم ب ه أب ى  اي بي ورو إم ب ه أب ى  اي بي ورو إم ب ه أب اي بي

رائيل رائيلاس رائيلاس ه . . . اس اروءوت انجي ه اف ازم اروءوت انجي ه اف ازم اروءوت انجي وڤڤڤاف ازم وي ایثني وي ایثني ين . . . ي ایثني ين خ ين خ خ

   ...افران ام ابشویس انتيه ني جومافران ام ابشویس انتيه ني جومافران ام ابشویس انتيه ني جوم
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   أمام أیقونة السيدة العذراءأمام أیقونة السيدة العذراءأمام أیقونة السيدة العذراء) ) ) ٢٢٢(((

   ٧٧٧ ،  ،  ، ٥٥٥ ،  ،  ، ٣٣٣ :  :  : ٨٧٨٧٨٧المزمور المزمور المزمور 
كنى         د، ألن س ى األب ها إل ذى أسس ى ال و العل ة اهللا، ه ا مدین ك ی ت عن د قل دة ق ال مجي أعم

 .الليلویاالليلویاالليلویا   .الفرحين جميعهم فيك

   ٥٦٥٦٥٦   –––   ٣٩٣٩٣٩: : : ١١١اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا 
ا     . فقامت مریم في تلك االیام و ذهبت بسرعة الى الجبال الى مدینة یهوذا             و دخلت بيت زآری

ى اليصابات تالت  . و سلمت عل ا و ام ي بطنه ين ف ریم ارتكض الجن ا سمعت اليصابات سالم م فلم

ة      . اليصابات من الروح القدس    ة هي      وصرخت بصوت عظيم و قالت مبارآ انت في النساء و مبارآ

فهوذا حين صار صوت سالمك في اذني ارتكض           . فمن این لي هذا ان تاتي ام ربي الي        . ثمرة بطنك 

رب                . الجنين بابتهاج في بطني     ل ال ا من قب ل له ا قي تم م ریم تعظم    . فطوبى للتي امنت ان ی فقالت م

ه       . تبتهج روحي باهللا مخلصي   . نفسي الرب  ى اتضاع امت ه نظر ال ال     الن ع االجي ذ االن جمي وذا من فه

ه        . الن القدیر صنع بي عظائم و اسمه قدوس       . تطوبني ذین یتقون صنع  . و رحمته الى جيل االجيال لل

وبهم          ر قل ع المتضعين            . قوة بذراعه شتت المستكبرین بفك زل االعزاء عن الكراسي و رف اشبع  . ان

ة  عضد اسرائيل فتاه ليذآ   . الجياع خيرات و صرف االغنياء فارغين      راهيم        . ر رحم ا الب م اباءن ا آل آم

 ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا .فمكثت مریم عندها نحو ثالثة اشهر ثم رجعت الى بيتها. و نسله الى االبد
 

   :::یرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربع   

ع   تحقاق م ك باس نرفع

قائلين مبارآة  . اليصابات نسيبتك 

ي      ة ه اء و مبارآ ي النس ت ف أن

   .ثمرة بطنك

يم اليصابيت    . م ابشا  تين تشيسي اممو خين او إی      ن

ينجينيس  ي س ي    . ت ين ن و خ ماروءوت انث ى تيس ج

ومي اروءوت ا. هي ى   نچيه اف ازم ى ت اه انت اب اوت

   .نيچي

   ...بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينبعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينبعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو و و    
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   أمام أیقونة المالك غبریالأمام أیقونة المالك غبریالأمام أیقونة المالك غبریال) ) ) ٣٣٣(((

   ٨٨٨ ،  ،  ، ٧٧٧ :  :  : ٣٤٣٤٣٤المزمور المزمور المزمور 
يهم    ه و ینج ل خائفي ول آ رب ح الك ال كر م ب . یعس ا أطي روا م وا و انظ ربذوق وبى .  ال ط

 . الليلویا الليلویا الليلویا.لإلنسان المتكل عليه

   ٣٨٣٨٣٨   –––   ٢٦٢٦٢٦: : : ١١١اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا 
ل اسمها ناصرة                        ة من الجلي ى مدین ل المالك من اهللا ال . و في الشهر السادس ارسل جبرائي

ریم                    ذراء م ا المالك و       . الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه یوسف و اسم الع دخل اليه ف

ه و   . عم عليها الرب معك مبارآة انت في النساء قال سالم لك ایتها المن     فلما راته اضطربت من آالم

فقال لها المالك ال تخافي یا مریم النك قد وجدت نعمة عند اهللا           . فكرت ما عسى ان تكون هذه التحية        

ه                . و ها انت ستحبلين و تلدین ابنا و تسمينه یسوع           .  دعى و یعطي ن العلي ی ا و اب ذا یكون عظيم ه

ة             . له آرسي داود ابيه   الرب اال  ه نهای ریم    . و یملك على بيت یعقوب الى االبد و ال یكون لملك فقالت م

ك و         . للمالك آيف یكون هذا و انا لست اعرف رجال         روح القدس یحل علي فاجاب المالك و قال لها ال

ن اهللا              دعى اب ك ی وذا اليصابات نسيبت    .   قوة العلي تظللك فلذلك ایضا القدوس المولود من ك هي  و ه

النه ليس شيء غير    . ایضا حبلى بابن في شيخوختها و هذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا            

    .فقالت مریم هوذا انا امة الرب ليكن لي آقولك فمضى من عندها المالك. ممكن لدى اهللا

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا

 

   :::یرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربع   

ال   الك رآه داني ال الم . غبری

ى قدم   ا عل اطئ    واقف ى ش ه عل ي

 .النهر

وس   ي انجيل ل ب ا. غبریي روف اڤ آف ن نچيه ای

هيحين  . اتڤآف أوهي ایراتف هيجين نيف         . دانييل

 .یاروڤ وتو ام اسڤنين ا

   ...و بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانين   
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   أمام أیقونة المالك ميخائيلأمام أیقونة المالك ميخائيلأمام أیقونة المالك ميخائيل) ) ) ٤٤٤(((

   ٢١٢١٢١ ،  ،  ، ٢٠٢٠٢٠ :  :  : ١٠٣١٠٣١٠٣المزمور المزمور المزمور 
رب    . لين امره عند سماع صوت آالمه     بارآوا الرب یا مالئكته المقتدرین قوة الفاع       ارآوا ال ب

 . الليلویا الليلویا الليلویا.یا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته

   ٥٢٥٢٥٢   –––   ٤٤٤٤٤٤: : : ١٣١٣١٣اإلنجيل من متى اإلنجيل من متى اإلنجيل من متى 
اع            اه و من فرحه مضى و ب یشبه ملكوت السماوات آنزا مخفى في حقل وجده انسان فاخف

ا      . آل ما آان له و اشترى ذلك الحقل     انا ت ئ حسنة   ایضا یشبه ملكوت السماوات انس . جرا یطلب الل

تراها   ه و اش ان ل ا آ ل م اع آ ثمن مضى و ب رة ال دة آثي ؤة واح د لؤل ا وج وت . فلم به ملك ایضا یش

وع            ل ن ة من آ ى الشاطئ و      . السماوات شبكة مطروحة في البحر و جامع ا امتالت اصعدوها عل فلم

ا               ا خارج اء فطرحوه ا االردی ذا یكون     . جلسوا و جمعوا الجياد الى اوعية و ام الم      هك في انقضاء الع

اء و  . یخرج المالئكة و یفرزون االشرار من بين االبرار    و یطرحونهم في اتون النار هناك یكون البك

ل آاتب            . قال لهم یسوع افهمتم هذا آله فقالوا نعم یا سيد           . صریر االسنان    ك آ فقال لهم من اجل ذل

 ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا .ا و عتقاءمتعلم في ملكوت السماوات یشبه رجال رب بيت یخرج من آنزه جدد
 

   :::یرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربع   

مائيين  يس الس ل رئ . ميخائي

ة        هو األول في الطقوس المالئكي

 .یخدم أمام الرب، 

انسوف ات   . ميخائيل اب أرخون ان نا ني فيئووي      

ورب ون  . أوي ان ش يس ان انجيليك ي تاآس ين ن . خ

 .اف شمشي ام بي امثو ام ابشویس

   ...رتلون مرد الشعانينرتلون مرد الشعانينرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یو بعد آل ربع یو بعد آل ربع ی   

   أمام أیقونة مار مرقس اإلنجيلىأمام أیقونة مار مرقس اإلنجيلىأمام أیقونة مار مرقس اإلنجيلى) ) ) ٥٥٥(((

   ١٢١٢١٢ ،  ،  ، ١١١١١١ :  :  : ٦٨٦٨٦٨المزمور المزمور المزمور 
اء بيت الحبيب     . ملك القوات هو الحبيب . الرب یعطى آلمة للمبشرین بقوة عظيمة   و فى به

 . الليلویا الليلویا الليلویا.قسموا الغنائم
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   ١٢١٢١٢   –––   ١١١: : : ١٠١٠١٠اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا 
ة و  و بعد ذلك عين الرب سبعين اخرین ایضا و ارسلهم اثنين           اثنين امام وجهه الى آل مدین

اطلبوا من                   .  موضع حيث آان هو مزمعا ان یاتي       ون ف ة قليل ر و لكن الفعل م ان الحصاد آثي ال له فق

وا آيسا   . اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حمالن بين ذئاب. رب الحصاد ان یرسل فعلة الى حصاده   ال تحمل

وه فقولوا اوال سالم لهذا ـو اي بيت دخلتم.  طریقو ال مزودا و ال احذیة و ال تسلموا على احد في ال 

ه و اال فيرجع اليك                 .  البيت ن السالم یحل سالمكم علي اك اب ك البيت     .  مـفان آان هن وا في ذل و اقيم

ى بيت                   وا من بيت ال ه ال تنتقل دهم الن الفاعل مستحق اجرت ة   .  اآلين و شاربين مما عن ة مدین و ای

نكم                 .  دم لكم ـدخلتموها و قبلوآم فكلوا مما یق      رب م د اقت م ق وا له ا و قول و اشفوا المرضى الذین فيه

وا   . ملكوت اهللا  ى شوارعها و قول ذي    . و ایة مدینة دخلتموها و لم یقبلوآم فاخرجوا ال ار ال حتى الغب

نكم ملكوت اهللا                    رب م د اقت ه       . لصق بنا من مدینتكم ننفضه لكم و لكن اعلموا هذا انه ق م ان ول لك و اق

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.ي ذلك اليوم حالة اآثر احتماال مما لتلك المدینةیكون لسدوم ف
 

   :::یرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربع   

ول و   ارمرقس الرس م

الشاهد على اآلم اإلله    ، االنجيلي  

 .الوحيد

طولوس  و س ي اب ارآوس ب ف . م ي ای اووه ب

تيس ه. انجيلس ي امكاف ا ن رى خ ي مث ي . ب ي ب انت

 .مونوجنيس ان نوتي

   ...ع یرتلون مرد الشعانينع یرتلون مرد الشعانينع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربو بعد آل ربو بعد آل رب   

 

   أمام أیقونة سادتنا الرسلأمام أیقونة سادتنا الرسلأمام أیقونة سادتنا الرسل) ) ) ٦٦٦(((

   ٤٤٤ ،  ،  ، ٣٣٣ :  :  : ١٩١٩١٩المزمور المزمور المزمور 
ت          كونة بلغ ار المس ى أقط نطقهم، و إل رج م ل األرض خ ى آ واتهم، ف مع اص ذین ال تس ال

 . الليلویا الليلویا الليلویا.أقوالهم
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   ٨٨٨   –––   ١١١: : : ١٠١٠١٠اإلنجيل من متى اإلنجيل من متى اإلنجيل من متى 

رجوها و یشفوا  ثـم دعـا تالميـذه االثني عشـر و اعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى یخ            

ل ضعف ل مرض و آ ه  . آ ال ل ذي یق ذه االول سمعان ال ـي ه ي عشر رسوال فه ا اسماء االثن و ام

ـوه  ا اخ دي و یوحن ن زب وب ب وه یعق دراوس اخ ى . بطرس و ان ـا و مت ـاوس توم ـس و برثولم فيلب

داوس  ب ت اوس الملق ى و لب ن حلف وب ب ار یعق ذي . العش وذا االسخریوطي ال انوي و یه سمعان الق

ة                             . اسلمه ى مدین م ال تمضوا و ال ى طریق ام ائال ال ا عشر ارسلهم یسوع و اوصاهم ق هؤالء االثن

دخلوا امریين ال ت رائيل الضالة   . للس ت اس راف بي ى خ الحري ال وا ب ل اذهب ون . ب تم ذاهب ا ان و فيم

وا موتى اخرجوا        . اآرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات       اشفوا مرضى طهروا برصا اقيم

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.شياطين مجانا اخذتم مجانا اعطوا
 

   :::یرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربع   

يح  وع المس لكم یس ، ارس

وال  ر رس ا عش ا االثن ، أیه

و تصيروهم   ، لتبشروا في األمم    

 .مسيحيين

أو . ایسوس بي اخرستوس اف أو أورب ام موتين       

طولوس  و س ناف ان أب ت اس ي مي ي  . ب ين ه ى ت ایت

ي ایث  ين ن ش خ وسأوی و ان  . ن ين آیت رى ت ای

 .اخرستيانوس

   ...و بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانين   

 

   الشهيد مارجرجسالشهيد مارجرجسالشهيد مارجرجسأمام أیقونة أمام أیقونة أمام أیقونة ) ) ) ٧٧٧(((

   )))أو أى شهيد من الشهداءأو أى شهيد من الشهداءأو أى شهيد من الشهداء(((

   ١٢١٢١٢ ،  ،  ، ١١١١١١ :  :  : ٩٧٩٧٩٧المزمور المزمور المزمور 
بهم تقيمين بقل رح للمس دیقين، و ف رق للص ور اش الرب، و . ن دیقون ب ا الص وا أیه افرح

 . الليلویا الليلویا الليلویا.افتخروا بذآر قدسه
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   ١٩١٩١٩   –––   ١١١٢٢٢: : : ٢١٢١٢١   لوقالوقالوقا من  من  من اإلنجيلاإلنجيلاإلنجيل
ـون و       ـع و سج ى مجام ـم ال ردونكم و یسلمونك يكم و یط دیهم عل ون ای ه یلق ذا آل ل ه و قب

وا من      . فيؤول ذلك لكم شهادة. تساقون امام ملوك و والة الجل اسمي     وبكم ان ال تهتم فضعوا في قل

ا او یناقضوها    الني انا اعطيكم فما و حكمة ال یقدر جميع معاندیكم ان یق           . قبل لكي تحتجوا   و . اوموه

ـم               ون منك اء و االصدقاء و یقتل ون مبغضين   . سوف تسلمون من الوالدین و االخوة و االقرب و تكون

      .بصبرآم اقتنوا انفسكم. و لكن شعرة من رؤوسكم ال تهلك. من الجميع من اجل اسمي

 ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا
 

   :::یرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربع   

دیس   ا الق نين أآمله بع س س

افقون       جرجس ا من  و سبعون ملك

 .یحكمون عليه آل یوم، 

و ا   ي اف جوآ ف ان رومب ي نچيه ا. وليڤشاش ف

وس   واب جورجي ي ا  . ایثئ رى ب و ان شای أورو ان  ڤ

 .اف تي هاب ایروف امميني. آنوموس

   ...و بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانين   

 

   :::مرد ألى شهيدمرد ألى شهيدمرد ألى شهيدیرد المرتلون بهذا الیرد المرتلون بهذا الیرد المرتلون بهذا الأو أو أو    

هيد ا الش ك أیه الم ل . الس

ال جاعالس ل الش الم . م للبط الس

 . ) . ( .القدیس . للمجاهد

شيرى بي تشویج    ، شيرى ناك أو بي مارتيروس   

و    . ان جينيئوس  وس ـبي آجي   . وروسڤشيرى بي اثل

. ) . ( . 

   ...و بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانين   

   أمام أیقونة األنبا أنطونيوسأمام أیقونة األنبا أنطونيوسأمام أیقونة األنبا أنطونيوس) ) ) ٨٨٨(((

   )))أو أى قدیس من القدیسينأو أى قدیس من القدیسينأو أى قدیس من القدیسين(((

   ٣٦٣٦٣٦ ،  ،  ، ٣٥٣٥٣٥ :  :  : ٦٨٦٨٦٨المزمور المزمور المزمور 
الصدیقون یفرحون و     . اله إسرائيل هو یعطى قوة و عزة لشعبه       . ب هو اهللا فى قدیسيه    عجي

 . الليلویا الليلویا الليلویا.یتهللون أمام اهللا و یتنعمون بالسرور
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   ٢٨٢٨٢٨   –––   ٢٤٢٤٢٤: : : ١٦١٦١٦اإلنجيل من متى اإلنجيل من متى اإلنجيل من متى 
ـه و      ـل صليب ـه و یحم ر نفس ي فلينك اتي ورائ د ان ی ذه ان اراد اح وع لتالمي ال یس ذ ق حينئ

ي یجدها                 فان من اراد ان یخل     . یتبعني ك نفسه من اجل ا و من یهل ع    . ص نفسه یهلكه اذا ینتف ه م الن

داء عن نفسه                      اذا یعطي االنسان ف ن االنسان      . االنسان لو ربح العالم آله و خسر نفسه او م ان اب ف

ه                م ان من         . سوف یاتي في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ یجازي آل واحد حسب عمل ول لك الحق اق

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.ون الموت حتى یروا ابن االنسان اتيا في ملكوتهالقيام ههنا قوما ال یذوق
 

   :::یرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربع   

حلوا من قلوبكم أفكار الشر      

م  ،  ي تظل ة الت ون الخداع و الظن

 .العقل

ين هيت         ڤ ه ت ه       . ول ایڤول خين ني ان ني موك انتي

رى ام    . نيم ني ميڤئ إت شيب شوب     . تي آاآيا  إیت ای

 .بي نوس إن آاآي

   ...و بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانين   

   أمام الباب البحرىأمام الباب البحرىأمام الباب البحرى) ) ) ٩٩٩(((

   ١١١ :  :  : ٨٤٨٤٨٤المزمور المزمور المزمور 
رب       ار ال ى دی دخول ال ى لل ذوب نفس تاق و ت وات تش ه الق رب ال ا ال ه أیه اآنك محبوب    .مس

 .الليلویاالليلویاالليلویا

   ٣٠٣٠٣٠   –––   ٢٢٢٢٢٢: : : ١٣١٣١٣اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا 
ا سيد اق         . و اجتاز في مدن و قرى یعلم و یسافر نحو اورشليم           ه واحد ی ذین     فقال ل م ال ل ه لي

رین سيطلبون ان                        .یخلصون فقال لهم   م ان آثي ول لك اني اق اب الضيق ف دخلوا من الب  اجتهدوا ان ت

درون دخلوا و ال یق ا و   . ی ون خارج داتم تقف اب و ابت ق الب ام و اغل د ق ت ق ون رب البي دما یك ن بع م

حينئذ تبتدئون  . این انتم تقرعون الباب قائلين یا رب یا رب افتح لنا یجيب و یقول لكم ال اعرفكم من                 

تم تباعدوا            . تقولون اآلنا قدامك و شربنا و علمت في شوارعنا         ن ان فيقول اقول لكم ال اعرفكم من ای

م اعلي الظل ع ف ا جمي ي ی راهيم و اسحق و  . عن تم اب ى رای نان مت اء و صریر االس ون البك اك یك هن

ا    ون خارج تم مطروح وت اهللا و ان ي ملك اء ف ع االنبي وب و جمي ن  .یعق ارق و م ن المش اتون م  و ی
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ون          . المغارب و من الشمال و الجنوب و یتكئون في ملكوت اهللا           ين و اول ون اول و هوذا اخرون یكون

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.یكونون اخرین
 

   :::هذا الربعهذا الربعهذا الربعیرد المرتلون بیرد المرتلون بیرد المرتلون ب

اني        إذا أتيت في ظهروك الث

فال نسمع برعدة أنني    ، المخوف  

 .لست أعرفكم

ك م    ين تي ان إي خ نوتياك ش يا . اه اس ام باروس

امبين اثرین سوتيم خين أو استير        . ایتوي ان هوتي  

 .تي سو أون اموتين آنچيه . تير

   ...و بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانين   

 

   )))غسيل األرجلغسيل األرجلغسيل األرجل(((أمام اللقان أمام اللقان أمام اللقان ) ) ) ١٠١٠١٠(((

   ٣٣٣ :  :  : ٢٩٢٩٢٩المزمور المزمور المزمور 
 .لليلویالليلویالليلویاااا .صوت الرب بقوة. صوت الرب على المياه اله المجد ارعد الرب فوق المياه الكثيرة

   ١٧١٧١٧   –––   ١٣١٣١٣: : :    ٣٣٣   متىمتىمتىاإلنجيل من اإلنجيل من اإلنجيل من 
ه    ا      . حينئذ جاء یسوع من الجليل الى االردن الى یوحنا ليعتمد من ائال ان ه ق ا منع و لكن یوحن

اتي الي            ك و انت ت ا ان                     . محتاج ان اعتمد من ذا یليق بن ه هك ه اسمح االن الن ال ل فاجاب یسوع و ق

ه           فلما اعتمد یسوع صعد للو    . نكمل آل بر حينئذ سمح له      د انفتحت ل اء و اذا السماوات ق قت من الم

ذي  . فراى روح اهللا نازال مثل حمامة و اتيا عليه       و صوت من السماوات قائال هذا هو ابني الحبيب ال

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.به سررت
 

   :::یرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربع   

ة   ي األربع ا ف هد یوحن ش

ل  ي   ، االناجي دت مخلص ي عم إن

 .في مياه األردن

ر م رى ااڤ ای وأنسنچيه يث و ان   . ی ي افت ين ب خ

ون  ف انجلي وتير چ. ای ه آي أومس باس ي  . ی ين ن خ

 .موؤو إنتيه بي یورذانيس

   ...و بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانين   
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   أمام باب الكنيسة القبلىأمام باب الكنيسة القبلىأمام باب الكنيسة القبلى) ) ) ١١١١١١(((

   ٢٠٢٠٢٠ ،  ،  ، ١٩١٩١٩ :  :  : ١١٨١١٨١١٨المزمور المزمور المزمور 
 ...الليلویاالليلویاالليلویا. ون فيههذا الباب للرب الصدیقون یدخل. افتحوا لي ابواب البر ادخل فيها و احمد الرب

   ١١١١١١   –––   ١١١ :  :  : ٢١٢١٢١اإلنجيل من متى اإلنجيل من متى اإلنجيل من متى 
ذ ارسل یسوع         ون حينئ ل الزیت د جب اجي عن ى بيت ف وا من اورشليم و جاءوا ال ا قرب و لم

ذین ا      . تلمي ا معه ة و جحش ا مربوط دان اتان ت تج ا فللوق ي امامكم ة الت ى القری ا ال ا اذهب ائال لهم ق

ا فللوقت یرسلهما           و ان قال لكما احد شيئا ف       . فحالهما و اتياني بهما    اج اليهم رب محت وال ال ان  . ق فك

ان و             . هذا آله لكي یتم ما قيل بالنبي القائل        ى ات قولوا البنة صهيون هوذا ملكك یاتيك ودیعا راآبا عل

ان  ن ات وع  . جحش اب ا یس ا امرهم ال آم ذان و فع ذهب التلمي عا  . ف ان و الجحش و وض ا باالت و اتي

وا اغصانا                و الجم . عليهما ثيابهما فجلس عليهما    ابهم في الطریق و اخرون قطع ع االآثر فرشوا ثي

ائلين                  . من الشجر و فرشوها في الطریق        انوا یصرخون ق وا آ ذین تبع دموا و ال ذین تق و الجموع ال

رب اوصنا في االعالي              ة           . اوصنا البن داود مبارك االتي باسم ال ا دخل اورشليم ارتجت المدین و لم

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.ع هذا یسوع النبي الذي من ناصرة الجليلفقالت الجمو. آلها قائلة من هذا
 

   :::یرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربع   

اروبيم   وق الش الس ف الج

ده  ي مج ى آرس ى ، عل ل إل دخ

ليم ع   . أورش ذا التواض و ه ا ه م

 .العظيم

هيجين بي    . ایت هيمسي هيجين ني شيروبيم       ڤي 

وس ف أوأو . اثرون ه بي ون اى  . إنتي يه ایخ آف ش

 .و بيه باي نيشتي ان ثيڤيوأ. یروساليم

 

   ...و بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانين   

   أمام أیقونة القدیس یوحنا المعمدانأمام أیقونة القدیس یوحنا المعمدانأمام أیقونة القدیس یوحنا المعمدان) ) ) ١٢١٢١٢(((

   ٩٩٩ ،  ،  ، ٨٨٨ :  :  : ٥٢٥٢٥٢المزمور المزمور المزمور 
   ...الليلویاالليلویاالليلویا. و أنا مثل شجرة الزیتون المثمرة فى بيت اهللا، أتمسك باسمك فإنه صالح قدام أبرارك
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   ٣٥٣٥٣٥   –––   ٢٨٢٨٢٨ :  :  : ٧٧٧اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا 
ه ب       دان و لكن             الني اقول لكم ان ا المعم يس نبي اعظم من یوحن ودین من النساء ل ين المول

ه    م من وت اهللا اعظ ي ملك غر ف دین     . االص رروا اهللا معتم ارون ب معوا و العش عب اذ س ع الش و جمي

ا  ة یوحن ر       . بمعمودی هم غي ة انفس ن جه ورة اهللا م وا مش يون فرفض يون و الناموس ا الفریس و ام

یشبهون اوالدا جالسين في   . به اناس هذا الجيل و ماذا یشبهون ثم قال الرب فبمن اش    . معتمدین منه 

وا                 م تبك م فل ا      . السوق ینادون بعضهم بعضا و یقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لك ه جاء یوحن ألن

ه شيطان  ون ب ـرا فتقول زا و ال یشرب خم ل خب دان ال یاآ ل و یشرب . المعم ن االنسـان یاآ اء اب ج

ول       اة           فتقولون هوذا انسان اآ ر محب للعشارین و الخط ع         . و شریب خم ررت من جمي ة تب و الحكم

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.بنيها
 

   :::یرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربعیرد المرتلون بهذا الربع   

لم یقم في مواليد النساء من     

بهك ع . یش ي جمي يم ف ت عظ أن

 .یا یوحنا المعمدان، القدیسين 

ي   ين ن ه أو أون تونف خ ه . ن ميسيچيام بي إنتي

وك أو نيشتي خين       . اف اوني امموك  . ني هيومي  انث

 .یؤانس بي ریف تي أومس. ني اثؤواب تيرو

   ...و بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانينو بعد آل ربع یرتلون مرد الشعانين   

 

   ختام رفع بخور باآرختام رفع بخور باآرختام رفع بخور باآر

   ٣٣٣٣٣٣ ،  ،  ، ١٩١٩١٩ :  :  : ٦٨٦٨٦٨المزمور المزمور المزمور 
ه رب االل ارك ال ا. مب ا فيوم رب یوم ارك ال عبه . مب زة لش وة و ع و یعطى ق رائيل ه ه اس . ال

   ...الليلویاالليلویاالليلویا. مبارك هو اهللا

   ١٠١٠١٠   –––   ١١١ :  :  : ١٩١٩١٩اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا اإلنجيل من لوقا 
و طلب  . و اذا رجل اسمه زآا و هو رئيس للعشارین و آان غنيا           . ثم دخل و اجتاز في اریحا     

ة       ان قصير القام ه آ در من الجمع الن م یق رى یسوع من هو و ل ى  . ان ی دما و صعد ال رآض متق ف

راه و فلما جاء یسوع الى المكان نظر الى فوق ف       . جميزة لكي یراه النه آان مزمعا ان یمر من هناك         
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ا راى  . قال له یا زآا اسرع و انزل النه ینبغي ان امكث اليوم في بيتك فاسرع و نزل و قبله فرحا   فلم

د رجل خاطئ                ه دخل ليبيت عن ا رب                . الجميع ذلك تذمروا قائلين ان ا ی ا ان رب ه ال لل ا و ق فوقف زآ

ة اضعاف                 ه   . اعطي نصف اموالي للمساآين و ان آنت قد وشيت باحد ارد اربع ال ل وم     فق  یسوع الي

ا               . حصل خالص لهذا البيت اذ هو ایضا ابن ابراهيم         د جاء لكي یطلب و یخلص م الن ابن االنسان ق

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا. قد هلك
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      :::قراءات يوم األحدقراءات يوم األحدقراءات يوم األحد
ا ليكمل عمل الخالص      . دخل السيد له المجد الي أورشليم في صورة علنية ظاهرة، آملك مخلص    وظل فيه

ـ فكان يقضي الي   . . . بــذي يتم بالصلي  ــال ه في أورشلي     ـ ـ وم آل ـ م، وفي المس  ـ ـ اء يذهـ اك      ـ ا ليبيت هن ي بيت عني ب ال

 .)٣٧ : ٢١ لوقا(

   : : : موضوع يوم األحدموضوع يوم األحدموضوع يوم األحد
ـ وله أورشلي ـلص ودخ  ـمخفـداء ال     ـ م( م  ـ ـ ل( ،   ) ١٧ - ١ : ٢١ت  ـ ر  (،   ) ٤٨ - ٢٩ : ١٩و  ـ  – ١: ١١ م

  ).١٩ - ١٢ : ١٢يو ( ، )  ١١

 .إحترس… إحترس أن تضع قلبك في موائد مقلوبة من يد يسوع إحترس   

آان شراء آان خروف الفصح يؤتي به في اليوم العاشر من الهالل ويحفظ إلى الرابع عشر ثم يذبح ، وآما    

ة                     دأ آالمه العظيم خروف الفصح هو أول أجراء نحو ذبحه هكذا يعتبر دخول السيد المسيح إلى أورشليم مب

 .التي انتهت بموته علي الصليب

 
 

 .يحمل آبير الكهنة الحمل و يرتل الكهنة و لبشمامسة لحن الشعانين حتى يصلوا الى الهيكل   

 . . .تقرأ مزامير الساعتين الثالثة و السادسة    

 .و يقدم الحمل و تكمل الخدمة آالمعتاد، و يقرأ البولس و الكاثوليكون و اإلبرآسيس   

 

   ٢٢٢٨٨٨ ،  ،  ، ١١١١١١ :  :  : ٩٩٩          الى العبرانيين الى العبرانيين الى العبرانيينالبولسالبولسالبولس

ر                        دة فبالمسكن االعظم و االآمل غي رات العتي ة للخي و اما المسيح و هو قد جاء رئيس آهن

ة        دم تيوس    . المصنوع بيد اي الذي ليس من هذه الخليق يس ب رة       و ل دم نفسه دخل م ل ب و عجول ب

ى                    . واحدة الى االقداس فوجد فداء ابديا      ة مرشوش عل اد عجل ران و تيوس و رم ان دم ثي ه ان آ الن

دم نفسه هللا             . المنجسين يقدس الى طهارة الجسد     ي ق روح ازل ذي ب الحري يكون دم المسيح ال فكم ب

د لكي            و الج . بال عيب يطهر ضمائرآم من اعمال ميتة لتخدموا اهللا الحي          د جدي ل هذا هو وسيط عه

النه . يكون المدعوون اذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد االول ينالون وعد الميراث االبدي              

   د الشعانيند الشعانيند الشعانينـــقداس أحقداس أحقداس أح
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ا         . حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي      ة م ا البت وة له ى الموتى اذ ال ق ة عل الن الوصية ثابت

ا    ال دم             . دام الموصي حي م يكرس ب م االول ايضا ل ل         ـالن موسى بعدم    . فمن ث ع الشعب بك م جمي ا آل

اب                      ا و رش الكت ا و زوف اء و صوفا قرمزي وصية بحسب الناموس اخذ دم العجول و التيوس مع م

ة         . هـو دم العهد الذي اوصاآم اهللا ب      ـقائال هذا ه  .  ع الشعب ـنفسه و جمي   ع اني و المسكن ايضا و جمي

ب الناموس بالدم و بدون سفك دم ال تحصل     و آل شيء تقريبا يتطهر حس     . الخدمة رشها آذلك بالدم   

ذبائح                    . مغفرة ا فب ا السماويات عينه ذه و ام فكان يلزم ان امثلة االشياء التي في السماوات تطهر به

ا             . افضل من هذه   ى السماء عينه ل ال الن المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعة بيد اشباه الحقيقية ب

داس          ـيقو ال ل  . ليظهر االن امام وجه اهللا الجلنا      ى االق دم نفسه مرارا آثيرة آما يدخل رئيس الكهنة ال

د اظهر                  . آل سنة بدم اخر    ه االن ق الم و لكن ذ تاسيس الع رة من رارا آثي الم م فاذ ذاك آان يجب ان يت

و آما وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك          . مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه       

ة يح. الدينون ذا المس ة     هك ال خطي ة ب يظهر ثاني رين س ا آثي ل خطاي ي يحم رة لك دم م دما ق ا بع  ايض

   ...نعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آمين. للخالص للذين ينتظرونه
 

   ١١١١١١   –––   ١١١ :  :  : ٤٤٤      الكاثوليكون من بطرس األولىالكاثوليكون من بطرس األولىالكاثوليكون من بطرس األولى

الم في الجسد آف                      فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فان من ت

ل الرادة اهللا                 . عن الخطية  ان   . لكي ال يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس ب الن زم

الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و الشهوات و ادمان الخمر                 

ة ان المحرم ادة االوث ات و عب ر و المنادم تم ترآضو . و البط م لس تغربون انك ه يس ذي في ر ال ن االم

ى استعداد ان            . معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين       ذي هو عل الذين سوف يعطون حسابا لل

دانوا حسب الناس في بالجسد و                  . يدين االحياء و االموات    ذا بشر الموتى ايضا لكي ي فانه الجل ه

و لكن  . و انما نهاية آل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات          . لكن ليحيوا حسب اهللا بالروح    

آونوا مضيفين  . قبل آل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الن المحبة تستر آثرة من الخطايا             

ة ال دمدم وآالء   . بعضكم بعضا ب ا بعضكم بعضا آ دم به ة يخ ذ موهب ا اخ د بحسب م ل واح يكن آ ل

ه              . صالحين على نعمة اهللا المتنوعة     وة     ان آان يتكلم احد فكاقوال اهللا و ان آان يخدم احد فكان  من ق

دين                          د االب ى اب ه المجد و السلطان ال ذي ل يمنحها اهللا لكي يتمجد اهللا في آل شيء بيسوع المسيح ال

 ...ال تحبوا العالم و ال األشياء التى فى العالمال تحبوا العالم و ال األشياء التى فى العالمال تحبوا العالم و ال األشياء التى فى العالم. امين
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   ٣١٣١٣١   –––   ١١١١١١ :  :  : ٢٨٢٨٢٨ الرسل   الرسل   الرسل   آباءنا آباءنا آباءنااإلبرآسيس من أعمالاإلبرآسيس من أعمالاإلبرآسيس من أعمال

ة الجوز              د شتت في       و بعد ثالثة اشهر اقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعالم اء آانت ق

وم                . فنزلنا الى سراآوسا و مكثنا ثالثة ايام      . الجزيرة ـد ي ون و بع ى ريغي ا ال ثم من هناك درنا و اقبلن

ولي             ى بوطي اني ال وم الث ا في الي وب فجئن ح جن ـا ان      . واحد حدثت ري وا الين دنا اخوة فطلب حيث وج

ة    ى رومي ا ال ذا اتين ام و هك بعة اي دهم س ث عن اك لم . نمك ن هن وا  و م ا خرج وة بخبرن مع االخ ا س

ى  . الستقبالنا الى فورن ابيوس و الثالثة الحوانيت فلما راهم بولس شكر اهللا و تشجــع      و لما اتينا ال

رومية سلم قائد المئة االسرى الى رئيس المعسكر و اما بولس فاذن له ان يقيم وحده مع العسكري           

م              و بعد ثالثة ايام استدعى بولس ال      . الذي آان يحرسه   ال له وا ق ا اجتمع ذين آانوا وجوه اليهود فلم

ى                      ايها الرجال االخوة مع اني لم افعل شيئا ضد الشعب او عوائد االباء اسلمت مقيدا من اورشليم ال

و . الذين لما فحصوا آانوا يريدون ان يطلقوني النه لم تكن في علة واحدة للموت              . ايدي الرومانيين 

ي  لكن لما قاوم اليهود اضطررت ان ا       ى امت . رفع دعواي الى قيصر ليس آان لي شيئا الشتكي به عل

ذه السلسلة                  ه   . فلهذا السبب طلبتكم الراآم و اآلمكم الني مـن اجـل رجاء اسرائيل موثق به الوا ل فق

م عنك بشيء رديء          ا او تكل . نحن لم نقبل آتابات فيك من اليهودية و ال احد من االخوة جاء فاخبرن

ل         و لكننا نستحسن ان نسم     اوم في آ ه يق ذا المذهب ان ع منك ماذا ترى النه معلوم عندنا من جهة ه

ا                        . مكان م شاهدا بملكوت اهللا و مقنع زل فطفق يشرح له ى المن رون ال فعينوا له يوما فجاء اليه آثي

ى المساء               ل و         . اياهم من ناموس موسى و االنبياء بامر يسوع من الصباح ال ا قي اقتنع بعضهم بم ف

ـه   . ا بعضهم لم يؤمنـو  فانصرفـوا و هم غير متفقين بعضهـم مع بعض لما قال بولس آلمة واحدة ان

قائـال اذهـب الى هذا الشعـب و قل ستسمعون سمعا          . حسنا آلم الروح القـدس اباءنا باشعيـاء النبـي      

يال             . و ال تفهمـون و ستنظرون نظرا و ال تبصرون         اذانهم سمعوا ثق الن قلب هذا الشعب قد غلظ و ب

. عينهـم اغمضوها لئال يبصروا باعينهم و يسمعوا باذانهم و يفهموا بقلوبهم و يرجعوا فاشفيهم              و ا 

م سيسمعون  م و ه ى االم د ارسل ال دآم ان خالص اهللا ق ا عن ـن معلوم ذا مضى . فليك ـال ه ا ق و لم

نهم        ا بي رة فيم ة آثي املتين في بيت استاجره لنفسـه        . اليهود و لهم مباحث ولس سنتين آ ام ب  و و اق

ه  دخلون الي ذين ي ع ال ل جمي ـان يقب ل  . آ يح بك رب يسوع المس امر ال ا ب وت اهللا و معلم ارزا بملك آ

   ...لم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمينلم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمينلم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمين. مجاهرة بال مانع
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   مرد  اإلبرآسيسمرد  اإلبرآسيسمرد  اإلبرآسيس

ذا هو         خلصنا في األعالي ه

مبارك اآلتي باسم    . ملك اسرائيل 

 .الرب القوات

ي اتشوسياوصن ين ن ى ڤ. ا خ ورو إم ب ه أب اي بي

رائيل ه  . اس اروءوت انجي وڤاف ازم ين . ي ايثني خ

 .افران ام ابشويس انتيه ني جوم

   

   ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ ،  ،  ، ٣٣٣ :  :  : ٨٠٨٠٨٠المزمور المزمور المزمور 

ه    .  الشهر بالبوق ، في يوم عيدآم المشهور      بوقوا في رأس   وا إلل ا ، هلل ابتهجوا باهللا معينن

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .مزمارًا مطربا مع قيثارا.. يعقوب ، خذوا مزمارًا و دفا 

   ١١١٧٧٧   ---   ١١١ :  :  : ٢١٢١٢١      متىمتىمتىاإلنجيل من اإلنجيل من اإلنجيل من 

ذ ارسل يسوع                              ون حينئ ل الزيت د جب اجي عن ى بيت ف وا من اورشليم و جاءوا ال و لما قرب

ذين ائال. تلمي ا     ق ا معه ة و جحش ا مربوط دان اتان ت تج ا فللوق ي امامكم ة الت ى القري ا ال ا اذهب  لهم

ا فللوقت يرسلهما                  . فحالهما و اتياني بهما    اج اليهم رب محت وال ال ان  . و ان قال لكما احد شيئا فق فك

ان و قولوا البنة صهيون هوذا ملكك ياتيك وديعا راآبا على اتـ         . هذا آله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل       

ا يسـوع             . جحش ابن اتـان     ا امرهم ذان و فعال آم ـان و الجحش و وضعا         . فذهب التلمي ا باالت و اتي

وا اغصانا    . عليهما ثيابهما فجلس عليهما    و الجمع االآثر فرشوا ثيابهم في الطريـق و اخرون قطع

انوا يصر          . من الشجر و فرشوها في الطريق        وا آ ذين تبع دموا و ال ذين تق ائلين  و الجموع ال خون ق

رب اوصنا في االعالي              ة           . اوصنا البن داود مبارك االتي باسم ال ا دخل اورشليم ارتجت المدين و لم

ل      . فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل        . آلها قائلة من هذا    و دخل يسوع الى هيك

لصيارفة و آراسي باعة     اهللا و اخرج جميع الذين آانوا يبيعون و يشترون في الهيكل و قلب موائد ا              

و تقدم اليه عمي  . و قال لهم مكتوب بيتي بيت الصالة يدعى و انتم جعلتموه مغارة لصوص      . الحمام

فاهم  ل فش ي الهيك رج ف نع و االوالد  . و ع ي ص ب الت ة العجائ ة و الكتب اء الكهن ا راى رؤس فلم

ه اتسم     . يصرخون في الهيكل و يقولون اوصنا البن داود غضبوا           ال         و قالوا ل ـول هؤالء فق ا يق ع م

ات تسبيحا                    ال و الرضع هي واه االطف ط من اف راتم ق ا ق م ام رآهم و خرج خارج     . لهم يسوع نع م ت ث

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا. المدينة الى بيت عنيا و بات هناك
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   مرد اإلنجيل األولمرد اإلنجيل األولمرد اإلنجيل األول

ذا هو         خلصنا في األعالي ه

مبارك اآلتي باسم    . ملك اسرائيل 

 .الرب القوات

ي  ين ن ى ڤ. اتشوسياوصنا خ ورو إم ب ه أب اي بي

رائيل ه  . اس اروءوت انجي وڤاف ازم ين . ي ايثني خ

 .افران ام ابشويس انتيه ني جوم

 

   ١١١١١١   –––   ١١١ :  :  : ١١١١١١اإلنجيل من مرقس  اإلنجيل من مرقس  اإلنجيل من مرقس  
 

ين من                                ون ارسل اثن ل الزيت د جب ا عن اجي و بيت عني ى بيت ف وا من اورشليم ال و لما قرب

ذه ي امام  . تالمي ة الت ى القري ا ال ا اذهب ال لهم ا   و ق دان جحش ا تج الن اليه ا داخ ت و انتم ا فللوق كم

ه             ا ب وال              . مربوطا لم يجلس عليه احد من الناس فحاله و اتي ذا فق اذا تفعالن ه ا احد لم ال لكم و ان ق

ا         ى هن ى                . الرب محتاج اليه فللوقت يرسله ال ا عل اب خارج د الب ا عن دا الجحش مربوط فمضيا و وج

ام           . الطريق فحاله  وم من القي ا ق ال لهم اذا تفعالن تحالن الجحش         فق اك م ا اوصى        . هن م آم اال له فق

ه            . يسـوع فترآوهما    رون فرشوا     . فاتيـا بالجحش الى يسـوع و القيا عليه ثيابهما فجلس علي و آثي

وا اغصانا من الشجر و فرشوها في الطريق                    دموا و      . ثيابهم في الطريق و اخرون قطع ذين تق و ال

رب   الذين تبعوا آانوا يصرخون قائلين او  ة     . صنا مبارك االتي باسم ال ا داود االتي ة ابين ة مملك مبارآ

فدخل يسوع اورشليم و الهيكل و لما نظر حوله الى آل شيء اذ آان              . باسم الرب اوصنا في االعالي    

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا. الوقت قد امسى خرج الى بيت عنيا مع االثني عشر

   
 

   مرد اإلنجيل الثانىمرد اإلنجيل الثانىمرد اإلنجيل الثانى

 ــمبياروـــوق الشــس فــالجال

 مراآبا على جحش بمجد عظي

 م ـــي أورشليــر فــوم ظهـــالي

 و حوله طقوس ني انجيلوس
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   ٤٨٤٨٤٨   –––   ٢٩٢٩٢٩ :  :  : ١٩١٩١٩اإلنجيل من لوقا  اإلنجيل من لوقا  اإلنجيل من لوقا  

ين من                          ون ارسل اثن ل الزيت دعى جب ذي ي و اذ قرب من بيت فاجي و بيت عنيا عند الجبل ال

ه       قائال اذهبا الى القرية التي امامكما و حين تدخالنها ت . تالميذه م يجلس علي ا ل جدان جحشا مربوط

ه          ا ب اج          . احد من الناس قط فحاله و اتي رب محت ذا ان ال ه هك وال ل ه فق اذا تحالن و ان سالكما احد لم

ا          . اليه ال لهم ا ق دا آم اذا                 . فمضى المرسالن و وج ا اصحابه لم ال لهم ا يحالن الجحش ق ا هم و فيم

ا       و اتيا به الى . فقاال الرب محتاج اليه. تحالن الجحش  ى الجحش و ارآب ا عل ا ثيابهم يسوع و طرح

ل                 . و فيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق         . يسوع دا آ ون ابت ل الزيت د منحدر جب ا قرب عن و لم

روا     ي نظ وات الت ع الق ل جمي يم الج بحون اهللا بصوت عظ ون و يس ذ يفرح ور التالمي ائلين . جمه ق

رب سالم في السماء و مجد ف        ي باسم ال ك االت ارك المل ا بعض الفريسيين من   . ي االعالي مب و ام

ذك         ه ان سكت هؤالء فالحجارة           . الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تالمي م ان ول لك م اق ال له فاجاب و ق

ا              . تصرخ ة و بكى عليه ى المدين ى في            . و فيما هو يقترب نظر ال و علمت انت ايضا حت ك ل ائال ان ق

د اخفي عن عين                  ك يومك هذا ما هو لسالمك و لكن االن ق ه ستاتي اي     . ي ام و يحيط بك اعداؤك        ـفان

ك حجرا      . بمترسة و يحدقون بك و يحاصرونك من آل جهة  ك و ال يترآون في و يهدمونك و بنيك في

ادك   ان افتق ي زم م تعرف ك ل ر الن ى حج ون و   . عل انوا يبيع ذين آ رج ال دا يخ ل ابت ل الهيك ا دخ و لم

ل    . نتم جعلتموه مغارة لصوصقائال لهم مكتوب ان بيتي بيت الصالة و ا      . يشترون فيه  م آ ان يعل و آ

وه                  ون ان يهلك ا     . يوم في الهيكل و آان رؤساء الكهنة و الكتبة مع وجوه الشعب يطلب م يجدوا م و ل

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.يفعلون الن الشعب آله آان متعلقا به يسمع منه
 

   مرد اإلنجيل الثالثمرد اإلنجيل الثالثمرد اإلنجيل الثالث

 في الطريق فرشوا قمصان 

 انــون باأللحــ يصيحـمو ه

 و من الشجر قطعوا أغصان 

 دـري ان دافيـــــاوصنا ابشي
 

   ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ٦٥٦٥٦٥المزمور المزمور المزمور 

ا اهللا صالتى   . و لك توفى النذور فى أورشليم. لك ينبغى التسبيح يا اهللا فى صهيون       استمع ي

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .ألنه إليك يأتى آل البشر
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   ١١١٩٩٩   –––   ١١١٢٢٢ :  :  : ١٢١٢١٢اإلنجيل من يوحنا  اإلنجيل من يوحنا  اإلنجيل من يوحنا  

ذ   ر ال ع الكثي مع الجم د س ي الغ ليم   و ف ى اورش وع ات ال د ان يس ى العي اء ال ذوا . ي ج فاخ

ـل                      ك اسرائي رب مل ارك االتي باسم ال و . سعوف النخل و خرجوا للقائه و آانوا يصرخون اوصنا مب

وب         اتي جالسا                 . وجد يسوع جحشا فجلس عليه آما هو مكت ة صهيون هوذا ملكك ي ا ابن ال تخافي ي

ذه    و هذه االمور لم يفهمها تالمي     . على جحش اتان   ذآروا ان ه ذه اوال و لكن لما تمجد يسوع حينئذ ت

ر و              . آانت مكتوبة عنه و انهم صنعوا هذه له        ازر من القب ا لع ه دع ه يشهد ان و آان الجمع الذي مع

ة . اقامه من االموات   ال الفريسيون   . لهذا ايضا القاه الجمع النهم سمعوا انه آان قد صنع هذه االي فق

  ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.نفعون شيئا هوذا العالم قد ذهب وراءهبعضهم لبعض انظروا انكم ال ت

 

   مرد اإلنجيل الرابعمرد اإلنجيل الرابعمرد اإلنجيل الرابع

 والـوم تمت األقـــالي

 آما تنبأ زآريا و قال 

 الـــــــوة و األمثـــــــبــــن النــــم

 نبوة عن ايسوس بى اخرستوس
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   :::الجناز العامالجناز العامالجناز العام
ادة     ون للعب رغ المؤمن ا، وليتف ن خطايان وع ع رب يس وت ال ذآري م بوع اآلالم ل ة أس ت الكنيس خصص

 .والصلوات والتأمل في موت الرب

ومي           ي ي دين إال ف ن الراق د م ي أح ور عل ع البخ ازات أو رف ة الجن بوع اآلالم إقام ي أس ة ف ت الكنيس منع

ام       . موت عريسها ألجلها  الخميس والسبت؛ ألنها منشغلة آلية بذآري        لذلك رتبت الكنيسة صالة التجنيز الع

ذا األسبوع        الهم خالل ه وفي   . بعد نهاية قداس الشعانين، عن نفوس المؤمنين الذين يسمح اهللا بانتق إذا ت ف

ال    دون أن تق ور؛ وب ع بخ دون رف ز، ب ه فصول التجني رأ علي ي بحضور صلوات البصخة وتق دهم يكتف أح

 .أوشية الراقدين

نيسة تخصص هذا األسبوع للصالة والتسبيح والصوم وهى حزينة على خطاياها مشترآة في آالم السيد           الك 

المسيح الذي سفك دمه من أجلها، لذلك ال ترفع بخور من بعد صالة التجنيز في نهاية قداس أحد الشعانين     

د أحدهم    حتى يوم األربعاء من البصخة المقدسة ولهذا السبب أيضا تقيم الجناز العام للش    عب خشية أن يرق

  .في هذه المدة

   ...ابتداء من تلك الساعة تبدأ ألحان أسبوع اآلالمابتداء من تلك الساعة تبدأ ألحان أسبوع اآلالمابتداء من تلك الساعة تبدأ ألحان أسبوع اآلالم   

ه       " تألم سيدنا له المجد خارج أسوار أورشليم     اب، فلنخرج إلي ألم خارج الب لكي يقدس الشعب بدم نفسه ت

اره    املين ع ة ح ارج المحل ب ". ( خ وم األ   ) ١٣، ١٢ : ١٣ع ن ي داء م لوات ابت ام الص ذلك تق ي  ل د ف ح

ان للقبطي والعربي مكسوتان بستر أسود                    ل    . الخورس الثاني من الكنيسة حيث توضع المنجليت ا الهيك أم

ذه      فتقفل أبوابه، وتعلق عليها الستائر السوداء التي تكتسي بها الكنيسة آلها لتشارك ربها في آالمه ألن ه

 .اآلالم هي ثمرة خطاياها وآثامها

 

 
 

 . بلحن الشعانين١٥٠يقال المزمور يكمل القداس الى آخره، و  

 .يوزع الكاهن األسرار المقدسه و يحتفل بالعيدآما يجب ثم يقفل باب الهيكل 

ل                    اد، ب اء آالمعت بعد انتهاء قداس الشعانين و التناول من األسرار المقدسة و ال يعطى الكاهن التسريح يلبم

 .يبدأون بقراءة النبوات
 
 

   صالة التجنيز العامصالة التجنيز العامصالة التجنيز العام
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   ١٤١٤١٤   –––   ١١١ :  :  : ٣٧٣٧٣٧من حزقيال النبى من حزقيال النبى من حزقيال النبى 
ا             آا ة عظام ة و هي مالن و . نت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب و انزلني في وسط البقع

دا     ن     . امرني عليها من حولها و اذا هي آثيرة جدا على وجه البقعة و اذا هي يابسة ج ا اب ي ي ال ل فق

م                 رب انت تعل ا سيد ال ام فقلت ي ا                  . ادم اتحيا هذه العظ ا ايته ل له ام و ق ذه العظ ى ه ا عل ي تنب ال ل  فق

. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام هانذا ادخل فيكم روحا فتحيون        . العظام اليابسة اسمعي آلمة الرب    

ـون و تعلمون اني                 و اضع عليكم عصبا و اآسيكم لحما و ابسط عليكم جلدا و اجعل فيكم روحا فتحي

ا                     . انا الرب  ان صوت و اذا رعش فتقاربت العظ ا آ ا اتنب ا ان ى       فتنبات آما امرت و بينم ل عظم ال م آ

ا روح      . عظمه يس فيه ال  . و نظرت و اذا بالعصب و اللحم آساها و بسط الجلد عليها من فوق و ل فق

لي تنبا للروح تنبا يا ابن ادم و قل للروح هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح االربع و هب                       

وا        . على هؤالء القتلى ليحيوا    روح فحي دامهم جيش          فتنبات آما امرني فدخل فيهم ال ى اق اموا عل  و ق

ثم قال لي يا ابن ادم هذه العظام هي آل بيت اسرائيل ها هم يقولون يبست عظامنا و      . عظيم جدا جدا  

ورآم و اصعدآم من           . هلك رجاؤنا قد انقطعنا    تح قب ذا اف رب هان لذلك تنبا و قل لهم هكذا قال السيد ال

ورآم و اصعادي   فتعلمو. قبورآم يا شعبي و اتي بكم الى ارض اسرائيل       ن اني انا الرب عند فتحي قب

رب             . اياآم من قبورآم يا شعبي     ا ال و اجعل روحي فيكم فتحيون و اجعلكم في ارضكم فتعلمون اني ان

   ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا آمين. تكلمت و افعل يقول الرب
   

   مقدمة البولسمقدمة البولسمقدمة البولس
ذين     وات ال ة األم ل قيام ن أج ذين    م وات ال ة األم ل قيام ن أج ذين    م وات ال ة األم ل قيام ن أج م

ان   ي اإليم وا ف دوا و تنيح ان  رق ي اإليم وا ف دوا و تنيح ان  رق ي اإليم وا ف دوا و تنيح رق

يحبالمبالمبالم يحس يحس هم   ، ، ، س يح نفوس ا رب ن هم   ي يح نفوس ا رب ن هم   ي يح نفوس ا رب ن ي

   ...اجمعيناجمعيناجمعين

ه ني ريف مؤوت ني              ثڤيه ثڤيه ثڤيه ااا ه ني ريف مؤوت ني              تي  اناستاسيس  انتي ه ني ريف مؤوت ني              تي  اناستاسيس  انتي تي  اناستاسيس  انتي

ون ام موؤو ا     ڤ ڤ ڤ انكوت آ انكوت آ انكوت آ ڤ ڤ ڤ ايتاايتاايتا ون ام موؤو ا     ايمت ون ام موؤو ا     ايمت اهتي ام تي     ڤ ڤ ڤ ايمت اهتي ام تي     ن اهتي ام تي     ن ن

ي    و ابسيش ون ان ن ا ايمت ويس م توس ابش ي   اخرس و ابسيش ون ان ن ا ايمت ويس م توس ابش ي   اخرس و ابسيش ون ان ن ا ايمت ويس م توس ابش اخرس

   ...تيروتيروتيرو
   

   و بلحن الحزنو بلحن الحزنو بلحن الحزن   ثم تقال المقدمة المعتادثم تقال المقدمة المعتادثم تقال المقدمة المعتاد
. . . بولس عبد ربنا يسوع المسيح بولس عبد ربنا يسوع المسيح بولس عبد ربنا يسوع المسيح    

دعو المف  ول الم دعو المف الرس ول الم دعو المف الرس ول الم ـالرس ـــ ـــ رازــ رازرز لك رازرز لك ة ة ة رز لك

   ...اهللاهللاهللا

ا اب اب وس اڤڤڤب وس ال وس ال ى   ڤ ڤ ڤ ل وس ب ويس ايس ين ش ى   ام ب وس ب ويس ايس ين ش ى   ام ب وس ب ويس ايس ين ش ام ب

اهيم     ت ث طولوس اي ي ابس توس ب اهيم    اخرس ت ث طولوس اي ي ابس توس ب اهيم    اخرس ت ث طولوس اي ي ابس توس ب اڤي ڤي ڤي اخرس اايت اايت ڤ ڤ ڤ ايت

   ...وتيوتيوتيڤنڤنڤنثاشف اى بي هي شين نوفي انتيه اثاشف اى بي هي شين نوفي انتيه اثاشف اى بي هي شين نوفي انتيه ا
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   ثم جزء من البولس القبطىثم جزء من البولس القبطىثم جزء من البولس القبطى

وتين      . . . أى بى اف انجليون   أى بى اف انجليون   أى بى اف انجليون   . . .  نا استيو   نا استيو   نا استيو  تى تامو ذى أم موتين    تى تامو ذى أم موتين    تى تامو ذى أم موتين     وتين      فى ايتاف هى شينوفى امموف ن وتين      فى ايتاف هى شينوفى امموف ن . . . فى ايتاف هى شينوفى امموف ن

   ...فى ايتى بى ايتاريتين تشيففى ايتى بى ايتاريتين تشيففى ايتى بى ايتاريتين تشيف
 

   ٢٧٢٧٢٧ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ١٥١٥١٥من آورونثوس األولى من آورونثوس األولى من آورونثوس األولى البولس البولس البولس 

وة با  ا االخ رفكم ايه ه   و اع ون في وه و تقوم ه و قبلتم رتكم ب ذي بش ل ال ا  . النجي ه ايض و ب

فانني سلمت اليكم في االول     . تخلصون ان آنتم تذآرون اي آالم بشرتكم به اال اذا آنتم قد امنتم عبثا             

ا حسب الكتب             ا ايضا ان المسيح مات من اجل خطايان ه ان وم       . ما قبلت ام في الي ه ق ه دفن و ان و ان

ر من خمس     .  انه ظهر لصفا ثم لالثني عشر  و. الثالث حسب الكتب   و بعد ذلك ظهر دفعة واحدة الآث

ين          . مئة اخ اآثرهم باق الى االن و لكن بعضهم قد رقدوا           م للرسل اجمع و . و بعد ذلك ظهر ليعقوب ث

ا        ي ان ه للسقط ظهر ل ذي لست اهال الن ادعى رسوال الني           . اخر الكل آان ا ال الني اصغر الرسل ان

ر                     . هللاضطهدت آنيسة ا   ا تعبت اآث و لكن بنعمة اهللا انا ما انا و نعمته المعطاة لي لم تكن باطلة بل ان

تم               . منهم جميعهم و لكن ال انا بل نعمة اهللا التي معي             ذا امن رز و هك ذا نك ك هك ا ام اولئ و . فسواء ان

ة امو        يس قيام نكم ان ل وم بي ان  . اتلكن ان آان المسيح يكرز به انه قام من االموات فكيف يقول ق ف

ام     د ق ا و باطل         . لم تكن قيامة اموات فال يكون المسيح ق ة آرازتن ام فباطل د ق م يكن المسيح ق و ان ل

م                   . ايضا ايمانكم  ام المسيح و هو ل ه اق و نوجد نحن ايضا شهود زور هللا الننا شهدنا من جهة اهللا ان

و          . يقمه ان آان الموتى ال يقومون      ام      النه ان آان الموتى ال يقومون فال يك د ق م    . ن المسيح ق و ان ل

وا    . يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم انتم بعد في خطاياآم          ان . اذا الذين رقدوا في المسيح ايضا هلك

ع الناس                 ا اشقى جمي ام المسيح     . آان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فانن د ق و لكن االن ق

ة االموات        فانه اذ الموت    . من االموات و صار باآورة الراقدين      ا    . بانسان بانسان ايضا قيام ه آم الن

م             . في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع         اآورة ث ه المسيح ب و لكن آل واحد في رتبت

 ... نعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آمين نعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آمين نعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آمين.الذين للمسيح في مجيئه

    البولس البولس البولسختامختامختام
النعمة معكم و السالم معا آمين      النعمة معكم و السالم معا آمين      النعمة معكم و السالم معا آمين         

   يكونيكونيكون

ن نيم ايت هيريني ايفسوب       ن نيم ايت هيريني ايفسوب       ن نيم ايت هيريني ايفسوب       بي اهموت غر نيموتي   بي اهموت غر نيموتي   بي اهموت غر نيموتي   

   ...آمين ايس ايشوبيآمين ايس ايشوبيآمين ايس ايشوبيچيه چيه چيه 



  دالل أسبوع اآلالم   صالة التجنيز العام
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   ٤٤٤ :  :  : ٦٥٦٥٦٥المزمور المزمور المزمور 
ك                 رات بيت دوس هو   . طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى األبد ستشبع من خي ق

  ...الليلوياالليلوياالليلويا   .هيكلك ، وعجيب بالبر

   ٢٩٢٩٢٩   –––   ١٩١٩١٩ :  :  : ٥٥٥اإلنجيل من يوحنا  اإلنجيل من يوحنا  اإلنجيل من يوحنا  

ن ا         در االب م ال يق ا      فاجاب يسوع و قال لهم الحق الحق اقول لك ن يعمل من نفسه شيئا اال م

الن االب يحب االبن و يريه جميع ما هو         . ينظر االب يعمل الن مهما عمل ذاك فهذا يعمله االبن آذلك          

تم             وا ان ذه لتتعجب ذلك               . يعمله و سيريه اعماال اعظم من ه يم االموات و يحيي آ ا ان االب يق ه آم الن

ع     . بل قد اعطى آل الدينونة لالبن     الن االب ال يدين احدا      . االبن ايضا يحيي من يشاء     رم الجمي لكي يك

ذي ارسله                  رم االب ال ن ال يك رم االب م ان من      . االبن آما يكرمون االب من ال يك ول لك الحق الحق اق

ى                 يسمع آالمي و يؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية و ال ياتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت ال

اة م ان . الحي ول لك ق اق ق الح ن اهللا و    الح وات صوت اب مع االم ين يس ي االن ح اعة و ه اتي س ه ت

اة في                        . السامعون يحيون  ه حي ن ايضا ان تكون ل النه آما ان االب له حياة في ذاته آذلك اعطى االب

ن االنسان              . ذاته ه اب دين ايضا الن اه سلطانا ان ي ا        . و اعط اتي ساعة فيه ه ت ذا فان وا من ه ال تتعجب

وا            . ور صوته يسمع جميع الذين في القب     ذين عمل فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة و ال

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.ت الى قيامة الدينونةأالسي

 

 )سالمة الكنيسة والبطريرك واالجتماعات : ( يصلى الكاهن الثالثة أواشي الكبار  

  التحاليل الثالثة - أوشية الراقدين -يقال قانون اإليمان ثم  

  و آيرياليسون  . . .إفنوتى ناى ناناهن الصليب و يقول بلحن البصخة يرفع الك 

 .و يصرف الشعب و هو يرش عليهم الماء الذى صلى عليه صالة التجنيز يقول الكاهن البرآة 
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لوات ساعات لوات ساعات لوات ساعات صصص

البصخة المقدسة البصخة المقدسة البصخة المقدسة 

   المتكررةالمتكررةالمتكررة



   دالل أسبوع اآلالم   ترتيب صلوات البصخة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   أسبوع البصخة المقدسةأسبوع البصخة المقدسةأسبوع البصخة المقدسة   
ة في        ••• د ، منظم ة المجي د القيام ى عي د الشعانين حت داء بأح داء ابت يسرد أحداث الف

وم             قراءات عن الساعات األولي والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشرة لكل ي

وآل ليلة عن أيامه وتشتمل آل قراءات منها علي نبوة ومزمور وإنجيل تدور حول             

 .موضوع واحد 

أل    ••• ه المجد خارج أسوار أورشليم     ت ألم    " م سيدنا ل دم نفسه ت لكي يقدس الشعب ب

املين عاره            ة ح ه خارج المحل   )١٣، ١٢ : ١٣عب  ". ( خارج الباب، فلنخرج إلي

اني من الكنيسة حيث               لذلك تقام الصلوات ابتداء من مساء األحد في الخورس الث

ه،      . توضع المنجليتان للقبطي والعربي مكسوتان بستر أسود       ل أبواب أما الهيكل فتقف

وتعلق عليها الستائر السوداء التي تكتسي بها الكنيسة آلها لتشارك ربها في آالمه             

 .ألن هذه اآلالم هي ثمرة خطاياها وآثامها

ان                    ••• ذي آ ديم ال ال تقام قداسات أيام االثنين والثالثاء واألربعاء إشارة إلي الطقس الق

ع عشر من الشهر            يأمر بحفظ خروف الفصح من اليوم ال       عاشر حتى يذبح في الراب

وم األحد،             ). ١٢خر  ( ي أورشليم في ي دما دخل إل ز؛ عن ذا الرم وقد أآمل يسوع ه

ي أن              ا إل ردد فيه وآان في تلك السنة موافقا لليوم العاشر من شهر نيسان، وظل يت

ام                     ذه األي ذلك تعطل القداسات في ه د ل سلم فصحه الجديد لتالميذه يوم خميس العه

لثالثة إشارة إلي أن خروف الفصح آان محفوظا لم يذبح بعد، وأن المسيح لم يكن    ا

 . قد َرسم بعد سر الشكر

 يحسب اليوم من الغروب إلي غروب اليوم التالي   •••

يقسم اليوم إلي خمس ساعات ليلية وخمس نهارية وهي األولي والثالثة والسادسة             •••

 .والتاسعة والحادية عشر

 . الساعة التاسعة من يوم أحد الشعانينتبدأ هذه الصلوات بخدمة   •••

وم           ••• ا ي ل لوق اء، وانجي وم األربع رقس ي ل م اء، وانجي وم الثالث ي ي ل مت رأ انجي يق

 . الخميس، وانجيل يوحنا ليلة سبت الفرح

 

 



   دالل أسبوع اآلالم   ترتيب صلوات البصخة  
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   :::في أسبوع البصخةفي أسبوع البصخةفي أسبوع البصخة   
خة      ••• بوع البص بوع اآلالم بأس مي أس ور،    .. يس ح أي عب ا فص خة معناه ة بص وآلم

ذين آانت        إشارة إلي المالك المهلك ال   ار بني إسرائيل ال ا أبك ار، أم ذي قتل آل األبك

ر عنهم         ــــة ب ــرشوشــبيوتهم م  ر عنكم        " دم خروف الفصح فعب دم وأعب " أري ال

ة                ) ١٣ : ١٢خر  ( و إسرائيل من أرض العبودي وبعد هذا الفداء بدم الحمل خرج بن

اد ي أرض الميع ه ا  .. إل ذي في بوع الفصح ال ي أس ق ف د تحق ز ق ذا الرم يح وه لمس

 .فصحنا قد ذبح ألجلنا، وبه عبرنا من العبودية إلي الحياة الجديدة

ا                       ••• ى ضمه األنب دس، حت آانت الكنيسة تحتفل به منفصال عن الصوم األربعيني المق

 .إلي الصوم الكبير) القرن الثاني ( ديمتريوس الكرام البابا الثاني عشر 

اب المقدس       ••• ر      يأمر القانون الرسولي بقراءة أسفار الكت ذا األم ذر ه ا تع ه ولم  بعهدي

ا السبع  ــار األنبـــــن بأعمالهم، اختـــالنشغال المؤمني  ك الباب ـ ا غبريال بن تري ون ــــ

من نبوات العهد القديم والمزامير واألناجيل ما يناسب ذآري آالم           ) ١٢في القرن   ( 

ه  اد ترتيب ذي أع خة؛ ال اب البص منها آت اعات وض ي الس ا عل ص ووزعه المخل

 .وأضاف إليه عظات من أقوال اآلباءزيع قراءاته األنبا بطرس أسقف البهنسا وتو

 .تقرأ النبوات   •••

د    ( يرنم الشعب تسبحة البصخة        ••• وهي التسبحة   .. ) لك القوة والمجد والعزة إلي األب

التي يترنم بها السمائيون بكل طغماتهم ورتبهم معطين المجد للجالس علي العرش             

ـ رب أن نرددها في نهاية الصالة الرباني    ــا علمنا ال  ــآم ) ١٢ : ٧،  ١٢ : ٥رؤ  ( . ةـ

دا آالم               ) ١٣ : ٦مت  (  ذا األسبوع ممج هذا هو صوت الكنيسة الذي يرتفع طيلة ه

رب بيح    . ال ه بالتس ه صورة الضعف، تخاطب ا تحت اآلالم ول ه منحني ي إذ تتأمل فه

ول أن يسوع ل           د أن تق ا تري م يصلب عن   والتمجيد؛ وتنسب له آل قوة وعزة، آأنه

ل              .ضعف ولكن حبا في خالصنا     رة في آ تردد الكنيسة هذه التسبحة اثنتي عشرة م

ر                 صالة بدال من اثني عشر مزمورا التي رتبتها الكنيسة في آل ساعة، ألن المزامي

ه وصع              ه وقيامت ه وآالم رب وحيات ـ مليئة بالنبوات المتعددة عن تجسد ال   . . . .ودهـ

 .لتمجيد آالم السيدأما هذه التسبحة فهي مخصصة 
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 .تقرأ النبوات   

ل            ١٢تقال ثوك تى تي جوم         ا الكنيسة في آ ى رتبته ورًا الت دال من األثنى عشر مزم رة ب  م

اعة د          .س ين المج بهم معط اتهم ورت ل طغم مائيون بك ا الس رنم به ي يت بحة الت ي التس وه

ة الصالة     آما علمنا الرب أن نرددها في      ) ١٢ : ٧،  ١٢ : ٥رؤ  (للجالس علي العرش      نهاي

 . )١٣ : ٦مت . ( الربانية
 

ة        وة والمجد والبرآ ة       لك الق وة والمجد والبرآ ة       لك الق وة والمجد والبرآ لك الق

ين  د آم ى اآلب زة ال ين والع د آم ى اآلب زة ال ين والع د آم ى اآلب زة ال . . . والع

   ...عمانوئيل الهنا وملكناعمانوئيل الهنا وملكناعمانوئيل الهنا وملكنا

ة        وة والمجد والبرآ ة       لك الق وة والمجد والبرآ ة       لك الق وة والمجد والبرآ لك الق

ين     ين    والعزة الى اآلبد آم ين    والعزة الى اآلبد آم ا ربى    . . . والعزة الى اآلبد آم ا ربى    ي ى    ي ا رب ي

         ...يسوع المسيحيسوع المسيحيسوع المسيح

ى      يم ب ى أوؤو ، ن يم ب وم ، ن ي ج ى ت وك ت ى     ث يم ب ى أوؤو ، ن يم ب وم ، ن ي ج ى ت وك ت ى     ث يم ب ى أوؤو ، ن يم ب وم ، ن ي ج ى ت وك ت ث

ى  ا ه ي آم يم ب و ، ن ى ازم ا ه ي آم يم ب و ، ن ى ازم ا ه ي آم يم ب و ، ن ينازم ه آم ا ايني ين ،  ش ه آم ا ايني ين ،  ش ه آم ا ايني . . .  ،  ش

   ...اممانوئيل بين نوتى بين أورواممانوئيل بين نوتى بين أورواممانوئيل بين نوتى بين أورو

ى      يم ب ى أوؤو ، ن يم ب وم ، ن ي ج ى ت وك ت ى     ث يم ب ى أوؤو ، ن يم ب وم ، ن ي ج ى ت وك ت ى     ث يم ب ى أوؤو ، ن يم ب وم ، ن ي ج ى ت وك ت ث

باشويس  باشويس  باشويس  .  .  .  ازمو ، نيم بي آما هى،  شا اينيه آمين         ازمو ، نيم بي آما هى،  شا اينيه آمين         ازمو ، نيم بي آما هى،  شا اينيه آمين         

   ...ايسوس بى أخرستوسايسوس بى أخرستوسايسوس بى أخرستوس

رب                     ••• الى ألن ال ال الت اء تق وم الثالث رب                  ابتداء من صالة الساعة الحادية عشر من ي الى ألن ال ال الت اء تق وم الثالث رب                  ابتداء من صالة الساعة الحادية عشر من ي الى ألن ال ال الت اء تق وم الثالث ابتداء من صالة الساعة الحادية عشر من ي

بعد يومين يكون الفصح و   بعد يومين يكون الفصح و   بعد يومين يكون الفصح و   : ": ": "به قائالبه قائالبه قائالفى انجيل هذه الساعة قد حدد ميعاد صل     فى انجيل هذه الساعة قد حدد ميعاد صل     فى انجيل هذه الساعة قد حدد ميعاد صل     

   ):):):٢٢٢: : : ٢٦٢٦٢٦مت مت مت ." (." (." (ابن االنسان يسلم ليصلبابن االنسان يسلم ليصلبابن االنسان يسلم ليصلب

   باسوتير أن أغاسوسباسوتير أن أغاسوسباسوتير أن أغاسوس   مخلصى الصالحمخلصى الصالحمخلصى الصالح

   :::ابتداء من ليلة الجمعه لنهاية يوم الجمعة تقالابتداء من ليلة الجمعه لنهاية يوم الجمعة تقالابتداء من ليلة الجمعه لنهاية يوم الجمعة تقال   •••

قوتى وتسبحتىهو الرب ،    قوتى وتسبحتىهو الرب ،    قوتى وتسبحتىهو الرب ،    

   ...وقد صار لى خالصا مقدساوقد صار لى خالصا مقدساوقد صار لى خالصا مقدسا

و، بى أبشويس أف شوبى               ا أزم يم ب ى أبشويس أف شوبى              تاجوم ن و، ب ا أزم يم ب ى أبشويس أف شوبى              تاجوم ن و، ب ا أزم يم ب تاجوم ن

   نيا  أف سوتيريا أثؤوابنيا  أف سوتيريا أثؤوابنيا  أف سوتيريا أثؤواب

ة        وة والمجد والبرآ ة       لك الق وة والمجد والبرآ ة       لك الق وة والمجد والبرآ لك الق

ين  د آم ى اآلب زة ال ين والع د آم ى اآلب زة ال ين والع د آم ى اآلب زة ال . . . والع

   ...عمانوئيل الهنا وملكناعمانوئيل الهنا وملكناعمانوئيل الهنا وملكنا

ى      يم ب ى أوؤو ، ن يم ب وم ، ن ي ج ى ت وك ت ى     ث يم ب ى أوؤو ، ن يم ب وم ، ن ي ج ى ت وك ت ى     ث يم ب ى أوؤو ، ن يم ب وم ، ن ي ج ى ت وك ت ث

ين  ه آم ا ايني ى ،  ش ا ه ي آم يم ب و ، ن ين ازم ه آم ا ايني ى ،  ش ا ه ي آم يم ب و ، ن ين ازم ه آم ا ايني ى ،  ش ا ه ي آم يم ب و ، ن . . . ازم

   ...اممانوئيل بين نوتى بين أورواممانوئيل بين نوتى بين أورواممانوئيل بين نوتى بين أورو

 .تختتم هذه التسبحة آل مرة بالصالة الربانية   

 ترتيب صلوات الساعاتترتيب صلوات الساعاتترتيب صلوات الساعات
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اللحن    ور ب ى يلحن المزم زنلحن ا( اإلدريب ه) لح ى مقدمت ال ف د   :و يق و دافي دابصالموس ت و دافي دابصالموس ت و دافي  ابصالموس ت

 ).مزمور لداود(

 

 :ثم يقال لحن آى ايبيرتو   

تحقين    ون مس ل أن نك ن أج تحقين   م ون مس ل أن نك ن أج تحقين   م ون مس ل أن نك ن أج م

ا    ، ، ، لسماع االنجيل المقدس    لسماع االنجيل المقدس    لسماع االنجيل المقدس     ى ربن ا    إل ى ربن ا    إل ى ربن إل

ة مستقيمين  ا نتوسل بحكم ة مستقيمين و إلهن ا نتوسل بحكم ة مستقيمين و إلهن ا نتوسل بحكم . . . و إلهن

   ...انصتوا لالنجيل المقدسانصتوا لالنجيل المقدسانصتوا لالنجيل المقدس

ا ايماس        ا ايماس       آي ايبرتو آاطا اآسيو ثين ا ايماس       آي ايبرتو آاطا اآسيو ثين تيس  تيس  تيس  . . . آي ايبرتو آاطا اآسيو ثين

ون  . . . يويويواآرو آسيئوس طو آجيو ايڤ انجيل  اآرو آسيئوس طو آجيو ايڤ انجيل  اآرو آسيئوس طو آجيو ايڤ انجيل   ون  آيري ون  آيري آيري

ايكاتيف سومين سوفيا    ايكاتيف سومين سوفيا    ايكاتيف سومين سوفيا    . . . آي تون ثيئون ايمون   آي تون ثيئون ايمون   آي تون ثيئون ايمون   

   ...أورثى اآوسومين تو آجيو ايڤ انجليوأورثى اآوسومين تو آجيو ايڤ انجليوأورثى اآوسومين تو آجيو ايڤ انجليو

 

 :يقرأ االنجيل قبطيا و يقال فى مقدمته   

ن ا  ل م ن ا فص ل م ن ا فص ل م دس فص ل المق دس النجي ل المق دس النجي ل المق    النجي

    . ) . ) . )...( . ( . ( . حسب القديس حسب القديس حسب القديس 

ى      ين ب ول خ ـس ايف ا غنوسي ى     او ان ين ب ول خ ـس ايف ا غنوسي ى     او ان ين ب ول خ ـس ايف ا غنوسي او ان

   ...اجيواجيواجيو( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) ايفانجيليون اثؤواف آاتا ايفانجيليون اثؤواف آاتا ايفانجيليون اثؤواف آاتا 

 

 :و فى أخره يقال   

   ...او اوشت ام بى ايفانجيليون اثؤوافاو اوشت ام بى ايفانجيليون اثؤوافاو اوشت ام بى ايفانجيليون اثؤواف   ...جدوا لإلنجيل المقدسجدوا لإلنجيل المقدسجدوا لإلنجيل المقدساساساس

 

 :يفسر المزمور و اإلنجيل عربيا و يقال فى مقدمة المزمور   

   ...من مزامير معلمنا داود النبى برآاته علينا آمينمن مزامير معلمنا داود النبى برآاته علينا آمينمن مزامير معلمنا داود النبى برآاته علينا آمين   •••

 

 :و فى مقدمة اإلنجيل   

ك المقدس فصل شريف                     ••• ك المقدس فصل شريف                  اللهم تراءف علينا و ارحمنا و اجعلنا مستحقين لسماع انجيل ك المقدس فصل شريف                  اللهم تراءف علينا و ارحمنا و اجعلنا مستحقين لسماع انجيل اللهم تراءف علينا و ارحمنا و اجعلنا مستحقين لسماع انجيل

   ...البشير برآاته علينا آمينالبشير برآاته علينا آمينالبشير برآاته علينا آمين( . . . ) ( . . . ) ( . . . ) نجيل معلمنا نجيل معلمنا نجيل معلمنا من امن امن ا
   

 .ثم يقال الطرح و هو تفسير و تلخيص لإلنجيل مع بعض التأمالت   
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 :نهار فى ساعات البداية الطرح   

اوي االب   الوث المس م الث اوي االب  باس الوث المس م الث اوي االب  باس الوث المس م الث باس

   ...واالبن والروح القدسواالبن والروح القدسواالبن والروح القدس

   

ذي    ي ال ور الحقيق ا الن ذي   ايه ي ال ور الحقيق ا الن ذي   ايه ي ال ور الحقيق ا الن ايه

ان ل انس يء لك انيض ل انس يء لك انيض ل انس يء لك ى . . . يض ي ال ى اآلت ي ال ى اآلت ي ال اآلت

   ...العالمالعالمالعالم

ران ان   ين اف ران ان  خ ين اف ران ان  خ ين اف اس ان  خ ي اتري اس ان  ت ي اتري اس ان  ت ي اتري ت
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   يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن
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راء      ا اهللا و يت ي يرحمن وا لك ا   اطلب معنا و يعينن ا و يس ات   ، ف علين ؤاالت و طلب ل س و يقب

 .و يغفر لنا خطايانا، قديسيه منهم بالصالح عنا في آل حين 

ة الرسولية                   دة المقدسة الجامع و خالص اهللا في      ، اطلبوا عن سالم الكنيسة الواحدة الوحي

 .و يغفر لنا خطايانا، الشعوب و الطمأنينة بكل موضع 

ان                    اطلبوا عن آبائنا و         ل مك ذا الموضع و في آ ل األمراض في ه لكي  ، اخوتنا المرضى بك

 .و يغفر لنا خطايانا، ينعم الرب إلهنا عيهم وعلينا بالعافية و الشفاء 

ليسهل ، صلوا و اطلبوا عن آبائنا و اخوتنا المسافرين و الذين أضمروا السفر في آل مكان           

ار          ذين            الرب طرقهم جميعا إن آانوا في البحار أو األنه ابيع أو الطرق المسلوآة و ال  أو الين

ر  ، لكي يرشدهم الرب إلهنا و يردهم إلى مساآنهم بسالم        ، جعلوا سفرهم بكل وسيلة      و يغف

 .لنا خطايانا

صلوا و اطلبوا عن أهوية السماء و ثمرات األرض و األشجار و الكروم و آل شجرة مثمرة               

 .و يغفر لنا خطايانا، يكملها بسالم في المسكونة آلها لكي يبارآها المسيح إلهنا و 

وب     ف قل اء و يعط اء األقوي ام الرؤس ة أم ة و رأف ا اهللا رحم ي يعطين وا لك لوا و اطلب ص

 .و يغفر لنا خطايانا، المتولين علينا بالصالح في آل حين 

دء                          ذ الب ان بالمسيح من ، صلوا و اطلبوا عن آبائنا و اخواتنا الذين رقدوا و تنحيوا في اإليم

ـ نا البطارآة و آبائنا المطارنة و آبائنا األساقفة و آبائنا القمامص          آبائ ا القس    ــ ـ ة و آبائن وس ـــ

انيين     ا العلم ان و اخوتن ا الرهب ة و آبائن ا الشمامس ن    ، و اخوتن دوا م ذين رق ل ال ن آ و ع

 .و يغفر لنا خطايانا، المسيحيين لكي ينيح الرب إلهنا نفوسهم أجمعين 

ـور              صلوا و اطلبوا عن المه        ـور و الستـ تمين بالصعائد و القرابين و الخمر و الزيت و البخـ

، لكي يعوضهم الرب عن أتعابهم في أورشليم السمائية        ، و آتب القراءة و آل أواني المذبح        

 .و يغفر لنا خطايانا

   احاحاحـــــــــطلبة الصبطلبة الصبطلبة الصب
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تهم               صلوا و اطلبوا عن موعوظي شعبنا لكي يبارآهم الرب إلهنا و يفتح عيون قلوبهم و يثب

 .و يغفر لنا خطايانا،  األرثوذآسي إلى النفس األخير في اإليمان

ي           ية ف عوب األرثوذآس رة الش ل أدي ائس و آ ل الكن ة و آ ذه الكنيس ن ه وا ع لوا و اطلب ص

اهم                  البراري و الشيوخ السكان فيها وعن طمأنينة آل العالم معا لكي يحفظنا الرب إلهنا و إي

 .و يغفر لنا خطايانا، من آل سوء و من آل شر 

ا                  صل    رك األنب شنودة  ( وا و اطلبوا عن حياة و قيام أبينا المكرم رئيس األساقفة األب البطري

رك االنطاآي           ) الثالث ا       ( و شريكه في الخدمة الرسولية البطري اطيوس زآ ار أغن لكي  ، ) م

ى آرسيهما سنين ع ا عل ا و يثبتهم ا حياتهم رب لن ظ ال ـديـيحف ة سالمـ ـدة و أزمن ة ـ ة هادئ

 .و يغفر لنا خطايانا ، دةــمدي

ـة                     ان و القمامصـ ل مك صلوا و اطلبوا عن آبائنا المطارنــة و األساقفــة األرثوذآسيين في آ

ـم              ا و يقويهــ ـح إلهن م المسيـ ، و القســـوس و الشمامسة و آل طغمات الكنيسة لكي يحفظه

 .و يغفر لنا خطايانا

رب     صلوا و اطلبوا عن اجتماعنا هذا و آل اجتماعات الش         ا ال عوب األرثوذآسية لكي يبارآه

 .و يغفر لنا خطايانا، إلهنا و يكملها بسالم 

ـا                      رب إلهنــ ا ال صلوا و اطلبوا عن مدبري الكنيسة المقدسة و آل رتب الكهنوت لكي يبارآه

 .و يغفر لنا خطايانا، و يكملها بسالم 

 األرثوذآسي لكي   صلوا و اطلبوا عن آل نفس لها تعب في الكنيسة المقدسة و مع الشعب                   

 .و يغفر لنا خطايانا، يصنع الرب إلهنا معهم رحمة 

ي             مائهم لك ذآرهم بأس ونا أن ن ذين أوص يح ال ي المس اء محب ن الرؤس وا ع لوا و اطلب ص

ا    ، يبارآهم الرب إلهنا و يذآرهم بالرحمة و يعطيهم النعمة أمام الرؤساء األقوياء              و يغفر لن

 .خطايانا

وع لكي                    صلوا و اطلبوا عن المساآ          أي ن ل نفس متضايقة ب ين و الفالحين و الضعفاء و آ

 .و يغفر لنا خطايانا، يتراءف الرب إلهنا عليهم و علينا 
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ذين في النف                   ي ـي و السب ـصلوا و اطلبوا عن المتضايقين الذين في السجون و المطابق و ال

اعبهم         ا من مت ا   ، و المربوطين من جهة رباطات الشياطين لكي يعتقهم الرب إلهن ر لن و يغف

 .خطايانا

ة        ون الرحم ذا الموضع يطلب ي ه وم ف ا الي ة معن وس المجتمع ل النف وا عن آ صلوا و اطلب

 .و يغفر لنا خطايانا، لنفوسهم لكي تدرآنا مراحم الرب إلهنا و إياهم 

ا                         رب إلهن ذآرهم ال صلوا و اطلبوا عن عن الذين أوصونا أن نذآرهم آل واحد بإسمه لكي ي

 .و يغفر لنا خطايانا، حين بالصالح في آل 

ا و يصعدها                      صلوا و اطلبوا عن صعود مياه األنهار في هذه السنة لكي يبارآها المسيح إلهن

اة لإلنسان    ، ر ــــل و يعولنا نحن البشــــو يفرح وجه األرض بالني    ، آمقدارها   و يعطي النج

ل   ، و سيف األعداء    و يرفع عن العالم الموت و الغالء و الوباء و الفناء            ، و الحيوان    و يجع

ان         ـــاله ل مك دوء و السالم و الطمأنينة في الكنيسة المقدسة و يرفع شأن المسيحيين في آ

 .و يغفر لنا خطايانا، و في آل المسكونة إلى النفس األخير 

ا بس        ـــة المقدس ـــصلوا و اطلبوا عن هذه البصخ         ـ ة التي لمخلصنا الصالح لكي يكملها لن الم ـ

 .و يغفر لنا خطايانا، جة قيامته المقدسة و نحن جميعا سالمين و يرينا به
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 .تقال بغير مطانيات ألن الشعب غير صائم   

 . """آيریى ليسونآيریى ليسونآيریى ليسون""" آل فقرة بعدالشعب یرد    

 

دوس                    ـ خال، نسأل و نتضرع إليك أیها السيد اهللا اآلب ضابط الكل و األبن الوحيد الق ل   ـ ق الك

و مدبرهم و الروح القدس المحيي الثالوث القدوس الذي تجثو له آل رآبة ما في السموات                 

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، ألرض ما على ا و

ا              رة و مجامعه الم و األدی ي الع ي ف ائس الت ائر الكن آلف س مائي و ت الم الس ل الس ن أج م

ا  ائمين باحواله ا و الق ل  ، المقدسة و السكان فيه ن آ ا م ك و نجه ى خليقت نن عل ا اهللا تح ی

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، سوء 

و زین السماء   ، و صنع له الموجودات بحكمته      ، ان قبل خلقته    یا من بقدرته دبر حياة اإلنس        

أنت اآلن   ، و األودیة بالعشب و الزهر       ، و األرض بالنباتات و األشجار و الكروم        ، بالنجوم  

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا: یا ملكنا أقبل طلبات عبيدك الواقفين بين یدیك القائلين 

ة           یا اهللا العظيم القدوس الذي خلق           ة عاقل اإلنسان على صورته و مثاله و جعل فيه نفسا حي

ا              ، ناطقة   ا و تحنن عليه ك التي خلقته ا رب جبلت و      ، ارحم ی ك من عل ا رحمت و ارسل علين

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، قدسك و مسكنك السمتعد 

ا                  اءهم و أیض ه و نس و و بني ان ه ن الطوف ه م ار و نجيت وح الب دك ن ت عب ن خلص ا م ی

ا رب اسمعن     ، وانات الطاهرة و غير الطاهرة ألجل تجدید األرض مرة أخرى           الحي ـ نسألك ی ا ـ

 .و ارحمنا

روه      ، أیها الباري رازق الكل         ل مك ع عنهم آ ل و أرف ، نج شعبك من طوفان بحر العالم الزائ

أما سائر الطيور فاعطها قوتها ألنك تعطي للبهائم رزقا و لفراخ           ، وعن آل الحيوانات أیضا     

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، ربان قوتا الغ

   مســــاءمســــاءمســــاءلللطلبة اطلبة اطلبة ا
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یا من ضيف عند عنده إبراهيم رئيس اآلباء و اتكأ على مائدته و بارك في زرعه أنت اآلن                     

یا ملكنا اقبل طلبات عبيدك و آهنتك الواقفين بين یدیك و تراءف على العالم و خلص شعبك           

 .و ارحمنانسألك یا رب اسمعنا ، من آل شدة و حل فيهم و سر بينهم 

ل                  ك التي ال تغف ين عنایت رأة            ، أیها الناظر إلى المتواضعين بع ا من خلصت یوسف من إم ی

فأتى إليه إخوته و أبوه ، سيده و جعلته ملكا على مصر و أحوالها و أجزت عليه أیام الشدة           

و نحن جميعا أیضا    ، یعقوب و سجدوا بين یدیه و أخذوا منه حنطة لقوت بنيهم و مواشيهم              

و نشكرك یا خالقنا و رازقنا على هذا الحال و في آل ، ع لك برؤسنا و نسجد بين یدیك نخض

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، نجنا یا اهللا من آل شدة ، حال و من أجل سائر األحوال 

خلص شعبك   ، أیها اإلله آلمة اآلب الفاعل في الناموس و األنبياء و العهد القدیم و مكملهم      

ة    من آل ضيقة   ل بلي نسألك  ،  و دبر حياتهم حسب إرادتك الصالحة و ارفع عنا آل قحط و آ

 .یا رب اسمعنا و ارحمنا

، یا من عال الشعب األسرائيلي أربعين سنة في جبل سيناء و لم یكن لهم بيوت و ال مخازن                      

و بارك في منازلهم و مخازنهم بالبرآات السمائية        ، أنت اآلن یا سيدي احفظ شعبك و علهم         

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، 

دما أمطرت السموات و أنبتت األرض               ا التسبيتي عن ة ایلي ا من قبلت طلب و بارآت في  ، ی

ة            ك             ، آيلة الدقيق و قسط الزیت في بيت األرمل ة شعبك بصلوات قدیسيك و أنبيائ ل طلب أقب

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، األطهار 

ازنهم              یا اهللا تراءف على العالم بعي         م و مخ و في   ، ن الرحمة و الرأفة و بارك في آيل غالته

و نيل مصر بارآه ، هب اعتداال لألهویة  ، أصعد مياه األنهار آمقدارها     ، القليل الذي عندهم    

ـر           ، في هذا العام و آل عام        ـا     ، و فرح وجه األرض و علنا نحن البشـ ا رب اسمعنـ نسألك ی

 .و ارحمنا

ى            ، نوى عندما صام الجميع     یا من قبلت توبة أهل ني         راف اللص اليمين عل ك اعت و قبلت إلي

ا رب     : هكذا نحن أیضا اجعلنا مستحقين لرضاك و تحننك لندعوك قائلين           ، الصليب   ا ی اذآرن

رابينهم       ، متى جئت في ملكوتك   رافهم و صومهم و صلواتهم و ق دك و اعت ة عبي و اقبل توب

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، و ارحمهم المرفوعة على مذابحك المقدسة بخورا طيبا 
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ـوب                    ده أیـ ـن عب أیها المدبــر القوي المؤدب الشافــي طبيب األرواح و األجســاد الذي امتحـ

ان         ، و شفاه من باله      ا آ ر مم ه أآث د من ا فق ع      ، و رد عليه م ارحم شعبك و خلصه من جمي

دائد   ارب و الش ن و التج ا و المح ع ا ، البالی ر جمي ا ناص ه ی وآلين علي ا رب ، لمت ألك ی نس

 .اسمعنا و ارحمنا

ادة     م ق دامهم و جعله ار و غسل أق ذه األطه ذي قدس تالمي ة اآلب ال ا آلم ا المسيح ألهن أیه

دین     ارا لل ائلين        ، للمؤمنين و من م الصالة ق ة و علمه م النفوس الجائع ا  : " و أشبع به أبان

ا رب اسمعنا    ، " ا من الشریر ال تدخلنا في التجارب لكن نجن... الذي في السموات   نسألك ی

 .و ارحمنا

ام األمو    ، یا من أشبع األلوف من الخمس خبزات        ، یا صانع العجائب و المعجزات          ، ات  و أق

م             ، و بارك العرس في قانا الجليل        تهم و زرعه اآلن أیها السيد بارك لعبيدك في خبزهم و زی

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، و نحلهم و في متاجرهم و صنائعهم و آل أعمالهم 

ي              ليبك المحي ارة ص ة بإش ل ناحي ن آ م م ط به عبك و ح ص ش ا رب خل أن  ، ی ع ش و ارف

و عطف قلوبهم على ، و حنن عليهم قلوب المتولين عليهم  ، ها  المسيحيين في المسكونة آل   

روه        ــن باإلحس ــأخوتنا المساآين و المعوزی    ا رب اسمعن    ، ان و ابعد عنهم آل مك ـ نسألك ی ا ـ

 .و ارحمنا

ـزا             ، یا من ترك لنا عهده المقــدس           ذبح خبـ ى الم جســده و دمــه حاضــرا عندنا آل یوم عل

ذآري     : و أوصانا قائال    ، و خمرا بحلول روح قدسه       ـا       ، هذا اصنعوه ل ا رب اسمعنـ نسألك ی

 .و ارحمنا

ار األرض                 ، أیها المسيح ألهنا        ة لثم ة رسلك و اعط برآ و ابهج قلب    ، ارحم شعبك و خليف

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، اإلنسان بكثرة الثمرات و البرآات 

و             ام              أیها المولود من اآلب الذي تجسد من البكر البت ریم في آخر األی ذراء القدیسة م ، ل الع

ا       ع م وهم جمي دوهم و علم م و عم ل األم ذوا آ وا و تلم ين أمض ذه القدیس ال لتالمي ذي ق ال

الم آن أیضا مع شعبك الصارخين        ، أوصيتكم به   هوذا أنا معكم آل األیام و إلى انقضاء الع

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا: إليك قائلين 
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 و مانح العطایا اغفر خطایا شعبك و طهرهم من آل دنس و أغسلهم من آل                یا غافر الخطایا     

ة   ، غش  ل نميم د و آ ل حس ة و آ ين الحانث نهم اليم د ع ر  ، و ابع وبهم الفك ن قل زع م و ان

ر               ا رب اسمعنا    ، الرديء و الوسواس و آل الشكوك و الكبریاء و آل قساوة و تجب نسألك ی

 .و ارحمنا

د      ا وال نا ی ور خالص ي س ت ه زع   أن ر المزع ع غي ه الحصن المني ألك ، ة اإلل ورة : نس مش

رح ردي     ، المعاندیــن لنــا أبطلي     دینتنا صوني   ، و حزن عبيدك إلى ف ـوك   ، و لم وعن الملـ

اربي  ائس اشفعي ، و الرؤساء األرثوذآسيين ح الم و الكن ا رب ، و عن سالم الع نسألك ی

 .اسمعنا و ارحمنا

ة و رب آ              ة و الرأف ه الرحم ا و ال      ، ل عزاء  یا إل ذنا بسوء أعمالن ا و ال تؤاخ ال تسخط علين

انصت یا إله یعقوب و انظر یا       ، و ال تغضب علينا و ال یدم غضبك إلى األبد           ، بكثرة خطایانا   

زالزل                   ، إله عوننا    و ارفع عن العالم الموت و الغالء و الوباء و الفناء و سيف األعداء و ال

 . ك یا رب اسمعنا و ارحمنانسأل، و األهوال و آل امر مخيف 

ا                                  ا و علين ك أن تبقي لن ا اهللا نطلب إلي ك ی ة المقدسة التي ل د العالي من أجل حفظنا تحت الي

ا          ة الرسولية         ) الثالث شنودة   ( حياة أبينا المكرم بطریرآنا المعظم األنب و شریكه في الخدم

اآي  رك األنط ا ( البطری اطيوس زآ ار أغن ا) م ا و حياتهم ظ لن ى و ان تحف ا عل  و ثبتهم

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، آرسيهما سنين عدیدة و أزمنة سالمة هادئة مدیدة 

ا           اة آبائن ا حي ا و علين ي لن ة أن تبق ك العالي ودك و مراحم ن ج ب م ا نطل يح ألهن ا المس أیه

م             اة احفظه تهم        ، المطارنة و األساقفة و آل الرؤساء و الرع ك ثب ا    ، و غنم رعيت اعط حفظ

ال    ، وة للشيوخ   ــق، طهارة للشمامسة    ، للكهنة ار   ، فهما لألطف ة لألبك ـ نسكا للرهب ، عف ان ـ

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، صونا للنساء ، نقاوة للمتزوجين ، و الراهبات 

م       افرین رده الين و المس ا الض م   ، و أیض ام عله ل و األیت اش  ، و اآلرام اع و العط و الجي

رج عنهم            ، ین أوف عنهم    و الذین عليهم د   ، أشبعهم   ، و المحبوسين و الذین في الشدائد اف

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا، و الرقدین نيحهم ، و المرضى و المطروحين اشفهم 

 



   دالل أسبوع اآلالم   ــاءمســطلبــــة ال  
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دك الطاهرة                       تهم بي ذین خلق ا من أظهرت      ، یا إله آبائنا القدیسين ال تتخل عنا و ال تخيب ال ی

ـ و خلصنا یا مخلص شعبا متواضع      ، ا  ــمن أجلن ة أقبل أیها الرحوم شفاعة      ــحبك للبشری  ، ا  ـ

ة     ى الغای ا إل ل عن نقض       ، و ال تغف دوس ال ت ى االنقضاء ، من أجل أسمك الق و ال تسلمنا إل

ك         دك و یعقوب قدیسك                   ، عهدك و ال تبعد عنا رحمت ك و اسحق عب راهيم حبيب ، من أجل اب

 .نسألك یا رب اسمعنا و ارحمنا

 

 



   دالل أسبوع اآلالم   ختـــام الصـــالة  
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 .فى نهاية الخدمة يرفع الكاهن الصليب و يقول هذا اللحن   
 

ا م ارحمن االله م ارحمن االله م ارحمن ة. . . الله ا رحم رر لن ةق ا رحم رر لن ةق ا رحم رر لن اصنع اصنع اصنع . . . ق

   ...معنا رحمة في ملكوتكمعنا رحمة في ملكوتكمعنا رحمة في ملكوتك

رون    . . . أفنوتى ناى نان  أفنوتى ناى نان  أفنوتى ناى نان   رون    ثى شو ناي اي رون    ثى شو ناي اي آرى آرى آرى . . . ثى شو ناي اي

   ...خين تيك ميت أوروخين تيك ميت أوروخين تيك ميت أورو. . . أو ناى نيمانأو ناى نيمانأو ناى نيمان

    الشعب الشعب الشعبيجاوبــهيجاوبــهيجاوبــه
      آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون---   آيريى ليسون      آيريى ليسون      آيريى ليسون   ---آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون   

 

 ":أبؤرو انتى تى هيرينى" لحن ثم يقال   

 

ـييي ـــ ـــ المك ، ــ ا س الم ، أعطن ك الس المك ، ا مل ا س الم ، أعطن ك الس المك ، ا مل ا س الم ، أعطن ك الس ا مل

ـققق ــــ ــــ ا سالمـــ ا سالمرر لن ا سالمرر لن ـرر لن ــــ ــــ ا ـــ ر لن ا ك ، وأغف ر لن ا ك ، وأغف ر لن ك ، وأغف

   ...خطاياناخطاياناخطايانا

أبؤورو أنتى تى هيرينى ، موى نان أنتيك        أبؤورو أنتى تى هيرينى ، موى نان أنتيك        أبؤورو أنتى تى هيرينى ، موى نان أنتيك        

انين            ى ، آ انين           هيرينى ، سيم نى نان أنتيك هيرين ى ، آ انين           هيرينى ، سيم نى نان أنتيك هيرين ى ، آ هيرينى ، سيم نى نان أنتيك هيرين

   . . . نوفى نان أيفولنوفى نان أيفولنوفى نان أيفول

      آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون---   آيريى ليسون      آيريى ليسون      آيريى ليسون   ---آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون   

رق  رق ف رق ف ة ،ف داء البيع ة ،أع داء البيع ة ،أع داء البيع ال  و و وأع ال  حصنها ، ف ال  حصنها ، ف  حصنها ، ف

   ...الى األبدالى األبدالى األبدتتزعزع تتزعزع تتزعزع 

جورايفول أن نى جاجى أنتى تى آآكليسيا        جورايفول أن نى جاجى أنتى تى آآكليسيا        جورايفول أن نى جاجى أنتى تى آآكليسيا        

   ...، آرى سوفت ايروس ، أن نيسكيم شا اينيه، آرى سوفت ايروس ، أن نيسكيم شا اينيه، آرى سوفت ايروس ، أن نيسكيم شا اينيه

      آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون---   آيريى ليسون      آيريى ليسون      آيريى ليسون   ---آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون   

طنا اآلن ،     ى وس ا ، ف ل الهن طنا اآلن ،    عمانوئي ى وس ا ، ف ل الهن طنا اآلن ،    عمانوئي ى وس ا ، ف ل الهن عمانوئي

   ...دسدسدســـــــــه ، والروح القه ، والروح القه ، والروح القـــــــــبمجد أبيبمجد أبيبمجد أبي

 ، خين تين ميتى تينو       ، خين تين ميتى تينو       ، خين تين ميتى تينو      أممانوئيل بين نوتى  أممانوئيل بين نوتى  أممانوئيل بين نوتى  

ا     ى أبنفم يم ب وت ، ن ى بفي ؤوو ، أنت ين أب ا    خ ى أبنفم يم ب وت ، ن ى بفي ؤوو ، أنت ين أب ا    خ ى أبنفم يم ب وت ، ن ى بفي ؤوو ، أنت ين أب خ

   ...أثؤوابأثؤوابأثؤواب

      آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون---   آيريى ليسون      آيريى ليسون      آيريى ليسون   ---آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون   

   خدمــةخدمــةخدمــةختـــام الختـــام الختـــام ال



   دالل أسبوع اآلالم   ختـــام الصـــالة  
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   ختـــام الصالةختـــام الصالةختـــام الصالة

ا ،     ر قلوبن ا ، ويطه ا آلن ا ،    ليبارآن ر قلوبن ا ، ويطه ا آلن ا ،    ليبارآن ر قلوبن ا ، ويطه ا آلن ليبارآن

ـويشفويشفويشف ــــ ــــ ـى أمى أمى أمـــ ـــ ـــ ا ا ا ـــراض ، نفوسنراض ، نفوسنراض ، نفوسنــ

   ...اااـــــــــادنادنادنــــــوأجسوأجسوأجس

و            رين ، أنتيف طوف رون تي و           أنتيف أزمو اي رين ، أنتيف طوف رون تي و           أنتيف أزمو اي رين ، أنتيف طوف رون تي أنتيف أزمو اي

ين هيت أنتيف طالتشو أن    ين هيت أنتيف طالتشو أن   ان ن ين هيت أنتيف طالتشو أن   ان ن ى شونى ،   نى شونى ،   نى شونى ،   ان ن ن

   ...اااــــــأنتى نين ابسيكى نبم نين سومأنتى نين ابسيكى نبم نين سومأنتى نين ابسيكى نبم نين سوم

      آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون---   آيريى ليسون      آيريى ليسون      آيريى ليسون   ---آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون   

ك       ع ابي يح م ا المس ك ايه جد ل ك      نس ع ابي يح م ا المس ك ايه جد ل ك      نس ع ابي يح م ا المس ك ايه جد ل نس

ك    دس ألن روح الق الح وال ك   الص دس ألن روح الق الح وال ك   الص دس ألن روح الق الح وال لبت و الص لبت و ص لبت و ص ص

   ...خلصتنــاخلصتنــاخلصتنــا

تين أوؤشت أمموك أوبي اخرستوس، نيم      تين أوؤشت أمموك أوبي اخرستوس، نيم      تين أوؤشت أمموك أوبي اخرستوس، نيم      

ا      ى أبنفم يم ب اثوس، ن وت أن آغ ك ي ا     بي ى أبنفم يم ب اثوس، ن وت أن آغ ك ي ا     بي ى أبنفم يم ب اثوس، ن وت أن آغ ك ي بي

   ...أممونأممونأممونأثؤواب، جى آف آشك اآسوتى، أثؤواب، جى آف آشك اآسوتى، أثؤواب، جى آف آشك اآسوتى، 

      آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون---   آيريى ليسون      آيريى ليسون      آيريى ليسون   ---آيريى ليسون   آيريى ليسون   آيريى ليسون   

   

   

   

ين   ين  آم ين  آم اهههآم الليلوي الليلوي ن و لليلوي د لآلب و االب ن و  المج د لآلب و االب ن و  المج آلب و االب  المجد ل

دس روح الق دسال روح الق دسال روح الق ى . . . ال ل أوان و إل ى اآلن و آ ل أوان و إل ى اآلن و آ ل أوان و إل اآلن و آ

   ...دهر الدهور آميندهر الدهور آميندهر الدهور آمين

ـن  ـرخ قائليــ ـن نصــ ـرخ قائليــ ـن نصــ ـرخ قائليــ وع : : : نصــ ا يس وع ربن ا يس وع ربن ا يس ربن

   ...المسيحالمسيحالمسيح

حق  ليب ، اس ى الص لب عل ذى ص حق ال ليب ، اس ى الص لب عل ذى ص حق ال ليب ، اس ى الص لب عل ذى ص ال

   ...الشيطان تحت اقدامناالشيطان تحت اقدامناالشيطان تحت اقدامنا

   

يا رب  يا رب  يا رب  . . . ارحمارحمارحميا رب   يا رب   يا رب   . . . خلصنا و ارحمنا  خلصنا و ارحمنا  خلصنا و ارحمنا  

م مارح مارح ين . . . ارح ارك آم ا رب ب ين ي ارك آم ا رب ب ين ي ارك آم ا رب ب ىًّ  . . . ي ارآوا عل ىًّ  ب ارآوا عل ىًّ  ب ارآوا عل ب

ل           ى ق روا ل ل          بارآوا علىًّ ها الميطانية اغف ى ق روا ل ل          بارآوا علىًّ ها الميطانية اغف ى ق روا ل بارآوا علىًّ ها الميطانية اغف

   ...البرآةالبرآةالبرآة

ى   و آ ى أي ابترى آ ا ذوآس ين الليلوي ى  آم و آ ى أي ابترى آ ا ذوآس ين الليلوي ى  آم و آ ى أي ابترى آ ا ذوآس ين الليلوي آم

ين آى آ اي ، آى ايس           ين آى آ اي ، آى ايس          آجيو ابنفماتى، آى ن ين آى آ اي ، آى ايس          آجيو ابنفماتى، آى ن آجيو ابنفماتى، آى ن

   ...طوسى، أوناسس طون أي أونون  آمينطوسى، أوناسس طون أي أونون  آمينطوسى، أوناسس طون أي أونون  آمين

ين      ين       تين أوش ايفول أن جو امموس، أو ب ين       تين أوش ايفول أن جو امموس، أو ب   تين أوش ايفول أن جو امموس، أو ب

   ...شويس أيسوس بى اخرستوسشويس أيسوس بى اخرستوسشويس أيسوس بى اخرستوس

ك  ---فى ايطاف اشف آى بى استافروس    فى ايطاف اشف آى بى استافروس    فى ايطاف اشف آى بى استافروس     ك   اي ك   اي  اي

اى خوم خيم أم أب ساتاناس، سابى سيت ان         اى خوم خيم أم أب ساتاناس، سابى سيت ان         اى خوم خيم أم أب ساتاناس، سابى سيت ان         

   ...نين تشاالفجنين تشاالفجنين تشاالفج

سوتى أممون أووه ناى نان، آيرياليسون       سوتى أممون أووه ناى نان، آيرياليسون       سوتى أممون أووه ناى نان، آيرياليسون       

ين أزمو          ين أزمو         آيرياليسون آيريا أفلوجيسون ، آم ين أزمو         آيرياليسون آيريا أفلوجيسون ، آم آيرياليسون آيريا أفلوجيسون ، آم

ول           ونى ايف ول          ايرو أزمو ايرو، سيم طانيا آ ونى ايف ول          ايرو أزمو ايرو، سيم طانيا آ ونى ايف جو  جو  جو  ايرو أزمو ايرو، سيم طانيا آ

   . . . ام بى أزموام بى أزموام بى أزمو



   دالل أسبوع اآلالم   ختـــام الصـــالة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :::يقول الكاهن البرآة الخاصة بأسبوع االآلميقول الكاهن البرآة الخاصة بأسبوع االآلميقول الكاهن البرآة الخاصة بأسبوع االآلم   

يسوع المسيح الهنا الحقيقى الذى قبل اآلآلم بارادته وصلب على الصليب ألجلنا، يبارآنا 

بكل برآة روحية ويعيننا ويكمل لنا البصخة المقدسة ويرينا فرح قيامته المقدسة سنين آثيرة 

 .إلخ. . .  هلى ترفعها عنا آل حين والدة االوأزمنة سالمة مديدة بالصلوات الت
 

   :::و فى نهايتها يقولو فى نهايتها يقولو فى نهايتها يقول   

 إلخ. . . . و برآة هذه البصخة المقدسة التى لمخلصنا الصالح برآته المقدسة 

   

   :::ثم يقول الكاهنثم يقول الكاهنثم يقول الكاهن   

   ...بى اخرستوس بين نوتىبى اخرستوس بين نوتىبى اخرستوس بين نوتى   ...المسيح الهناالمسيح الهناالمسيح الهنا

   :::يقول الشعبيقول الشعبيقول الشعب   

   . . . آميـن ايس أى شوبــــىآميـن ايس أى شوبــــىآميـن ايس أى شوبــــى   ...آميــن يكـــونآميــن يكـــونآميــن يكـــون

   

   ...ربيةربيةربيةتقال الصالة التقال الصالة التقال الصالة ال   

   ...يصرف الكاهن الشعب بالبرآة الرسوليةيصرف الكاهن الشعب بالبرآة الرسوليةيصرف الكاهن الشعب بالبرآة الرسولية   

 



   دالل أسبوع اآلالم  ةــانيــن من البصخــة المقدسـ الشعـدحوات اصلـ  
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   صلوات صلوات صلوات 

   احد الشعانين احد الشعانين احد الشعانين 

   من من من 

   البصخة المقدسةالبصخة المقدسةالبصخة المقدسة



 دالل أسبوع اآلالم  الشعانين أحد من يوم التاسعةالساعة  
 ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ٤٤٤      –––   ١١١ :  :  : ١١١   مراثى أرميامراثى أرميامراثى أرميامن من من 
م السيدة                      ة في االم ة العظيم آيف جلست وحدها المدینة الكثيرة الشعب آيف صارت آارمل

ل                       . في البلدان صارت تحت الجزیة     ز من آ ا مع يس له ى خدیها ل ا عل اء و دموعه ل بك تبكي في اللي

ة     قد سبيت یهوذا من ال     . محبيها آل اصحابها غدروا بها صاروا لها اعداء        رة العبودی ة و من آث مذل

ين الضيقات         ا ب ل طاردیه ا آ دم     . هي تسكن بين االمم ال تجد راحة قد ادرآه طرق صهيون نائحة لع

رارة                      ة و هي في م ا یتنهدون عذاراها مذلل ة آهنته الوث      .االتين الى العيد آل ابوابها خرب دًا للث الوث   مج دًا للث الوث   مج دًا للث مج

 ... آمين آمين آمين إلى األبد و إلى أبد األبد إلى األبد و إلى أبد األبد إلى األبد و إلى أبد األبدالقدوس إلهناالقدوس إلهناالقدوس إلهنا

 

  ٢٠٢٠٢٠      –––   ١١١١١١ :  :  : ٣٣٣لنبى لنبى لنبى من صفنيا امن صفنيا امن صفنيا ا

زع      :  یقول الرب    ذ ان في ذلك اليوم ال تخزین من آل اعمالك التي تعدیت بها علي الني حينئ

ل قدسي                و ابقي في وسطك شعبا         . من وسطك مبتهجي آبریائك و لن تعودي بعد الى التكبر في جب

رب         ا و ال ی           . بائسا و مسكينا فيتوآلون على اسم ال ون اثم ة اسرائيل ال یفعل تكلمون بالكذب و ال      بقي

ترنمي یا ابنة صهيون اهتف یا  . یوجد في افواههم لسان غش النهم یرعون و یربضون و ال مخيف           

ك             . اسرائيل افرحي و ابتهجي بكل قلبك یا ابنة اورشليم         ك ازال عدوك مل رب االقضية علي قد نزع ال

ال الورشلي   . اسرائيل الرب في وسطك ال تنظرین بعد شرا  وم یق ا صهيون ال    في ذلك الي م ال تخافي ی

رنم                . ترتخ یداك  ك بت تهج ب ه یب . الرب الهك في وسطك جبار یخلص یبتهج بك فرحا یسكت في محبت

ذلليك       . اجمع المحزونين على الموسم آانوا منك حاملين عليها العار         ل م هانذا في ذلك اليوم اعامل آ

ل               ذي    . ارض خزیهم و اخلص الظالعة و اجمع المنفية و اجعلهم تسبيحة و اسما في آ في الوقت ال

ا حين ارد               فيه اتي بكم و في وقت جمعي ایاآم الني اصيرآم اسما و تسبيحة في شعوب االرض آله

 ... مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين.مسبييكم قدام اعينكم قال الرب

 من یوم  من یوم  من یوم التاسعةالتاسعةالتاسعةالساعة الساعةالساعة 
   الشعانينالشعانينالشعانين  أحدأحدأحد



 دالل أسبوع اآلالم  الشعانين أحد من يوم التاسعةالساعة  
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   ٣٣٣ ،  ،  ، ٢٢٢ :  :  : ٨٨٨المزمور المزمور المزمور 

ا ، ألني أرى              د عدوا ومنتقم من أفواه األطفال والرضعان هيأت سبحا ، من أجل أعدائك لته

 ...الليلویاالليلویاالليلویا. القمر والنجوم أنت أسستها. السموات أعمال أصابعك 

   ١١١٧٧٧   –––   ١١١٠٠٠ :  :  : ٢١٢١٢١      متىمتىمتىاإلنجيل من اإلنجيل من اإلنجيل من 

فقالت الجموع هذا یسوع النبي الذي . و لما دخل اورشليم ارتجت المدینة آلها قائلة من هذا         

انوا یبيعون و یشترون في                  . ناصرة الجليل من   ذین آ ع ال ل اهللا و اخرج جمي ى هيك و دخل یسوع ال

دعى و          . الهيكل و قلب موائد الصيارفة و آراسي باعة الحمام         و قال لهم مكتوب بيتي بيت الصالة ی

 فلما راى رؤساء الكهنة   . و تقدم اليه عمي و عرج في الهيكل فشفاهم        . انتم جعلتموه مغارة لصوص   

ن داود غضبوا         ون اوصنا الب ل و یقول و . و الكتبة العجائب التي صنع و االوالد یصرخون في الهيك

ات                          ال و الرضع هي واه االطف ط من اف قالوا له اتسمع ما یقول هؤالء فقال لهم یسوع نعم اما قراتم ق

 ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .ثم ترآهم و خرج خارج المدینة الى بيت عنيا و بات هناك. تسبيحا

 

 



 دالل أسبوع اآلالم   أحد الشعانين من يوم الحادية عشرالساعة  
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ا   " المزمور: مجـئ الرب يسوع للفداء    ي األرض آله ل " مثل عجيب صار اسمك عل ذل نفسه    " اإلنجي ليب

 "فدية عن آثيرين 

 

 

 

 

 ٢٢٢٢٢٢   –––   ١١١٢٢٢ :  :  : ٤٨٤٨٤٨ النبى  النبى  النبى اشعياءاشعياءاشعياءمن من من 

ا االخر                          ا االول و ان ا هو ان ه ان ذي دعوت ا يعقوب و اسرائيل ال ي ي دي اسست     . اسمع ل و ي

ا   االرض و يميني نشرت السماوات انا ادعوه       ر             . ن فيقفن مع نهم اخب م و اسمعوا من م وا آلك اجتمع

ه اتيت    . بهذه قد احبه الرب يصنع مسرته ببابل و يكون ذراعه على الكلدانيين            انا انا تكلمت و دعوت

اك و االن              . به فينجح طريقه   ا هن ذ وجوده ان اء من تقدموا الي اسمعوا هذا لم اتكلم من البدء في الخف

ع و              .السيد الرب ارسلني و روحه      هكذا يقول الرب فاديك قدوس اسرائيل انا الرب الهك معلمك لتنتف

رك آلجج البحر       . امشيك في طريق تسلك فيه     ان  . ليتك اصغيت لوصاياي فكان آنهر سالمك و ب و آ

اخرجوا من بابل اهربوا    . آالرمل نسلك و ذرية احشائك آاحشائه ال ينقطع و ال يباد اسمه من امامي             

رب           من ارض الكلدانيين ب    دى ال د ف صوت الترنم اخبروا نادوا بهذا شيعوه الى اقصى االرض قولوا ق

اء و شق الصخر                       . عبده يعقوب  م من الصخر م و لم يعطشوا في القفار التي سيرهم فيها اجرى له

اه   رب لالشرار        . ففاضت المي ال ال د              .ال سالم ق د األب ى أب د و إل ى األب ا إل دوس إلهن الوث الق دًا للث د             مج د األب ى أب د و إل ى األب ا إل دوس إلهن الوث الق دًا للث د             مج د األب ى أب د و إل ى األب ا إل دوس إلهن الوث الق دًا للث مج

 ...آمينآمينآمين

   ٨٨٨      –––   ٢٢٢ :  :  : ١١١وم النبى وم النبى وم النبى من ناحمن ناحمن ناح
تقم من مبغضيه و حافظ غضبه                           رب من تقم و ذو سخط ال رب من تقم ال الرب اله غيور و من

ه ى اعدائ ي  . عل ة و ف ي الزوبع رب ف ة ال رئ البت ه ال يب درة و لكن يم الق رب بطيء الغضب و عظ ال

ذبل      . العاصف طريقه و السحاب غبار رجليه      ار ي ع االنه  باشان و  ينتهر البحر فينشفه و يجفف جمي

ه و العالم و    ـذوب و االرض ترفع من وجه     ـالل ت ـالجبال ترجف منه و الت    .  الكرمل و زهر لبنان يذبل    

ار و الصخور                 . آل الساآنين فيه   من يقف امام سخطه و من يقوم في حمو غضبه غيظه ينسكب آالن

بطوفان عابر  و لكن   . صالح هو الرب حصن في يوم الضيق و هو يعرف المتوآلين عليه           . تنهدم منه 

 . . . . .. . . . .. . . . .مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد  .يصنع هالآا تاما لموضعها و اعداؤه يتبعهم ظالم

 من يوم  من يوم من يوم الحادية عشرالحادية عشرالحادية عشرالساعة الساعة الساعة 
   أحد الشعانينأحد الشعانينأحد الشعانين



 دالل أسبوع اآلالم   أحد الشعانين من يوم الحادية عشرالساعة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ١١١ ،  ،  ، ٢٢٢ :  :  : ٨٨٨المزمور المزمور المزمور 

ا                    ا أعجب اسمك فى األرض آله . من أفواه األطفال والرضعان هيأت سبحا أيها الرب ربنا م

 ...الليلوياالليلوياالليلويا

   ٢٨٢٨٢٨   –––   ٢٠٢٠٢٠ :  :  : ١٢١٢١٢      متىمتىمتىاإلنجيل من اإلنجيل من اإلنجيل من 

دمت الي  ذ تق يئا  حينئ ه ش ت من جدت و طلب ا و س ع ابنيه دي م ي زب اذا  . ه ام ابن ا م ال له فق

ك                     فاجاب  . تريدين قالت له قل ان يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك و االخر عن اليسار في ملكوت

ا و ان    ربها ان ي سوف اش اس الت ربا الك تطيعان ان تش ان اتس ا تطلب ان م تما تعلم ال لس يسوع و ق

ا آاسي فتشربانها و بالصبغة            . ة التي اصطبغ بها انا قاال له نستطيـع       تصطبغا بالصبغـ  ا ام فقال لهم

التي اصطبغ بها انا تصطبغان و اما الجلوس عن يميني و عن يساري فليس لي ان اعطيه اال للذين                 

فدعاهم يسـوع و قال انتم تعلمون ان    . فلما سمع العشرة اغتاظوا من اجل االخوين      . اعد لهم من ابي   

يكم            . ساء االمم يسودونهم و العظماء يتسلطون عليهم      رؤ فال يكون هكذا فيكم بل من اراد ان يكون ف

دا            .عظيما فليكن لكم خادما    م عب يكن لك ات        . و من اراد ان يكون فيكم اوال فل م ي ن االنسان ل ا ان اب آم

 ...اًاًًاـــوالمجد هللا دائموالمجد هللا دائموالمجد هللا دائم   .ليخدم بل ليخدم و ليبذل نفسه فدية عن آثيرين

 

   لحادية عشر من يوم أحد الشعانين لحادية عشر من يوم أحد الشعانين لحادية عشر من يوم أحد الشعانين طرح الساعة اطرح الساعة اطرح الساعة ا

ا المسيح            وك األرض       . األفكار التي آانت لليهود المخالفين بسبب مخلصنا وملكن ل مل ه مث ان

وك        ل المل اربون مث اآر والمح د والعس ه والجن ه ب رة محيط وع الكثي ا   . والجم ت أم يوحن ذا ظن هك

ام الجمع مع تالم               ا          ويعقوب أبني زبدي فكرت هكذا واتت إلى مخلصنا أم ه مع أبنيه ذه، وسجدت ل ي

ك       : وسألته وطلبت منه هكذا قائلة   ك واحد عن يمين قل قوال أن يجلس ابناي االثنان معك في ملكوت

ك        الم          . واآلخر عن يسارك في عز مملكت ع الع اة جمي د حي ذي يري ة ال ر الرحم رؤوف الكثي أسمعوا ال

در     أتقدران أن تشربا الكأس التي أتيت بسببها لكي أشربها و   : قال  . اال نق الصبغة التي أصطبغها؟ فق

ذا   دران   . أن نصنع ه ًا تق ا حق ل         . فلعلكم الئ آ ى الم ه ألب ا لكن ه لكم ي أن أعطي يس ل ا الجلوس فل فأم

 . موضع وهو الذي يعطيه ألصفيائه فلما سمع األخوان هذا سكتا ومضيا من أجل عظم مجده

 



 دالل أسبوع اآلالم   أحد الشعانين من يوم الحادية عشرالساعة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::د قبلي د قبلي د قبلي مرمرمر   

 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 

 

 

 

 

 



   دالل أسبوع اآلالم   ليلة األثنين من األولىالساعة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

   :::أحداث ليلة األثنينأحداث ليلة األثنينأحداث ليلة األثنين
 . یسوع لتالميذه عن بدایة آالمه للفداء الربحدیث   

ه        السيد  آان      أتي علي ل                  .. المسيح عالما بكل ما سوف ی ذین دنسوا الهيك دي ال ل بأی ه سوف یقت م أن ان یعل آ

ارة لصوص      ذه     .. وجعلوا منه مغ ال لتالمي ن اإلنسان یسلم لكي                  " وق ي أورشليم واب ا نحن صاعدون إل ه

زأوا ب وم یه ث یق وم الثال ي الي دوه ویصلبوه وف ي " ( ه ویجل ة  ) ١٩؛ ١٨ : ٢٠مت ل حب ي مث م ف وعلمه

ي المجد                  رین إل اء آثي ر، ویحضر أبن أتي بثمر آثي ى ی دفن حت ه ینبغي أن یصلب وی ا إن  .. " الخردل أن وأن

   )٣٢ : ١٢یوحنا ". ( ارتفعت عن األرض أجذب إلي الجميع 

ا رب صوتي       " " أیها اآلب نجني من هذه الساعة         : " لساعةلساعةلساعةاقتراب ا اقتراب ا اقتراب ا  :::   أحداث الساعة األولى  أحداث الساعة األولى  أحداث الساعة األولى      أستمع ی

 "الذي به أدعوك ارحمني واستجب لي فإن لك قال قلبي 

 

 

 

 

 ١١١٢٢٢   –––   ٢٢٢ :  :  : ١١١ النبى  النبى  النبى صفنياصفنياصفنيامن من من 

ور السماء           . نزعا انزع الكل عن وجه االرض یقول الرب        زع طي وان ان انزع االنسان و الحي

ى       . طع االنسان عن وجه االرض یقول الرب      و سمك البحر و المعاثر مع االشرار و اق         دي عل د ی و ام

ة اریم مع الكهن ل اسم الكم ة البع ان بقي ذا المك ليم و اقطع من ه ل سكان اورش ى آ وذا و عل و . یه

وم            الفين بملك الرب و الح دین  .  الساجدین على السطوح لجند السماء و الساجدین الحالفين ب و المرت

وا       م یطلب ه   من وراء و الرب و الذین ل رب و ال سالوا عن رب       .  ال وم ال رب الن ی دام السيد ال اسكت ق

ي اعاقب الرؤساء و               . قریب الن الرب قد اعد ذبيحة قدس مدعویه        رب ان وم ذبيحة ال و یكون في ی

ة      . بني الملك و جميع الالبسين لباسا غریبا    زون من فوق العتب ذین یقف و في ذلك اليوم اعاقب آل ال

اب             . ا و غشا   الذین یمالون بيت سيدهم ظلم     رب صوت صراخ من ب ول ال وم یق ك الي و یكون في ذل

ام                يم من االآ اني و آسر عظ ل شعب             . السمك و ولولة من القسم الث يش الن آ ا سكان مكت وا ی ولول

و یكون في ذلك الوقت اني افتش اورشليم بالسرج و اعاقب                . آنعان باد انقطع آل الحاملين الفضة     

م الق  ى دردیه دین عل ال الجام رب ال یحسن و ال یسيء الرج وبهم ان ال ي قل الوث  .ائلين ف دًا للث الوث مج دًا للث الوث مج دًا للث مج

 ...القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينالقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينالقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

  ليلة االثنينليلة االثنينليلة االثنين من  من  من األولىاألولىاألولىالساعة الساعة الساعة 



   دالل أسبوع اآلالم   ليلة األثنين من األولىالساعة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

   ٨٨٨   –––   ٦٦٦ :  :  : ٢٧٢٧٢٧المزمور المزمور المزمور 

ك                        ه ل ي، فأن ه، أرحمني وأستجب ل ذي أدعوك ب أسبح وأرتل للرب، أستمع یارب صوتي ال

 ... الليلویا الليلویا الليلویا.قال قلبي

 ٢٦٢٦٢٦   –––   ٢٠٢٠٢٠ :  :  : ١٢١٢١٢اإلنجيل من یوحنا  اإلنجيل من یوحنا  اإلنجيل من یوحنا  

د         و آان اناس   ذي           . یونانيون من الذین صعدوا ليسجدوا في العي بس ال ى فيل دم هؤالء ال  فتق

م      .من بيت صيدا الجليل و سالوه قائلين یا سيد نرید ان نرى یسوع        دراوس ث ال الن بس و ق اتى فيل  ف

ن االنس                    . قال اندراوس و فيلبس ليسوع     د اتت الساعة ليتمجد اب ائال ق ا ق ا یسوع فاجابهم  .انـو ام

دها و لكن ان ماتت   ـة الحنطة في االرض و تمت فهي تبقى وح    ـاقول لكم ان لم تقع حب    الحق الحق   

ة         .تاتي بثمر آثير    ان . من یحب نفسه یهلكها و من یبغض نفسه في هذا العالم یحفظها الى حياة ابدی

ه                         ان احد یخدمني یكرم آان احد یخدمني فليتبعني و حيث اآون انا هناك ایضا یكون خادمي و ان آ

ذا اتيت                           .االب ذه الساعة و لكن الجل ه  االن نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ایها االب نجني من ه

ذي     . ایها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ایضا                .الى هذه الساعة   الجمع ال  ف

 اجاب یسوع و قال ليس من اجلي .آان واقفا و سمع قال قد حدث رعد و اخرون قالوا قد آلمه مالك           

ا                .ر هذا الصوت بل من اجلكم     صا الم خارج ذا الع الم االن یطرح رئيس ه ا ان    . االن دینونة هذا الع  ان

ا ان یموت          .ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع      ان مزمع ة آ ة ميت ى ای ذا مشيرا ال ه  . قال ه  فاجاب

ن   الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسيح یبقى الى االبد فكيف تقول انت انه ینبغي ان یرت                  ع اب ف

ن االنسان        م            .االنسان من هو هذا اب ا دام لك د فسيروا م يال بع ا قل م زمان ور معك ال لهم یسوع الن  فق

ذهب       ى این ی م ال ذي یسير في الظالم ال یعل درآكم الظالم و ال ئال ی ور ل وا   .الن ور امن م الن ا دام لك  م

 ...جد هللا دائمًاجد هللا دائمًاجد هللا دائمًا والم والم والم.بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم یسوع بهذا ثم مضى و اختفى عنهم

   

   األولى من ليلة االثنيناألولى من ليلة االثنيناألولى من ليلة االثنينطرح الساعة طرح الساعة طرح الساعة 

تصير سائر الناس في اشتياق       . إذا أزهر القمر في أول الشهر وأشرقت أشعته على األرض         

ر   . ویشتهوا أن یروا بهائه    ذي شارك في المشي مع الناس       . فكم بالحري المسيح إلهنا شمس الب ال

ذي   . ن الذین أتوا إلى العيد ِعظم مجدهالسيما لما رأى اليونانيي . ووجد في شكل العبد    بس ال قالوا لفيل



   دالل أسبوع اآلالم   ليلة األثنين من األولىالساعة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رى یسوع          : من بيت صيدا    د أن ن ا سيد نری ال              . ی دراوس جاء وق دراوس وأن ال ألن بس وق فجاء فيل

وهنا بدأ یتحدث عن موته المعطى  . فقال ربنا یسوع قد أتت الساعة لكي یتمجد ابن اإلنسان     . ليسوع

ه          . الحياة ه أقوال ائالً        فلما سمع الجمع آل ال ق م بأمث ابهم المخلص وعلمه ة، أج النور   : اإللهي وا ب آمن

ور             اء الن م لكي تصيروا أبن ذي            . مادام هو آائن معك ور األب ال ة ن ه هو بالحقيق ؤمن أن نحن أیضًا ن

ى                   . أرسله إلى العالم   ة وظالل الموت، وأصعدنا إل أضاء علينا بمجد الهوته نحن الجلوس في الظلم

 .نا العلو األول من هوة آثام

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

 .یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 



   دالل أسبوع اآلالم   ليلة االثنين من الثالثةالساعة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   : : :الثالثةالثالثةالثالثةتأمل فى أحداث الساعة تأمل فى أحداث الساعة تأمل فى أحداث الساعة    

ذه   ••• ة يسوع بتالمي ذهعناي ة يسوع بتالمي ذهعناي ة يسوع بتالمي م " : عناي م وارفعه ك أرعه ارك ميراث عبك ب ه  "خلص ش رهم عن آالم م اخب ه ث رهم عن آالم م اخب ه ث رهم عن آالم م اخب ث

ل            " :::قائالقائالقائال انه ينبغي أن ابن اإلنسان يتألم آثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقت

 ."وفي اليوم الثالث يقوم

 

 

 

 ٢٢٢ :  :  : ٢٢٢      –––   ١١١٤٤٤ :  :  : ١١١ النبى  النبى  النبى صفنياصفنياصفنيامن من من 
را                   ار م ذ الجب ك   .قريب يوم الرب العظيم قريب و سريع جدا صوت يوم الرب يصرخ حينئ  ذل

 يوم بوق .اليوم يوم سخط يوم ضيق و شدة يوم خراب و دمار يوم ظالم و قتام يوم سحاب و ضباب

ة    رف الرفيع ى الش نة و عل دن المحص ى الم اف عل م   .و هت العمي النه ون آ اس فيمش ايق الن  واض

اذهم في            .رب فيسفح دمهم آالتراب ولحمهم آالجلة     اخطاوا الى ال   بهم يستطيع انق  ال فضتهم و ال ذه

تجمعي  . يوم غضب الرب بل بنار غيرته تؤآل االرض آلها النه يصنع فناء باغتا لكل سكان االرض               

يكم               .و اجتمعي يا ايتها االمة غير المستحية       اتي عل ل ان ي وم قب  قبل والدة القضاء آالعصافة عبر الي

ى           .ب قبل ان ياتي عليكم يوم سخط الرب       غضب الر  حمو د و إل ى األب ا إل دوس إلهن الوث الق دًا للث ى        مج د و إل ى األب ا إل دوس إلهن الوث الق دًا للث ى        مج د و إل ى األب ا إل دوس إلهن الوث الق دًا للث مج

 ...أبد األبد آمينأبد األبد آمينأبد األبد آمين

   ٢٢٢ ،  ،  ، ٩٩٩ :  :  : ٢٨٢٨٢٨المزمور المزمور المزمور 

د       ى االب م ال م و احمله ك و ارعه ارك ميراث عبك و ب ص ش رعي اذ   .خل وت تض تمع ص  اس

   ... الليلويا الليلويا الليلويا.استغيث بك و ارفع يدي الى محراب قدسك

   ٢٢٢٢٢٢   –––   ١٨١٨١٨: : :    ٩٩٩من لوقا  من لوقا  من لوقا  االنجيل االنجيل االنجيل 

. ئال من تقول الجموع اني اناو فيما هو يصلي على انفراد آان التالميذ معه فسالهم قا

ال لهم و انتم ـ فق .امـفاجابوا و قالوا يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون ان نبيا من القدماء ق

قائال . ولوا ذلك الحد فانتهرهم و اوصى ان ال يق.من تقولون اني انا فاجاب بطرس و قال مسيح اهللا

   ليلة االثنينليلة االثنينليلة االثنين من  من  من الثالثةالثالثةالثالثةالساعة الساعة الساعة 



   دالل أسبوع اآلالم   ليلة االثنين من الثالثةالساعة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انه ينبغي ان ابن االنسان يتالم آثيرا و يرفض من الشيوخ و رؤساء الكهنة و الكتبة و يقتل و في 

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا. اليوم الثالث يقوم

 

   طرح الساعة الثالثة من ليلة االثنينطرح الساعة الثالثة من ليلة االثنينطرح الساعة الثالثة من ليلة االثنين

: وبعد أن فرغ سأل تالميذه قائًال. مخلصنا صلى لكي يعلمنا أن نسهر في آل حين للصالة

وآخرون يقولون . فأجابوه إن قوما يقولون أنك أنت القديس يوحنا المعمدان . ماذا يقول الناس عنى

وأما يسوع وهو عارف بكل شئ قبل آونه، فبعدما امتحنهم قال . إيليا أو واحد من األنبياء األولين

ت هو المسيح ابن اهللا الذي أتى إلى العالم حتى أن: وأنتم ماذا تقولون؟ فأجاب بطرس وقال: لهم 

طوباك أنت يا بطرس الصخرة الغير متزعزعة ألنه ليس جسد ودم آشف لك هذا لكن أبى . يخلصنا

فأما اليهود المالعين فإنهم يجحدونني من أجل . هو الذي أظهره لك لكي تكرز به في المسكونة 

       .يهم عارًا وخزيًا أبديًاأنا أشهرهم وأعط. حسدهم ويسلمونني إلى الموت

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

   .يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 



   وع اآلالمدالل أسب   ليلة االثنين من سادسةاالساعة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   : : :السادسةالسادسةالسادسةتأمل فى أحداث الساعة تأمل فى أحداث الساعة تأمل فى أحداث الساعة    

د     "   وذلك عن طريق اآلالم       :::تقديم يسوع ذاته ذبيحة عن العالم       تقديم يسوع ذاته ذبيحة عن العالم       تقديم يسوع ذاته ذبيحة عن العالم          ••• د مجد بع ألن يسوع لم يكن ق

دوس ،              ) ٣٩ : ٧يو  " (  ذه    قدموا للرب مجدا وآرامة قدموا لرب مجدا السمه الق ين لتالمي ذه    ويب ين لتالمي ذه    ويب ين لتالمي ويب

ن اآلالم ن اآلالمشئ م ن اآلالمشئ م ة و الكتب   " شئ م اء الكهن ى رؤس لم إل ان يس ن اإلنس الموت و اب ه ب ون علي ة و يحكم

 ."يسلمونه إلى األمم

 

 

 

 

   ١٥١٥١٥   ---   ٥٥٥ :  :  : ١١١من يوئيل النبي من يوئيل النبي من يوئيل النبي 

اصحوا ايها السكارى و ابكوا و ولولوا يا جميع شاربي الخمر على العصير النه انقطع عن 

  .اذ قد صعدت على ارضي امة قوية بال عدد اسنانها اسنان االسد و لها اضراس اللبوة. افواهكم

 نوحي يا ارضي .ربة و تينتي متهشمة قد قشرتها و طرحتها فابيضت قضبانهاجعلت آرمتي خ

 انقطعت التقدمة و السكيب عن بيت الرب ناحت الكهنة .آعروس مؤتزرة بمسح من اجل بعل صباها

 خجل الفالحون . تلف الحقل ناحت االرض النه قد تلف القمح جف المسطار ذبل الزيت.خدام الرب

 الجفنة يبست و التينة ذبلت .حنطة و على الشعير النه قد تلف حصيد الحقلولول الكرامون على ال

 تنطقوا و .الرمانة و النخلة و التفاحة آل اشجار الحقل يبست انه قد يبست البهجة من بني البشر

نوحوا ايها الكهنة ولولوا يا خدام المذبح ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام الهي النه قد امتنع عن بيت 

 قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشيوخ جميع سكان االرض الى بيت .م التقدمة و السكيبالهك

اه على اليوم الن يوم الرب قريب ياتي آخراب من القادر على آل . الرب الهكم و اصرخوا الى الرب

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين. شيء

 

   ١،٢١،٢١،٢ :  :  : ٢٩٢٩٢٩      المزاميرالمزاميرالمزامير
 قدموا للرب مجد اسمه اسجدوا للرب في .قدموا للرب يا ابناء اهللا قدموا للرب مجدًا و عزًا

 الليلوياالليلوياالليلوياديار قدسه 

  ثنينثنينثنينليلة االليلة االليلة اال من  من  من السادسة السادسة السادسة الساعة الساعة الساعة 



   وع اآلالمدالل أسب   ليلة االثنين من سادسةاالساعة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ٣٤٣٤٣٤   –––   ٣٢٣٢٣٢ :  :  : ١٠١٠١٠ مرقس   مرقس   مرقس   من من من االنجيل االنجيل االنجيل
و آانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم و يتقدمهم يسوع و آانوا يتحيرون و فيما هم 

  ها نحن صاعدون .بعون آانوا يخافون فاخذ االثنى عشر ايضا و ابتدا يقول لهم عما سيحدث لهيت

الى اورشليم و ابن االنسان يسلم الى رؤساء الكهنة و الكتبة و يحكمون عليه بالموت و يسلمونه 

لمجد هللا لمجد هللا لمجد هللا واواوا   .  فيهزاون به و يجلدونه و يتفلون عليه و يقتلونه و في اليوم الثالث يقوم.الى االمم

   ...دائمًادائمًادائمًا

 

    من ليلة االثنين من ليلة االثنين من ليلة االثنينسادسةسادسةسادسةطرح الساعة الطرح الساعة الطرح الساعة ال

حضر إليه اإلثنى عشر رسوال . وفيما آان المسيح إلهنا وتالميذه صاعدين إلى أورشليم

اعلموا أيها األصفياء : تالميذه القديسين، فابتدأ يقول لهم بالذي سيكون منه بسبب آالمه هكذا قائًال

م وسوف يقوم رؤساء آهنة اليهود ومشايخهم وآتبتهم معًا على األطهار إننا صاعدين إلى أورشلي

. ويسلمونه إلى األمم ويهزءون به ويبصقون في وجهه. ابن اإلنسان ويحكمون عليه بحكم الموت

آيف جسرت يا إسرائيل المسكين وفعلت هذا . ويصلبونه على خشبة الصليب ويقوم في اليوم الثالث

من . وجازيت اإلحسان باإلساءة . ح الذي أنقذك من العبودية وصلبت يسوع المسي. األمر بجهلك 

       . أجل ذلك خطيتك باقية إلى آمال الدهور

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 



   دالل أسبوع اآلالم   ليلة االثنين من ةلتاسعاالساعة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   : : :تاسعةتاسعةتاسعةالالالأحداث الساعة أحداث الساعة أحداث الساعة    

 ...سرور اآلب بذبيحة االبنسرور اآلب بذبيحة االبنسرور اآلب بذبيحة االبن   •••

 

 

 

   ١٥١٥١٥   ---   ٥٥٥ :  :  : ١١١      من یوئيل النبيمن یوئيل النبيمن یوئيل النبي

اصحوا ایها السكارى و ابكوا و ولولوا یا جميع شاربي الخمر على العصير النه انقطع عن 

  .اذ قد صعدت على ارضي امة قویة بال عدد اسنانها اسنان االسد و لها اضراس اللبوة. افواهكم

 نوحي یا ارضي .ي خربة و تينتي متهشمة قد قشرتها و طرحتها فابيضت قضبانهاجعلت آرمت

 انقطعت التقدمة و السكيب عن بيت الرب ناحت الكهنة .آعروس مؤتزرة بمسح من اجل بعل صباها

 خجل الفالحون . تلف الحقل ناحت االرض النه قد تلف القمح جف المسطار ذبل الزیت.خدام الرب

 الجفنة یبست و التينة ذبلت . الحنطة و على الشعير النه قد تلف حصيد الحقلولول الكرامون على

 تنطقوا و .الرمانة و النخلة و التفاحة آل اشجار الحقل یبست انه قد یبست البهجة من بني البشر

نوحوا ایها الكهنة ولولوا یا خدام المذبح ادخلوا بيتوا بالمسوح یا خدام الهي النه قد امتنع عن بيت 

 قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشيوخ جميع سكان االرض الى بيت .لهكم التقدمة و السكيبا

اه على اليوم الن یوم الرب قریب یاتي آخراب من القادر على آل . الرب الهكم و اصرخوا الى الرب

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين. شيء

 

 

   ١،٢١،٢١،٢ :  :  : ٢٩٢٩٢٩      المزاميرالمزاميرالمزامير

 قدموا للرب مجد اسمه اسجدوا للرب في .قدموا للرب یا ابناء اهللا قدموا للرب مجدًا و عزًا

 .الليلویاالليلویاالليلویا .دیار قدسه

 

 

   ليلة االثنينليلة االثنينليلة االثنين من  من  من ة ة ة تاسعتاسعتاسعالالالالساعة الساعة الساعة 



   دالل أسبوع اآلالم   ليلة االثنين من ةلتاسعاالساعة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ٣٤٣٤٣٤   –––   ٣٢٣٢٣٢ :  :  : ١٠١٠١٠ مرقس   مرقس   مرقس   من من من االنجيل االنجيل االنجيل

و آانوا في الطریق صاعدین الى اورشليم و یتقدمهم یسوع و آانوا یتحيرون و فيما هم 

 ها نحن صاعدون . ایضا و ابتدا یقول لهم عما سيحدث لهیتبعون آانوا یخافون فاخذ االثنى عشر

الى اورشليم و ابن االنسان یسلم الى رؤساء الكهنة و الكتبة و یحكمون عليه بالموت و یسلمونه 

المجد هللا المجد هللا المجد هللا    ووو   . فيهزاون به و یجلدونه و یتفلون عليه و یقتلونه و في اليوم الثالث یقوم.الى االمم

   ...دائمًادائمًادائمًا

    من ليلة االثنين من ليلة االثنين من ليلة االثنينسادسةسادسةسادسةطرح الساعة الطرح الساعة الطرح الساعة ال

حضر إليه اإلثنى عشر رسوال . وفيما آان المسيح إلهنا وتالميذه صاعدین إلى أورشليم

اعلموا أیها األصفياء : تالميذه القدیسين، فابتدأ یقول لهم بالذي سيكون منه بسبب آالمه هكذا قائًال

مشایخهم وآتبتهم معًا على األطهار إننا صاعدین إلى أورشليم وسوف یقوم رؤساء آهنة اليهود و

. ویسلمونه إلى األمم ویهزءون به ویبصقون في وجهه. ابن اإلنسان ویحكمون عليه بحكم الموت

آيف جسرت یا إسرائيل المسكين وفعلت هذا . ویصلبونه على خشبة الصليب ویقوم في اليوم الثالث

من . یت اإلحسان باإلساءة وجاز. وصلبت یسوع المسيح الذي أنقذك من العبودیة . األمر بجهلك 

       . أجل ذلك خطيتك باقية إلى آمال الدهور

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 



   دالل أسبوع اآلالم   ليلة االثنين من حادية عشرلاالساعة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :::ية عشرية عشرية عشردددحاحاحاالالالأحداث الساعة أحداث الساعة أحداث الساعة    

نجني من أعدائي األقوياء ألنهم تقووا أآثر مني، " . . . حقد رؤساء اليهود على يسوع المخلصحقد رؤساء اليهود على يسوع المخلصحقد رؤساء اليهود على يسوع المخلص   •••

 "أدرآوني في يوم ضري 

 

 

 

 

      ٤٤٤   ---   ١١١ :  :  : ٣٣٣من ميخا النبي من ميخا النبي من ميخا النبي 
. و قلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب و قضاة بيت اسرائيل اليس لكم ان تعرفوا الحق 

و الذين ياآلـون . ن الشر النازعين جلودهم عنهم و لحمهم عن عظامهمالمبغضين الخير و المحبي

لحم شعبي و يكشطون جلدهم عنـهم و يهشمون عظامهم و يشققون آما في القـدر و آاللحم في 

حينئذ يصرخون الى الرب فال يجيبهم بل يستر وجهه عنهم في ذلك الوقت آما اساءوا . وسط المقلى

   ...قدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث المجدًا للثالوث المجدًا للثالوث ال .اعمالهم

 

 

   ١٨١٨١٨ ،  ،  ، ١٧١٧١٧ :  :  : ١١١٨٨٨         المزاميرالمزاميرالمزامير
ادرآوني في . نجني من أعدائي االقوياء من أيدي الذين يبغضونني النهم تقووا أآثر مني

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .يوم شدتي و آان الرب سندي

      ٢٢٢٣٣٣   ---   ١٩١٩١٩ :  :  : ١٧١٧١٧      تىتىتىاالنجيل من ماالنجيل من ماالنجيل من م
فقال لهم . لوا لماذا لم نقدر نحن ان نخرجهثم تقدم التالميذ الى يسوع على انفراد و قا

يسوع لعدم ايمانكم فالحق اقول لكم لو آان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل 

و اما هذا الجنس فال يخرج اال بالصالة . من هنا الى هناك فينتقل و ال يكون شيء غير ممكن لديكم

. يسلم الى ايدي الناس جليل قال لهم يسوع ابن االنسان سوفو فيما هم يترددون في ال. و الصوم

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.فيقتلونه و في اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا

   ليلة االثنينليلة االثنينليلة االثنين من  من  من ية عشرية عشرية عشردددحاحاحاالالالالساعة الساعة الساعة 
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   طرح الساعة الحادية عشر من ليلة االثنينطرح الساعة الحادية عشر من ليلة االثنينطرح الساعة الحادية عشر من ليلة االثنين

يمجد الصالة ويكرم أساس سائر . اسمعوا الرؤوف الصانع الخيرات ذا الصالح والتحنن 

لماذا ال نقدر نحن أن نخرج الشيطان ؟ أما هو فقال : فإن تالميذه عندما سألوه قائلين . الفضائل 

لو آان لكم إيمان لكنتم : أقول لكم قال الرب . ال جل قلة إيمانكم امتنع الشيطان أن يخرج : لهم 

آل شئ . وال يعسر عليكم شئ . ان يسمع لكم تقولون لهذا الجبل انتقل إلى هنا فلوقته سريعا آ

فلنقتن لنا رجاء عظيما وأمانة حقيقية بغير شك ولنغر . وال يعسر عليكم شئ .مستطاع للمؤمن 

ونواظب على الصالة ونحب الصوم . على المحبة التي تفوق آل شئ فإن الذي يحب يصدق آل شئ 

 .لكي نفوز بمواعيده 

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   تألم لكي بآالمهالمسيح مخلصنا جاء و

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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   )))لعن شجرة التين رمز لليهوديةلعن شجرة التين رمز لليهوديةلعن شجرة التين رمز لليهودية(((   :::أحداث يوم األثنينأحداث يوم األثنينأحداث يوم األثنين
 . من نيسان حسب التقويم العبري١١االثنين من البصخة    

رة                     ر المثم ين غي ة        .. في الطريق من بيت عنيا إلي الهيكل لعن الرب يسوع شجرة الت التي آانت ترمز لألم

أت بثمر       من هيكل وناموس وشرائع؛     .. اليهودية التي لها مظهر الثمر من الخارج       م ت ا ل ا يشير    .. ولكنه آم

ة                       الثمر فهي تستوجب اللعن أتي ب ادة الشكلية دون أن ت تقطع وتلقي في    .. أيضا إلي آل نفس تحيا في العب

ار  ذآرنا  ! الن ا ت ل الطريق الواسع؛ آم ا العريضة تمث ة بأوراقه م أن التين ي الف ا ذهب ديس يوحن ول الق ويق

ورق ا           ين بالخطية التي حاول آدم أن يسترها ب ول   .. لت اة                " ويق ي حي ا إل رب من السموات جائع د آتي ال لق

ذا الطريق     ة فلعن ه د أخصب بالخطيئ د طريق اإلنسان واسعا وعريضا وق اس، فوج ذه . الن دل ه فنبتت ب

 .شجرة الصليب التي سقاها الرب بالماء والدم اللذين خرجا من جنبه الطاهر.. الشجرة

ه      ولما دخل : "سلطان المخلص وتطهير الهيكل       انوا يبيعون ويشترون في ذين آ "  الرب الهيكل طهره من ال

اوة          : هذا هو عمل الرب في أوله وفي آخره           .. آما فعل مرة في بداية خدمته      ر القلب وحفظه في النق تطهي

 )١٦: ١١مر " (ولم يدع أحدا يجتاز الهيكل بمتاع " المستمرة؛ حتى ال تجتاز إليه شرور العالم 

   : : : أحداث يوم االثنينأحداث يوم االثنينأحداث يوم االثنين   

 .وج الرب يسوع إلى أورشليم خر   •••

 .لعن شجرة التين التي ادعت اإلثمار آذبًا   •••

ا                   ••• ل مم م ويعمل المعجزات في الهيك م أخذ يعل ادي ث تطهير الهيكل من العبادة الشكلية والربح الم

 .أثار حسد رؤساء الكهنة وحراس الهيكل فتأمروا عليه ليقتلوه 

 :الثالثاء واألربعاء من أسبوع البصخة لألسباب اآلتيةنهت الكنيسة عن إقامة القداسات أيام االثنين و   

 . إن الرب لم يكن قد رسم سر الشكر بعد   •••

 . يسوع هو فصحنا ولم يكن قد قدم نفسه بعد    •••

 . إن ذبيحة القداس هي بعينها ذبيحة الصليب ويسوع لم يقدم ذاته إال يوم الجمعة    •••

ة،          إن خروف الفصح الذي هو رمزًا للمسيح آان يبقى تحت ال             ••• ام الثالث حفظ بغير ذبح في هذه األي

 .ثم يذبح في مساء اليوم الرابع عشر

ه         ده ودم دًا ، جس دًا جدي ا عه كر وأعطان ه سر الش يد أسس في ألن الس يس ف وم الخم داس ي ة الق ا إقام أم

 .األقدسين عربونًا للمجد األبدي 
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   ٣٣٣ :  :  : ٢٢٢      ---   ١١١ :  :  : ١١١   سفر التكوينسفر التكوينسفر التكوينمن من من 
و آانت االرض خربة و خالية و على وجه الغمر . الرضفي البدء خلق اهللا السماوات و ا

ن ـو راى اهللا النور انه حس. و قال اهللا ليكن نور فكان نور. ظلمة و روح اهللا يرف على وجه المياه

و دعا اهللا النور نهارا و الظلمة دعاها ليال و آان مساء و آان . و فصل اهللا بين النور و الظلمة

فعمل اهللا . اه و مياهــ ليكن جلد في وسط المياه و ليكن فاصال بين ميو قال اهللا. صباح يوما واحدا

و دعا اهللا الجلد . الجلد و فصل بين المياه التي تحت الجلد و المياه التي فوق الجلد و آان آذلك

د ــو قال اهللا لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واح. سماء و آان مساء و آان صباح يوما ثانيا

و دعا اهللا اليابسة ارضا و مجتمع المياه دعاه بحارا و راى اهللا ذلك . ر اليابسة و آان آذلكو لتظه

زرا و شجرا ذا ثمر يعمل ثمرا آجنسه بزره ـو قال اهللا لتنبت االرض عشبا و بقال يبزر ب. انه حسن

 ثمرا ا و بقال يبزر بزرا آجنسه و شجرا يعملـفاخرجت االرض عشب. فيه على االرض و آان آذلك

و قال اهللا لتكن . و آان مساء و آان صباح يوما ثالثا. بزره فيه آجنسه و راى اهللا ذلك انه حسن

و تكون . انوار في جلد السماء لتفصل بين النهار و الليل و تكون اليات و اوقات و ايام و سنين

ور االآبر ــين النفعمل اهللا النورين العظيم. انوارا في جلد السماء لتنير على االرض و آان آذلك

و جعلها اهللا في جلد السماء لتنير على . ل و النجومــار و النور االصغر لحكم الليــلحكم النه

و آان . و لتحكم على النهار و الليل و لتفصل بين النور و الظلمة و راى اهللا ذلك انه حسن. االرض

ذات نفس حية و ليطر طير فوق و قال اهللا لتفض المياه زحافات . مساء و آان صباح يوما رابعا

فخلق اهللا التنانين العظام و آل ذوات االنفس الحية الدبابة التي . االرض على وجه جلد السماء

و بارآها اهللا . فاضت بها المياه آاجناسها و آل طائر ذي جناح آجنسه و راى اهللا ذلك انه حسن

و آان مساء و آان . لطير على االرضقائال اثمري و اآثري و امالي المياه في البحار و ليكثر ا

و قال اهللا لتخرج االرض ذوات انفس حية آجنسها بهائم و دبابات و وحوش . صباح يوما خامسا

فعمل اهللا وحوش االرض آاجناسها و البهائم آاجناسها و جميع . ارض آاجناسها و آان آذلك

مل االنسان على صورتنا آشبهنا و قال اهللا نع. دبابات االرض آاجناسها و راى اهللا ذلك انه حسن

ر و على طير السماء و على البهائم و على آل االرض و على جميع ـفيتسلطون على سمك البح

  البصخةالبصخةالبصخة    اثنين اثنين اثنينيوميوميوم   باآرباآرباآر
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فخلق اهللا االنسان على صورته على صورة اهللا خلقه ذآرا و انثى . الدبابات التي تدب على االرض

رض و اخضعوها و تسلطوا على سمك و بارآهم اهللا و قال لهم اثمروا و اآثروا و امالوا اال. خلقهم

و قال اهللا اني قد اعطيتكم آل بقل . البحر و على طير السماء و على آل حيوان يدب على االرض

و لكل حيوان . يبزر بزرا على وجه آل االرض و آل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما

ية اعطيت آل عشب اخضر طعاما و االرض و آل طير السماء و آل دبابة على االرض فيها نفس ح

. و راى اهللا آل ما عمله فاذا هو حسن جدا و آان مساء و آان صباح يوما سادسا. آان آذلك

و فرغ اهللا في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح . فاآملت السماوات و االرض و آل جندها

السابع و قدسه النه فيه استراح من و بارك اهللا اليوم . في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .جميع عمله الذي عمل اهللا خالقا

 

 ٩٩٩   –––   ١١١ :  :  : ٥٥٥ النبى  النبى  النبى اشعياءاشعياءاشعياءمن من من 
فنقبه و نقى . النشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه آان لحبيبي آرم على اآمة خصبة

رجا في وسطه و نقر فيه ايضا معصرة فانتظر ان يصنع عنبا حجارته و غرسه آرم سورق و بنى ب

ماذا يصنع . و االن يا سكان اورشليم و رجال يهوذا احكموا بيني و بين آرمي. فصنع عنبا رديئا

فاالن اعرفكم ماذا . ايضا لكرمي و انا لم اصنعه له لماذا اذ انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا

و اجعله خرابا ال يقضب و ال . صير للرعي اهدم جدرانه فيصير للدوساصنع بكرمي انزع سياجه في

ان آرم رب الجنود هو بيت . ينقب فيطلع شوك و حسك و اوصي الغيم ان ال يمطر عليه مطرا

ويل للذين يصلون . اسرائيل و غرس لذته رجال يهوذا فانتظر حقا فاذا سفك دم و عدال فاذا صراخ

في . بيتا ببيت و يقرنون حقال بحقل حتى لم يبق موضع فصرتم تسكنون وحدآم في وسط االرض

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث  .رة و حسنة بال ساآنـاذني قال رب الجنود اال ان بيوتا آثيرة تصير خرابا بيوتا آبي

 ...القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينالقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينالقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

 

 ١٩١٩١٩   –––   ١١١: : :    ١١١بدء يشوع بن سيراخ بدء يشوع بن سيراخ بدء يشوع بن سيراخ 

من يحصي رمل البحار و قطار المطر و .  فهي من الرب و ال تزال معه الى االبدحكمةآل 

و من يستقصي الحكمة التي هي . ايام الدهر و من يمسح سمك السماء و رحب االرض و الغمر

ينبوع الحكمة آلمة اهللا في . قبل آل شيء حيزت الحكمة و منذ االزل فهم الفطنة. سابقة آل شيء
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لمن تجلب معرفة . لمن انكشف اصل الحكمة و من علم دهائها. لعلى و مسالكها الوصايا االزليةا

الرب هو حازها . واحد هو حكيم عظيم المهابة جالس على عرشه. الحكمة و من ادرك آثرة خبرتها

و افاضها على جميع مصنوعاته فهي مع آل ذي جسد على حسب عطيته و قد . و راها و احصاها

مخافة الرب تلذ للقلب و تعطي . مخافة الرب مجد و فخر و سرور و اآليل ابتهاج. لمحبيهمنحها 

محبة . ره و ينال حظوة يوم موتهـالمتقي للرب يطيب نفسا في اواخ. السرور و الفرح و طول االيام

س را. و الذين تتراءى لهم يحبونها عند رؤيتهم لها و تاملهم لعظائمها. الرب هي الحكمة المجيدة

ن و جعلت عشها بين الناس مدى الدهر و ـافة اهللا انها تولدت في الرحم مع المؤمنيـالحكمة مخ

العبادة تحفظ القلب و تبرره و تمنح . مخافة الرب هي عبادته عن معرفة. ستسلم نفسها الى ذريتهم

لقدوس إلهنا لقدوس إلهنا لقدوس إلهنا مجدًا للثالوث امجدًا للثالوث امجدًا للثالوث ا .المتقي للرب يطيب نفسا و ينال حظوة في يوم وفاته. السرور و الفرح

 ...إلى األبد و إلى أبد األبد آمينإلى األبد و إلى أبد األبد آمينإلى األبد و إلى أبد األبد آمين

 

   عظة ألبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدينعظة ألبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدينعظة ألبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين
فلنجلس بالعشاء . يا أخوه إن آنا نريد اآلن أن نفلت من يدي عقاب اهللا ونجد رحمة أمامه

الزم الم(آل يوم منفردين وحدنا عند آمال النهار، ونفتش ذواتنا عما قدمناه للمالك الذي يخدمنا 

نفتش ذواتنا وحدنا ) وأشرق النور(ليصعده إلى الرب وأيضًا إذا انقضى الليل وطلع النهار) لنا

وال يشك البتة ألن آل إنسان ذآرًا آان أو . ونعلم ما الذي قدمناه للمالك الموآل بنا ليصعده إلى اهللا

 جعل اهللا له مالآًا موآًال به قد اعتمد باسم اآلب واالبن والروح القدس قد. أنثى صغيرًا آان أو آبيرًا

ليس ألن اهللا غير ) الليلية والنهارية(إلى يوم وفاته، وليصعد إليه آل يوم أعمال اإلنسان الموآل به 

حاشا بل ألنه هو عارف بها أآثر آما هو مكتوب أن عيني الرب ناظرة آل حين ... عارف بأعمالنا

لمالئكة هم خدام قد أقامهم خالق الكل من أجل في آل مكان على صانعي الشر وفاعلي الخير إنما ا

   . المزمعين لوراثة الخالص

فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا شنوده الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا شنوده الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا شنوده الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن 

 ...والروح القدس اإلله الواحد آمينوالروح القدس اإلله الواحد آمينوالروح القدس اإلله الواحد آمين
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   ١٩١٩١٩ ،  ،  ، ١٨١٨١٨ :  :  : ٧٧٧٢٢٢      مورمورمورالمزالمزالمز
ك اسم مجده القدوس إلى األبد يكون مبارك الرب إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، مبار

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .يكون 

      ٢٤٢٤٢٤   ---   ١٢١٢١٢ :  :  : ١١١١١١      مرقسمرقسمرقساالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق و جاء لعله . و في الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع

 فاجاب يسوع و قال لها ال. يجد فيها شيئا فلما جاء اليها لم يجد شيئا اال ورقا النه لم يكن وقت التين

و جاءوا الى اورشليم و لما دخل يسوع . ياآل احد منك ثمرا بعد الى االبد و آان تالميذه يسمعون

الهيكل ابتدا يخرج الذين آانوا يبيعون و يشترون في الهيكل و قلب موائد الصيارفة و آراسي باعة 

بيتي بيت صالة يدعى و آان يعلم قائال لهم اليس مكتوبا . و لم يدع احدا يجتاز الهيكل بمتاع. الحمام

و سمع الكتبة و رؤساء الكهنة فطلبوا آيف يهلكونه . لجميع االمم و انتم جعلتموه مغارة لصوص

و في . و لما صار المساء خرج الى خارج المدينة. النهم خافوه اذ بهت الجمع آله من تعليمه

 قال له يا سيدي انظر فتذآر بطرس و. الصباح اذ آانوا مجتازين راوا التينة قد يبست من االصول

الني الحق اقول لكم ان . فاجاب يسوع و قال لهم ليكن لكم ايمان باهللا. التينة التي لعنتها قد يبست

ون ـوله يكـن ان ما يقـك في قلبه بل يؤمـال لهذا الجبل انتقل و انطرح في البحر و ال يشــمن ق

   .ون لكمــ حينما تصلون فامنوا ان تنالوه فيكهــلذلك اقول لكم آل ما تطلبون. هــال يكون لــا قـفمهم

   ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو

   

   طرح باآر من يوم االثنين من البصخة المقدسةطرح باآر من يوم االثنين من البصخة المقدسةطرح باآر من يوم االثنين من البصخة المقدسة

في البدء خلق اهللا السماء واألرض وزينها هكذا بروح فيه وغطى الظلمة وأخرج النور 

يوم خلق هذه جميعها وفى ذلك ال. ودعي النور نهارًا ودعي الظلمة ليًال. وفرق بينهما بأسماء جديدة

وبعد هذا ثبت اهللا . وفى اليوم الثاني خلق اهللا جلد السماء وفصل بين مياه ومياه. بحكمه وفهم رفيع

وفى اليوم الثالث جمع المياه وثبت األرض فوق المياه والشمس والقمر وآثرة . الماء العلوي سماء

تان الكبار وحيوانات الحقل في اليوم والهوام والطير والحي. النجوم خلقها اهللا في اليوم الرابع

وفى اليوم السادس خلق اهللا الحيوان . وأجناس الشجر وزرع الحقل والعشب المثمر. الخامس

هذان جعلهما رؤساء على جميع . ذآرًا وأنثى آالتدبير. العظيم آدم أول البشر ومعينة له من جسده
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ه ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة فلنمجد. هذا تدبير الخالق ومؤسس آل الموجودات. أعماله

 .آعظيم رحمته

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي  
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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م       " السيد المسيح يطهر الهيكل ممن دنسوه         ::: يوم األثنين   يوم األثنين   يوم األثنين   الساعة الثالثة من    الساعة الثالثة من    الساعة الثالثة من   أحداثأحداثأحداث    ائال له م ق ان يعل وآ

م        أليس مكتوبا  ع األم ل     "  بيتي بيت صالة يدعي لجمي رب          "ومزمور اإلنجي ى بيت ال ي إل ائلين ل فرحت بالق

 ."نذهب 
 

 

 

 

 ٣٠٣٠٣٠   –––   ٢٠٢٠٢٠ :  :  : ٥٥٥ النبى  النبى  النبى اشعياءاشعياءاشعياءمن من من 

 شرا الجاعلين الظالم نورا و النور ظالما الجاعلين المر ويل للقائلين للشر خيرا و للخير

ويل لالبطال على شرب . ويل للحكماء في اعين انفسهم و الفهماء عند ذواتهم. حلوا و الحلو مرا

الذين يبررون الشرير من اجل الرشوة و اما حق . الخمر و لذوي القدرة على مزج المسكر

ل لهيب النار القش و يهبط الحشيش الملتهب يكون اصلهم لذلك آما ياآ. الصديقين فينزعونه منهم

. آالعفونة و يصعد زهرهم آالغبار النهم رذلوا شريعة رب الجنود و استهانوا بكالم قدوس اسرائيل

من اجل ذلك حمي غضب الرب على شعبه و مد يده عليه و ضربه حتى ارتعدت الجبال و صارت 

د ــفيرفع راية لالمم من بعي. رتد غضبه بل يده ممدودة بعدجثثهم آالزبل في االزقة مع آل هذا لم ي

ليس فيهم رازح و ال عاثر ال ينعسون . و يصفر لهم من اقصى االرض فاذا هم بالعجلة ياتون سريعا

الذين سهامهم مسنونة و جميع . و ال ينامون و ال تنحل حزم احقائهم و ال تنقطع سيور احذيتهم

وة ــرة آاللبـــم زمجـــله. ةـم آالزوبعــوان و بكراتهــب آالصـم تحســر خيلهــقسيهم ممدودة حواف

يهرون عليهم في . ة و يستخلصونها و ال منقذــون الفريســل و يهرون و يمسكـرون آالشبـو يزمج

 .اــــر الى االرض فهوذا ظالم الضيق و النور قد اظلم بسحبهـــر فان نظــــذلك اليوم آهدير البح

 ...لوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينلوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينلوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثامجدًا للثامجدًا للثا

 

 ١٩١٩١٩   –––   ١٢١٢١٢ :  :  : ٩٩٩من ارميا النبى من ارميا النبى من ارميا النبى 

من هو االنسان الحكيم الذي يفهم هذه و الذي آلمه فم الرب فيخبر بها لماذا بادت االرض و 

فقال الرب على ترآهم شريعتي التي جعلتها امامهم و لم يسمعوا لصوتي و . احترقت آبرية بال عابر

لذلك هكذا قال . بل سلكوا وراء عناد قلوبهم و وراء البعليم التي علمهم اياها اباؤهم. كوا بهالم يسل

   ثنينثنينثنيناالاالاال   يوميوميوم   الساعة الثالثة منالساعة الثالثة منالساعة الثالثة من



   دالل أسبوع اآلالم    االثنينيوم الساعة الثالثة من  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و ابددهم في امم لم . رب الجنود اله اسرائيل هانذا اطعم هذا الشعب افسنتينا و اسقيهم ماء العلقم

املوا و ادعوا هكذا قال رب الجنود ت. يعرفوها هم و ال اباؤهم و اطلق وراءهم السيف حتى افنيهم

و يسرعن و يرفعن علينا مرثاة فتذرف اعيننا . النادبات فياتين و ارسلوا الى الحكيمات فيقبلن

الن صوت رثاية سمع من صهيون آيف اهلكنا خزينا جدا الننا ترآنا . دموعا و تفيض اجفاننا ماء

 ... أبد األبد آمين أبد األبد آمين أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلىمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلىمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى .االرض النهم هدموا مساآننا

 

   ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ١٢١١٢١١٢١      مورمورمورالمزالمزالمز
 ...الليلوياالليلوياالليلويا .وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب

 

      ١٩١٩١٩   ---   ١١١١١١ :  :  : ١١١١١١      مرقسمرقسمرقساالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
فدخل يسوع اورشليم و الهيكل و لما نظر حوله الى آل شيء اذ آان الوقت قد امسى خرج 

فنظر شجرة تين من بعيد . و في الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع. الى بيت عنيا مع االثني عشر

. عليها ورق و جاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء اليها لم يجد شيئا اال ورقا النه لم يكن وقت التين

و جاءوا الى . فاجاب يسوع و قال لها ال ياآل احد منك ثمرا بعد الى االبد و آان تالميذه يسمعون

 دخل يسوع الهيكل ابتدا يخرج الذين آانوا يبيعون و يشترون في الهيكل و قلب اورشليم و لما

و آان يعلم قائال لهم . و لم يدع احدا يجتاز الهيكل بمتاع. موائد الصيارفة و آراسي باعة الحمام

و سمع الكتبة و . اليس مكتوبا بيتي بيت صالة يدعى لجميع االمم و انتم جعلتموه مغارة لصوص

و لما صار المساء . كهنة فطلبوا آيف يهلكونه النهم خافوه اذ بهت الجمع آله من تعليمهرؤساء ال

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا. خرج الى خارج المدينة
 

   الساعة الثالثة من يوم االثنينالساعة الثالثة من يوم االثنينالساعة الثالثة من يوم االثنينطرح طرح طرح 

في عشية يوم الشعانين أتى المسيح إلهنا يسوع المخلص خارج المدينة مع تالميذه، فجاع 

فرأى شجرة تين من بعيد فأتى إليها يطلب ثمرًا فيها فوجد ورقًا بغير ثمر فلعنها . وقال أطلب طعامًا 

ضعوا اإليمان في . أن شجرة التين يبست: فتعجب جميع تالميذه وقالوا للرب. فيبست من أصلها

. قلوبكم وآل شئ يسمع منكم وال تتعجبوا من شجرة التين هذه إنها بكلمة واحدة يبست من أصلها



   دالل أسبوع اآلالم    االثنينيوم الساعة الثالثة من  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

تعالوا وانظروا أيها الناس الجهال من آان من . ي قلوبكم إيمان لنقلتم هذا الجبل من مكانهفإذا آان ف

شجرة التين هذه، واصنعوا ثمرة صالحة للرب لكي تخلصوا من الشرير، واصنعوا تربة أيها 

الكسالى لكي تنالوا الغفران، واغسلوا وجوهكم بدموع غزيرة فإن الدموع تمحى اآلثام ، أوقدوا 

 .تألم مع أخيك وانظر الرب آيف تألم عنا حتى يخلصنا. يحكم بالفضائل لتضئ عليكم في الحكم مصاب

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي  
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 



   دالل أسبوع اآلالم    االثنينيوم  منسادسةالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل               ::: يوم األثنين   يوم األثنين   يوم األثنين   من  من  من سادسةسادسةسادسة الساعة ال   الساعة ال   الساعة ال  أحداثأحداثأحداث  ل            غيرة السيد المسيح على بيته وطرد الباعة من الهيك ل            غيرة السيد المسيح على بيته وطرد الباعة من الهيك  :::غيرة السيد المسيح على بيته وطرد الباعة من الهيك

ك أآلتني          "  رة بيت وب غي ه مكت ذه ان رب      " وفي المزمور   " فتذآر تالمي ل ال ل قبائ اك صعدت القبائ الن هن

 ."شهادة إلسرائيل يعترفون السم الرب 

 

 

 

 

 ١٥١٥١٥   –––   ٧٧٧ :  :  : ٣٢٣٢٣٢   سفر الخروجسفر الخروجسفر الخروجمن من من 

زاغوا . لموسى اذهب انزل النه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض مصرفقال الرب 

سريعا عن الطريق الذي اوصيتهم به صنعوا لهم عجال مسبوآا و سجدوا له و ذبحوا له و قالوا 

و قال الرب لموسى رايت هذا الشعب و اذا هو . هذه الهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض مصر

فتضرع . ترآني ليحمى غضبي عليهم و افنيهم فاصيرك شعبا عظيمافاالن ا. شعب صلب الرقبة

موسى امام الرب الهه و قال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي اخرجته من ارض مصر 

لماذا يتكلم المصريون قائلين اخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال و يفنيهم . بقوة عظيمة و يد شديدة

اذآر ابراهيم و اسحق و اسرائيل .  و اندم على الشر بشعبكعن وجه االرض ارجع عن حمو غضبك

اء و اعطي نسلكم آل هذه ــدك الذين حلفت لهم بنفسك و قلت لهم اآثر نسلكم آنجوم السمـعبي

. فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه. االرض الذي تكلمت عنها فيملكونها الى االبد

وحا الشهادة في يده لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا و فانصرف موسى و نزل من الجبل و ل

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .من هنا آانا مكتوبين

 

 

 ٩٩٩   –––   ١١١ :  :  : ١١١   بدء حكمة سليمانبدء حكمة سليمانبدء حكمة سليمان
فانما يجده . احبوا العدل يا قضاة االرض و اعتقدوا في الرب خيرا و التمسوه بقلب سليم

الن االفكار الزائغة تقصي من اهللا و اختبار قدرته . بونه و يتجلى للذين ال يكفرون بهالذين ال يجر

الن . ان الحكمة ال تلج النفس الساعية بالمكر و ال تحل في الجسد المسترق للخطية. يثقف الجهال

ان . روح التاديب القدوس يهرب من الغش و يتحول عن االفكار السفيهة و ينهزم اذا حضر االثم

 ثنينثنينثنيناالاالاال   يوميوميوم   ة منة منة منسادسسادسسادسالساعة الالساعة الالساعة ال



   دالل أسبوع اآلالم    االثنينيوم  منسادسةالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه و رقيب لقلبه ال يغفل ــوح الحكمة محب لالنسان فال يبرئ المجدف مما نطق الن اهللا ناظر لكليتير

فلذلك ال يخفى عليه . الن روح الرب مال المسكونة و واسع الكل عنده علم آل آلمة. و سامع لفمه

من لكن سيفحص عن افكار المنافق و آل ما سمع . ناطق بسوء و ال ينجو من القضاء المفحم

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .اقواله يبلغ الى الرب فيحكم على اثامه

 

   ٤٤٤ :  :  : ١٢١١٢١١٢١      مورمورمورالمزالمزالمز
   ...الليلوياالليلوياالليلويا .أن هناك صعدت القبائل قبائل الرب شهادة إلسرائيل يعترفون السم الرب

      ١١١٧٧٧   ---   ١١١٣٣٣ :  :  : ٢٢٢      يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و وجد في الهيكل الذين آانوا يبيعون . و آان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم

فصنع سوطا من حبال و طرد الجميع من الهيكل الغنم و . بقرا و غنما و حماما و الصيارف جلوسا

و قال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ههنا ال تجعلوا . البقر و آب دراهم الصيارف و قلب موائدهم

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا. فتذآر تالميذه انه مكتوب غيرة بيتك اآلتني. يت ابي بيت تجارةب
 

 

    من يوم االثنين من يوم االثنين من يوم االثنينسادسةسادسةسادسةالساعة الالساعة الالساعة الطرح طرح طرح 

يا لهذه الجسارة التي صنعتها يا شعب إسرائيل أول ميالد اهللا وهذه البالدة التي من آهنتك 

 للصوص ومجتمعًا للعجول إذ بيت الصالة وموضع الطلبة صيرتموه موضعًا الخطية ومسكنًا

ما هو هذا الربح المملوء من آل نجاسة وهذا الظلم الذي . والخراف ولباعة الحمام والصيارفة

صنعتموه، لما نظر ابن اهللا بيت أبيه وهذه آلها تصنع فيه، ألنهم صيروه مسكنًا للصوص الخاطفين 

لحمام وموائد الصيارفة قلبها وبدد والظلمة وبيت التجارة ، فأخرج البقر والغنم معها آراسي باعة ا

دراهمهم، فلما نظر تالميذه إلى هذا علموا أنه هكذا هو مكتوب ألجله أن غيرة بيتك أآلتني، فلهذا 

أما . سلطانك دائم في السماء وعلى األرض وخوفك يا رب زعزع الجبال. صنع هكذا بغير خوف

 .إسرائيل فقد جهل، لذلك استترت عنه معونته 
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   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي  
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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 : : :  يوم األثنين يوم األثنين يوم األثنين من من منتاسعةتاسعةتاسعة الساعة ال الساعة ال الساعة الأحداثأحداثأحداث 

 ."رجاء أقطار األرض آلها " ألنه مكتوب عنه  : السيد المسيح يطوب رواد الهيكلالسيد المسيح يطوب رواد الهيكلالسيد المسيح يطوب رواد الهيكل   •••

 

 

 

 

 ٢٤٢٤٢٤ :  :  : ٣٣٣      –––   ١٥١٥١٥ :  :  : ٢٢٢   تكوينتكوينتكوينسفر السفر السفر المن من من 

و اوصى الرب االله ادم . و اخذ الرب االله ادم و وضعه في جنة عدن ليعملها و يحفظها

و اما شجرة معرفة الخير و الشر فال تاآل منها النك يوم تاآل .  اآالقائال من جميع شجر الجنة تاآل

و جبل . و قال الرب االله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيـره. منها موتا تموت

الرب االله من االرض آل حيوانات البرية و آل طيور السماء فاحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها 

م و طيور السماء و ــفدعا ادم باسماء جميع البهائ. ادم ذات نفس حية فهو اسمهاو آل ما دعا به 

فاوقع الرب االله سباتا على ادم فنام فاخذ . جميع حيوانات البرية و اما لنفسه فلم يجد معينا نظيره

و بنى الرب االله الضلع التي اخذها من ادم امراة و . واحدة من اضالعه و مال مكانها لحما

فقال ادم هذه االن عظم من عظامي و لحم من لحمي هذه تدعى امراة النها من . ها الى ادماحضر

و آانا آالهما . لذلك يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و يكونان جسدا واحدا. امرء اخذت

 الرب و آانت الحية احيل جميع حيوانات البرية التي عملها. عريانين ادم و امراته و هما ال يخجالن

فقالت المراة للحية من ثمر شجر الجنة . االله فقالت للمراة احقا قال اهللا ال تاآال من آل شجر الجنة

فقالت . و اما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال اهللا ال تاآال منه و ال تمساه لئال تموتا. ناآل

عينكما و تكونان آاهللا عارفين الخير بل اهللا عالم انه يوم تاآالن منه تنفتح ا. الحية للمراة لن تموتا

فرات المراة ان الشجرة جيـدة لالآل و انها بهجة للعيون و ان الشجرة شهية للنظر فاخذت . و الشر

فانفتحـت اعينهما و علما انهما عريانان فخاطا . من ثمرها و اآلت و اعطت رجلها ايضا معها فاآل

 الرب االله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح و سمعا صوت. اوراق تين و صنعا النفسهما مازر

فنادى الرب االله ادم و قال له . النهار فاختبا ادم و امراته من وجه الرب االله في وسط شجر الجنة

فقال من اعلمك انك عريان . فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت الني عريان فاختبات. اين انت

   ثنينثنينثنيناالاالاال   يوميوميوم   ة منة منة منتاسعتاسعتاسعالساعة الالساعة الالساعة ال
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فقال ادم المراة التي جعلتها معي هي اعطتني .  منهاهل اآلت من الشجرة التي اوصيتك ان ال تاآل

فقال . فقال الرب االله للمراة ما هذا الذي فعلت فقالت المراة الحية غرتني فاآلت. من الشجرة فاآلت

الرب االله للحية النك فعلت هذا ملعونة انت من جميـع البهائم و من جميع وحوش البرية علـى 

و اضع عداوة بينك و بين المراة و بين نسلك و نسلها . آل ايام حياتكبطنك تسعيـن و ترابا تاآلين 

و قال للمراة تكثيرا اآثر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اوالدا و . هو يسحق راسك و انت تسحقين عقبه

و قال الدم النك سمعت لقول امراتك و اآلت من . الى رجلك يكون اشتياقك و هو يسود عليك

و . ئال ال تاآل منها ملعونة االرض بسببك بالتعب تاآل منها آل ايام حياتكالشجرة التي اوصيتك قا

بعرق وجهك تاآل خبزا حتى تعود الى االرض التي . شوآا و حسكا تنبت لك و تاآل عشب الحقل

و صنع . و دعا ادم اسم امراته حواء النها ام آل حــي. اخذت منها النك تراب و الى تراب تعود

و قال الرب االله هوذا االنسان قد صار آواحد .  امراته اقمصة من جلد و البسهماالرب االله الدم و

. منا عارفا الخير و الشر و االن لعله يمد يده و ياخذ من شجرة الحياة ايضا و ياآل و يحيا الى االبد

فطرد االنسان و اقام شرقي جنة . فاخرجه الرب االله من جنة عدن ليعمل االرض التي اخذ منها

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى    .دن الكروبيم و لهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياةع

 ...األبد و إلى أبد األبد آميناألبد و إلى أبد األبد آميناألبد و إلى أبد األبد آمين

 

 ٥٥٥   –––   ١١١ :  :  : ٤٠٤٠٤٠   من اشعياء النبىمن اشعياء النبىمن اشعياء النبى

طيبوا قلب اورشليم و نادوها بان جهادها قد آمل ان اثمها . عزوا عزوا شعبي يقول الهكم

صوت صارخ في البرية اعدوا .  ضعفين عن آل خطاياهاقد عفي عنه انها قد قبلت من يد الرب

آل وطاء يرتفع و آل جبل و اآمة ينخفض و يصير . طريق الرب قوموا في القفر سبيال اللهنا

مجدًا مجدًا مجدًا  .فيعلن مجد الرب و يراه آل بشر جميعا الن فم الرب تكلم. المعوج مستقيما و العراقيب سهال

 ... أبد األبد آمين أبد األبد آمين أبد األبد آمينللثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلىللثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلىللثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى
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 ٩٩٩   –––   ١١١ :  :  : ١١١بدء أمثال سليمان بدء أمثال سليمان بدء أمثال سليمان 

لقبول تاديب . لمعرفة حكمة و ادب الدراك اقوال الفهم. امثال سليمان بن داود ملك اسرائيل

يسمعها الحكيم . لتعطي الجهال ذآاء و الشاب معرفة و تدبرا. المعرفة و العدل و الحق و االستقامة

مخافة الرب . لفهم المثل و اللغز اقوال الحكماء و غوامضهم. فيزداد علما و الفهيم يكتسب تدبيرا

اسمع يا ابني تاديب ابيك و ال ترفض . راس المعرفة اما الجاهلون فيحتقرون الحكمة و االدب

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد  .النهما اآليل نعمة لراسك و قالئد لعنقك. شريعة امك

 ...األبد آميناألبد آميناألبد آمين

 

      ٤٤٤    ، ، ،٥٥٥    : : :٦٥٦٥٦٥      ورورورمممالمزالمزالمز

طوبى لمن اخترته وقبلته ) جملة(ستجب لنا يا هللا مخلصنا يا رجاء جميع أقطار األرض ا

   ...الليلوياالليلوياالليلويا .ليسكن في ديارك إلى األبد الليلويا

      ٢٢٢٧٧٧   ---   ٢٢٢٣٣٣ :  :  : ٢٢٢١١١      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 

و لما جاء الى الهيكل تقدم اليه رؤساء الكهنة و شيوخ الشعب و هو يعلم قائلين باي 

فاجاب يسوع و قال لهم و انا ايضا اسالكم آلمة واحدة . عل هذا و من اعطاك هذا السلطانسلطان تف

معمودية يوحنا من اين آانت من السماء . فان قلتم لي عنها اقول لكم انا ايضا باي سلطان افعل هذا

و ان قلنـا . ام من الناس ففكروا في انفسهم قائلين ان قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به

فاجابوا يسـوع و قالوا ال نعلم فقال . من الناس نخاف من الشعب الن يـوحنا عند الجميع مثل نبي

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا. طان افعل هذالهم هو ايضا و ال انا اقول لكم باي سل
 

 

    من يوم االثنين من يوم االثنين من يوم االثنينةةةتاسعتاسعتاسعالساعة الالساعة الالساعة الطرح طرح طرح 
ووهبت لي ) الثوب المزين(بيديك اللتين بال عيب يا رب خلقتني وزينتني مضيئا آالقرمزي 

نعيم الفردوس وثمر أشجار أعطيته لي إنعاما، منحتني عزة سلطانك على آل الخليقة التي تحت 

ياء دون جنس الهوام والوحوش، ولم تعوزني شيئًا من الكرامة وجعلت السماء وجعلت سائر األش

 . آل شئ يخضع لي، وأوصيتني وصية فخالفتها يا ربى وإلهى



   دالل أسبوع اآلالم    االثنينيوم  منةتاسعالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   . . . أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتك أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتك أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتك ) ) ) مردمردمرد(((   

رايتك يا آدم آائنًا وحدك وآل شئ غير مفرد فجلبت لك واحدة من عظامك آشبهك ومثالك، 

 يحسن أن تكون وحدك، فاهتممت بك وفعلت لك هذا وسلطتك عليها وعلى جميع المسكونة وقلت ال

 .آي تكون تحت سلطانك فأطعتها وترآت أوامري ورفضت قولي ووصاياي

   ...أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتكأسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتكأسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتك) ) ) مردمردمرد(((   

 قوتك فتناقصت أذآر يا رب أنني تراب وآمثل العشب الذي في الحقل أعطيتني يا ربى عزة

شجرة واحدة أوصيتك عنها فكيف صرت مخالفا لوصيتي، واستظلمت المرأة هذه التي لم . حقارتي

 .أوصها مثلك، فأطعتها ورفضت آالمي واختفيت في الشجر آي ال أراك

   ...أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتكأسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتكأسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتك) ) ) مردمردمرد(((   

لقًا مثل سيدك، وبثمرة الشجرة علمت وفكرت في العلويات أعنى األلوهية وأنك تصير خا

الخير والشر لتصير إلهًا يا آدم أين هو المجد الذي آان لك، تعريت من الحلة التي ألبستك إياها، 

 .وأخذت الورق من الشجر وسترت عورتك من وجهك، أعلمتك أنني خلقتك وعرفتك قبل أن تكون

   ...كككأسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتأسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتأسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمت) ) ) مردمردمرد(((   

سبقت فأخبرتك من أول األمر، سلمت إليك آالم وصاياي، وهكذا أعلمتك عن هذه الشجرة 

من دون جميع الشجر الذي في الفردوس، هذه التي في ثمرتها مرارة الموت وأنك إن أآلت منها 

فموتًا تموت، وأنا لم أدعك جاهًال بل أعلمتك قبل أن يكون هذا ، فأملت سمعك أطعتها آذلك سأجلب 

 .يك العقوبةعل

   ...أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتكأسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتكأسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتك) ) ) مردمردمرد(((   

يا آدم أنت تراب وسأردك إلى التراب عوض األعمال التي تجاسرت عليها، وأنت يا حواء 

بل وحش ثعبان . لماذا صنعت هكذا وخالفت وصاياي؟ ليس مالك تكلم معك وال طائر من الجو

 هي األحزان التي تكون لك والتنهد والنوح العظيمان وسأقيم فكثيرة. بطبيعته فسمعت منه مشورته

عداوة بينك وبين الحية وبين نسلك ونسلها إلى انقضاء الدهور، فهو يرصد عقب نسلك ونسلك 

 .يسحق رأسه

   ...أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتك أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتك أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتك ) ) ) مرد مرد مرد ( ( (    



   دالل أسبوع اآلالم    االثنينيوم  منةتاسعالساعة ال  
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ة أنت من بين جميع الوحوش ثم دعا المخلص الحية ولعنها مع طبيعتها ، وقال ملعون

وعلى بطنك تسعين وتراب األرض يكوون لك طعاما من أجل انك صرت شكا ، فوجد العدو مسكنا 

 .فيك وصرت بيتا للشرير ومن أجل أن الرجل أمال سمعه إليك فاألرض آلها ملعونة معه 

   ...أسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتكأسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتكأسألك أيها الصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتك) ) ) مردمردمرد(((   

فقال له من أجل أنك سمعت المرأتك .  آدم أول من سكن في الفردوس وأما الرجل الذي هو

وتعيش يا آدم حزين القلب واألرض تنبت لك حسكًا وشوآًا ثم قال لحواء . لعنت األرض بأعمالك

ستلدين البنين باألحزان والتنهد، وترجعين إلى بعلك وهو يتسلط عليك وال تكون لك راحة في 

 .حياتك

   ...صالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتكصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتكصالح أن تصنع معي رحمة آعظيم رحمتكأسألك أيها الأسألك أيها الأسألك أيها ال) ) ) مردمردمرد(((   

ثم قال الرب هوذا آدم صار آواحد منا يعرف الخير والشر فال أترآه في الفردوس لئال يمد 

يمينه ويأآل من شجرة الحياة، فأخرج آدم وامرأته من فردوس النعيم وجعل آاروبيم وسيف نار 

 .لحراسة باب الفردوس

   ... رحمة آعظيم رحمتك رحمة آعظيم رحمتك رحمة آعظيم رحمتكأسألك أيها الصالح أن تصنع معيأسألك أيها الصالح أن تصنع معيأسألك أيها الصالح أن تصنع معي) ) ) مردمردمرد(((   

إلى أين أذهب من روحك وإلى أين أهرب من وجهك إن صعدت إلى أعلى السموات أو إلى 

األماآن السفلية أجدك هناك، فمضى آدم إلى مكان أسفل أمام باب الفردوس لتحرث في األرض يأآل 

بع هواه هو ثمرتها عندما آان في خديعة المضل، وآتب على آدم وحواء آتاب رق العبودية ألنه ت

 .وبنوه آلهم إلى آمال الدهور

 

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي  
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 



   دالل أسبوع اآلالم    االثنينيوم  منحادية عشرالساعة ال  
 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ين    من   من   من  حادية عشر  حادية عشر  حادية عشر   الساعة ال   الساعة ال   الساعة ال  أحداثأحداثأحداث  وم األثن ين    ي وم األثن ين    ي وم األثن ى السيد المسيح          ::: ي ام رؤساء اليهود عل ى السيد المسيح       قي ام رؤساء اليهود عل ى السيد المسيح       قي ام رؤساء اليهود عل ه خاطب   :::قي  ألن

ا   " وقوله لهم  " إن آان أحد يحفظ آالمي فلن يري الموت إلى األبد           " اليهود قائال    راهيم أن قبل أن يكون إب

 "ي وسطهم ومضي هكذا إما يسوع فاختفي وخرج من الهيكل مجتازا ف" فرفعوا حجارة ليرجموه " آائن 

 

 

 

 

 ٣٣٣   –––   ١١١ :  :  : ٥٥٥٠٠٠   من اشعياء النبىمن اشعياء النبىمن اشعياء النبى

هكذا قال الرب اين آتاب طالق امكم التي طلقتها او من هو من غرمائي الذي بعته اياآم 

لماذا جئت و ليس انسان ناديت و ليس . هوذا من اجل اثامكم قد بعتم و من اجل ذنوبكم طلقت امكم

في قدرة لالنقاذ هوذا بزجرتي انشف البحر اجعل مجيب هل قصرت يدي عن الفداء و هل ليس 

البس السماوات ظالما و اجعل المسح . االنهار قفرا ينتن سمكها من عدم الماء و يموت بالعطش

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .غطاءها

 

 ٤٠٤٠٤٠   –––   ٢٥٢٥٢٥ :  :  : ١١١   من يشوع بن سيراخمن يشوع بن سيراخمن يشوع بن سيراخ

في زخائر الحكمة العقل و العبادة عن .  طول االياماصل الحكمة مخافة الرب و فروعها

غضب االثيم ال يمكن ان يبرر . مخافة الرب تنفي الخطيئة. معرفة اما عند الخطاة فالحكمة رجس

العاقل يكتم آالمه الى حين . الطويل االناة يصبر الى حين ثم يعاوده السرور. الن وقر غضبه يسقطه

اما عند الخاطئ فعبادة اهللا . في زخائر الحكمة امثال المعرفة. و شفاه المؤمنين تثني على عقله

فان الحكمة و التاديب هما . يا بني ان رغبت في الحكمة فاحفظ الوصايا فيهبها لك الرب. رجس

ال تعاص مخافة الرب . هو االيمان و الوداعة فيغمر صاحبهما بالكنوز. مخافة الرب و الذي يرضيه

ال تترفع لئال . ال تكن مرائيا في وجوه الناس و آن محترسا لشفتيك. بو ال تتقدم اليه بقلب و قل

النك لم تتوجه الى . و يكشف الرب خفاياك و يصرعك في المجمع. تسقط فتجلب على نفسك الهوان

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .مخافة الرب لكن قلبك مملوء مكرا

 

  ثنينثنينثنيناالاالاال   يوميوميوم    من من منالحادية عشرالحادية عشرالحادية عشرالساعة الساعة الساعة 



   دالل أسبوع اآلالم    االثنينيوم  منحادية عشرالساعة ال  
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   يس أنبا شنوده رئيس المتوحدينيس أنبا شنوده رئيس المتوحدينيس أنبا شنوده رئيس المتوحدينعظة ألبينا القدعظة ألبينا القدعظة ألبينا القد

قد توجد أعمال نخالها صالحة ولكنها رديئة عند اهللا، وذلك أننا نتغاضى عن بعضنا بعضا 

ألن الرب لم يغرس في الفردوس األشجار الصالحة والغير الصالحة . فنخطئ في المواضع المقدسة

ة أو رديئة الثمر، وليس هذا ولم يغرس فيه أشجارًا غير مثمر. بل غرسه من األشجار الصالحة فقط

فمن هذا . فقط بل والناس أنفسهم الذين جعلهم هناك عندما خالفوا لم يحتملهم بل أخرجهم منه

. اعلموا أيها اإلخوة األحباء إنه ال يجب أن نمأل مساآن اهللا المقدسة من الناس األشرار والصالحين

 واألنجاس ولكن الذين يخطئون ال يترآهم آما في العالم المملوء من الخطاة والظالمين والقديسين

فإذا آان بيته آباقي األرض فما هي ميزته . أنا أعرف أن األرض آلها هي للرب. فيها بل يخرجهم

فإن آنت وأنا الكاهن أعمل الشر آما يفعله األشرار على األرض فال يحق لي أن . إذن على غيره

ال يتجرأ أحدًا أن يمأل . يف ندين أنفسنا بما نقولأدعى آاهنًا ألنه مرارًا آثيرة نخطئ وال نعرف آ

بيتك قذارة إال إذا رأى منك التهاون، وال حجاب الملك يتجرأون أن يدخلوا بكل إنسان إلى بيته من 

 . الحافظين مراسيمه والمخالفين لها إال بأمره ومتى عملوا بخالف ذلك يعاقبون

ه الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب ه الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب ه الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب فلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا شنودفلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا شنودفلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا شنود

 ...واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينواالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينواالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين

 

      ٤٤٤    : : :١٢١٢١٢      مورمورمورالمزالمزالمز

أنظر واستجب لي يا ربى والهي، أنر عيني لئال أنام في الموت، لئال يقول عدوي إني قد 

   ...الليلوياالليلوياالليلويا .قويت عليه الليلويا

      ٥٩٥٩٥٩   ---   ٥١٥١٥١ :  :  : ٨٨٨      يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 

فقال له اليهود . الحق الحق اقول لكم ان آان احد يحفظ آالمي فلن يرى الموت الى االبد

االن علمنا ان بك شيطانا قد مات ابراهيم و االنبياء و انت تقول ان آان احد يحفظ آالمي فلن يذوق 

اجاب . العلك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات و االنبياء ماتوا من تجعل نفسك. الموت الى االبد

و . يسوع ان آنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا ابي هو الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم

لستم تعرفونه و اما انا فاعرفه و ان قلت اني لست اعرفه اآون مثلكم آاذبا لكني اعرفه و احفظ 

ون سنة بعد فقال له اليهود ليس لك خمس. ابوآم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى و فرح. قوله
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فرفعوا حجارة . قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا آائن. افرايت ابراهيم

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا. ليرجموه اما يسوع فاختفى و خرج من الهيكل مجتازا في وسطهم و مضى 

   

   

   طرح الساعة الحادية عشر من يوم االثنين من البصخة المقدسةطرح الساعة الحادية عشر من يوم االثنين من البصخة المقدسةطرح الساعة الحادية عشر من يوم االثنين من البصخة المقدسة

حقيقي الذي يضيء للكل المالئ آل مكان في المسكونة أعنى يسوع النور أيها النور ال

الحقيقي الذي يضيء لجميع األمم ما خال اليهود فإنهم لم يقتربوا من هذا النور ليتأملوه، وأظهر 

فيهم سره قائًال، من يؤمن به ال يموت إلى األبد، اسمعوا آيف أن الجهال ومخالفي الناموس قالوا 

 يخرج الشياطين، إبراهيم مات واألنبياء أيضًا فكيف ال يموت الذي يؤمن بك، إن أنا أن معه شيطان

مجدت نفسي فليس مجدي شيئًا، لي من يمجدني، ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم ومن نسله الذين 

من يصدقك؟ قال المخلص . ذاقوا الموت لم يكن لك خمسون سنة من الزمان فهل رأيت إبراهيم

 من قبل أن يكون إبراهيم، نعم أيضًا نؤمن معشر الشعوب الجديدة ونواظب على الحق أنه قائم

وصاياه في أفواهنا ونعترف من عمق قلوبنا بالكلمة الحقيقي الذي لضابط الكل أن الصالح آائن منذ 

البدء مع الروح القدس المعزى، لم يزل يخبر الجهال المملوئين إثمًا المخالفين األبناء المرذولين، 

حدوا هذه النعمة العظيمة والعجائب الجزيلة التي أظهرها فيهم، لم يفهموا أنه هو مخلصهم آما فج

 .قال األنبياء، فجحدوه ولم يقبلوه ورفضوه وصاروا بغير إله
 

 

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي  
 .تهفلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحم
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   )))انذار األشرارانذار األشرارانذار األشرار(((   ليلة الثالثاءليلة الثالثاءليلة الثالثاءأحداث أحداث أحداث 
 .السيد المسيح ینذر رؤساء اليهود بالهالك األبدي ،القصاص الذي یحل بهم إن لم یؤمنوا به    

ة               ه أن یخرج من المدین ون من ه، ویطلب .. جاء قوم من الفریسين إلي یسوع یخبرونه أن هيرودس یرید قتل

اب  م عن الب ان یعل الته، وآ ل رس ه أصر أن یكم ة، وعن ضرورة  ولكن اة األبدی ي الحي ؤدي إل  الضيق الم

 !التي لم تعرف زمان افتقادها .. ثم بدأ یوبخ أورشليم قاتلة األنبياء.. االستعداد والسهر

ى        اعة األول داث الس ى أح ل ف ى    تأم اعة األول داث الس ى أح ل ف ى    تأم اعة األول داث الس ى أح ل ف الص      :::تأم ى الخ ود عل اء اليه ث رؤس يح یح يد المس ن  " الس أتون م ی

 "خالصي ومجدي هما بإلهي " " ن في ملكوت اهللا المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ویتكئو

 

 

 

 

   ٦٦٦      ---   ١١١ :  :  : ١١١   زآریا النبىزآریا النبىزآریا النبىمن من من 
في الشهر الثامن في السنة الثانية لداریوس آانت آلمة الرب الى زآریا بن برخيا بن عدو 

فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي یقول رب . قد غضب الرب غضبا على ابائكم. النبي قائال

ال تكونوا آابائكم الذین ناداهم االنبياء االولون قائلين هكذا . د فارجع اليكم یقول رب الجنودالجنو

قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشریرة و عن اعمالكم الشریرة فلم یسمعوا و لم یصغوا الي 

 اوصيت و لكن آالمي و فرائضي التي. اباؤآم این هم و االنبياء هل ابدا یحيون. یقول رب الجنود

بها عبيدي االنبياء افلم تدرك اباءآم فرجعوا و قالوا آما قصد رب الجنود ان یصنع بنا آطرقنا و 

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .آاعمالنا آذلك فعل بنا

   

   ١١١ ،  ،  ، ٤٤٤ :  :  : ٦٤٦٤٦٤      مورمورمورالمزالمزالمز
نه الهي ومخلصي ناصري فال خالصي ومجدي هما بإلهي إله معونتي ورجائي هو باهللا، أل

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .أتزعزع أبدًا

 

  الثالثاءالثالثاءالثالثاء   الساعة األولى من ليلة الساعة األولى من ليلة الساعة األولى من ليلة 
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      ٣٠٣٠٣٠   ---   ٢٣٢٣٢٣ :  :  : ١١١٣٣٣      لوقالوقالوقااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
اجتهدوا ان تدخلوا من الباب . فقال له واحد یا سيد اقليل هم الذین یخلصون فقال لهم

من بعدما یكون رب البيت قد . الضيق فاني اقول لكم ان آثيرین سيطلبون ان یدخلوا و ال یقدرون

لق الباب و ابتداتم تقفون خارجا و تقرعون الباب قائلين یا رب یا رب افتح لنا یجيب و اغ قام و

. حينئذ تبتدئون تقولون اآلنا قدامك و شربنا و علمت في شوارعنا. یقول لكم ال اعرفكم من این انتم

هناك یكون البكاء و . فيقول اقول لكم ال اعرفكم من این انتم تباعدوا عني یا جميع فاعلي الظلم

صریر االسنان متى رایتم ابراهيم و اسحق و یعقوب و جميع االنبياء في ملكوت اهللا و انتم 

و یاتون من المشارق و من المغارب و من الشمال و الجنوب و یتكئون في . مطروحون خارجا

 ...اًاًًاوالمجد هللا دائموالمجد هللا دائموالمجد هللا دائم   .اولون یكونون اخرین وهوذا اخرون یكونون اولين و. ملكوت اهللا

   

    من البصخة المقدسة من البصخة المقدسة من البصخة المقدسة الساعة األولى من ليلة الثالثاء الساعة األولى من ليلة الثالثاء الساعة األولى من ليلة الثالثاءطرحطرحطرح

إن مخلصنا الصالح جعل مسيره إلى أورشليم مع خواصه فقال له واحد من الجمع یا رب 

أقليلون هم الذین یخلصون، فأجابه مخلصنا قائًال احرصوا على الدخول من الباب الضيق لئال تأتوا 

لداخل قائًال إني ال أعرفكم من أنتم اذهبوا وتقرعوا الباب وتقولون یا رب افتح لنا فيجيب هو من ا

عنى خارجًا یا جميع فاعلي اإلثم حيث یكون البكاء وصریر األسنان معًا، آثيرون من األمم یأتون 

من المشرق والمغرب فيتكئون في حضن إبراهيم واسحق ویعقوب في ملكوت السموات وأما أنتم 

 .وا عن طرقكم الردیة لكي تمحى عنكم هفواتكمفسيطردونكم خارجًا وتتسلط عليكم آثامكم، فارجع

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

   ...یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته



   دالل أسبوع اآلالم    من ليلة الثالثاءثالثةالساعة ال  
 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ٩٩٩      ---   ١١١ :  :  : ١١١    النبى النبى النبىمالخىمالخىمالخىمن من من 
احببتكم قال الرب و قلتم بم احببتنا اليس عيسو . وحي آلمة الرب السرائيل عن يد مالخي

و ابغضت عيسو و جعلت جباله خرابا و ميراثه لذئاب . اخا ليعقوب يقول الرب و احببت يعقوب

الجنود هم يبنون و انا اهدم و الن ادوم قال قد هدمنا فنعود و نبني الخرب هكذا قال رب . البرية

فترى اعينكم و تقولون ليتعظم . يدعونهم تخوم الشر و الشعب الذي غضب عليه الرب الى االبد

االبن يكرم اباه و العبد يكرم سيده فان آنت انا ابا فاين آرامتي و ان . الرب من عند تخم اسرائيل

لمحتقرون اسمي و تقولون بم احتقرنا آنت سيدا فاين هيبتي قال لكم رب الجنود ايها الكهنة ا

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

قربتم االعمى ذبيحة افليس ذلك شرا و ان قربتم االعرج و السقيم افليس ذلك شرا قربه لواليك 

وا وجه اهللا فيتراءف علينا هذه آانت و االن ترض .افيرضى عليك او يرفع وجهك قال رب الجنود

د و إلى أبد األبد د و إلى أبد األبد د و إلى أبد األبد ـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .من يدآم هل يرفع وجهكم قال رب الجنود

   ...آمينآمينآمين

   ٦٦٦ ،  ،  ، ٤٤٤ :  :  : ١٢١٢١٢      مورمورمورالمزالمزالمز
أنظر واستجب لي يا ربى وإلهي أنر عيني لئال أنام في الموت، أما أنا فعلى رحمتك توآلت 

 ...لليلويالليلويالليلوياااا .يبتهج قلبي بخالصك

   ٣٥٣٥٣٥   ---   ٣١٣١٣١ :  :  : ١٣١٣١٣      لوقالوقالوقااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج و اذهب من ههنا الن هيرودس يريد 

فقال لهم امضوا و قولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج شياطين و اشفي اليوم و غدا و في . ان يقتلك

ما يليه النه ال يمكن ان يهلك نبي خارجا عن بل ينبغي ان اسير اليوم و غدا و . اليوم الثالث اآمل

يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها آم مرة اردت ان اجمع . اورشليم

هوذا بيتكم يترك لكم خرابا و الحق . اوالدك آما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و لم تريدوا

 ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .اقول لكم انكم ال ترونني حتى ياتي وقت تقولون فيه مبارك االتي باسم الرب

   الثالثاءالثالثاءالثالثاء    من ليلة  من ليلة  من ليلة الثالثةالثالثةالثالثةالساعة الساعة الساعة 



   دالل أسبوع اآلالم    من ليلة الثالثاءثالثةالساعة ال  
 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   طرح الساعة الثالثة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسةطرح الساعة الثالثة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسةطرح الساعة الثالثة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة

في ذلك اليوم جاءه قوم وأخبروه عن هيرودس الملك قائلين يا معلم أخرج من ههنا فإن 

هيرودس المارق يريد قتلك فأجاب وقال للذي قال امض وقل لهذا الثعلب الشرير إني أآمل شفاء 

يا أورشليم يا . آثيرين اليوم وغدًا وفى اليوم اآلتي فقد آتب أنه ال يهلك نبي خارجًا عن أورشليم

هوذا أترك . يأورشليم يا قاتلة األنبياء وراجمة المرسلين، آم من مرة أردت أن أجمع بنيك فلم تريد

أقول لكم أيها السامعون إنكم ال ترونني منذ هذا اليوم حتى تقولوا . لكم بيتكم خرابًا إلى آل األجيال

 .آلكم من فم واحد مبارك اآلتي باسم اإلله

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

 .يخلصنا المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 . رحمتهفلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم



   دالل أسبوع اآلالم    من ليلة الثالثاءسادسةالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اء     الساعة السادسة من   الساعة السادسة من   الساعة السادسة من  أحداثأحداثأحداث    اء ليلة الثالث اء ليلة الثالث ـ ییی   :::ليلة الثالث ـ ـ ـ ـ ع األشرار من العرس اإلله      ـ اجئ ومن ة المف ع األشرار من العرس اإلله      وم الدینون اجئ ومن ة المف ع األشرار من العرس اإلله      وم الدینون اجئ ومن ة المف ـ وم الدینون ـ ــ ـ ــ  :::يييــ
ي من           " والمزمور  "  آالفخ يأتي علي جميع الجالسين علي وجه آل األرض        " ه ينجين ه ألن ملجأي إلهي فأتكل علي

 " .فخ الصياد 

 

 

   

   ٧٧٧ :  :  : ٥٥٥   ---   ١٥١٥١٥ :  :  : ٤٤٤    النبى النبى النبىهوشعهوشعهوشعمن من من 
یا اسرائيل فال یاثم یهوذا و ال تاتوا الى الجلجال و ال تصعدوا الى بيت ان آنت انت زانيا 

انه قد جمح اسرائيل آبقرة جامحة االن یرعاهم الرب آخروف في . اون و ال تحلفوا حي هو الرب

متى انتهت منادمتهم زنوا زنى احب مجانها احبوا . افرایم موثق باالصنام اترآوه. مكان واسع

م و اسرائيل ليس ــانا اعرف افرای. الریح في اجنحتها و خجلوا من ذبائحهمقد صرتها . الهوان

افعالهم ال تدعهم یرجعون الى الههم الن . مخفيا عني انك االن زنيت یا افرایم قد تنجس اسرائيل

و قد اذلت عظمة اسرائيل في وجهه فيتعثر اسرائيل . روح الزنى في باطنهم و هم ال یعرفون الرب

م و بقرهم ليطلبوا الرب و ال ــیذهبون بغنمه. ا معهماـ اثمهما و یتعثر یهوذا ایضو افرایم في

. قد غدروا بالرب النهم ولدوا اوالدا اجنبيين االن یاآلهم شهر مع انصبتهم. یجدونه قد تنحى عنهم

اسمعوا هذا ایها الكهنة و انصتوا یا بيت اسرائيل و اصغوا یا بيت الملك الن عليكم القضاء اذ 

و قد توغلوا في ذبائح الزیغان فانا تادیب . صرتم فخا في مصفاة و شبكة مبسوطة على تابور

   ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .لجميعهم
   

   ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ٩٠٩٠٩٠      مورمورمورالمزالمزالمز
توآلت أنظر واستجب لي یا ربى وإلهي أنر عيني لئال أنام في الموت، أما أنا فعلى رحمتك 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .یبتهج قلبي بخالصك

   ٣٨٣٨٣٨   ---   ٣٤٣٤٣٤ :  :  : ٢١٢١٢١      لوقالوقالوقااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
فاحترزوا النفسكم لئال تثقل قلوبكم في خمار و سكر و هموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم 

اسهروا اذا و تضرعوا في آل . النه آالفخ یاتي على جميع الجالسين على وجه آل االرض. بغتة

 الثالثاءالثالثاءالثالثاء    من ليلة  من ليلة  من ليلة ةةةسادسسادسسادسالالالالساعة الساعة الساعة 



   دالل أسبوع اآلالم    من ليلة الثالثاءسادسةالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و آان في . ة من جميع هذا المزمع ان یكون و تقفوا قدام ابن االنسانحين لكي تحسبوا اهال للنجا

و آان آل . النهار یعلم في الهيكل و في الليل یخرج و یبيت في الجبل الذي یدعى جبل الزیتون

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا...ليسمعوهالشعب یبكرون اليه في الهيكل 

 
 

   طرح الساعة السادسة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسةطرح الساعة السادسة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسةطرح الساعة السادسة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة
 

آمثل طبيب مداو آان المسيح إلهنا یداوى مجانًا قائًال إن زیادة األآل تثقل القلوب وتقطع 

القوة من الجسد، واهتمام أیضًا الدنياوى یجلب على اإلنسان شرورًا آثيرة ویحيد باإلنسان عن 

ده عن طریق الخالص ومعرفة خالص نفسه ویوقعه في سلطان مخافة اهللا فيخنقه الشریر ویبع

اسهروا أنتم أیضًا واصنعوا ثمرة تليق بالبر والتوبة لكي . الموت مثل الفخ الذي یخطف الفریسة

وآان یعلم الجموع في الهيكل وفى الليل آان . تكونوا واقفين أمام الدیان، یسوع المسيح المخلص

وآان جميع الشعب . یتون وفى النهار آان یأتي إلى أورشليمیستریح وآانت راحته في جبل الز

یبكرون إليه ليسمعوا تعاليمه المفعمة صالحًا، والذین سمعوا آانوا یسبقون إلى ینبوعه ویشربون 

 .منه الماء الحلو آما قال الكتاب الشاهد بمجيئه أنه الطعام غير الفاسد المغذى لكل الذین یؤمنون به

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

   ...یخلصنا   خلصنا جاء وتألم لكي بآالمهالمسيح م

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته



   دالل أسبوع اآلالم    من ليلة الثالثاءةتاسعالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أني أرسل إليهم أنبياء ورسال  " هالك األشرار بسبب أعمالهمهالك األشرار بسبب أعمالهمهالك األشرار بسبب أعمالهم   :::ليلة الثالثاءليلة الثالثاءليلة الثالثاء   ة منة منة منتاسعتاسعتاسع الساعة ال الساعة ال الساعة الأحداثأحداثأحداث   

 " .فيقتلون منهم ويطردون لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع األنبياء المهرق منذ إنشاء العالم 

 

 

   

   ٢٢٢ :  :  : ١١١١١١   ---   ١٢١٢١٢ :  :  : ١٠١٠١٠    النبى النبى النبىهوشعهوشعهوشعمن من من 
 الصالح احرثوا النفسكم حرثا فانه وقت لطلب الرب ازرعوا النفسكم بالبر احصدوا بحسب

قد حرثتم النفاق حصدتم االثم اآلتم ثمر الكذب النك وثقت بطریقك بكثرة . حتى یاتي و یعلمكم البر

یقوم ضجيج في شعوبك و تخرب جميع حصونك آاخراب شلمان بيت اربئيل في یوم الحرب . ابطالك

بيت ایل من اجل رداءة شرآم في الصبح یهلك ملك اسرائيل هكذا تصنع بكم . االم مع االوالد حطمت

آل ما دعوهم ذهبوا من امامهم . لما آان اسرائيل غالما احببته و من مصر دعوت ابني. هالآا

   . . .. . .. . .د د د ـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .یذبحون للبعليم و یبخرون للتماثيل المنحوتة

   

   ١١١١١١ ،  ،  ، ١١١٠٠٠ :  :  : ٣٢٣٢٣٢      مورمورمورالمزالمزالمز
لرب یشتت أراء األمم ویرذل أفكار الشعوب ویرفض مؤامرة الرؤساء وأما رأى الرب فهو ا

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .یكون إلى األبد وأفكار قلبه من جيل إلى جيل
 

   ٥٢٥٢٥٢   ---   ٣٧٣٧٣٧ :  :  : ١١١١١١      لوقالوقالوقااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و اما الفریسي فلما راى ذلك . و فيما هو یتكلم ساله فریسي ان یتغدى عنده فدخل و اتكا

فقال له الرب انتم االن ایها الفریسيون تنقون خارج الكاس و . ب انه لم یغتسل اوال قبل الغداءتعج

. یا اغبياء اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ایضا. القصعة و اما باطنكم فمملوء اختطافا و خبثا

يون النكم و لكن ویل لكم ایها الفریس. بل اعطوا ما عندآم صدقة فهوذا آل شيء یكون نقيا لكم

تعشرون النعنع و السذاب و آل بقل و تتجاوزون عن الحق و محبة اهللا آان ینبغي ان تعملوا هذه و 

ویل لكم ایها الفریسيون النكم تحبون المجلس االول في المجامع و التحيات في . ال تترآوا تلك

ختفية و الذین یمشون ویل لكم ایها الكتبة و الفریسيون المراؤون النكم مثل القبور الم. االسواق

   الثالثاءالثالثاءالثالثاء    من ليلة  من ليلة  من ليلة ةةةتاسعتاسعتاسعالالالالساعة الساعة الساعة 



   دالل أسبوع اآلالم    من ليلة الثالثاءةتاسعالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

. فاجاب واحد من الناموسيين و قال له یا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن ایضا. عليها ال یعلمون

فقال و ویل لكم انتم ایها الناموسيون النكم تحملون الناس احماال عسرة الحمل و انتم ال تمسون 

اذا تشهدون و . اء و اباؤآم قتلوهمــویل لكم النكم تبنون قبور االنبي. مـاالحمال باحدى اصابعك

لذلك ایضا قالت حكمة اهللا اني ارسل . ترضون باعمال ابائكم النهم هم قتلوهم و انتم تبنون قبورهم

لكي یطلب من هذا الجيل دم جميع االنبياء المهرق . اليهم انبياء و رسال فيقتلون منهم و یطردون

الذي اهلك بين المذبح و البيت نعم اقول لكم انه یطلب من دم هابيل الى دم زآریا . منذ انشاء العالم

 ویل لكم ایها الناموسيون النكم اخذتم مفتاح المعرفة ما دخلتم انتم و الداخلون .من هذا الجيل

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا...منعتموهم
 

 

 

   طرح الساعة التاسعة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسةطرح الساعة التاسعة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسةطرح الساعة التاسعة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة

رحمة المتأني آيف یوصينا أن نكون أطهارًا ليس في اسمعوا الرؤوف الرحوم الكثير ال

أجسادنا فقط بل وفى قلوبنا أیضًا، لما تعجب منه ذلك الفریسى الذي سأله أن یأآل عنده، لما رآه 

یأآل الخبز بغير طهر وال غسل ید، تكلم معه المعلم العارف بكل األشياء قبل آونها قائًال أنتم یا 

الكأس والصحفة فأما داخلكم فإنه مملوء دعارة واختطافا وظلمًا، معشر الفریسيين تطهرون خارج 

إعطوا صدقة وحكمًا وعدًال وآل شئ یتطهر لكم، فلنكن نحن رحومين على آل إنسان خلقه اهللا، 

 .وعند ذلك نطهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا من آل دنس الخطية

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

   ...یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :د قبليد قبليد قبليمرمرمر   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته



   دالل أسبوع اآلالم    من ليلة الثالثاءحادية عشرالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولكنهم قالوا ال "  مخالفة الشعب لرأي رؤسائه المرائينمخالفة الشعب لرأي رؤسائه المرائينمخالفة الشعب لرأي رؤسائه المرائين   :::ليلة الثالثاءليلة الثالثاءليلة الثالثاء    من من منالحادية عشرالحادية عشرالحادية عشر الساعة  الساعة  الساعة أحداثأحداثأحداث   

 " .نفعل هذا في العيد ليال يكون شغب في الشعب 

 

 

 

   ١٤١٤١٤   ---   ٦٦٦ :  :  : ٥٥٥    النبى النبى النبىعاموسعاموسعاموسمن من من 
. اطلبوا الرب فتحيوا لئال يقتحم بيت يوسف آنار تحرق و ال يكون من يطفئها من بيت ايل

الذي صنع الثريا و الجبار و يحول . يا ايها الذين يحولون الحق افسنتينا و يلقون البر الى االرض

ظل الموت صبحا و يظلم النهار آالليل الذي يدعو مياه البحر و يصبها على وجه االرض يهوه 

 و انهم في الباب يبغضون المنذر. الذي يفلح الخرب على القوي فياتي الخرب على الحصن. اسمه

لذلك من اجل انكم تدوسون المسكين و تاخذون منه هدية قمح بنيتم . يكرهون المتكلم بالصدق

الني . بيوتا من حجارة منحوتة و ال تسكنون فيها و غرستم آروما شهية و ال تشربون خمرها

ن علمت ان ذنوبكم آثيرة و خطاياآم وافرة ايها المضايقون البار االخذون الرشوة الصادون البائسي

اطلبوا الخير ال الشر لكي تحيوا . لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان النه زمان رديء. في الباب

د و إلى أبد د و إلى أبد د و إلى أبد ـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .فعلى هذا يكون الرب اله الجنود معكم آما قلتم

   ...األبد آميناألبد آميناألبد آمين
   

   ٤٤٤ :  :  : ١٢١١٢١١٢١      مورمورمورالمزالمزالمز
 ...الليلوياالليلوياالليلويا .سرائيل، يعترفون السم الربأنه هناك صعدت القبائل قبائل الرب شهادة إل

 

   ٣٣٣ :  :  : ١٤١٤١٤   ---   ٣٢٣٢٣٢ :  :  : ١٣١٣١٣      مرقسمرقسمرقساالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و اما ذلك اليوم و تلك الساعة فال يعلم بهما احد و ال المالئكة الذين في السماء و ال االبن 

آانما انسان مسافر ترك بيته و . انظروا اسهروا و صلوا النكم ال تعلمون متى يكون الوقت. اال االب

اسهروا اذا النكم ال تعلمون . ى عبيده السلطان و لكل واحد عمله و اوصى البواب ان يسهراعط

. اـــلئال ياتي بغتة فيجدآم نيام. متى ياتي رب البيت امساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا

الثالثاءالثالثاءالثالثاء    من ليلة  من ليلة  من ليلة حادية عشرحادية عشرحادية عشرالالالالساعة الساعة الساعة 



   دالل أسبوع اآلالم    من ليلة الثالثاءحادية عشرالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و آان الفصح و ايام الفطير بعد يومين و آان رؤساء الكهنة . و ما اقوله لكم اقوله للجميع اسهروا

و لكنهم قالوا ليس في العيد لئال يكون شغب في . و الكتبة يطلبون آيف يمسكونه بمكر و يقتلونه

ان االبرص و هو متكئ جاءت امراة معها قارورة ـا في بيت سمعـو فيما هو في بيت عني. الشعب

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.ارورة و سكبته على راسهـرت القــكسالص آثير الثمن فـطيب ناردين خ
 

 

   طرح الساعة الحادية عشرة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسةطرح الساعة الحادية عشرة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسةطرح الساعة الحادية عشرة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة
 

أنت وحدك أيها المدبر العالم بصغائر األشياء فبل آون جميعها، واألزمنة والسنين وآل 

:  عالنية من فمه اإللهي هكذا قائًالاألوقات واألجيال الماضية أنت العالم بها، اسمعوا مخلصنا يقول

من أجل ذلك اليوم وتلك الساعة التي يأتي فيها ابن اإلنسان، إنه ليس أحد من سائر البشر وال 

المالئكة يعلمهما، واالبن أيضًا ال يعلمهما اآلب فقط العارف بكل شئ، فاسهروا آل حين وصلوا 

ة فيجدآم نيامًا، فاحترزوا واحفظوا ذواتكم لكي فإنكم لستم تعلمون متى يكون الوقت، لئال يأتي بغت

 .تخلصوا من الفخاخ المنصوبة

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

 .يخلصنا المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته



   دالل أسبوع اآلالم   الثالثاء يوم باآر  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

   )))يسوع المعلم المخلص،األمثال والمجئ الثانييسوع المعلم المخلص،األمثال والمجئ الثانييسوع المعلم المخلص،األمثال والمجئ الثاني(((ثالثاء ثالثاء ثالثاء  ال ال اليوميوميومأحداث أحداث أحداث 
  من نيسان حسب التقويم العبري١٢الثالثاء من البصخة  

 ... يتحدث الرب يسوع مع التالميذ عن اإليمان، تعليقا علي التينة التي رأوها قد يبست من األصول 

 .  فوقثم يأتي الفريسيون ليحاوروه فيكلمهم عن سلطانه اآلتي من 

رة               ال آثي وفي الهيكل تكلم بأمثال آثيرة منها مثل الوزنات المذآورة في انجيل الساعة الحادية عشرة، وأمث

 . لذلك يعتبر هذا اليوم يوم األمثال.. سوف يأتي ذآرها في قراءات المساء

ل   أهم بخراب الهيك ة، فأنب ل العظيم ة الهيك ذ أبني ل أراه التالمي د خروج المسيح من الهيك م عن  ووضح له

 .آما أشار إلى عالمات المجئ الثاني ونهاية العالم.. عالمات خراب أورشليم

 .المرور على شجرة التين التي يبست من األصل 

ة العظيم واالستعداد              وم الدينون اني وي بقية النهار في الهيكل مع تالميذه يجاوبهم ويكلمهم عن المجيء الث

 .له

 )يم يسأل السيد المسيح عن مصر سلطانة السنهدر( صدام المخلص مع الرؤساء  

 ).مثل االبنين، ومثل الكرامين األشرار، وعرس ابن الملك( الرب يسوع يجاوب رؤساء الكهنة باألمثال  

ة         ى أسئلة رؤساء الكهن ة السيد المسيح         ( يرد عل ة والصدوقيون، الوصية العظمى، عالق ة، القيام الجزي

 )، فلسا األرملة بداود، التحذير من الكتبة والفريسيون

 طلب اليونانيين رؤية الرب يسوع  

 أخر تعاليم الرب يسوع العلنية لليهود 

 .التنبؤ بخراب أورشليم والهيكل ونهاية العالم ومثل العشر عذارى 

ال             د أن ق ا ليستريح بع وفى المساء ترك الهيكل ومضى وفى نيته عدم العودة إليه البتة وذهب إلى بيت عني

رب         هودا بيت "لليهود   كم يترك لكم خرابًا ألني أقول لكم ال ترونني من اآلن حتى تقولوا مبارك اآلتي باسم ال

  ) .٣٩ ، ٣٨ :٢٣مت ( 

  ا خيانة يهوذ  

 . يقرأ إنجيل متى آله اليوم ونحن صائمون 

وم             .." لك القوة   "على تسبحة    "مخلصي الصالح "تضاف عبارة     ة عشر من الي ابتداء من الساعة الحادي

ه    عين ميعاد صلبه  ا في إنجيل هذه الساعة      ألن مخلصن  ومين يكون الفصح وابن             "  بقول د ي ه بع تعلمون أن

  ).٢ : ٢٦مت "( اإلنسان يسلم ليصلب 

 ".بالشامي "بلحنه المعروف " آرسيك يا اهللا "يقال مزموز الساعة الحادية عشر  
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   ٩٩٩   ---   ١١١ :  :  : ١٩١٩١٩   خروجخروجخروجسفر السفر السفر المن من من 
ئيل من ارض مصر في ذلك اليوم جاءوا الى برية في الشهر الثالث بعد خروج بني اسرا

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

و اما موسى فصعد الى اهللا فناداه الرب من الجبل قائال هكذا تقول لبيت يعقوب و تخبر بني . الجبل

فاالن . يين و انا حملتكم على اجنحة النسور و جئت بكم اليانتم رايتم ما صنعت بالمصر. اسرائيل

و . ان سمعتم لصوتي و حفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فان لي آل االرض

فجاء موسى . انتم تكونون لي مملكة آهنة و امة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني اسرائيل

فاجاب جميع الشعب . آل هذه الكلمات التي اوصاه بها الربو دعا شيوخ الشعب و وضع قدامهم 

فقال الرب لموسى ها انا ات . معا و قالوا آل ما تكلم به الرب نفعل فرد موسى آالم الشعب الى الرب

اليك في ظالم السحاب لكي يسمع الشعب حينما اتكلم معك فيؤمنوا بك ايضا الى االبد و اخبر موسى 

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــ للثالوث الق للثالوث الق للثالوث القمجدًامجدًامجدًا .الرب بكالم الشعب

 

   ٢٥٢٥٢٥ :  :  : ٢٤٢٤٢٤   ---   ٢٢٢ :  :  : ٢٣٢٣٢٣   أيوب الصديقأيوب الصديقأيوب الصديقمن من من 
. من يعطيني ان اجده فاتي الى آرسيه. اليوم ايضا شكواي تمرد ضربتي اثقل من تنهدي

. فاعرف االقوال التي بها يجيبني و افهم ما يقوله لي. احسن الدعوى امامه و امال فمي حججا

هنالك آان يحاجه المستقيم و آنت انجو الى االبد . كثرة قوة يخاصمني آال و لكنه آان ينتبه الياب

شماال حيث عمله فال انظره . هانذا اذهب شرقا فليس هو هناك و غربا فال اشعر به. من قاضي

بخطواته استمسكت رجلي  .النه يعرف طريقي اذا جربني اخرج آالذهب. يتعطف الجنوب فال اراه

اما هو فوحده . من وصية شفتيه لم ابرح اآثر من فريضتي ذخرت آالم فيه. فظت طريقه و لم احدح

من اجل ذلك . النه يتمم المفروض علي و آثير مثل هذه عنده. فمن يرده و نفسه تشتهي فيفعل

الم و الني لم اقطع قبل الظ. الن اهللا قد اضعف قلبي و القدير روعني. ارتاع قدامه اتامل فارتعب منه

ينقلون التخوم  .لماذا اذ لم تختبئ االزمنة من القدير ال يرى عارفوه يومه. من وجهي لم يغط الدجى

   البصخةالبصخةالبصخة   الثالثاء منالثالثاء منالثالثاء من   يوميوميوم   باآرباآرباآر
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يصدون الفقراء عن . يستاقون حمار اليتامى و يرتهنون ثور االرملة. يغتصبون قطيعا و يرعونه

م يبكرون ها هم آالفراء في القفر يخرجون الى عمله. الطريق مساآين االرض يختبئون جميعا

يبيتون عراة بال . في الحقل يحصدون علفهم و يعللون آرم الشرير. للطعام البادية لهم خبز الوالدهم

يخطفون . يبتلون من مطر الجبال و لعدم الملجا يعتنقون الصخر. لبس و ليس لهم آسوة في البرد

. حملون حزماعراة يذهبون بال لبس و جائعين ي. اليتيم عن الثدي و من المساآين يرتهنون

من الوجع اناس يئنون و نفس . يعصرون الزيت داخل اسوارهم يدوسون المعاصر و يعطشون

اولئك يكونون بين المتمردين على النور ال يعرفون طرقه . الجرحى تستغيث و اهللا ال ينتبه الى الظلم

و عين .  يكون آاللصمع النور يقوم القاتل يقتل المسكين و الفقير و في الليل. و ال يلبثون في سبله

ينقبون البيوت في الظالم في . الزاني تالحظ العشاء يقول ال تراقبني عين فيجعل سترا على وجهه

النه سواء عليهم الصباح و ظل الموت النهم يعلمون . النهار يغلقون على انفسهم ال يعرفون النور

 ال يتوجه الى طريق خفيف هو على وجه المياه ملعون نصيبهم في االرض. اهوال ظل الموت

تنساه الرحم يستحليه الدود ال . القحط و القيظ يذهبان بمياه الثلج آذا الهاوية بالذين اخطاوا. الكروم

يمسك . يسيء الى العاقر التي لم تلد و ال يحسن الى االرملة. يذآر بعد و ينكسر االثيم آشجرة

يترفعون . يعطيه طمانينة فيتوآل و لكن عيناه على طرقهم. االعزاء بقوته يقوم فال يامن احد بحياته

و ان لم يكن آذا فمن . ونـقليال ثم ال يكونون و يحطون آالكل يجمعون و آراس السنبلة يقطع

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .يكذبني و يجعل آالمي ال شيئا

 

   ٨٨٨   ---   ١١١ :  :  : ٤٤٤   من هوشع النبىمن هوشع النبىمن هوشع النبى
 قول الرب يا بني اسرائيل ان للرب محاآمة مع سكان االرض النه ال امانة و ال اسمعوا

. لعن و آذب و قتل و سرقة و فسق يعتنفون و دماء تلحق دماء. احسان و ال معرفة اهللا في االرض

لذلك تنوح االرض و يذبل آل من يسكن فيها مع حيوان البرية و طيور السماء و اسماك البحر ايضا 

فتتعثر في النهار و يتعثر .  لكن ال يحاآم احد و ال يعاتب احد و شعبك آمن يخاصم آاهناو. تنتزع

قد هلك شعبي من عدم المعرفة النك انت رفضت المعرفة . ايضا النبي معك في الليل و انا اخرب امك

كذا على حسبما آثروا ه. ارفضك انا حتى ال تكهن لي و النك نسيت شريعة الهك انسى انا ايضا بنيك

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث  .ياآلون خطية شعبي و الى اثمهم يحملون نفوسهم. اخطاوا الي فابدل آرامتهم بهوان

 ...القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينالقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينالقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين
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   لقديس أنبا شنوده رئيس المتوحدينلقديس أنبا شنوده رئيس المتوحدينلقديس أنبا شنوده رئيس المتوحدينعظة ألبينا اعظة ألبينا اعظة ألبينا ا
سوف ال أنا أخبرآم بأمرين، أن آل الذين فرح بهم في السماء ألجل توبتهم على األرض 

يرون حزنًا وال ألمًا في ذلك المكان وأما الذين لم يفرح بهم في السماء ألجل االرتداد من توبتهم 

على األرض فسوف ال يرون فرحًا وال وال نياحًا في ذلك الموضع، ألن الذين سيصنعون فرحهم 

هم يتعزون، على األرض سوف ال يرون فرحًا وال نياحًا من اآلن، أما سمعتم طوبى للحزانى فإن

وآذلك اآلخرون الذين ال يفرحون على األرض، يفرحون أيضًا في السموات، أما سمعتم الويل لكم 

أيها الضاحكون اآلن فإنكم ستبكون وتحزنون، أليس هذا هو الزمان الذي فيه يلبس الضعفاء القوة، 

 آثيرون هم الذين والذي ليس بقوى يقول أنا قوى عندما يعطى قلبه للقول المكتوب، وآقول النبي

ضعفت أجسادهم من آثرة زناهم سيضعفون أيضًا في قلوبهم آما يقول الكتاب عن هؤالء هكذا إنه 

يتحطم بنجاسة نفسه، وأما المجاهدون بشجاعة فقد قيل عنهم، أسرع وقوم ذاتك صفيًا هللا فاعًال ال 

    .بقطع آلمة الحق. بخزى

 أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن  أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن  أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا شنوده الذيفلنختم موعظة أبينا القديس أنبا شنوده الذيفلنختم موعظة أبينا القديس أنبا شنوده الذي

 ...والروح القدس اإلله الواحد آمينوالروح القدس اإلله الواحد آمينوالروح القدس اإلله الواحد آمين

 

   ٥٥٥ ،  ،  ، ٢٢٢ :  :  : ١١٩١١٩١١٩      مورمورمورالمزالمزالمز
يا رب تنجى نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش، ومع مبغضي السالم آنت 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .صاحب سالمة، وحين آنت أآلمهم آانوا يقاتلونني مجانًا
 

   ٢٩٢٩٢٩   ---   ٢١٢١٢١ :  :  : ٨٨٨      يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
قال لهم يسوع ايضا انا امضي و ستطلبونني و تموتون في خطيتكم حيث امضي انا ال 

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

فقلت .  العالمفقال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا. تاتوا

فقالوا له من انت . لكم انكم تموتون في خطاياآم النكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياآم

ان لي اشياء آثيرة اتكلم و احكم بها من نحوآم لكن . فقال لهم يسوع انا من البدء ما اآلمكم ايضا به

 و لم يفهموا انه آان يقول لهم عن .الذي ارسلني هو حق و انا ما سمعته منه فهذا اقوله للعالم



   دالل أسبوع اآلالم   الثالثاء يوم باآر  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن االنسان فحينئذ تفهمون اني انا هو و لست افعل شيئا من . االب

و الذي ارسلني هو معي و لم يترآني االب وحدي الني في آل . نفسي بل اتكلم بهذا آما علمني ابي

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .حين افعل ما يرضيه
 

 

    الثالثاء من البصخة المقدسة الثالثاء من البصخة المقدسة الثالثاء من البصخة المقدسةيوميوميوم   طرح باآرطرح باآرطرح باآر
 

وجاء إسرائيل إلى جبل رافازين من بعد ثالثة أشهر وهو في البرية، وخرج بنو إسرائيل 

هذا ما : من مصر وجبل سيناء إلى هذا المكان فجاء موسى ووقف قدام اهللا فناداه وتكلم معه قائًال

مالي الكثيرة التي صنعتها أنا تقوله لبيت يعقوب وتخبر به بنى إسرائيل، إنكم قد رأيتم أع

بالمصريين وآيف حملتكم أنا بقوتي العالية آأنكم على أجنحة النسور، فاحفظوا ناموسي ووصاياي 

وأنصتوا لكالمي واصنعوا إرادتي فإنني اخترتكم من بين جميع األمم ألن لي األرض آلها والبحر 

ء موسى وأخبر الشعب بجميع هذا الكالم فجا. معًا، لتصيروا لي مملكة وشعبًا مختارًا وأمة مطهرة

الذي قاله الرب، فصرخ جميع الشعب بصوت واحد قائلين آل ما يرسم به اهللا نحن نحفظه فقام 

موسى وخبر العارف أن الشعب سمع أوامرك، فعاد إسرائيل ورجع يعقوب إلى خلف وحاد بنو 

هم إلى أعداء مبغضين فلذلك أرسل. إسرائيل وصارت وصاياه آال شئ وأوامره عادت باطلة

 .واستعبدوا للغرباء مرة أخرى، ونكس رؤوسهم أمام األمم وصاروا في فضيحة وخزي أبدى

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      ...يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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 " .هوذا بيتكم یترك لكم خرابا " جزاء رؤساء اليهود لعصيانهم  

 

 

 

 

   ٢٠٢٠٢٠   ---   ١١١١١١ :  :  : ٨٨٨   تثنيةتثنيةتثنيةسفر السفر السفر المن من من 
احترز من ان تنسى الرب الهك و ال تحفظ وصایاه و احكامه و فرائضه التي انا اوصيك بها 

 الفضة و آثرت بقرك و غنمك و آثرت لك. لئال اذا اآلت و شبعت و بنيت بيوتا جيدة و سكنت. اليوم

یرتفع قلبك و تنسى الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت . و الذهب و آثر آل ما لك

ارب و عطش حيث ليس ـالذي سار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة و عق. العبودیة

كي الذي اطعمك في البریة المن الذي لم یعرفه اباؤك ل. ماء الذي اخرج لك ماء من صخرة الصوان

و لئال تقول في قلبك قوتي و قدرة یدي اصطنعت لي هذه . یذلك و یجربك لكي یحسن اليك في اخرتك

بل اذآر الرب الهك انه هو الذي یعطيك قوة الصطناع الثروة لكي یفي بعهده الذي اقسم به . الثروة

و سجدت لها و ان نسيت الرب الهك و ذهبت وراء الهة اخرى و عبدتها . البائك آما في هذا اليوم

آالشعوب الذین یبيدهم الرب من امامكم آذلك تبيدون الجل . اشهد عليكم اليوم انكم تبيدون ال محالة

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .انكم لم تسمعوا لقول الرب الهكم

 

   ٩٩٩   ---١١١ :  :  : ٢٢٢   یشوع بن سيراخیشوع بن سيراخیشوع بن سيراخمن من من 
ارشد . فاثبت على البر و التقوى و اعدد نفسك للتجربةیا بني ان اقبلت لخدمة الرب االله 

انتظر بصبر ما تنتظره من اهللا . قلبك و احتمل امل اذنك و اقبل اقوال العقل و ال تعجل وقت النوائب

. مهما نابك فاقبله و آن صابرا على صروف اتضاعك. الزمه و ال ترتدد لكي تزداد حياة في اواخرك

امن به فينصرك .  المرضيين من الناس یمحصون في اتون االتضاعفان الذهب یمحص في النار و

ایها المتقون للرب انتظروا رحمته و ال . قوم طرقك و امله احفظ مخافته و ابق عليها في شيخوختك

ایها المتقون للرب املوا . ایها المتقون للرب امنوا به فال یضيع اجرآم. تحيدوا لئال تسقطوا

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين   .ة و الرحمالخيرات و السرور االبدي

   الثالثاءالثالثاءالثالثاء   یومیومیوم   الساعة الثالثة منالساعة الثالثة منالساعة الثالثة من
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   ٢٢٢ :  :  : ٢٨٢٨٢٨   ---   ١١١ :  :  : ٢٧٢٧٢٧   أیوب الصدیقأیوب الصدیقأیوب الصدیقمن من من 
انه ما . حي هو اهللا الذي نزع حقي و القدیر الذي امر نفسي. و عاد ایوب ینطق بمثله فقال

حاشا لي ان . بغشلن تتكلم شفتاي اثما و ال یلفظ لساني . دامت نسمتي في و نفخة اهللا في انفي

تمسكت ببري و ال ارخيه قلبي ال یعير یوما من . ابررآم حتى اسلم الروح ال اعزل آمالي عني

النه ما هو رجاء الفاجر عندما یقطعه عندما . ليكن عدوي آالشریر و معاندي آفاعل الشر. ایامي

. هل یدعو اهللا في آل حينام یتلذذ بالقدیر . افيسمع اهللا صراخه اذا جاء عليه ضيق. یسلب اهللا نفسه

هذا . ها انتم آلكم قد رایتم فلماذا تتبطلون تبطال قائلين. اني اعلمكم بيد اهللا ال اآتم ما هو عند القدیر

ان آثر بنوه فللسيف و . نصيب االنسان الشریر من عند اهللا و ميراث العتاة الذي ینالونه من القدیر

ان آنز فضة آالتراب و اعد مالبس .  و ارامله ال تبكيبقيته تدفن بالموتان. ذریته ال تشبع خبزا

. یبني بيته آالعث او آمظله صنعها الناطور. فهو یعد و البار یلبسه و البريء یقسم الفضة. آالطين

 .االهوال تدرآه آالمياه ليال تختطفه الزوبعة. یضطجع غنيا و لكنه ال یضم یفتح عينيه و ال یكون

یصفقون . یلقي اهللا عليه و ال یشفق من یده یهرب هربا. فه من مكانهتحمله الشرقية فيذهب و تجر

. النه یوجد للفضة معدن و موضع للذهب حيث یمحصونه. عليه بایدیهم و یصفرون عليه من مكانه

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد  .الحدید یستخرج من التراب و الحجر یسكب نحاسا

   ...األبد آميناألبد آميناألبد آمين

   

   ١٤١٤١٤   ---   ٩٩٩ :  :  : ١٩١٩١٩   سفر الملوك األولسفر الملوك األولسفر الملوك األولمن من من 
فقال قد . و دخل هناك المغارة و بات فيها و آان آالم الرب اليه یقول ما لك ههنا یا ایليا

غرت غيرة للرب اله الجنود الن بني اسرائيل قد ترآوا عهدك و نقضوا مذابحك و قتلوا انبياءك 

خرج و قف على الجبل امام الرب و فقال ا. بالسيف فبقيت انا وحدي و هم یطلبون نفسي لياخذوها

اذا بالرب عابر و ریح عظيمة و شدیدة قد شقت الجبال و آسرت الصخور امام الرب و لم یكن الرب 

و بعد الزلزلة نار و لم یكن الرب في النار . في الریح و بعد الریح زلزلة و لم یكن الرب في الزلزلة

ف وجهه بردائه و خرج و وقف في باب المغارة فلما سمع ایليا ل. و بعد النار صوت منخفض خفيف

فقال غرت غيرة للرب اله الجنود الن بني اسرائيل قد . و اذا بصوت اليه یقول ما لك ههنا یا ایليا

ترآوا عهدك و نقضوا مذابحك و قتلوا انبياءك بالسيف فبقيت انا وحدي و هم یطلبون نفسي 

   ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .لياخذوها



   دالل أسبوع اآلالم   الثالثاء يوم الساعة الثالثة من  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

   ١١١١١١١١١ ،  ،  ، ١١٨١١٨١١٨ :  :  : ١١٨١١٨١١٨         مورمورمورالمزالمزالمز
أحكم حكمي ونجيني من أجل آالمك فأحيا بعيد الخالص من الخطاة ألنهم لم یطلبوا 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .حقوقك
 

   ٢٢٢ :  :  : ٢٤٢٤٢٤   ---   ٣٧٣٧٣٧ :  :  : ٢٣٢٣٢٣         متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
یا اورشليم یا اورشليم یا قاتلة االنبياء و راجمة المرسلين اليها آم مرة اردت ان اجمع 

الني اقول . هوذا بيتكم یترك لكم خرابا. ا تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها و لم تریدوااوالدك آم

ثم خرج یسوع و مضى من الهيكل . لكم انكم ال ترونني من االن حتى تقولوا مبارك االتي باسم الرب

م انه ال فقال لهم یسوع اما تنظرون جميع هذه الحق اقول لك. فتقدم تالميذه لكي یروه ابنية الهيكل

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .یترك ههنا حجر على حجر ال ینقض
 

 

 

   طرح الساعة الثالثة من یوم الثالثاء من البصخة المقدسةطرح الساعة الثالثة من یوم الثالثاء من البصخة المقدسةطرح الساعة الثالثة من یوم الثالثاء من البصخة المقدسة
آم من مرة قال الرب أردت أن أجمع بنيك یا أورشليم آمثل الطائر الذي یجمع فراخه تحت 

فلما سمع التالميذ نبوة . لى االنقضاءهوذا أنا اترك لكم بيتكم خرابًا قال الرب إ. جناحيه فلم تریدوا

النبي والمخلص أروه بناء الهيكل والحجارة المكرمة والمحرمات فأجابهم قائًال أنه ال یترك ههنا 

جاء الروم . فبالحقيقة صار هذا بعد أربعين سنة من صعود مخلصنا. حجر على حجر إال وینقض

رون ربوة رجال من اليهود قتلوا بحد السيف مائة وعش. وهدموا المدینة وخربوا الهيكل إلى اليوم

 .وحل عليهم غضب اهللا واللعنة غطت وجوههم

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      ...یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 



   دالل أسبوع اآلالم   الثالثاء يوم  منسادسةلالساعة ا  
 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

 .السيد المسيح يفند أآاذيب رؤساء اليهود   

 

 

 

   ١٤١٤١٤   ---   ٣٣٣ :  :  : ٢١٢١٢١      حزقيال النبىحزقيال النبىحزقيال النبىمن من من 
و قل الرض اسرائيل هكذا قال الرب هانذا عليك و استل سيفي من غمده فاقطع منك 

من حيث اني اقطع منك الصديق و الشرير فلذلك يخرج سيفي من غمده على آل . الصديق و الشرير

اما . فيعلم آل بشر اني انا الرب سللت سيفي من غمده ال يرجع ايضا. لبشر من الجنوب الى الشما

وا لك على م ـو يكون اذا قال. انت يا ابن ادم فتنهد بانكسار الحقوين و بمرارة تنهد امام عيونهم

دي و تيئس آل روح و آل ـاء فيذوب آل قلب و ترتخي آل االيـول على الخبر النه جـتتنهد انك تق

يا ابن ادم . و آان الي آالم الرب قائال. لماء ها هي اتية و تكون يقول السيد الربالرآب تصير آا

قد حدد ليذبح ذبحا قد صقل لكي يبرق . تنبا و قل هكذا قال الرب قل سيف سيف حدد و صقل ايضا

و قد اعطاه ليصقل لكي يمسك بالكف هذا السيف قد حدد و . فهل نبتهج عصا ابني تزدري بكل عود

اصرخ و ولول يا ابن ادم النه يكون على شعبي و على آل رؤساء .  لكي يسلم ليد القاتلهو مصقول

النه امتحان و ماذا ان لم . اسرائيل اهوال بسبب السيف تكون على شعبي لذلك اصفق على فخذك

 انت يا ابن ادم و اصفق آفا على آف و ليعد أفتنب. تكن ايضا العصا المزدرية يقول السيد الرب

د د د ـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .ثالثة هو سيف القتلى سيف القتل العظيم المحيق بهمالسيف 

   ...و إلى أبد األبد آمينو إلى أبد األبد آمينو إلى أبد األبد آمين
 

   ٢٢٢ :  :  : ٥٥٥   ---   ٢٣٢٣٢٣ :  :  : ٤٤٤   يشوع بن سيراخيشوع بن سيراخيشوع بن سيراخمن من من 
فان من الحياء . و ال تستحي في امر نفسك. يا بني احرص على الزمان و احتفظ من الشر

و ال تستحي حياء . ال تحاب الوجوه فذلك ضرر لنفسك. نعمةما يجلب الخطيئة و منه ما هو مجد و 

فانما تعرف . ال تمتنع من الكالم في وقت الخالص و ال تكتم حكمتك اذا جمل ابداؤها. به هالآك

ال تستحي ان . ال تخالف الحق بل استحي من جهالتك. الحكمة بالكالم و التاديب بنطق اللسان

. درـو ال تتذلل للرجل االحمق و ال تحاب وجه المقت. رــنهرى الــتعترف بخطاياك و ال تغالب مج

الثالثاءالثالثاءالثالثاء   يوميوميوم    من من منسادسةسادسةسادسةالساعة الالساعة الالساعة ال
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ال تكن جافيا في لسانك و ال آسال متوانيا في . جاهد عن الحق الى الموت و الرب االله يقاتل عنك

ال تكن يدك مبسوطة لالخذ مقبوضة عن  .ال تكن آاسد في بيتك و آمجنون بين اهلك. اعمالك

   .ال تتبع هواك و ال قوتك لتسير في شهوات قلبك. لي بها آفايةال تعتد باموالك و ال تقل . العطاء

   ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

 

   ٩٩٩   ---   ١١١ :  :  : ١١١   اشعياء النبىاشعياء النبىاشعياء النبىمن من من 
رؤيا اشعياء بن اموص التي راها على يهوذا و اورشليم في ايام عزيا و يوثام و احاز و 

لسماوات و اصغي ايتها االرض الن الرب يتكلم ربيت بنين و اسمعي ايتها ا. حزقيا ملوك يهوذا

الثور يعرف قانيه و الحمار معلف صاحبه اما اسرائيل فال يعرف شعبي . نشاتهم اما هم فعصوا علي

ويل لالمة الخاطئة الشعب الثقيل االثم نسل فاعلي الشر اوالد مفسدين ترآوا الرب  .ال يفهم

على م تضربون بعد تزدادون زيغانا آل الراس مريض .  الى وراءاستهانوا بقدوس اسرائيل ارتدوا

اط و ضربة طرية لم ـمن اسفل القدم الى الراس ليس فيه صحة بل جرح و احب. و آل القلب سقيم

بالدآم خربة مدنكم محرقة بالنار ارضكم تاآلها غرباء قدامكم . تعصر و لم تعصب و لم تلين بالزيت

. فبقيت ابنة صهيون آمظلة في آرم آخيمة في مقثاة آمدينة محاصرة. و هي خربة آانقالب الغرباء

مجدًا للثالوث القدوس مجدًا للثالوث القدوس مجدًا للثالوث القدوس  .لوال ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم و شابهنا عمورة

   ...إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينإلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينإلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

   

   ١٩١٩١٩ ،  ،  ، ٤٨٤٨٤٨ :  :  : ١٧١٧١٧         مورمورمورالمزالمزالمز
ومن الرجل الظالم  )جملة( علي يرفعني منقذي من أعدائي الراجزين ومن الذين يقومون

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .تنجيني، يخلصني من أعدائي األشداء ومن أيدي الذين يبغضونني
 

   ٢٠٢٠٢٠   ---   ١٢١٢١٢ :  :  : ٨٨٨         يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
ثم آلمهم يسوع ايضا قائال انا هو نور العالم من يتبعني فال يمشي في الظلمة بل يكون له 

اجاب يسوع و قال لهم و ان . هد لنفسك شهادتك ليست حقافقال له الفريسيون انت تش. نور الحياة

آنت اشهد لنفسي فشهادتي حق الني اعلم من اين اتيت و الى اين اذهب و اما انتم فال تعلمون من 
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و ان آنت انا ادين . انتم حسب الجسد تدينون اما انا فلست ادين احدا. اين اتي و ال الى اين اذهب

و ايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة . بل انا و االب الذي ارسلنيفدينونتي حق الني لست وحدي 

فقالوا له اين هو ابوك اجاب . انا هو الشاهد لنفسي و يشهد لي االب الذي ارسلني. رجلين حق

هذا الكالم قاله يسوع في . يسوع لستم تعرفونني انا و ال ابي لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .ل و لم يمسكه احد الن ساعته لم تكن قد جاءت بعدالخزانة و هو يعلم في الهيك
 

 

 

    من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسةسادسةسادسةسادسةطرح الساعة الطرح الساعة الطرح الساعة ال
 

إنني أنا نور : اإلله الحقيقي الذي أتى إلى العالم يقول وقوله الحق من فمه غير الكاذب

أنت هو بالحق . لحياة يهديه إلى طريق الحقبل يجد نور ا. العالم ومن يتبعني لن يمشى في الظالم

الذي مجده يشرق بلمعان عظيم على المسكونة في آخر . نور اآلب والشخص الذي من جوهره

وأضاء علينا بنور الهوته . جذبنا معًا نحن معشر الشعوب الغريبة إلى معرفة الحق باسمه. الدهور

خالفون الذين هم خواصه ألقاهم في ظلمة فأما اليهود الم. نحن الجلوس في الظلمة وظالل الموت

فلنعظم نحن اسمه . ألنهم رفضوا أقواله ولم يقبلوه وحكموا عليه بحكم الموت. الجحيم إلى األبد

 .القدوس ونمجده بغير فتور

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      ...يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .م رحمتهفلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظي
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ة                 الرب المؤمنون الحقيقيون هم األبرار من شعب       ارین في نهای  یسوع وليس رؤساء اليهود ، جمع المخت

 ."یرسل مالئكته فيجمعون مختاریه من الریاح األربع " العالم دون هؤالء الرؤساء المخالفين 

 

 

 

   ٦٦٦ :  :  : ٩٩٩   ---   ٥٥٥ :  :  : ٦٦٦      سفر التكوینسفر التكوینسفر التكوینمن من من 
 ان آل تصور افكار قلبه انما هو شریر آل و راى الرب ان شر االنسان قد آثر في االرض و

فقال الرب امحو عن وجه االرض . فحزن الرب انه عمل االنسان في االرض و تاسف في قلبه. یوم

و اما نوح . االنسان الذي خلقته االنسان مع بهائم و دبابات و طيور السماء الني حزنت اني عملتهم

 نوح رجال بارا آامال في اجياله و سار نوح مع هذه مواليد نوح آان. فوجد نعمة في عيني الرب

و . و فسدت االرض امام اهللا و امتالت االرض ظلما. و ولد نوح ثالثة بنين ساما و حاما و یافث. اهللا

فقال اهللا لنوح . راى اهللا االرض فاذا هي قد فسدت اذ آان آل بشر قد افسد طریقه على االرض

اصنع . ض امتالت ظلما منهم فها انا مهلكهم مع االرضنهایة آل بشر قد اتت امامي الن االر

و هكذا تصنعه . لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساآن و تطليه من داخل و من خارج بالقار

و تصنع آوا . ثالث مئة ذراع یكون طول الفلك و خمسين ذراعا عرضه و ثالثين ذراعا ارتفاعه

 باب الفلك في جانبه مساآن سفلية و متوسطة و للفلك و تكمله الى حد ذراع من فوق و تضع

فها انا ات بطوفان الماء على االرض الهلك آل جسد فيه روح حياة من تحت السماء . علویة تجعله

و لكن اقيم عهدي معك فتدخل الفلك انت و بنوك و امراتك و نساء بنيك . آل ما في االرض یموت

ل الى الفلك الستبقائها معك تكون ذآرا و ـتدخو من آل حي من آل ذي جسد اثنين من آل . معك

ا و من البهائم آاجناسها و من آل دبابات االرض آاجناسها اثنين من آل ـمن الطيور آاجناسه. انثى

. و انت فخذ لنفسك من آل طعام یؤآل و اجمعه عندك فيكون لك و لها طعاما. تدخل اليك الستبقائها

و قال الرب لنوح ادخل انت و جميع بيتك الى الفلك . ذا فعلففعل نوح حسب آل ما امره به اهللا هك

ة ذآرا و ـاهرة تاخذ معك سبعة سبعـمن جميع البهائم الط. الني ایاك رایت بارا لدي في هذا الجيل

و من طيور السماء ایضا سبعة سبعة . انثى و من البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذآرا و انثى

الني بعد سبعة ایام ایضا امطر على االرض . على وجه آل االرضذآرا و انثى الستبقاء نسل 

ففعل نوح حسب آل ما امره به . اربعين یوما و اربعين ليلة و امحو عن وجه االرض آل قائم عملته

   الثالثاءالثالثاءالثالثاء   یومیومیوم    من من منةةةتاسعتاسعتاسعالساعة الالساعة الالساعة ال
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فدخل نوح و بنوه و . و لما آان نوح ابن ست مئة سنة صار طوفان الماء على االرض. الرب

و من البهائم الطاهرة و البهائم التي . ك من وجه مياه الطوفانامراته و نساء بنيه معه الى الفل

دخل اثنان اثنان الى نوح الى الفلك ذآرا و . ليست بطاهرة و من الطيور و آل ما یدب على االرض

في سنة . و حدث بعد السبعة االیام ان مياه الطوفان صارت على االرض. انثى آما امر اهللا نوحا

الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر في ذلك اليوم انفجرت آل ست مئة من حياة نوح في 

. و آان المطر على االرض اربعين یوما و اربعين ليلة. ینابيع الغمر العظيم و انفتحت طاقات السماء

وح و امراة نوح و ثالث نساء بنيه معهم ـافث بنو نـام و یـام و حـفي ذلك اليوم عينه دخل نوح و س

هم و آل الوحوش آاجناسها و آل البهائم آاجناسها و آل الدبابات التي تدب على االرض . كالى الفل

و دخلت الى نوح الى الفلك اثنين اثنين . آاجناسها و آل الطيور آاجناسها آل عصفور آل ذي جناح

و الداخالت دخلت ذآرا و انثى من آل ذي جسد آما امره اهللا و اغلق . من آل جسد فيه روح حياة

رت المياه و رفعت الفلك فارتفع عن ــو آان الطوفان اربعين یوما على االرض و تكاث. الرب عليه

و . اه و تكاثرت جدا على االرض فكان الفلك یسير على وجه المياهــو تعاظمت المي. االرض

خمس . تعاظمت المياه آثيرا جدا على االرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت آل السماء

فمات آل ذي جسد آان یدب على االرض . اه فتغطت الجبالــت الميــرة ذراعا في االرتفاع تعاظمعش

. م و الوحوش و آل الزحافات التي آانت تزحف على االرض و جميع الناســور و البهائــمن الطي

الرض فمحا اهللا آل قائم آان على وجه ا. آل ما في انفه نسمة روح حياة من آل ما في اليابسة مات

الناس و البهائم و الدبابات و طيور السماء فانمحت من االرض و تبقى نوح و الذین معه في الفلك 

ثم ذآر اهللا نوحا و آل الوحوش و آل . و تعاظمت المياه على االرض مئة و خمسين یوما. فقط

يع الغمر و و انسدت یناب. البهائم التي معه في الفلك و اجاز اهللا ریحا على االرض فهدات المياه

ا و بعد مئة و ــو رجعت المياه عن االرض رجوعا متوالي. طاقات السماء فامتنع المطر من السماء

و استقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على . خمسين یوما نقصت المياه

اشر في اول الشهر و آانت المياه تنقص نقصا متواليا الى الشهر العاشر و في الع. جبال اراراط

و . و حدث من بعد اربعين یوما ان نوحا فتح طاقة الفلك التي آان قد عملها. ظهرت رؤوس الجبال

ثم ارسل الحمامة من عنده ليرى هل . ارسل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن االرض

فلك الن مياها آانت فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت اليه الى ال. قلت المياه عن وجه االرض

فلبث ایضا سبعة ایام اخر و عاد . على وجه آل االرض فمد یده و اخذها و ادخلها عنده الى الفلك
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فاتت اليه الحمامة عند المساء و اذا ورقة زیتون خضراء في فمها فعلم . فارسل الحمامة من الفلك

ل الحمامة فلم تعد ترجع اليه فلبث ایضا سبعة ایام اخر و ارس. نوح ان المياه قد قلت عن االرض

و آان في السنة الواحدة و الست مئة في الشهر االول في اول الشهر ان المياه نشفت عن . ایضا

و في الشهر الثاني في . ن الفلك و نظر فاذا وجه االرض قد نشفـاء عــاالرض فكشف نوح الغط

اخرج من الفلك انت و .  قائالو آلم اهللا نوحا. اليوم السابع و العشرین من الشهر جفت االرض

و آل الحيوانات التي معك من آل ذي جسد الطيور و البهائم و . امراتك و بنوك و نساء بنيك معك

. آل الدبابات التي تدب على االرض اخرجها معك و لتتوالد في االرض و تثمر و تكثر على االرض

نات آل الدبابات و آل الطيور آل ما و آل الحيوا. وه و امراته و نساء بنيه معهــفخرج نوح و بن

و بنى نوح مذبحا للرب و اخذ من آل البهائم الطاهرة . یدب على االرض آانواعها خرجت من الفلك

فتنسم الرب رائحة الرضا و قال الرب في . و من آل الطيور الطاهرة و اصعد محرقات على المذبح

صور قلب االنسان شریر منذ حداثته و ال قلبه ال اعود العن االرض ایضا من اجل االنسان الن ت

مدة آل ایام االرض زرع و حصاد و برد و حر و صيف و شتاء . اعود ایضا اميت آل حي آما فعلت

و لتكن  .روا و امالوا االرضـروا و اآثـو بارك اهللا نوحا و بنيه و قال لهم اثم .و نهار و ليل ال تزال

 آل طيور السماء مع آل ما یدب على االرض و آل خشيتكم و رهبتكم على آل حيوانات االرض و

آل دابة حية تكون لكم طعاما آالعشب االخضر دفعت اليكم . اسماك البحر قد دفعت الى ایدیكم

و اطلب انا دمكم النفسكم فقط من ید آل حيوان اطلبه و  .غير ان لحما بحياته دمه ال تاآلوه. الجميع

سافك دم االنسان باالنسان یسفك دمه الن . د االنسان اخيهمن ید االنسان اطلب نفس االنسان من ی

   ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .اهللا على صورته عمل االنسان

   ١١١١١١   ---   ١١١ :  :  : ٩٩٩   أمثال سليمانأمثال سليمانأمثال سليمانمن من من 
. ذبحت ذبحها مزجت خمرها ایضا رتبت مائدتها. الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعة

ا و الناقص الفهم ــمن هو جاهل فليمل الى هن. ادي على ظهور اعالي المدینةــ جواریها تنارسلت

اترآوا الجهاالت فتحيوا و . هلموا آلوا من طعامي و اشربوا من الخمر التي مزجتها. قالت له

ال . من یوبخ مستهزئا یكسب لنفسه هوانا و من ینذر شریرا یكسب عيبا. سيروا في طریق الفهم

اعط حكيما فيكون اوفر حكمة علم صدیقا فيزداد .  مستهزئا لئال یبغضك وبخ حكيما فيحبكتوبخ

   .النه بي تكثر ایامك و تزداد لك سنو حياة. بدء الحكمة مخافة الرب و معرفة القدوس فهم. علما

   ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين
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   ٣١٣١٣١   ---   ٩٩٩ :  :  : ٤٠٤٠٤٠   اشعياء النبىاشعياء النبىاشعياء النبىمن من من 
على جبل عال اصعدي یا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة یا مبشرة اورشليم ارفعي ال 

هوذا السيد الرب بقوة یاتي و ذراعه تحكم له هوذا اجرته معه . تخافي قولي لمدن یهوذا هوذا الهك

ا و یقود ــالن و في حضنه یحملهــآراع یرعى قطيعه بذراعه یجمع الحم. و عملته قدامه

ن آال بكفه المياه و قاس السماوات بالشبر و آال بالكيل تراب االرض و وزن الجبال م. المرضعات

من استشاره فافهمه و علمه في . من قاس روح الرب و من مشيره یعلمه. بالقبان و االآام بالميزان

هوذا االمم آنقطة من دلو و آغبار الميزان تحسب . طریق الحق و علمه معرفة و عرفه سبيل الفهم

 آل االمم آال -.و لبنان ليس آافيا لالیقاد و حيوانه ليس آافيا لمحرقة. ا الجزائر یرفعها آدقةهوذ

الصنم . فبمن تشبهون اهللا و اي شبه تعادلون به. شيء قدامه من العدم و الباطل تحسب عنده

الفقير عن التقدمة ینتخب خشبا ال . یسبكه الصانع و الصائغ یغشيه بذهب و یصوغ سالسل فضة

اال تعلمون اال تسمعون الم تخبروا من . یسوس یطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما ال یتزعزع

الجالس على آرة االرض و سكانها آالجندب الذي ینشر . البداءة الم تفهموا من اساسات االرض

 شيء و یصير قضاة االرض الذي یجعل العظماء ال. السماوات آسرادق و یبسطها آخيمة للسكن

لم یغرسوا بل لم یزرعوا و لم یتاصل في االرض ساقهم فنفخ ایضا عليهم فجفوا و . آالباطل

ارفعوا الى العالء عيونكم و . فبمن تشبهونني فاساویه یقول القدوس. العاصف آالعصف یحملهم

لقوة و آونه شدید انظروا من خلق هذه من الذي یخرج بعدد جندها یدعو آلها باسماء لكثرة ا

لماذا تقول یا یعقوب و تتكلم یا اسرائيل قد اختفت طریقي عن الرب و فات حقي . القدرة ال یفقد احد

اما عرفت ام لم تسمع اله الدهر الرب خالق اطراف االرض ال یكل و ال یعيا ليس عن فهمه . الهي

و یتعبون و الفتيان یتعثرون الغلمان یعيون . یعطي المعيي قدرة و لعدیم القوة یكثر شدة. فحص

و اما منتظروا الرب فيجددون قوة یرفعون اجنحة آالنسور یرآضون و ال یتعبون یمشون و . تعثرا

   ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .ال یعيون

   

   ١٥١٥١٥   ---   ٩٩٩ :  :  : ٧٧٧   من دانيال النبىمن دانيال النبىمن دانيال النبى
ه ابيض آالثلج و شعر راسه آنت ارى انه وضعت عروش و جلس القدیم االیام لباس

نهر نار جرى و خرج من قدامه الوف الوف . آالصوف النقي و عرشه لهيب نار و بكراته نار متقدة

آنت انظر حينئذ من اجل صوت . تخدمه و ربوات ربوات وقوف قدامه فجلس الدین و فتحت االسفار
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. ن و هلك جسمه و دفع لوقيد النارالكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن آنت ارى الى ان قتل الحيوا

آنت ارى في . اما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم و لكن اعطوا طول حياة الى زمان و وقت

فاعطي . رؤى الليل و اذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى و جاء الى القدیم االیام فقربوه قدامه

مم و االلسنة سلطانه سلطان ابدي ما لن یزول سلطانا و مجدا و ملكوتا لتتعبد له آل الشعوب و اال

مجدًا مجدًا مجدًا . اما انا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي و افزعتني رؤى راسي. و ملكوته ما ال ینقرض

   ...للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

   ١٢١٢١٢   ---   ١١١ :  :  : ٨٨٨   من أمثال سليمانمن أمثال سليمانمن أمثال سليمان
د رؤوس الشواهق عند الطریق بين عن .لعل الحكمة ال تنادي و الفهم اال یعطي صوته

لكم ایها الناس انادي و . بجانب االبواب عند ثغر المدینة عند مدخل االبواب تصرح. المسالك تقف

اسمعوا فاني اتكلم بامور . ایها الحمقى تعلموا ذآاء و یا جهال تعلموا فهما. صوتي الى بني ادم

آل آلمات فمي . ق و مكرهة شفتي الكذبالن حنكي یلهج بالصد. شریفة و افتتاح شفتي استقامة

. آلها واضحة لدى الفهيم و مستقيمة لدى الذین یجدون المعرفة. بالحق ليس فيها عوج و ال التواء

الن الحكمة خير من الاللئ و آل الجواهر . خذوا تادیبي ال الفضة و المعرفة اآثر من الذهب المختار

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و .  معرفة التدابيرانا الحكمة اسكن الذآاء و اجد. ال تساویها

 ...إلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمين

   عظة ألبينا القدیس األنبا شنوده رئيس المتوحدینعظة ألبينا القدیس األنبا شنوده رئيس المتوحدینعظة ألبينا القدیس األنبا شنوده رئيس المتوحدین
تذآروا أن الموت ال .  إرادة اهللا یاأخوتى مادام لنا وقت أن نعمل فيه أعمال الربفلنصنع

.  قبلنا هوذا آلهم اآلن یرقدون في القبورأین جميع الذین آانوا. یتأخر ومصيرنا أن نترك العالم

فلنصنع تليق بنعمة اهللا التي أعطاها لنا وعلينا نحن وآل المسيحيين أن نتشبه بيسوع المسيح 

هو الراعي ونحن غنم تحت یده هو مولود . هو السيد ونحن عبيده. النور الحقيقي ألننا نحن بشر

حن الخطاة وسلم ذاته عنا على خشبة الصليب من اآلب ولكن نحن خليقته نور من نور مات عنا ن

ما آان العبيد ملتزمين أن یموتوا عن سيدهم أما السيد فقد استهان بالخزي ومات . لينعم لنا بملكوته

 . عن عبيده آي حسبما مات هو هم یموتون معه وآما هو حي فهم أیضًا یحيون

حدین الذي أنار عقولنا حدین الذي أنار عقولنا حدین الذي أنار عقولنا فلنختم موعظة أبينا القدیس العظيم األنبا شنوده رئيس المتوفلنختم موعظة أبينا القدیس العظيم األنبا شنوده رئيس المتوفلنختم موعظة أبينا القدیس العظيم األنبا شنوده رئيس المتو

 ...وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينوعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينوعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين
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   ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ٢٤٢٤٢٤      مورمورمورالمزالمزالمز
وال تضحك بي ) جملة(إليك یا رب رفعت نفسي إلهي عليك توآلت فال تخزني إلى األبد 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .أعدائي ليخز الذین یصنعون اإلثم باطًال
 

   ٣٥٣٥٣٥   ---   ٣٣٣ :  :  : ٢٤٢٤٢٤      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و فيما هو جالس على جبل الزیتون تقدم اليه التالميذ على انفراد قائلين قل لنا متى یكون 

فان . فاجاب یسوع و قال لهم انظروا ال یضلكم احد. هذا و ما هي عالمة مجيئك و انقضاء الدهر

ار و سوف تسمعون بحروب و اخب. آثيرین سياتون باسمي قائلين انا هو المسيح و یضلون آثيرین

النه تقوم امة على . حروب انظروا ال ترتاعوا النه ال بد ان تكون هذه آلها و لكن ليس المنتهى بعد

و لكن هذه آلها مبتدا . امة و مملكة على مملكة و تكون مجاعات و اوبئة و زالزل في اماآن

و . اسميحينئذ یسلمونكم الى ضيق و یقتلونكم و تكونون مبغضين من جميع االمم الجل . االوجاع

و یقوم انبياء آذبة آثيرون . حينئذ یعثر آثيرون و یسلمون بعضهم بعضا و یبغضون بعضهم بعضا

و . و لكن الذي یصبر الى المنتهى فهذا یخلص. و لكثرة االثم تبرد محبة الكثيرین. و یضلون آثيرین

فمتى نظرتم . یكرز ببشارة الملكوت هذه في آل المسكونة شهادة لجميع االمم ثم یاتي المنتهى

فحينئذ ليهرب . رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ

و الذي في الحقل . و الذي على السطح فال ینزل لياخذ من بيته شيئا. الذین في اليهودیة الى الجبال

و صلوا لكي ال یكون . ك االیامو ویل للحبالى و المرضعات في تل. فال یرجع الى ورائه لياخذ ثيابه

النه یكون حينئذ ضيق عظيم لم یكن مثله منذ ابتداء العالم الى االن . هربكم في شتاء و ال في سبت

حينئذ . و لو لم تقصر تلك االیام لم یخلص جسد و لكن الجل المختارین تقصر تلك االیام. و لن یكون

النه سيقوم مسحاء آذبة و انبياء آذبة و . دقواان قال لكم احد هوذا المسيح هنا او هناك فال تص

. ها انا قد سبقت و اخبرتكم. یعطون ایات عظيمة و عجائب حتى یضلوا لو امكن المختارین ایضا

النه آما ان البرق یخرج . فان قالوا لكم ها هو في البریة فال تخرجوا ها هو في المخادع فال تصدقوا

النه حيثما تكن الجثة .  یكون ایضا مجيء ابن االنسانمن المشارق و یظهر الى المغارب هكذا

و للوقت بعد ضيق تلك االیام تظلم الشمس و القمر ال یعطي ضوءه و النجوم . فهناك تجتمع النسور

و حينئذ تظهر عالمة ابن االنسان في السماء و . تسقط من السماء و قوات السماوات تتزعزع

.  ابن االنسان اتيا على سحاب السماء بقوة و مجد آثيرحينئذ تنوح جميع قبائل االرض و یبصرون
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فيرسل مالئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاریه من االربع الریاح من اقصاء السماوات الى 

فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصا و اخرجت اوراقها تعلمون ان . اقصائها

الحق اقول لكم ال . ذا آله فاعلموا انه قریب على االبوابهكذا انتم ایضا متى رایتم ه. الصيف قریب

   .زولـــــن آالمي ال یـــزوالن و لكــــالسماء و االرض ت. ون هذا آلهـــل حتى یكــــیمضي هذا الجي

   ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو

   
 

 

    من یوم الثالثاء من البصخة المقدسة من یوم الثالثاء من البصخة المقدسة من یوم الثالثاء من البصخة المقدسةةةةتاسعتاسعتاسعطرح الساعة الطرح الساعة الطرح الساعة ال
 

لننظر یسوع الناصري ابن داود یا جميع سكان أورشليم تعالوا لنمضى إلى جبل الزیتون، 

آلمة اآلب جالسًا هناك وتالميذه محيطين به یسألونه، فأعلموه أوًال بناء الهيكل وحجارته العظيمة 

وآمال زینته، فأجاب مخلصنا الكثير الرحمة مرشد آل أحد یتوآل عليه، بهدوء ومعرفة یثبت 

وقعتم في التجارب فسوف تقوم أمة قلوبهم على ما سوف یكون، أنظروا ال یضلكم أحد في شئ إذا 

على أمة ومملكة على مملكة وتكون زالزل وموت في أماآن وتكون الشدائد والضيقات على 

األرض، واعلموا إنهم سوف یقتلونكم واألمم یبغضونكم، هذا یفعلونه بكم من أجل إسمى فاصبروا 

 .أنتم لكي تخلصوا

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      ...یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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 ".أذهبوا عني يا مالعين إلى النار األبدية المعدة إلبليس ومالئكته . "  جزاء األشرارالنار األبدية 

 

 

 

   ٣٣٣٣٣٣   ---   ٢٥٢٥٢٥ :  :  : ٣٠٣٠٣٠   اشعياء النبىاشعياء النبىاشعياء النبىمن من من 
و يكون على آل جبل عال و على آل اآمة مرتفعة سواق و مجاري مياه في يوم المقتلة 

 الشمس و نور الشمس يكون سبعة اضعاف و يكون نور القمر آنور. العظيمة حينما تسقط االبراج

هوذا اسم الرب ياتي من بعيد . آنور سبعة ايام في يوم يجبر الرب آسر شعبه و يشفي رض ضربه

و نفخته آنهر غامر يبلغ . غضبه مشتعل و الحريق عظيم شفتاه ممتلئتان سخطا و لسانه آنار اآلة

تكون لكم اغنية آليلة . شعوب رسن مضلالى الرقبة لغربلة االمم بغربال السوء و على فكوك ال

و يسمع الرب جالل . تقديس عيد و فرح قلب آالسائر بالناي لياتي الى جبل الرب الى صخر اسرائيل

النه من . صوته و يري نزول ذراعه بهيجان غضب و لهيب نار اآلة نوء و سيل و حجارة برد

القضاء التي ينزلها الرب عليه و يكون آل مرور عصا . صوت الرب يرتاع اشور بالقضيب يضرب

الن تفتة مرتبة منذ االمس مهياة هي ايضا للملك . بالدفوف و العيدان و بحروب ثائرة يحاربه

مجدًا للثالوث القدوس مجدًا للثالوث القدوس مجدًا للثالوث القدوس  .عميقة واسعة آومتها نار و حطب بكثرة نفخة الرب آنهر آبريت توقدها

   ...إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينإلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينإلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

   

   ٤٤٤ :  :  : ٧٧٧   ---   ٢٠٢٠٢٠    : : :٦٦٦   أمثال سليمانأمثال سليمانأمثال سليمانمن من من 
اذا . اربطها على قلبك دائما قلد بها عنقك. يا ابني احفظ وصايا ابيك و ال تترك شريعة امك

الن الوصية مصباح و الشريعة نور و . ذهبت تهديك اذا نمت تحرسك و اذا استيقظت فهي تحدثك

 تشتهين جمالها ال. لحفظك من المراة الشريرة من ملق لسان االجنبية. توبيخات االدب طريق الحياة

النه بسبب امراة زانية يفتقر المرء الى رغيف خبز و امراة رجل اخر . بقلبك و ال تاخذك بهدبها

او يمشي انسان على الجمر . اياخذ انسان نارا في حضنه و ال تحترق ثيابه. تقتنص النفس الكريمة

ال يستخفون . ن بريئاهكذا من يدخل على امراة صاحبه آل من يمسها ال يكو. و ال تكتوي رجاله

. ان وجد يرد سبعة اضعاف و يعطي آل قنية بيته. بالسارق و لو سرق ليشبع نفسه و هو جوعان

   الثالثاءالثالثاءالثالثاء   يوميوميوم    من من منحادية عشرحادية عشرحادية عشرالساعة الالساعة الالساعة ال
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الن . ضربا و خزيا يجد و عاره ال يمحى. اما الزاني بامراة فعديم العقل المهلك نفسه هو يفعله

ا و ال يرضى و لو اآثرت ال ينظر الى فدية م. الغيرة هي حمية الرجل فال يشفق في يوم االنتقام

. احفظ وصاياي فتحيا و شريعتي آحدقة عينك .يا ابني احفظ آالمي و اذخر وصاياي عندك. الرشوة

مجدًا مجدًا مجدًا . قل للحكمة انت اختي و ادع الفهم ذا قرابة. اربطها على اصابعك اآتبها على لوح قلبك

   ...للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

 

   ينا القديس يوحنا ذهبي الفمينا القديس يوحنا ذهبي الفمينا القديس يوحنا ذهبي الفمعظة ألبعظة ألبعظة ألب
أريد أن أذآرآم أيها اإلخوة بما أقوله لكم مرات عديدة وقت تناولنا من أسرار المسيح 

. إذ رأيتكم في تراخ عظيم وعدم مخافة تستوجب النوح فإني أبكى لنفسي وأقول في فكرى. المقدسة

وإني آنت أريد أن . أو قوة هذا السر؟ وهكذا أغضب بغير إرادتيألعل هؤالء عارفون لمن هم قيام 

أخرج من وسطكم من ضيقة نفسي وإذا وبخت أحدًا منكم ال يكترث لقولي بل يتذمر على آأنني قد 

يا للعجب العظيم إن الذين يظلمونكم ويسلبون أمتعتكم ال تغضبون عليهم آغضبكم على أنا . ظلمته

ف ومرتعد حين علمت بعقاب اهللا الذي يحل بكم بسبب تهاونكم بهذا السر أنا خائ. الذي أريد خالصكم

هو الجسد المقدس الذي هللا الكلمة . ألعلكم تعلمون من هو هذا الذي تريدون أن تتناولوا منه. العظيم

هذا إذا تناول أحد منه بغير استحقاق يكون له عقوبة ومحقًا آما صار . ودمه الذي بذله عن خالصنا

فلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا يوحنا فم الذهب الذي أنار عقولنا فلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا يوحنا فم الذهب الذي أنار عقولنا فلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا يوحنا فم الذهب الذي أنار عقولنا  .لذي سلم الربليهوذا ا

   ...وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينوعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينوعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين

   

   ١١١ :  :  : ٤٠٤٠٤٠ ،  ،  ، ٩٩٩ :  :  : ٤٤٤٤٤٤      مورمورمورالمزالمزالمز
طوبي للذي ) جملة(آرسيك يا اهللا إلى دهر الدهور، قضيب االستقامة هو قضيب ملكك 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .تفهم في أمر المسكين والفقير في اليوم السوء ينجيه الربي
 

   ٢٢٢ :  :  : ٢٦٢٦٢٦   ---   ١٤١٤١٤ :  :  : ٢٥٢٥٢٥      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر . و آانما انسان مسافر دعا عبيده و سلمهم امواله

ات ــس وزنـــذ الخمفمضى الذي اخ. د على قدر طاقته و سافر للوقتــوزنتين و اخر وزنة آل واح

. نـــن اخرييـــو هكذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتي. س وزنات اخرـــر بها فربح خمـــتاجو 
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و بعد زمان طويل اتى سيد . و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض و اخفى فضة سيده

فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس . اولئك العبيد و حاسبهم

فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح و . تني هوذا خمس وزنات اخر ربحتها فوقهاوزنات سلم

ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و . االمين آنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك

قال له سيده نعما ايها العبد . قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتان اخريان ربحتهما فوقهما

ثم جاء ايضا الذي . الصالح و االمين آنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك

اخذ الوزنة الواحدة و قال يا سيد عرفت انك انسان قاس تحصد حيث لم تزرع و تجمع حيث لم 

اجاب سيده و قال له ايها العبد ف. فخفت و مضيت و اخفيت وزنتك في االرض هوذا الذي لك. تبذر

فكان ينبغي ان تضع . الشرير و الكسالن عرفت اني احصد حيث لم ازرع و اجمع من حيث لم ابذر

فخذوا منه الوزنة و اعطوها للذي له . فضتي عند الصيارفة فعند مجيئي آنت اخذ الذي لي مع ربا

و العبد البطال .  عنده يؤخذ منهالن آل من له يعطى فيزداد و من ليس له فالذي. العشر وزنات

و متى جاء ابن االنسان في . اطرحوه الى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء و صرير االسنان

و يجتمع امامه جميع . مجده و جميع المالئكة القديسين معه فحينئذ يجلس على آرسي مجده

فيقيم الخراف عن يمينه و . الشعوب فيميز بعضهم من بعض آما يميز الراعي الخراف من الجداء

ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارآي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ . الجداء عن اليسار

عريانا . الني جعت فاطعمتموني عطشت فسقيتموني آنت غريبا فاويتموني. تاسيس العالم

ينئذ قائلين يا رب متى رايناك فيجيبه االبرار ح. فكسيتموني مريضا فزرتموني محبوسا فاتيتم الي

و متى . و متى رايناك غريبا فاويناك او عريانا فكسوناك. جائعا فاطعمناك او عطشانا فسقيناك

فيجيب الملك و يقول لهم الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه . رايناك مريضا او محبوسا فاتينا اليك

ذين عن اليسار اذهبوا عني يا مالعين الى ثم يقول ايضا لل. باحد اخوتي هؤالء االصاغر فبي فعلتم

آنت غريبا فلم . الني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني. النار االبدية المعدة البليس و مالئكته

حينئذ يجيبونه هم ايضا قائلين يا رب . تاووني عريانا فلم تكسوني مريضا و محبوسا فلم تزوروني

فيجيبهم قائال .  عريانا او مريضا او محبوسا و لم نخدمكمتى رايناك جائعا او عطشانا او غريبا او

فيمضي هؤالء الى عذاب . الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوه باحد هؤالء االصاغر فبي لم تفعلوا

تعلمون انه بعد . و لما اآمل يسوع هذه االقوال آلها قال لتالميذه. ابدي و االبرار الى حياة ابدية

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا    االنسان يسلم ليصلبيومين يكون الفصح و ابن
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    من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسةحادية عشرحادية عشرحادية عشرطرح الساعة الطرح الساعة الطرح الساعة ال
 

لك وحدك أخطأت أيها الرب ضابط الكل فاغفر لي يا ربى وإلهى، وصنعت الشر بجسارة 

يان وتكاسلت في أوامرك أيها الرب، إذ جئت بقوة مجدك ويحيط بك مالئكتك وتجلس أنت أيها الد

العادل على آرسي مملكتك وتجتمع إليك جميع األمم من األربع رياح زوايا األرض ويفترقون 

بعضهم من بعض يمينًا وشماًال بكلمة واحدة، وتقف الخراف عن يمينه والجداء عن يساره، فيفرح 

معك الذين عن يمينك واألبرار الذين صنعوا مرضاتك المتمسكون بأوامرك وحفظوها ويصنعونها 

ميعها، الذين أطعموك في جوعك وسقوك أيضًا في عطشك وفى غربتك آووك في بيوتهم وفى ج

عريك ستروك وعندما آنت في السجن جاءوا لزيارتك وفى مرضك خدموك، حينئذ يفرحون 

بأعمالهم الحسنة ويأخذون أجرهم دون الجداء، فيمضى األبرار إلى الحياة الدائمة والجداء إلى 

ا الجهال وافهموا أيها الضالين أن الرحمة تفتخر في الحكم، فاصنعوا الرحمة العذاب، اسمعوا أيه

فلما فرغ مخلصنا من آالمه أخبر التالميذ أصفيائه إنه بعد يومين . قبل أن تأتى عليكم دينونة الديان

يكون الفصح فاسمعوا يا أخوتي الذين اصطفيتهم، إن ابن اإلنسان سيكمل عليه المكتوب في سفر 

فبالحقيقة صرت أيها المسيح إلهنا . اء لكي يكون خروفًا للذبح وفصحًا آامًال إلى آمال الدهوراألنبي

 .حمًال بال عيب عن حياة العالم، الذي هو حمل اهللا اآلب حامل خطية العالم بأسره

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .معنا رحمة آعظيم رحمتهفلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع 
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   )))التشاور على یسوعالتشاور على یسوعالتشاور على یسوع(((   ءءءألربعاألربعاألربعاليلة اليلة اليلة اأحداث أحداث أحداث 
ذارى                              ل الع رامين ومث رم والك ل الك ك ومث ن المل ل عرس اب دثا عن مث وفي  .. أآمل الرب یسوع أمثاله متح

ذا  .. ". هوذا بيتكم یترك لكم خرابا" المساء غادر الهيكل نهائيا قاصدا إلي بيت عنيا وهو یقول لهم     وفي ه

را    .. مع یهوذا ليسلم لهم المسيح    المساء بدأ اليهود یتشاورون      أما رؤساء الكهنة والفریسيون فأصدروا أم

 ..أنه إن عرف أحد أین هو فليدل عليه ليمسكوه

 .ابتداء من ليلة األربعاء إلى آخر یوم السبت تمنع القبلة حتى ال تكون قبالتنا غاشة آقبلة یهوذا الخائن   

ى      اعة األول داث الس ى أح ل ف ى  تأم اعة األول داث الس ى أح ل ف ى  تأم اعة األول داث الس ى أح ل ف ى   :::تأم رورهم غضب المخلص عل بب ش ود بس اء اليه رین . " رؤس آثي

 "یدعون وقليلين ینتخبون 
 

 

 

 

   ٢٢٢٢٢٢   ---   ١٧١٧١٧ :  :  : ٢٢٢٢٢٢    النبى النبى النبىحزقيالحزقيالحزقيالمن من من 
اس و ــار لي بيت اسرائيل زغال آلهم نحـیا ابن ادم قد ص. و آان الي آالم الرب قائال

الجل ذلك هكذا قال السيد الرب من . قصدیر و حدید و رصاص في وسط آور صاروا زغل فضة

اس و حدید و ــجمع فضة و نح. ث انكم آلكم صرتم زغال فلذلك هانذا اجمعكم في وسط اورشليمحي

ار عليها لسبكها آذلك اجمعكم بغضبي و سخطي و ــاص و قصدیر الى وسط آور لنفخ النـرص

آما تسبك الفضة . فاجمعكم و انفخ عليكم في نار غضبي فتسبكون في وسطها. اطرحكم و اسبككم

مجدًا مجدًا مجدًا  .ر آذلك تسبكون في وسطها فتعلمون اني انا الرب سكبت سخطي عليكمفي وسط الكو

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــللثالوث القللثالوث القللثالوث الق

   

   ٢٩٢٩٢٩   ---   ٢٣٢٣٢٣ :  :  : ٢٢٢٢٢٢   حزقيال النبىحزقيال النبىحزقيال النبىمن من من 
یا ابن ادم قل لها انت االرض التي لم تطهر لم یمطر عليها في . و آان الي آالم الرب قائال

نبيائها في وسطها آاسد مزمجر یخطف الفریسة اآلوا نفوسا اخذوا الكنز و فتنة ا. یوم الغضب

آهنتها خالفوا شریعتي و نجسوا اقداسي لم یميزوا بين المقدس . النفيس اآثروا اراملها في وسطها

األربعاءاألربعاءاألربعاء   الساعة األولى من ليلة الساعة األولى من ليلة الساعة األولى من ليلة 
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و المحلل و لم یعلموا الفرق بين النجس و الطاهر و حجبوا عيونهم عن سبوتي فتدنست في 

و . طها آذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم الهالك النفوس الآتساب آسبرؤساؤها في وس. وسطهم

انبياؤها قد طينوا لهم بالطفال رائين باطال و عارفين لهم آذبا قائلين هكذا قال السيد الرب و الرب 

ر و المسكين و ظلموا ـا و غصبوا غصبا و اضطهدوا الفقيـشعب االرض ظلموا ظلم. لم یتكلم

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــًا للثالوث القًا للثالوث القًا للثالوث القمجدمجدمجد   .الغریب بغير الحق

 

   ١٤١٤١٤ ،  ،  ، ١٣١٣١٣ :  :  : ٥٨٥٨٥٨      مورمورمورالمزالمزالمز
، أنت معيني لك أرتل یا إلهي ألنك أنت )جملة(صرت ناصري وملجئ في یوم شدتي 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .ناصري إلهي ورحمتي
 

   ١٤١٤١٤   ---   ١١١ :  :  : ٢٢٢٢٢٢      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
ت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا یشبه ملكو. و جعل یسوع یكلمهم ایضا بامثال قائال

فارسل ایضا عبيدا اخرین . و ارسل عبيده ليدعوا المدعوین الى العرس فلم یریدوا ان یاتوا. البنه

قائال قولوا للمدعوین هوذا غذائي اعددته ثيراني و مسمناتي قد ذبحت و آل شيء معد تعالوا الى 

و الباقون امسكوا عبيده و . اخر الى تجارتهو لكنهم تهاونوا و مضوا واحد الى حقله و . العرس

. فلما سمع الملك غضب و ارسل جنوده و اهلك اولئك القاتلين و احرق مدینتهم. شتموهم و قتلوهم

فاذهبوا الى مفارق الطرق . ثم قال لعبيده اما العرس فمستعد و اما المدعوون فلم یكونوا مستحقين

فخرج اولئك العبيد الى الطرق و جمعوا آل الذین وجدوهم . و آل من وجدتموه فادعوه الى العرس

فلما دخل الملك لينظر المتكئين راى هناك انسانا لم . اشرارا و صالحين فامتال العرس من المتكئين

. فقال له یا صاحب آيف دخلت الى هنا و ليس عليك لباس العرس فسكت. یكن البسا لباس العرس

ه و یدیه و خذوه و اطرحوه في الظلمة الخارجية هناك یكون ـرجليحينئذ قال الملك للخدام اربطوا 

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .الن آثيرین یدعون و قليلين ینتخبون. البكاء و صریر االسنان
   



   دالل أسبوع اآلالم   ربعاءالساعة األولى من ليلة األ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   طرح الساعة األولى من ليلة األربعاء من البصخة المقدسةطرح الساعة األولى من ليلة األربعاء من البصخة المقدسةطرح الساعة األولى من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة

یسوع المسيح اإلنسان الملك الذي صنع العرس ودعا المدعوین هو اهللا اآلب، وابنه هو 

مخلصنا والعرس هو العالم الذي ظهر فيه، الذي ولدته بالجسد والدة اإلله وصار مع الناس آواحد 

منهم، والعبيد الذین أرسلهم هم األنبياء الذین سبقوه، ودعوا األمم قبل مجيئه قائلين إن اآلتي 

د إلى حقله وآخر إلى سوف یأتي وال یبطئ، فتكاسلوا ولم یقبلوا أقواله ثم مضوا متهاونين واح

تجارته والباقون أمسكوا عبيده وقتلوهم، فغضب الملك وأرسل عسكره وضرب أولئك القتلة 

من هم الناس الذین دعوا إلى الوليمة الحقيقية التي هللا الكلمة، إال اليهود . وأحرق مدینتهم

: هم هكذا قائًالالمخالفين الذین محيت أسمائهم من سفر الحياة، فعاد أیضا وأرسل آخرین أوصا

أخرجوا إلى مسالك الطرق وادعوا آل الذین تجدونهم، فلما خرجوا دعوا آثيرین صالحين وطالحين 

: فامتأل البيت من المتكئين فدخل الملك لينظر المدعوین فرأى رجًال ليس عليه ثياب العرس فقال له

يحة ثم ألقاه الخدام یا صاحب آيف دخلت هنا ولي عليك ثياب العرس؟ فللوقت صمت وصار في فض

إلى الظلمة الخارجية، من هو هذا اإلنسان إال یهوذا الذي تعرى من الحلة السمائية ولبس اللعنة 

مثل الثوب، ودخلت إلى أمعائه الماء ألنه جحد نعمة سيده وتجرأ أن یسلم معلمه، فلذلك صار غریبًا 

 .من مجده ورئاسة آهنوته أخذها آخر

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

 .یخلصنا  جاء وتألم لكي بآالمهالمسيح مخلصنا

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته



   دالل أسبوع اآلالم   ربعاء من ليلة األثالثةالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

 "ويشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع المرائين  " ...خطية الرياء ورؤساء اليهودخطية الرياء ورؤساء اليهودخطية الرياء ورؤساء اليهود 
   

 

 

 

   ٢٧٢٧٢٧   ---   ١٨١٨١٨ :  :  : ٥٥٥    النبى النبى النبىعاموسعاموسعاموسمن من من 
آما اذا هرب انسان من . ويل للذين يشتهون يوم الرب لماذا لكم يوم الرب هو ظالم ال نور

اليس يوم الرب . امام االسد فصادفه الدب او دخل البيت و وضع يده على الحائط فلدغته الحية

اني اذا قدمتم لي . بغضت آرهت اعيادآم و لست التذ باعتكافاتكم. ظالما ال نورا و قتاما و ال نور له

ابعد عني ضجة . محرقاتكم و تقدماتكم ال ارتضي و ذبائح السالمة من مسمناتكم ال التفت اليها

هل قدمتم لي ذبائح و . ائمو ليجر الحق آالمياه و البر آنهر د. اغانيك و نغمة ربابك ال اسمع

بل حملتم خيمة ملكومكم و تمثال اصنامكم نجم . تقدمات في البرية اربعين سنة يا بيت اسرائيل

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث  .فاسبيكم الى ما وراء دمشق قال الرب اله الجنود اسمه. الهكم الذي صنعتم لنفوسكم

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــالقالقالق

   

   ٥٥٥   ---   ٤٤٤ :  :  : ٦٤٦٤٦٤      رررموموموالمزالمزالمز
 .طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى األبد قدوس هو هيكلك وعجيب بالبر

 ...الليلوياالليلوياالليلويا

   ٥١٥١٥١   ---   ٣٦٣٦٣٦ :  :  : ٢٤٢٤٢٤      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و . دهـو اما ذلك اليوم و تلك الساعة فال يعلم بهما احد و ال مالئكة السماوات اال ابي وح

النه آما آانوا في االيام التي قبل الطوفان .  االنسانآما آانت ايام نوح آذلك يكون ايضا مجيء ابن

و لم يعلموا حتى . ياآلون و يشربون و يتزوجون و يزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك

حينئذ يكون اثنان في الحقل يؤخذ . جاء الطوفان و اخذ الجميع آذلك يكون ايضا مجيء ابن االنسان

اسهروا اذا النكم . حنان على الرحى تؤخذ الواحدة و تترك االخرىاثنتان تط. الواحد و يترك االخر

األربعاءاألربعاءاألربعاء    من ليلة  من ليلة  من ليلة ثالثةثالثةثالثةالساعة الالساعة الالساعة ال



   دالل أسبوع اآلالم   ربعاء من ليلة األثالثةالساعة ال  
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و اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اية هزيع ياتي . ال تعلمون في اية ساعة ياتي ربكم

لذلك آونوا انتم ايضا مستعدين النه في ساعة ال تظنون ياتي . السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب

.  االمين الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينهفمن هو العبد. ابن االنسان

. الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله. طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا

فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه و ياآل و . و لكن ان قال ذلك العبد الردي في قلبه سيدي يبطئ قدومه

فيقطعه و يجعل . ياتي سيد ذلك العبد في يوم ال ينتظره و في ساعة ال يعرفها. يشرب مع السكارى

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .نصيبه مع المرائين هناك يكون البكاء و صرير االسنان
   

    من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسةلثالثةلثالثةلثالثةطرح الساعة اطرح الساعة اطرح الساعة ا

 يا عابدي اإلله إلى تحنن المسيح إلهنا آيف يدعوا أصفيائه الصانعين إرادته عبيدًا تأملوا

حكماء وأمناء، أعنى الذين يحفظون وصاياه المتوقعين أجرًا صالحًا الساهرين المتيقظين لكي 

ينالوا المواعيد آما قال في اإلنجيل إن ذلك العبد مغبوطًا أعنى الذي يأتي سيده بغتة فيجده يفعل 

هكذا، أقول لكم إنه يقيمه على جميع ماله فأما ذلك الذي يجده متغافًال فيطرد يومًا بيوم فيجئ سيده 

في ساعة ال يعرفها فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع المرائين في الظلمة وموضع العذاب 

 .فلنتيقظ من غفلتنا وننتظر يوم الرب لنفرح معه في دياره ونفوز بمراحمه ورأفته

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

 .يخلصنا المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته



   دالل أسبوع اآلالم   ربعاء من ليلة األةسادسالساعة ال  
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 "الحق أقول لكن إني ما أعرفكن "  ...حرمان األشرار في العرس السماويحرمان األشرار في العرس السماويحرمان األشرار في العرس السماوي 
   

 

 

 

   ١٤١٤١٤   ---   ٩٩٩ :  :  : ١٣١٣١٣       النبى النبى النبىارمياارمياارميامن من من 
هذا الشعب الشریر . هكذا قال الرب هكذا افسد آبریاء یهوذا و آبریاء اورشليم العظيمة

و یسجد لها الذي یابى ان یسمع آالمي الذي یسلك في عناد قلبه و یسير وراء الهة اخرى ليعبدها 

النه آما تلتصق المنطقة بحقوي االنسان هكذا الصقت . یصير آهذه المنطقة التي ال تصلح لشيء

را و مجدا و ـبنفسي آل بيت اسرائيل و آل بيت یهوذا یقول الرب ليكونوا لي شعبا و اسما و فخ

ئ خمرا فيقولون لك فتقول لهم هذه الكلمة هكذا قال الرب اله اسرائيل آل زق یمتل. لكنهم لم یسمعوا

فتقول لهم هكذا قال الرب هانذا امال آل سكان هذه االرض . اما نعرف معرفة ان آل زق یمتلئ خمرا

و احطمهم . و الملوك الجالسين لداود على آرسيه و الكهنة و االنبياء و آل سكان اورشليم سكرا

مجدًا مجدًا مجدًا  .راف و ال ارحم من اهالآهمالواحد على اخيه االباء و االبناء معا یقول الرب ال اشفق و ال ات

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــللثالوث القللثالوث القللثالوث الق

   

   ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ١٠١١٠١١٠١         مورمورمورالمزالمزالمز
في اليوم الذي أدعوك فيه استجب ). جملة(یا رب استمع صالتي وليصعد أمامك صراخي 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .لي سریعًا

   ١٣١٣١٣   ---   ١١١ :  :  : ٢٥٢٥٢٥         متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و . اء العریسـسماوات عشر عذارى اخذن مصابيحهن و خرجن للقحينئذ یشبه ملكوت ال

اما الجاهالت فاخذن مصابيحهن و لم یاخذن معهن . آان خمس منهن حكيمات و خمس جاهالت

و فيما ابطا العریس نعسن جميعهن و . و اما الحكيمات فاخذن زیتا في انيتهن مع مصابيحهن. زیتا

فقامت جميع اولئك العذارى . عریس مقبل فاخرجن للقائهففي نصف الليل صار صراخ هوذا ال. نمن

. ئـفقالت الجاهالت للحكيمات اعطيننا من زیتكن فان مصابيحنا تنطف .و اصلحن مصابيحهن

 األربعاءاألربعاءاألربعاء    من ليلة  من ليلة  من ليلة ةةةسادسسادسسادسالساعة الالساعة الالساعة ال



   دالل أسبوع اآلالم   ربعاء من ليلة األةسادسالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و فيما هن . فاجابت الحكيمات قائالت لعله ال یكفي لنا و لكن بل اذهبن الى الباعة و ابتعن لكن

اخيرا جاءت بقية . خلن معه الى العرس و اغلق البابذاهبات ليبتعن جاء العریس و المستعدات د

فاسهروا . فاجاب و قال الحق اقول لكن اني ما اعرفكن. العذارى ایضا قائالت یا سيد یا سيد افتح لنا

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .اذا النكم ال تعرفون اليوم و ال الساعة التي یاتي فيها ابن االنسان

   

    من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسةسادسةسادسةسادسةلللطرح الساعة اطرح الساعة اطرح الساعة ا

یا لهذه الفضائل وهذه األمثال التي قالها ملك المجد الذي هو یسوع ملك النعمة والخيرات 

اسمعوا وتأملوا وافهموا واعلموا أمثاله . الذي أنعم لجنس البشر بشرآة ملكوته. المكمل السالمة

من أجلهن في اإلنجيل وشبههن بملكوته من أجل العذارى الحكيمات اللواتي نطق . الطوباویة

المملؤة فرحًا وسرورًا، عشر عذارى قال الرب خمس جاهالت وخمس حكيمات، قال هؤالء العشرة 

هن آن عذارى ولكنهن افترقن ألجل أعمالهن، فطوب الحكيمات الفهيمات ألنهن صنعن الحكمة 

أما العذارى الجاهالت فتكاسلن باجتهاد، ومألن مصابيحهن من الزیت وأوعيتهن مما فضل عنهن، ف

ولم یفهمن ثبات مصابيحهن، فلما قمن جميعهن في ساعة واحدة ليمشين قدام العریس فتعطلت 

مصابيحهن وقت الفرح ولم یحضرن مع العریس، والمستعدات دخلن معه إلى العرس والمتكاسالت 

 .وقفن خارجًا

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

 .یخلصنا المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته



   دالل أسبوع اآلالم   ربعاء من ليلة األةتاسعالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

ى دم                      " :::الهالك نصيب األشرار   الهالك نصيب األشرار   الهالك نصيب األشرار     ل الصدیق إل ي األرض من دم هابي ل دم زآي سفك عل يكم آ أتي عل لكي ی

 ."زآریا ابن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح 
   

 

 

  

   ٢٢٢ :  :  : ١٠١٠١٠   ---   ١٤١٤١٤ :  :  : ٩٩٩       النبى النبى النبىهوشعهوشعهوشعمن من من 
آل شرهم في الجلجال اني . اعطهم یا رب ماذا تعطي اعطهم رحما مسقطا و ثدیين یبسين

.  ابغضتهم من اجل سوء افعالهم اطردهم من بيتي ال اعود احبهم جميع رؤسائهم متمردونهناك

یرفضهم الهي . افرایم مضروب اصلهم قد جف ال یصنعون ثمرا و ان ولدوا اميت مشتهيات بطونهم

اسرائيل جفنة ممتدة یخرج ثمرا لنفسه على حسب . النهم لم یسمعوا له فيكونون تائهين بين االمم

قد قسموا قلوبهم االن یعاقبون . ثمره قد آثر المذابح على حسب جودة ارضه اجاد االنصابآثرة 

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .هو یحطم مذابحهم یخرب انصابهم

   

   ٢٠٢٠٢٠ ،  ،  ، ١٩١٩١٩ :  :  : ٢١٢١٢١      مورمورمورالمزالمزالمز
سد وتواضعي من نجى من السيف نفسي ومن ید الكلب بنوتي الوحيدة، خلصني من فم األ

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .قرن ذو القرن الواحد

   ٣٦٣٦٣٦   ---   ٢٩٢٩٢٩ :  :  : ٢٣٢٣٢٣      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
ویل لكم ایها الكتبة و الفریسيون المراؤون النكم تبنون قبور االنبياء و تزینون مدافن 

فانتم تشهدون على انفسكم . و تقولون لو آنا في ایام ابائنا لما شارآناهم في دم االنبياء. الصدیقين

ایها الحيات اوالد االفاعي آيف تهربون من . فامالوا انتم مكيال ابائكم.  ابناء قتلة االنبياءانكم

لذلك ها انا ارسل اليكم انبياء و حكماء و آتبة فمنهم تقتلون و تصلبون و منهم . دینونة جهنم

لكي یاتي عليكم آل دم زآي سفك على . تجلدون في مجامعكم و تطردون من مدینة الى مدینة

الحق اقول . االرض من دم هابيل الصدیق الى دم زآریا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل و المذبح

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .لكم ان هذا آله یاتي على هذا الجيل

األربعاءاألربعاءاألربعاء    من ليلة  من ليلة  من ليلة ةةةتاسعتاسعتاسعالساعة الالساعة الالساعة ال



   دالل أسبوع اآلالم   ربعاء من ليلة األةتاسعالساعة ال  
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    من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسةةةةتاسعتاسعتاسعلللطرح الساعة اطرح الساعة اطرح الساعة ا

یا لهذه األوصاف المحزنة التي قالها المسيح على الفریسين إذ یعطيهم الویل بغير محاباة 

ألنهم تشبهوا بآبائهم وآملوا مكایيلهم، أولئك الذین قتلوا األنبياء القدیسين وهؤالء اآلخرون بنوا 

هم عن دم مقابرهم هؤالء هم الحيات المولودون من األفاعي الذین لم یهربوا من جهنم فسينتقم من

جميع األبرار الذي سفك على وجه األرض، من دم هابيل إلى دم زآریا الذي قتلوه بين الهيكل 

والمذبح، آل هذه الضوائق وهذه الشدائد تسبق وتأتى على هذا الجيل ألنه جميعهم تشاورا مشورة 

ميراثهم صار واحدة على ابن اهللا ليقتلوه، لذلك فرقهم اهللا في األرض وأعدائهم تسلطوا عليهم و

 .لقوم آخرین وصارت منازلهم خرابا

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

 .یخلصنا المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته



   دالل أسبوع اآلالم   ربعاء من ليلة األحادية عشرالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دل    "  :::رؤساء اليهود يبحثوا عن السيد المسيح للقبض عليه       رؤساء اليهود يبحثوا عن السيد المسيح للقبض عليه       رؤساء اليهود يبحثوا عن السيد المسيح للقبض عليه           ن هو فلي قد أصدروا أمرا انه إن عرف أحد أي

 ".عليه لكي يمسكوه 
   

 

 

 

   ٣٠٣٠٣٠   ---   ٢٤٢٤٢٤ :  :  : ٧٧٧         حكمة سليمانحكمة سليمانحكمة سليمانمن من من 
فانها بخار . الن الحكمة اسرع حرآة من آل متحرك فهي لطهارتها تلج و تنفذ في آل شيء

النها ضياء النور االزلي و . لص فلذلك ال يشوبها شيء نجسقوة اهللا و صدور مجد القدير الخا

تقدر على آل شيء و هي واحدة و تجدد آل شيء و هي . مراة عمل اهللا النقية و صورة جودته

الن اهللا ال يحب . ثابتة في ذاتها و في آل جيل تحل في النفوس القديسة فتنشئ احباء هللا و انبياء

 ابهى من الشمس و اسمى من آل مرآز للنجوم و اذا قيست بالنور انها. احدا اال من يساآن الحكمة

دوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى ـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .الن النور يعقبه الليل اما الحكمة فال يغلبها الشر. تقدمت عليه

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــاألباألباألب

 

 

   ١١١ :  :  : ٥٦٥٦٥٦      مورمورمورالمزالمزالمز
 .تكل إلى أن يعبر اإلثم يا اهللا ارحمني فإنه عليك توآلت نفسي، وبظل جناحيك أارحمني

   ...الليلوياالليلوياالليلويا
 

   ٥٧٥٧٥٧   ---   ٥٥٥٥٥٥ :  :  : ١١١١١١يوحنا  يوحنا  يوحنا  االنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و آان فصح اليهود قريبا فصعد آثيرون من الكور الى اورشليم قبل الفصح ليطهروا 

فكانوا يطلبون يسوع و يقولون فيما بينهم و هم واقفون في الهيكل ماذا تظنون هل هو ال . انفسهم

ؤساء الكهنة و الفريسيون قد اصدروا امرا انه ان عرف احد اين هو و آان ايضا ر. ياتي الى العيد

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.فليدل عليه لكي يمسكوه

   األربعاءاألربعاءاألربعاء    من ليلة  من ليلة  من ليلة  عشر عشر عشرةةةحاديحاديحاديالساعة الالساعة الالساعة ال
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    من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسةحادية عشرحادية عشرحادية عشرلللطرح الساعة اطرح الساعة اطرح الساعة ا

جرت عادة لسائر اليهود إذا اقترب عيد الفصح تصعد جموع آثيرة من الكور إلى أورشليم 

ليتطهروا، فلما صعدوا آالعادة لم ينظروا يسوع يصعد، فقالوا لبعضهم وهم في الهيكل لعله حقًا ال 

يأتي إلى العيد، وآان المنافقون يفكرون أفكارًا مملؤة من الخبث والرياء ألن رؤساء الكهنة 

يا لهذا الجهل . والفريسين والشيوخ آانوا قد أوصوا إنه إن علم أحد أين هو فليدلهم عليه ليمسكوه

وهذه البالدة وعدم المعرفة التي لهؤالء األنجاس فإنهم وضعوا فخًا لصانع القوة الشديدة الكلى 

 .القدرة ألنهم مخالفون فسيربطهم هو بسالسل ويسوقهم إلى الجحيم وموضع العذاب

   ::: بحري بحري بحريمردمردمرد   

 .المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه يخلصنا

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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   )))التآمر على المخلص، وسكب الطيبالتآمر على المخلص، وسكب الطيبالتآمر على المخلص، وسكب الطيب(((ء ء ء ألربعاألربعاألربعا ال ال اليوميوميوم
 . من نيسان حسب التقويم العبري١٣األربعاء من البصخة المقدسة  

ه          .. اختلي المسيح في هذا اليوم في بيت عنيا؛ استعدادا لعمل الفداء العظيم             ان يمثل ذي آ وبهذا يتم الرمز ال

ي أجرة               أما يهوذا فهو م   ! خروف الفصح الذي يستريح ليوم الذبح        م عل د أن اتفق معه ه، بع اض في طريق

 .وآان يطلب فرصة ليسلمه لهم... الخيانة

   ):):):يوم التآمر على المخلص يوم التآمر على المخلص يوم التآمر على المخلص ( ( ( أحداث يوم األربعاء أحداث يوم األربعاء أحداث يوم األربعاء    

وتيا         ••• ه ناس ئ نفس ا ليهي ة عني ي قري وم ف ذا الي وال ه يح ط يد المس اف الس ان ( اعتك ا ) آإنس لم

 .)لك بالهوته يعلم ذ( سيحدث له، ألنه آان عالما بكل ما سيأتي عليه 

ذا         ) ١٣ - ٦ :٢٦مت  ( سكب قارورة الطيب على رأس مخلصنا          ••• رزوا به ذه أن يك وتوصية تالمي

وم السبت وسكبته               ان ي ذي آ ازر ال ريم أخت الع الحادث حيثما آرز باإلنجيل وهذا بخالف طيب م

 . )١١ - ١ : ١٢يو ( على قدمي الرب ومسحتهما بشعر رأسها 

   :::يوم األربعاء يوم األربعاء يوم األربعاء باآر باآر باآر أحداث أحداث أحداث    

وقالوا ماذا نصنع فأن هذا اإلنسان يعمل آيات آثيرة وان ترآناه هكذا  " ...التشاور فيما بينهم لقتله التشاور فيما بينهم لقتله التشاور فيما بينهم لقتله    •••

ا   ذون موضعنا وأمتن انيون ويأخ أتي الروم ه في ع ب ؤمن الجمي ا" ، " ي ال قياف ا أن  " :ق ر لن خي

 ."يموت إنسان واحد عن الشعب وال تهلك األمة آلها 

 

 

 

 

   ٧٧٧   ---   ١١١ :  :  : ١٧١٧١٧      خروجخروجخروجسفر السفر السفر المن من من 
ثم ارتحل آل جماعة بني اسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب امر الرب و 

فخاصم الشعب موسى و قالوا اعطونا ماء لنشرب . نزلوا في رفيديم و لم يكن ماء ليشرب الشعب

و عطش هناك الشعب الى الماء و تذمر . فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني لماذا تجربون الرب

فصرخ . موسى و قالوا لماذا اصعدتنا من مصر لتميتنا و اوالدنا و مواشينا بالعطشالشعب على 

فقال الرب لموسى مر قدام الشعب . موسى الى الرب قائال ماذا افعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني

ها انا اقف . و خذ معك من شيوخ اسرائيل و عصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك و اذهب

اك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب ففعل امامك هن

البصخةالبصخةالبصخة   أربعاءأربعاءأربعاء   يوميوميوم   باآرباآرباآر
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ة و مريبة من اجل مخاصمة بني ـو دعا اسم الموضع مس. لـموسى هكذا امام عيون شيوخ اسرائي

 . . . .. . . .. . . .دوس إلهنادوس إلهنادوس إلهناـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .اسرائيل و من اجل تجربتهم للرب قائلين افي وسطنا الرب ام ال

 

   ١٤١٤١٤   ---   ٥٥٥ :  :  : ٣٣٣   أمثال سليمان أمثال سليمان أمثال سليمان من من من 
ال . في آل طرقك اعرفه و هو يقوم سبلك. توآل على الرب بكل قلبك و على فهمك ال تعتمد

اآرم . فيكون شفاء لسرتك و سقاء لعظامك. تكن حكيما في عيني نفسك اتق الرب و ابعد عن الشر

يا ابني ال . نك شبعا و تفيض معاصرك مسطارافتمتلئ خزائ. الرب من مالك و من آل باآورات غلتك

طوبى . الن الذي يحبه الرب يؤدبه و آاب بابن يسر به. تحتقر تاديب الرب و ال تكره توبيخه

الن تجارتها خير من تجارة الفضة و ربحها . لالنسان الذي يجد الحكمة و للرجل الذي ينال الفهم

 ...لهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إمجدًا للثالوث القدوس إمجدًا للثالوث القدوس إ .خير من الذهب الخالص

 

   ٣٣٣ :  :  : ٦٦٦   ---   ١٣١٣١٣ :  :  : ٥٥٥      من هوشع النبىمن هوشع النبىمن هوشع النبى
دو و ـه فمضى افرايم الى اشور و ارسل الى ملك عـو راى افرايم مرضه و يهوذا جرح

الني الفرايم آاالسد و لبيت يهوذا آشبل االسد . لكنه ال يستطيع ان يشفيكم و ال ان يزيل منكم الجرح

اذهب و ارجع الى مكاني حتى يجازوا و يطلبوا وجهي في . مضي اخذ و ال منقذفاني انا افترس و ا

يحيينا بعد يومين . هلم نرجع الى الرب النه هو افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا .ضيقهم يبكرون الي

لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب خروجه يقين آالفجر ياتي الينا . في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .طر متاخر يسقي االرضآالمطر آم

 

   ٢٣٢٣٢٣ :  :  : ٣٣٣   ---   ١٦١٦١٦ :  :  : ١١١      من يشوع بن سيراخمن يشوع بن سيراخمن يشوع بن سيراخ
راس الحكمة مخافة اهللا انها تولدت في الرحم مع المؤمنين و جعلت عشها بين الناس مدى 

العبادة تحفظ القلب و تبرره . معرفةمخافة الرب هي عبادته عن . الدهر و ستسلم نفسها الى ذريتهم

آمال الحكمة مخافة . المتقي للرب يطيب نفسا و ينال حظوة في يوم وفاته. و تمنح السرور و الفرح

رب انها ـاآليل الحكمة مخافة ال. تمال آل بيتها رغائب و مخازنها غالال. الرب انها تسكر بثمارها
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الحكمة . ا و آلتاهما عطية من اهللاـة و احصتهـالحكمو قد رات . اء و العافيةـتنشئ السالم و الشف

اصل الحكمة مخافة الرب و فروعها . تسكب المعرفة و علم الفطنة و تعلي مجد الذين يملكونها

مخافة . في زخائر الحكمة العقل و العبادة عن معرفة اما عند الخطاة فالحكمة رجس. طول االيام

الطويل االناة يصبر الى . ن ان يبرر الن وقر غضبه يسقطهغضب االثيم ال يمك. الرب تنفي الخطيئة

في زخائر . العاقل يكتم آالمه الى حين و شفاه المؤمنين تثني على عقله. حين ثم يعاوده السرور

يا بني ان رغبت في الحكمة فاحفظ . اما عند الخاطئ فعبادة اهللا رجس. الحكمة امثال المعرفة

هو االيمان و . حكمة و التاديب هما مخافة الرب و الذي يرضيهفان ال. الوصايا فيهبها لك الرب

ال تكن مرائيا . ال تعاص مخافة الرب و ال تتقدم اليه بقلب و قلب. الوداعة فيغمر صاحبهما بالكنوز

و يكشف . ال تترفع لئال تسقط فتجلب على نفسك الهوان. في وجوه الناس و آن محترسا لشفتيك

يا بني . النك لم تتوجه الى مخافة الرب لكن قلبك مملوء مكرا. لمجمعالرب خفاياك و يصرعك في ا

ارشد قلبك و احتمل . ان اقبلت لخدمة الرب االله فاثبت على البر و التقوى و اعدد نفسك للتجربة

انتظر بصبر ما تنتظره من اهللا الزمه و ال . امل اذنك و اقبل اقوال العقل و ال تعجل وقت النوائب

فان . مهما نابك فاقبله و آن صابرا على صروف اتضاعك. داد حياة في اواخركترتدد لكي تز

امن به فينصرك قوم . ار و المرضيين من الناس يمحصون في اتون االتضاعـب يمحص في النـالذه

ايها المتقون للرب انتظروا رحمته و ال . طرقك و امله احفظ مخافته و ابق عليها في شيخوختك

وا ـرب املـايها المتقون لل. ايها المتقون للرب امنوا به فال يضيع اجرآم. تحيدوا لئال تسقطوا

انظروا الى .  ايها المتقون للرب احبوه فتستنير قلوبكم-.رات و السرور االبدي و الرحمةـالخي

. او ثبت على مخافته فخذل او دعاه فاهمل. االجيال القديمة و تاملوا هل توآل احد على الرب فخزي

ويل للقلوب الهيابة و لاليدي .  راوف رحيم يغفر الخطايا و يخلص في يوم الضيقفان الرب

. ويل للقلب المتواني انه ال يؤمن و لذلك ال حماية له. المتراخية و للخاطئ الذي يمشي في طريقين

فماذا تصنعون . ويل لكم ايها الذين فقدوا الصبر و ترآوا الطرق المستقيمة و مالوا الى طرق السوء

ان المتقين للرب . ان المتقين للرب ال يعاصون اقواله و المحبين له يحفظون طرقه. يوم افتقاد الرب

بهم و يخضعون ان المتقين للرب يهيئون قلو. يبتغون مرضاته و المحبين له يمتلئون من الشريعة

قائلين ان لم نتب . ان المتقين للرب يحفظون وصاياه و يصبرون الى يوم افتقاده. امامه نفوسهم

بنو الحكمة جماعة الصديقين و . الن رحمته على قدر عظمته. نقع في يدي الرب ال في ايدي الناس

فان الرب قد .  لكي تخلصوام و اعملوا بهاـوال ابيكـيا بني اسمعوا اق. ةـذريتهم اهل الطاعة و المحب
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من اآرم اباه فانه يكفر خطاياه و يمتنع عنها و . اآرم االب في االوالد و اثبت حكم االم في البنين

من اآرم اباه سر باوالده و في . و من احترم امه فهو آمدخر الكنوز. يستجاب له في صالة آل يوم

الذي يتقي الرب يكرم .  اطاع اباه اراح امهمن احترم اباه طالت ايامه و من. يوم صالته يستجاب له

لكي تحل عليك البرآة . اآرم اباك بفعالك و مقالك بكل اناة. ابويه و يخدم والديه بمنزلة سيدين له

ال تفتخر . فان برآة االب توطد بيوت البنين و لعنة االم تقلع اسسها. منه و تبقى برآته الى المنتهى

يا . بل فخر االنسان بكرامة ابيه و مذلة االم عار للبنين. فخرا لكبهوان ابيك فان هوان ابيك ليس 

و ان ضعف عقله فاعذر و ال تهنه و انت في . ه و ال تحزنه في حياتهـبني اعن اباك في شيخوخت

و على برك يبنى لك . و باحتمالك هفوات امك تجزى خيرا. وفور قوتك فان الرحمة للوالد ال تنسى

من خذل اباه فهو بمنزلة المجدف و من .  آالجليد في الصحو تحل خطاياكبيت و تذآر يوم ضيقك و

ازدد تواضعا . يا بني اقض اعمالك بالوداعة فيحبك االنسان الصالح. غاظ امه فهو ملعون من الرب

ال تطلب ما . الن قدرة الرب عظيمة و بالمتواضعين يمجد. ما ازددت عظمة فتنال حظوة لدى الرب

بحث عما يتجاوز قدرتك لكن ما امرك اهللا به فيه تامل و ال ترغب في استقصاء يعييك نيله و ال ت

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و  .فانه ال حاجة لك ان ترى المغيبات بعينيك. اعماله الكثيرة

 ...إلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمين

 

   لقديس أنبا شنوده رئيس المتوحدينلقديس أنبا شنوده رئيس المتوحدينلقديس أنبا شنوده رئيس المتوحدينعظة ألبينا اعظة ألبينا اعظة ألبينا ا

ه، ال تظنوا إنه بعد عزل التبن من الحنطة يحصل الخطاة على أقول هذا الكالم وال أترآ

وآذلك . راحة وأقول لكم آشهادة الكتب أما المالئكة أو رؤساء المالئكة فإنهم يصمتون جميعًا

القديسون أيضًا يصمتون جميعًا، ويكون حكم اهللا قوًال تامًا فاصًال في اليوم الذي يفرز فيه األشرار 

ر حتى يجعل له ـل اهللا آالبشـدة، هـار المتقـأن يلقى الخطاة في آتون النمن بين الصدقين وقت 

أو يسأله عن آلمة إال … ما هو الذي ينساه اهللا لكي يجيب به آخر؟ ... مشيرًا أو جليسًا ليسأله؟ 

هذا القول فقط، أن يقال من فم واحد يا ديان الحق أحكامك عادلة أيها المعطى آل واحد حسب 

    . نحن الذين نذآرك بهذا ألنك أنت الذي من عندك آل الرأفاتأعماله، وليس

فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا شنوده الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا شنوده الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا شنوده الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن 

 ...والروح القدس اإلله الواحد آمينوالروح القدس اإلله الواحد آمينوالروح القدس اإلله الواحد آمين
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   ١٠١٠١٠ :  :  : ٣٢٣٢٣٢ ،  ،  ، ٣٣٣ :  :  : ٥٠٥٠٥٠      مورمورمورالمزالمزالمز
 .ة األمم ويرذل أفكار الشعوبلكيما تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حاآمت، الرب يفرق مؤامر

 ...الليلوياالليلوياالليلويا

   ٥٧٥٧٥٧   ---   ٤٦٤٦٤٦ :  :  : ١١١١١١      يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
فجمع رؤساء الكهنة و . و اما قوم منهم فمضوا الى الفريسيين و قالوا لهم عما فعل يسوع

ان ترآناه هكذا يؤمن . الفريسيون مجمعا و قالوا ماذا نصنع فان هذا االنسان يعمل ايات آثيرة

فقال لهم واحد منهم و هو قيافا آان رئيسا . لرومانيون و ياخذون موضعنا و امتناالجميع به فياتي ا

و ال تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد عن . للكهنة في تلك السنة انتم لستم تعرفون شيئا

 و لم يقل هذا من نفسه بل اذ آان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبا ان. الشعب و ال تهلك االمة آلها

. و ليس عن االمة فقط بل ليجمع ابناء اهللا المتفرقين الى واحد. يسوع مزمع ان يموت عن االمة

فلم يكن يسوع ايضا يمشي بين اليهود عالنية بل مضى من هناك . فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه

و آان فصح . م و مكث هناك مع تالميذهـال لها افرايـورة القريبة من البرية الى مدينة يقـالى الك

فكانوا يطلبون . اليهود قريبا فصعد آثيرون من الكور الى اورشليم قبل الفصح ليطهروا انفسهم

و آان . يسوع و يقولون فيما بينهم و هم واقفون في الهيكل ماذا تظنون هل هو ال ياتي الى العيد

ل عليه لكي ايضا رؤساء الكهنة و الفريسيون قد اصدروا امرا انه ان عرف احد اين هو فليد

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .يمسكوه
 

    من البصخة المقدسة من البصخة المقدسة من البصخة المقدسةربعاءربعاءربعاء األ األ األ يوم يوم يومطرح باآرطرح باآرطرح باآر

فاجتمع الفريسيون وخاطب بعضهم بعضًا قائلين ما الذي نصنعه، فإن هذا الرجل يصنع 

آيات آثيرة وعجائب غزيرة وإن ترآناه فسيؤمن به الكل فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعا، فقال 

إنه يجب أن يموت رجل واحد عن الشعب دون األمة : و قيافا رئيس آهنة اليهودأحدهم الذي ه

فمضى يسوع إلى آورة في . آلها، ومن تلك الساعة تشاوروا على يسوع مشورة رديئة ليقتلوه

بالحقيقة أآمل . البرية وأقام هناك مع تالميذه، وآان قد قرب عيد اليهود وآانوا يطلبونه لكي يقتلوه

هم إشعياء النبي الويل لألمة المملوءة إثمًا، الزرع الفاسد األبناء المخالفين، من أجل أن ما قاله علي

الثور عرف مذوده والحمار عرف قانيه وإسرائيل لم يعرفني ولم يعلم إنني خالقه، من أجل ذلك 

 .يخلدون هم وأبنائهم في الجحيم بيتهم إلى األبد
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   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   آالمهالمسيح مخلصنا جاء وتألم لكي ب

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي 
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

 

 

 

 

   ٢٢٢٧٧٧   ---   ١٧١٧١٧ :  :  : ١٣١٣١٣      خروجخروجخروجسفر السفر السفر المن من من 
و آان لما اطلق فرعون الشعب ان اهللا لم يهدهم في طريق ارض الفلسطينيين مع انها 

فادار اهللا الشعب في طريق . قريبة الن اهللا قال لئال يندم الشعب اذا راوا حربا و يرجعوا الى مصر

 اخذ موسى عظام يوسف معه و. برية بحر سوف و صعد بنو اسرائيل متجهزين من ارض مصر

و . النه آان قد استحلف بني اسرائيل بحلف قائال ان اهللا سيفتقدآم فتصعدون عظامي من هنا معكم

و آان الرب يسير امامهم نهارا في عمود . ارتحلوا من سكوت و نزلوا في ايثام في طرف البرية

لم يبرح . وا نهارا و ليالسحاب ليهديهم في الطريق و ليال في عمود نار ليضيء لهم لكي يمش

إلى األبد و إلى إلى األبد و إلى إلى األبد و إلى دوس إلهنا دوس إلهنا دوس إلهنا ـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .عمود السحاب نهارا و عمود النار ليال من امام الشعب

 ...أبد األبد آمينأبد األبد آمينأبد األبد آمين
 

   ١٨١٨١٨   ---   ٧٧٧ :  :  : ٢٢٢٢٢٢      من يشوع بن سيراخمن يشوع بن سيراخمن يشوع بن سيراخ
من آلم االحمق فانما . و ينبه مستغرقا في نومه. الذي يعلم االحمق يجبر اناء من خزف

. ابك على الميت النه فقد النور و ابك على االحمق النه فقد العقل. اعسا فاذا انتهى قال ماذايكلم متن

النوح على الميت . اما االحمق فحياته اشقى من موته. اقلل من البكاء على الميت فانه في راحة

ل و ال تخالط ـال تكثر الكالم مع الجاه. ام حياتهـسبعة ايام و النوح على االحمق و المنافق جميع اي

اي شيء . اعرض عنه فتجد راحة و ال يغمك سفهه. تحفظ منه لئال يعنتك و ينجسك برجسه. الغبي

 .الرمل و الملح و الحديد اخف حمال من االنسان الجاهل. اثقل من الرصاص و ماذا يسمى اال احمق

   ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين
 

   ٢٢٢ :  :  : ٢٨٢٨٢٨   ---   ١٦١٦١٦ :  :  : ٢٧٢٧٢٧      صديقصديقصديقايوب الايوب الايوب المن من من 
. فهو يعد و البار يلبسه و البريء يقسم الفضة. ان آنز فضة آالتراب و اعد مالبس آالطين

. ه و ال يكونـيضطجع غنيا و لكنه ال يضم يفتح عيني. يبني بيته آالعث او آمظله صنعها الناطور

   خةخةخةالبصالبصالبص   أربعاءأربعاءأربعاء   يوميوميوم   الساعة الثالثة منالساعة الثالثة منالساعة الثالثة من



   مدالل أسبوع اآلال   األربعاء يوم الساعة الثالثة من  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يلقي اهللا .  و تجرفه من مكانهتحمله الشرقية فيذهب. االهوال تدرآه آالمياه ليال تختطفه الزوبعة

النه يوجد . يصفقون عليه بايديهم و يصفرون عليه من مكانه. عليه و ال يشفق من يده يهرب هربا

 .الحديد يستخرج من التراب و الحجر يسكب نحاسا. للفضة معدن و موضع للذهب حيث يمحصونه

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق

 

   ٤٤٤ :  :  : ٥٥٥   ---   ٤٤٤ :  :  : ٤٤٤   أمثال سليمان أمثال سليمان أمثال سليمان من من من 
اقتن الحكمة اقتن الفهم . و آان يريني و يقول لي ليضبط قلبك آالمي احفظ وصاياي فتحيا

الحكمة هي الراس فاقتن . ال تترآها فتحفظك احببها فتصونك. ال تنس و ال تعرض عن آلمات فمي

تعطي راسك اآليل نعمة تاج .  اعتنقتهاارفعها فتعليك تمجدك اذا. الحكمة و بكل مقتناك اقتن الفهم

اريتك طريق الحكمة هديتك سبل . اسمع يا ابني و اقبل اقوالي فتكثر سنو حياتك. جمال تمنحك

تمسك باالدب ال ترخه احفظه فانه . اذا سرت فال تضيق خطواتك و اذا سعيت فال تعثر. االستقامة

تنكب عنه ال تمر به حد عنه و . ق االثمةال تدخل في سبيل االشرار و ال تسر في طري. هو حياتك

النهم يطعمون خبز . النهم ال ينامون ان لم يفعلوا سوءا و ينزع نومهم ان لم يسقطوا احدا. اعبر

اما . اما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد و ينير الى النهار الكامل. الشر و يشربون خمر الظلم

ال . يا بني اصغ الى آالمي امل اذنك الى اقوالي. ظالم ال يعلمون ما يعثرون بهطريق االشرار فكال

فوق آل . النها هي حياة للذين يجدونها و دواء لكل الجسد. تبرح عن عينيك احفظها في وسط قلبك

لتنظر . انزع عنك التواء الفم و ابعد عنك انحراف الشفتين. تحفظ احفظ قلبك الن منه مخارج الحياة

ال تمل يمنى و . مهد سبيل رجليك فتثبت آل طرقك. ك الى قدامك و اجفانك الى امامك مستقيماعينا

لحفظ التدابير و لتحفظ . يا ابني اصغ الى حكمتي امل اذنك الى فهمي. ال يسرة باعد رجلك عن الشر

ها مرة لكن عاقبت. الن شفتي المراة االجنبية تقطران عسال و حنكها انعم من الزيت. شفتاك معرفة

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .آاالفسنتين حادة آسيف ذي حدين

 

   ١١١ ،  ،  ، ٦٦٦ :  :  : ٤٠٤٠٤٠      مورمورمورالمزالمزالمز
آان يدخل لينظر فكان يتكلم باطًال وقلبه جمع له إثمًا، طوبى لمن يتفهم فى أمر المسكين 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .والفقير فى يوم السوء ينجيه الرب



   مدالل أسبوع اآلال   األربعاء يوم الساعة الثالثة من  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ٦٦٦   ---   ١١١ :  :  : ٢٢٢٢٢٢      ااالوقلوقلوقاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و آان رؤساء الكهنة و الكتبة يطلبون آيف . و قرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح

فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى االسخريوطي و هو من جملة . يقتلونه النهم خافوا الشعب

ا و وـففرح. د آيف يسلمه اليهمـة و قواد الجنـفمضى و تكلم مع رؤساء الكهن. رـاالثني عش

المجد هللا المجد هللا المجد هللا    ووو   .م و آان يطلب فرصة ليسلمه اليهم خلوا من جمعـدهـفواع. ةــدوه ان يعطوه فضـعاه

   ...دائمًادائمًادائمًا
 

 

    من البصخة المقدسة من البصخة المقدسة من البصخة المقدسةربعاءربعاءربعاء األ األ األ يوم يوم يومالساعة الثالثة منالساعة الثالثة منالساعة الثالثة منطرح طرح طرح 
 

ولما قرب عيد الفطير الذي هو فصح اليهود، آان الكتبة ورؤساء الكهنة يطلبون آيف 

اذا يصنعوا فإنهم آانوا يخافوا من الجمع فوجد الشيطان له مسكنًا في يهلكون يسوع ولم يعلموا م

قلب رفيقه يهوذا اإلسخريوطى، وآان هذا محسوبًا في عدد التالميذ وآان شيطانًا آقول الرب 

فمضى وخاطب رؤساء الكهنة والصدوقيين ليسلمه إليهم، فتكلم النجس مع أصحابه أن يسلم إليهم 

جاس الممتلئون غشًا فرحًا عظيمًا، وقرروا معه أن يعطوه فضة حتى مخلص العالم، ففرح األن

 .يسلمه إليهم خلوة من الجمع

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 



   ع اآلالمدالل أسبو   األربعاء يوم ة منسادسالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ."رفع مبغضوك رؤوسهم وتآمروا جميعا بقلب واحد "  یقول المزمور :::التآمر على السيد المسيحالتآمر على السيد المسيحالتآمر على السيد المسيح   
 

 

 

 

   ١١١ :  :  : ١٥١٥١٥   ---   ١٣١٣١٣ :  :  : ١٤١٤١٤      خروجخروجخروجسفر السفر السفر المن من من 
فقال موسى للشعب ال تخافوا قفوا و انظروا خالص الرب الذي یصنعه لكم اليوم فانه آما 

فقال . الرب یقاتل عنكم و انتم تصمتون. بدرایتم المصریين اليوم ال تعودون ترونهم ایضا الى اال

و ارفع انت عصاك و مد یدك على . الرب لموسى ما لك تصرخ الي قل لبني اسرائيل ان یرحلوا

و ها انا اشدد قلوب المصریين حتى . البحر و شقه فيدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة

فيعرف المصریون اني انا الرب .  و فرسانهیدخلوا وراءهم فاتمجد بفرعون و آل جيشه بمرآباته

فانتقل مالك اهللا السائر امام عسكر اسرائيل و سار . حين اتمجد بفرعون و مرآباته و فرسانه

فدخل بين عسكر المصریين و عسكر . وراءهم و انتقل عمود السحاب من امامهم و وقف وراءهم

و مد موسى یده . ب هذا الى ذاك آل الليلاسرائيل و صار السحاب و الظالم و اضاء الليل فلم یقتر

. ل و جعل البحر یابسة و انشق الماءـة شدیدة آل الليـعلى البحر فاجرى الرب البحر بریح شرقي

و . فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة و الماء سور لهم عن یمينهم و عن یسارهم

و آان . مرآباته و فرسانه الى وسط البحرون و ـتبعهم المصریون و دخلوا وراءهم جميع خيل فرع

في هزیع الصبح ان الرب اشرف على عسكر المصریين في عمود النار و السحاب و ازعج عسكر 

و خلع بكر مرآباتهم حتى ساقوها بثقلة فقال المصریون نهرب من اسرائيل الن الرب . المصریين

 ليرجع الماء على المصریين على فقال الرب لموسى مد یدك على البحر. یقاتل المصریين عنهم

فمد موسى یده على البحر فرجع البحر عند اقفال الصبح الى حاله الدائمة و . مرآباتهم و فرسانهم

فرجع الماء و غطى مرآبات و . المصریون هاربون الى لقائه فدفع الرب المصریين في وسط البحر

و اما بنو اسرائيل .  منهم و ال واحدفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل ورائهم في البحر لم یبق

فخلص الرب في  .فمشوا على اليابسة في وسط البحر و الماء سور لهم عن یمينهم و عن یسارهم

و راى . رـى شاطئ البحـا علـن امواتـل المصریيـر اسرائيـذلك اليوم اسرائيل من ید المصریين و نظ

رب و بعبده ـخاف الشعب الرب و امنوا بالاسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصریين ف

  البصخةالبصخةالبصخة   ءءءأربعاأربعاأربعا   یومیومیوم    من من منسادسةسادسةسادسةالساعة الالساعة الالساعة ال
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حينئذ رنم موسى و بنو اسرائيل هذه التسبيحة للرب و قالوا ارنم للرب فانه قد تعظم . موسى

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .الفرس و راآبه طرحهما في البحر

   ٦٦٦   ---   ١١١ :  :  : ٤٨٤٨٤٨      اشعياء النبىاشعياء النبىاشعياء النبىمن من من 
 بيت یعقوب المدعوین باسم اسرائيل الذین خرجوا من مياه یهوذا الحالفين اسمعوا هذا یا

فانهم یسمون من مدینة القدس . باسم الرب و الذین یذآرون اله اسرائيل ليس بالصدق و ال بالحق

باالوليات منذ زمان اخبرت و من فمي خرجت و . و یسندون الى اله اسرائيل رب الجنود اسمه

 .ك و جبهتك نحاسـد عنقـاس و عضل من حدیـلمعرفتي انك ق. تها فاتتة صنعـانبات بها بغت

قد . ي و مسبوآي امر بهاـان قبلما اتت انباتك لئال تقول صنمي قد صنعها و منحوتـاخبرتك منذ زم

مجدًا مجدًا مجدًا  .ذ االن و بمخفيات لم تعرفهاـرون قد انباتك بحدیثات منـت فانظر آلها و انتم اال تخبـسمع

 ... إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القدوسللثالوث القدوسللثالوث القدوس

   ١٩١٩١٩   ---   ٧٧٧ :  :  : ٢٣٢٣٢٣   من یشوع بن سيراخ من یشوع بن سيراخ من یشوع بن سيراخ 
ئ و ـانه بهما یصطاد الخاط. ایها البنون دونكم ادب الفم فان من یحفظه ال یؤخذ بشفتيه

فانه آما ان العبد الذي . و ال تالف تسمية القدوس. ال تعود فاك الحلف. بهما یعثر القاذف و المتكبر

الرجل الحالف یمتلئ . ال یزال یفحص ال یخلو من الحبط آذلك من لم یبرح یحلف و یسمي ال یتزآى

و ان . و هو ان لم یف فعليه خطيئة و ان استخف فخطيئته مضاعفة. اثما و ال یبرح السوط من بيته

یالبسه الموت ال آان في ميراث و من الكالم آالم اخر . حلف باطال ال یبرر و بيته یمال نوائب

ال تعود فاك فحش الكالم فان ذلك . ان هذه آلها تبعد عن االتقياء فال یتمرغون في الخطایا. یعقوب

لئال تنساهما امامهم و یسفهك تعود . تذآر اباك و امك اذا جلست بين العظماء. ال یخلو من خطيئة

د و إلى د و إلى د و إلى ـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .كمعاشرتهم فتود لو لم تولد منهما و تلعن یوم والدت

 ...أبد األبد آمينأبد األبد آمينأبد األبد آمين
 

   ٤٤٤ ،  ،  ، ٢٢٢ :  :  : ٨٢٨٢٨٢      مورمورمورالمزالمزالمز
تآمروا جميعًا بقلب واحد ). جملة( هوذا أعدائك قد صرخوا، وقد رفع مبغضوك رؤوسهم 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .وتعاهدوا عليك عهدًا
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   ٨٨٨   ---   ١١١ :  :  : ١٢١٢١٢      یوحنایوحنایوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
ع الى بيت عنيا حيث آان لعازر الميت الذي اقامه من ثم قبل الفصح بستة ایام اتى یسو

فاخذت . فصنعوا له هناك عشاء و آانت مرثا تخدم و اما لعازر فكان احد المتكئين معه. االموات

مریم منا من طيب ناردین خالص آثير الثمن و دهنت قدمي یسوع و مسحت قدميه بشعرها فامتال 

. ميذه و هو یهوذا سمعان االسخریوطي المزمع ان یسلمهفقال واحد من تال. البيت من رائحة الطيب

قال هذا ليس النه آان یبالي بالفقراء بل . لماذا لم یبع هذا الطيب بثالث مئة دینار و یعط للفقراء

فقال یسوع اترآوها انها ليوم . النه آان سارقا و آان الصندوق عنده و آان یحمل ما یلقى فيه

المجد هللا المجد هللا المجد هللا    ووو   .اء معكم في آل حين و اما انا فلست معكم في آل حينالن الفقر. تكفيني قد حفظته

   ...دائمًادائمًادائمًا

 

    من البصخة المقدسة من البصخة المقدسة من البصخة المقدسةربعاءربعاءربعاء األ األ األ یوم یوم یومالساعة السادسة منالساعة السادسة منالساعة السادسة منطرح طرح طرح 

جاء المسيح إلهنا إلى بيت عنيا قبل الفصح بستة أیام، فصنعوا له وليمة في بيت مریم 

 وآانت مرثا أخت الميت واقفة تخدمهم، ومرثا أختها وآان هناك أليعازر الذي أقامه من األموات،

وآان أحد المتكئين مع السيد یسوع المسيح لعازر أخوهما، فأخذت مریم رطل طيب ناردین آثير 

الثمن ودهنت به رجلي یسوع ومسحتهما بشر رأسها فامتأل یهوذا اإلسخریوطى المخالف من 

لماذا لم یبع هذا الطيب : ء، قالالحسد الشيطاني وقال بمكر وقلب مملوء من آل مرارة وخبث وریا

بثالثمائة دینار ویدفع للمساآين؟ ولم یقل هذا بفكر صالح ومحبة في المساآين، ولكنه آان سارقًا 

وآان یسرق ما یلقى في الصندوق، فقال المخلص ال تتعبوها ألنها قد حفظته ليوم دفني، المساآين 

نقترب من الرب ونبك أمامه ونبل قدميه معكم في آل حين وأما أنا فلست معكم في آل حين، فل

 .بدموعنا ونسأله أن ینعم علينا بالغفران آعظيم رحمته

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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وا           " ...اتفاق يهوذا مع رؤساء اليهود لتسليمهم يسوع البار       اتفاق يهوذا مع رؤساء اليهود لتسليمهم يسوع البار       اتفاق يهوذا مع رؤساء اليهود لتسليمهم يسوع البار         يكم فجعل ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إل

أعدائي تقاولوا علي " وتم آالم المزمور " له ثالثين من الفضة ومن ذلك الوقت آان يطلب فرصة ليسلمه      

 ."شرا وتشاوروا علي بالسوء 
 

 

 

 

   ٩٩٩   ---   ١١١ :  :  : ٢٤٢٤٢٤         تكوينتكوينتكوينسفر السفر السفر المن من من 
و قال ابراهيم لعبده .  شاخ ابراهيم و تقدم في االيام و بارك الرب ابراهيم في آل شيءو

فاستحلفك بالرب اله السماء و اله . آبير بيته المستولي على آل ما آان له ضع يدك تحت فخذي

بل الى ارضي و الى . االرض ان ال تاخذ زوجة البني من بنات الكنعانيين الذين انا ساآن بينهم

فقال له العبد ربما ال تشاء المراة ان تتبعني الى هذه . رتي تذهب و تاخذ زوجة البني اسحقعشي

فقال له ابراهيم احترز من ان ترجع بابني . االرض هل ارجع بابنك الى االرض التي خرجت منها

ي و الذي ـالرب اله السماء الذي اخذني من بيت ابي و من ارض ميالدي و الذي آلمن. الى هناك

و ان . قسم لي قائال لنسلك اعطي هذه االرض هو يرسل مالآه امامك فتاخذ زوجة البني من هناكا

فوضع العبد يده تحت . لم تشا المراة ان تتبعك تبرات من حلفي هذا اما ابني فال ترجع به الى هناك

 و إلى أبد األبد  و إلى أبد األبد  و إلى أبد األبد دددـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .فخذ ابراهيم مواله و حلف له على هذا االمر

 ...آمينآمينآمين

   ١٣١٣١٣   ---   ١١١ :  :  : ٢٠٢٠٢٠      سفر العددسفر العددسفر العددمن من من 
و اتى بنو اسرائيل الجماعة آلها الى برية صين في الشهر االول و اقام الشعب في قادش و 

و خاصم . و لم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على موسى و هرون. ماتت هناك مريم و دفنت هناك

لماذا اتيتما بجماعة الرب الى هذه . ء اخوتنا امام الربالشعب موسى و آلموه قائلين ليتنا فنينا فنا

و لماذا اصعدتمانا من مصر لتاتيا بنا الى هذا المكان . البرية لكي نموت فيها نحن و مواشينا

فاتى موسى و هرون من . الرديء ليس هو مكان زرع و تين و آرم و رمان و ال فيه ماء للشرب

و آلم الرب .  و سقطا على وجهيهما فتراءى لهما مجد الربامام الجماعة الى باب خيمة االجتماع

خذ العصا و اجمع الجماعة انت و هرون اخوك و آلما الصخرة امام اعينهم ان تعطي . موسى قائال

   البصخةالبصخةالبصخة   أربعاءأربعاءأربعاء   يوميوميوم    من من منةةةتاسعتاسعتاسعالساعة الالساعة الالساعة ال



   دالل أسبوع اآلالم   األربعاء يوم  منتاسعةالساعة ال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

فاخذ موسى العصا من امام الرب . ماءها فتخرج لهم ماء من الصخرة و تسقي الجماعة و مواشيهم

هور امام الصخرة فقال لهم اسمعوا ايها المردة امن هذه و جمع موسى و هرون الجم. آما امره

و رفع موسى يده و ضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير . الصخرة نخرج لكم ماء

فقال الرب لموسى و هرون من اجل انكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني . فشربت الجماعة و مواشيها

هذا ماء . ماعة الى االرض التي اعطيتهم اياهاامام اعين بني اسرائيل لذلك ال تدخالن هذه الج

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد  .مريبة حيث خاصم بنو اسرائيل الرب فتقدس فيهم

   ...األبد آميناألبد آميناألبد آمين
 

   ٣٣٣٣٣٣   ---   ١٠١٠١٠ :  :  : ١١١      امثال سليمانامثال سليمانامثال سليمانمن من من 
. ان قالوا هلم معنا لنكمن للدم لنختف للبريء باطال. يا ابني ان تملقك الخطاة فال ترض

. فنجد آل قنية فاخرة نمال بيوتنا غنيمة. لنبتلعهم احياء آالهاوية و صحاحا آالهابطين في الجب

يا ابني ال تسلك في الطريق معهم امنع رجلك عن . تلقي قرعتك وسطنا يكون لنا جميعا آيس واحد

في عيني النه باطال تنصب الشبكة . الن ارجلهم تجري الى الشر و تسرع الى سفك الدم. مسالكهم

هكذا طرق آل مولع بكسب ياخذ نفس . اما هم فيكمنون لدم انفسهم يختفون النفسهم. آل ذي جناح

تدعو في رؤوس االسواق في مداخل . الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها. مقتنيه

زئون يسرون ل و المستهـقائلة الى متى ايها الجهال تحبون الجه. االبواب في المدينة تبدي آالمها

. ارجعوا عند توبيخي هانذا افيض لكم روحي اعلمكم آلماتي. باالستهزاء و الحمقى يبغضون العلم

. بل رفضتم آل مشورتي و لم ترضوا توبيخي. الني دعوت فابيتم و مددت يدي و ليس من يبالي

يتكم اذا جاء خوفكم آعاصفة و اتت بل. فانا ايضا اضحك عند بليتكم اشمت عند مجيء خوفكم

. حينئذ يدعونني فال استجيب يبكرون الي فال يجدونني. آالزوبعة اذا جاءت عليكم شدة و ضيق

فلذلك ياآلون . لم يرضوا مشورتي رذلوا آل توبيخي. النهم ابغضوا العلم و لم يختاروا مخافة الرب

اما . بيدهمالن ارتداد الحمقى يقتلهم و راحة الجهال ت. من ثمر طريقهم و يشبعون من مؤامراتهم

د و إلى د و إلى د و إلى ـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .المستمع لي فيسكن امنا و يستريح من خوف الشر

 ...أبد األبد آمينأبد األبد آمينأبد األبد آمين
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   ١٧١٧١٧   ---   ١١١ :  :  : ٥٩٥٩٥٩من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  
بل اثامكم صارت . ها ان يد الرب لم تقصر عن ان تخلص و لم تثقل اذنه عن ان تسمع

الن ايديكم قد تنجست بالدم  .ترت وجهه عنكم حتى ال يسمعفاصلة بينكم و بين الهكم و خطاياآم س

دل و ليس من ـو بالعـليس من يدع. و اصابعكم باالثم شفاهكم تكلمت بالكذب و لسانكم يلهج بالشر

فقسوا بيض افعى . يحاآم بالحق يتكلون على الباطل و يتكلمون بالكذب قد حبلوا بتعب و ولدوا اثما

خيوطهم ال تصير ثوبا . آل من بيضهم يموت و التي تكسر تخرج افعىو نسجوا خيوط العنكبوت اال

ر تجري و ـارجلهم الى الش. و ال يكتسون باعمالهم اعمالهم اعمال اثم و فعل الظلم في ايديهم

طريق السالم لم يعرفوه . تسرع الى سفك الدم الزآي افكارهم افكار اثم في طرقهم اغتصاب و سحق

من اجل . لوا النفسهم سبال معوجة آل من يسير فيها ال يعرف سالماو ليس في مسالكهم عدل جع

نتلمس . ذلك ابتعد الحق عنا و لم يدرآنا العدل ننتظر نورا فاذا ظالم ضياء فنسير في ظالم دامس

. الحائط آعمي و آالذي بال اعين نتجسس قد عثرنا في الظهر آما في العتمة في الضباب آموتى

الن معاصينا آثرت .  هدرا نهدر ننتظر عدال و ليس هو و خالصا فيبتعد عنانزار آلنا آدبة و آحمام

تعدينا و آذبنا على الرب وحدنا . ا و اثامنا نعرفهاـا الن معاصينا معنـامامك و خطايانا تشهد علين

و قد ارتد الحق الى . من وراء الهنا تكلمنا بالظلم و المعصية حبلنا و لهجنا من القلب بكالم الكذب

و صار . الوراء و العدل يقف بعيدا الن الصدق سقط في الشارع و االستقامة ال تستطيع الدخول

فراى انه . الصدق معدوما و الحائد عن الشر يسلب فراى الرب و ساء في عينيه انه ليس عدل

 البر آدرع و فلبس. ليس انسان و تحير من انه ليس شفيع فخلصت ذراعه لنفسه و بره هو عضده

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث  .خوذة الخالص على راسه و لبس ثياب االنتقام آلباس و اآتسى بالغيرة آرداء

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــإلى األبإلى األبإلى األبدوس إلهنا دوس إلهنا دوس إلهنا ـــالقالقالق
 

   ١٤١٤١٤   ---   ١١١١١١ :  :  : ١١١١١١من زآريا النبى  من زآريا النبى  من زآريا النبى  
فقلت لهم ان . فنقض في ذلك اليوم و هكذا علم اذل الغنم المنتظرون لي انها آلمة الرب

فقال لي الرب . و اال فامتنعوا فوزنوا اجرتي ثالثين من الفضةحسن في اعينكم فاعطوني اجرتي 

القها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به فاخذت الثالثين من الفضة و القيتها الى الفخاري 

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث  .ثم قصفت عصاي االخرى حباال النقض االخاء بين يهوذا و اسرائيل. في بيت الرب

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــألبألبألبدوس إلهنا إلى ادوس إلهنا إلى ادوس إلهنا إلى اـــالقالقالق
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   عظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدينعظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدينعظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين
أمران أقولهما لكم إن جميع الذين يفرح بهم في السماء من أجل توبتهم وهم على األرض 

لن يروا حزنًا وال وجعًا في ذلك المكان وأولئك الذين لم يفرح بهم في السماء ألجل عدم توبتهم وهم 

فإلى متى أنت تتكاسل أيضًا أيها اإلنسان أطلب .  لن يروا فرحًا وال راحة في ذلك المكانعلى األرض

إليك أن تبكى على نفسك ما دامت تقبل منك الدموع، وباألحرى إذا آنت قد عملت أعماًال يحق عليها 

طوبى لمن . البكاء فابك على نفسك وحدك ما دام جميع القديسين يبكون معك ألجل خالص نفسك

. متأل بكاء على نفسه وحده هنا فإنه سينجو من البكاء وصرير األسنان الدائم ويفرح فرحًا سمائيًاا

آل . فلنتيقظ يا أحبائي قبل ما يقفل دوننا الخدر وباب التوبة ونضرع أمام الباب فنسمع لست أعرفكم

لعظيم األنبا شنوده لعظيم األنبا شنوده لعظيم األنبا شنوده فلنختم موعظة أبينا القديس افلنختم موعظة أبينا القديس افلنختم موعظة أبينا القديس ا. هذه وأردأ منها نسمعها إذا تمادينا في خطايانا

رئيس المتوحدين الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد رئيس المتوحدين الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد رئيس المتوحدين الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد 

 ...آمينآمينآمين

   ٦٦٦ ،  ،  ، ٧٧٧ ،  ،  ، ٥٥٥ :  :  : ٤٠٤٠٤٠         مورمورمورالمزالمزالمز
أعدائي تقاولوا علي شرًا وتشاوروا علي بالسوء، آان يدخل لينظر فكان يتكلم باطًال وقلبه 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .جمع له إثمًا

   ١٦١٦١٦   ---   ٣٣٣ :  :  : ٢٦٢٦٢٦         متىمتىمتى من  من  من االنجيلاالنجيلاالنجيل
حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة و الكتبة و شيوخ الشعب الى دار رئيس الكهنة الذي يدعى 

و لكنهم قالوا ليس في العيد لئال يكون شغب . و تشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر و يقتلوه. قيافا

يه امراة معها تقدمت ال. و فيما آان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان االبرص. في الشعب

فلما راى تالميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا . قارورة طيب آثير الثمن فسكبته على راسه و هو متكئ

فعلم يسوع و قال لهم لماذا . النه آان يمكن ان يباع هذا الطيب بكثير و يعطى للفقراء. هذا االتالف

ن و اما انا فلست معكم ـ في آل حيالن الفقراء معكم. تزعجون المراة فانها قد عملت بي عمال حسنا

الحق اقول لكم . فانها اذ سكبت هذا الطيب على جسدي انما فعلت ذلك الجل تكفيني. في آل حين

د من ـحينئذ ذهب واح. حيثما يكرز بهذا االنجيل في آل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذآارا لها

و قال ماذا تريدون ان تعطوني و . ةـء الكهناـاالثني عشر الذي يدعى يهوذا االسخريوطي الى رؤس

   ...المجد هللالمجد هللالمجد هللا   ووو   . و من ذلك الوقت آان يطلب فرصة ليسلمهانا اسلمه اليكم فجعلوا له ثالثين من الفضة
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    من البصخة المقدسة من البصخة المقدسة من البصخة المقدسةربعاءربعاءربعاء األ األ األ يوم يوم يوم من من منتاسعةتاسعةتاسعةالساعة الالساعة الالساعة الطرح طرح طرح 

 األب العظيم أب جميع سر تأنسك أخفيته مع جسدنا أيها المسيح إلهنا، من زرع إبراهيم

الشعوب، لما علم بإيمان إن اإلله الكلمة البد أن يتجسد من نسله وباألآثر عندما رأى أيامه نقصت 

ضع يدك على : وأن اهللا بارك في أعماله، فدعا عبده الكبير في بيته الوآيل األمين وخاطبه قائًال

ن هذه األرض التي أنا ساآنها بل امض صلبي ألحلفك بإله السماء إنك ال تأخذ امرأة ألبنى اسحق م

. إلى أرض آبائي وخذ له امرأة من ذلك المكان، من قبيلتي وجنس آبائي خذ له العربون بغير تهاون

اسمع يا سيدي إن أبت المرأة أن تأتى معي إلى هذه األرض، أفتريد : فأجابه العبد بعقل هكذا قائًال

ى ههنا، فقال له احذر أن ترد ابني فإن لم تجئ فأنت أن أرد ابنك إسحق وأخدمه إلى أن آتى به إل

برئ فوضع العبد يده وحلف له على ثبات هذا القول، وفى آخر الزمان أآمل اهللا هذا الوعد الذي 

 .وعد به أبانا إبراهيم أظهر المسيح من صلبه الذي تتبارك به سائر األمم

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته



    أسبوع اآلالمدالل   األربعاء يوم  منحادية عشرالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ور                     " ...المخلص يحذر رؤساء اليهود من الهالك     المخلص يحذر رؤساء اليهود من الهالك     المخلص يحذر رؤساء اليهود من الهالك         م الن ا دام لك ور م ا يسيرا فسيروا في الن م زمان النور معك

درآكم الظالم  ئال ي ور عن نفسيته المضطربة " . ل ر المزم دا ال " ويعب د انزعجت ج اضطربت ونفسي ق

 " .تصرف وجهك عن فتاك اسمعني سريعا فأنني في شدة 
 

 

 

 

   ٢٦٢٦٢٦   ---   ١٦١٦١٦ :  :  : ٢٨٢٨٢٨من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  
لذلك هكذا يقول السيد الرب هانذا اؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية 

و اجعل الحق خيطا و العدل مطمارا فيخطف البرد ملجا . آريما اساسا مؤسسا من امن ال يهرب

و يمحى عهدآم مع الموت و ال يثبت ميثاقكم مع الهاوية السوط . الكذب و يجرف الماء الستارة

آلما عبر ياخذآم فانه آل صباح يعبر في النهار و في الليل و . رف اذا عبر تكونون له للدوسالجا

النه . الن الفراش قد قصر عن التمدد و الغطاء ضاق عن االلتحاف. يكون فهم الخبر فقط انزعاجا

آما في جبل فراصيم يقوم الرب و آما في الوطاء عند جبعون يسخط ليفعل فعله فعله الغريب و 

فاالن ال تكونوا متهكمين لئال تشدد ربطكم الني سمعت فناء قضي به من . ليعمل عمله عمله الغريب

هل يحرث . اصغوا و اسمعوا صوتي انصتوا و اسمعوا قولي. قبل السيد رب الجنود على آل االرض

 اليس انه اذا سوى وجهها يبذر الشونيز و يذري. الحارث آل يوم ليزرع و يشق ارضه و يمهدها

فيرشده بالحق . الكمون و يضع الحنطة في اتالم و الشعير في مكان معين و القطاني في حدودها

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .يعلمه الهه
 

   ١٤١٤١٤   ---   ١١١١١١ :  :  : ١١١١١١من زآريا النبى  من زآريا النبى  من زآريا النبى  
فقلت لهم ان . فنقض في ذلك اليوم و هكذا علم اذل الغنم المنتظرون لي انها آلمة الرب

فقال لي الرب . حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي و اال فامتنعوا فوزنوا اجرتي ثالثين من الفضة

القها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به فاخذت الثالثين من الفضة و القيتها الى الفخاري 

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث  .رائيلثم قصفت عصاي االخرى حباال النقض االخاء بين يهوذا و اس. في بيت الرب

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــالقالقالق

 البصخةالبصخةالبصخة   أربعاءأربعاءأربعاء   يوميوميوم    من من من عشر عشر عشرةةةحاديحاديحاديالساعة الالساعة الالساعة ال



    أسبوع اآلالمدالل   األربعاء يوم  منحادية عشرالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ديس العظيم أنبا ساويرسديس العظيم أنبا ساويرسديس العظيم أنبا ساويرسعظة ألبينا القعظة ألبينا القعظة ألبينا الق
والذين يكفرون . أيها اإلخوة ها أنا أذآرآم اآلن من أجل الصوت الذي سيكون على الخطاة

فأي عزاء ينتظرونه . ديةألنه قال ابتعدوا عنى يا مالعين إلى النار األب. بالناموس ووصايا الحياة

هذه هي الدموع التي ال يكون بعدها . هنا هو وادي البكاء حيث تكون الدموع. هؤالء مرة أخرى

من ذا الذي يقدر أن يطلب عن الخطاة في ذلك اليوم ألن المالئكة والشاروبيم والسيرافيم . عزاء

لبشرية في ذلك اليوم وتقف تصمت وجميع األبرار والقديسين ال يستطيع أحد منهم أن يشفع في ا

هذا هو وقت . آل الخليقة صامتة والعلم آله يكون تحت الحكم اإللهي العادل هذا هو زمان الحصاد

هذا هو اليوم الذي يقال فيه للخطاة . جذب الشبكة إلى الشاطئ حيث يعزل السمك الجيد من الردئ

لقديس العظيم األنبا ساويرس الذي أنار لقديس العظيم األنبا ساويرس الذي أنار لقديس العظيم األنبا ساويرس الذي أنار فلنختم موعظة أبينا افلنختم موعظة أبينا افلنختم موعظة أبينا ا. اذهبوا إلى الجحيم مسكنكم إلى األبد

   ...عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينعقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينعقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين

   ١٤١٤١٤ :  :  : ٦٨٦٨٦٨ ،  ،  ، ٢٢٢ :  :  : ٦٦٦         مورمورمورالمزالمزالمز
اشفني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدًا، ال تصرف وجهك عن 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .فتاك، اسمعني سريعًا فإنني في شدة
 

   ٣٦٣٦٣٦   ---   ٢٧٢٧٢٧ :  :  : ١٢١٢١٢      يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
االن نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ايها االب نجني من هذه الساعة و لكن الجل هذا اتيت 

فالجمع الذي . ايها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ايضا. الى هذه الساعة

وع و قال ليس من ـاجاب يس. آان واقفا و سمع قال قد حدث رعد و اخرون قالوا قد آلمه مالك

و . االن دينونة هذا العالم االن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. اجلي صار هذا الصوت بل من اجلكم

. قال هذا مشيرا الى اية ميتة آان مزمعا ان يموت. انا ان ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع

بد فكيف تقول انت انه ينبغي ان فاجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى اال

فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليال بعد فسيروا ما . يرتفع ابن االنسان من هو هذا ابن االنسان

ور ـما دام لكم الن. دام لكم النور لئال يدرآكم الظالم و الذي يسير في الظالم ال يعلم الى اين يذهب

   ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو   .ى و اختفى عنهمـ يسوع بهذا ثم مضور تكلمـور لتصيروا ابناء النـامنوا بالن



    أسبوع اآلالمدالل   األربعاء يوم  منحادية عشرالساعة ال  
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    من البصخة المقدسة من البصخة المقدسة من البصخة المقدسةربعاءربعاءربعاء األ األ األ يوم يوم يوم من من منحادية عشرحادية عشرحادية عشرالساعة الالساعة الالساعة الطرح طرح طرح 

تأملوا يا أهل المعرفة تدبير اهللا الكلمة الذي بيده سلطان الموت وحياة آل أحد من عنده 

لص اآلن نفسي مضطربة لكن ألجل جسد البشرية الذي أخذه منا يظهر القلق والضعف، قال المخ

وماذا أقول، يا أبتاه نجنى من هذه الساعة لكن ألجل هذه الساعة أتيت، نعم بالحقيقة أتى إلى العالم 

لكي يتألم من أجل خالصنا، ويصعد من الجحيم اإلنسان األول الذي خلقه ويرده إلى وطنه األول هو 

بغير فتور لكي يجعلنا شرآاء معه في فلنصرخ نحوه بغير تكاسل ونطلب إليه . وبنيه آعظيم رحمته

 .مجد ملكوته ويثبتنا إلى النفس األخير على اإليمان باسمه القدوس

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  : : :مرد قبليمرد قبليمرد قبلي   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته



 دالل أسبوع اآلالم     الخميس  ليلةولىاأل  الساعة 
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  انقالب الرؤساء علي یسوعانقالب الرؤساء علي یسوعانقالب الرؤساء علي یسوع      :::خميس البصخةخميس البصخةخميس البصخةليلة ليلة ليلة 

الم              ا الع ذبيح األعظم عن خطای دم ال ا ليق رب بن ام تقت ا األی ذا        . ه راءات البصخة في ه د الكنيسة في ق ذلك تؤآ ل

اره                  ه واختي ه بإرادت ة ذات ن اهللا الكلم ه اب ذل في من  " المساء علي الهوته، ليظهر عمل الفداء أنه عمل الهي، ب

 ". لموضوع أمامه أجل السرور ا

   : : : تقول قراءات الليلةتقول قراءات الليلةتقول قراءات الليلة   

 "لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أیضا  " :::انجيل الساعة األوليانجيل الساعة األوليانجيل الساعة األولي   •••

ذا                  :::انجيل السادسة انجيل السادسة انجيل السادسة    ••• وات ه امهم ق د صنع أم ان ق ه آ ه رغم أن وا ب م یؤمن ونهم فل ذین عميت عي  ال

ن لئال یصيروا خارج    وحتى الذین آمنوا به من الرؤساء لم یعترفوا به خوفا من الفریسيي           .. عددها

 .المجمع ألنهم أحبوا مجد الناس أآثر من مجد اهللا

 "أنا واألب واحد  " :::انجيل التاسعةانجيل التاسعةانجيل التاسعة   •••

ة عشرة       ••• ة عشرة    انجيل الحادی ة عشرة    انجيل الحادی ذلك من                    :::انجيل الحادی الم، ل يخلص الع ل ل الم ب دین الع أت لي م ی الم ل ور الع  أن المسيح ن

 یؤمن به ال یمكث في الظلمة،

راءات البصخة     . داد للعيد، وإعداد ما یلزم له     فمعناه االستع ) الخميس(أما اقتراب یوم الفصح         اب ق ول آت : " ویق

ل عن العشرة                   ا ال تق ل منه ى جماعات؛ آ ل خروف الفصح إل آان من عوائد اليهود أن یقسموا أنفسهم في أآ

ل                    .. أشخاص وال تتجاوز العشرین شخصا     ي دار الهيك دا ليحضر الخروف إل ا واح ل جماعة تنيب عنه وآانت آ

 ١٢خر   ( في ذبحه ثم ینقل ما یذبـح إلي البيت الذي یقصـدون أن یأآلوه فيه بحسب الشـریعة                   ویساعد الالویين 

رة،             ) ١٤:  ز والخمر واألعشاب الم دا الخب ا؛ وأع وقد ناب عن مخلصنا وتالميذه في هذه المرة، بطرس ویوحن

ولذا سألوه عنه فأرسل     . وآل ما هو ضروري إلعداد الفصح ولم یعرف التالميذ المكان الذي یأآلون فيه الفصح             

اء     ". إنسان حامل جرة ماء     .. " وأعطاهما عالمة ) بطرس ویوحنا   ( اثنين منهم    ة في إخف وآان لمخلصنا حكم

ه                         م جماعة اليهود فيقبضوا علي وذا من أن یعل تمكن یه ى ال ی ك الساعة حت ل أن  ( المكان عن تالميذه إلى تل قب

 ).تأتي ساعته 

   :::خميس البصخةخميس البصخةخميس البصخةأحداث الساعة األولى من ليلة أحداث الساعة األولى من ليلة أحداث الساعة األولى من ليلة    

لي سلطان أن أضعها    " اختالف رؤساء اليهود على سلطان السيد المسيح حينما یتكلم عن نفسه               •••

ه شيطان      " ، قالوا   "ولي سلطان أن آخذها      الم             " ،  " إن ب يس آ الم ل ذا الك الوا أن ه وآخرون ق

 "من به شيطان 
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   ١١١١١١   ---   ٥٥٥ :  :  : ٤٣٤٣٤٣      النبىالنبىالنبى   حزقيالحزقيالحزقيالمن من من 
و سمعته یكلمني . لدار الداخلية و اذا بمجد الرب قد مال البيتفحملني روح و اتى بي الى ا

و قال لي یا ابن ادم هذا مكان آرسيي و مكان باطن قدمي حيث . من البيت و آان رجل واقفا عندي

اسكن في وسط بني اسرائيل الى االبد و ال ینجس بعد بيت اسرائيل اسمي القدوس ال هم و ال 

ي و قوائمهم لدى ـدى عتبتـبجعلهم عتبتهم ل. م في مرتفعاتهمـملوآهملوآهم ال بزناهم و ال بجثث 

. قوائمي و بيني و بينهم حائط فنجسوا اسمي القدوس برجاساتهم التي فعلوها فافنيتهم بغضبي

و انت یا ابن ادم فاخبر بيت . فليبعدوا عني االن زناهم و جثث ملوآهم فاسكن في وسطهم الى االبد

فان خزوا من آل ما فعلوه فعرفهم صورة . اسرائيل عن البيت ليخزوا من اثامهم و ليقيسوا الرسم

البيت و رسمه و مخارجه و مداخله و آل اشكاله و آل فرائضه و آل اشكاله و آل شرائعه و اآتب 

دوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى ـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .اذلك قدام اعينهم ليحفظوا آل رسومه و آل فرائضه و یعملوا به

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــاألباألباألب

 

 

   ١٣١٣١٣ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ٦٩٦٩٦٩         مورمورمورالمزالمزالمز
 ...الليلویاالليلویاالليلویا .حيني یا اهللا فإن المياه قد بلغت إلى نفسي وانظر إلّي آكثرة رأفاتكا
 

   ٢١٢١٢١   ---   ١٧١٧١٧ :  :  : ١٠١٠١٠االنجيل من یوحنا  االنجيل من یوحنا  االنجيل من یوحنا  
ني بل اضعها انا من ليس احد یاخذها م. لهذا یحبني االب الني اضع نفسي الخذها ایضا

فحدث ایضا . ذاتي لي سلطان ان اضعها و لي سلطان ان اخذها ایضا هذه الوصية قبلتها من ابي

. فقال آثيرون منهم به شيطان و هو یهذي لماذا تستمعون له. انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكالم

 . ين العمياناخرون قالوا ليس هذا آالم من به شيطان العل شيطانا یقدر ان یفتح اع

الخميسالخميسالخميس    من ليلة من ليلة من ليلةاألولىاألولىاألولىالساعة الساعة الساعة 
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 ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو

   األولى من ليلة الخميس من البصخة المقدسةاألولى من ليلة الخميس من البصخة المقدسةاألولى من ليلة الخميس من البصخة المقدسةالساعة الساعة الساعة طرح طرح طرح 

ربنا وسيدنا وملكنا المسيح یظهر الهوته وسلطانه، إنه هو اإلله المتعالي على آل رئاسة 

وآل سلطان في السماء وعلى األرض، فلذلك قال إن األب یحبني فإني أضع نفسي لكي آخذها، 

ینزعها منى لكن أنا الذي أضعها بإرادتي فإن لي سلطان أن أضعها ولى سلطان أن وليس أحد 

آخذها، فصار انشقاق بين اليهود من أجل هذا الكالم الذي قاله لهم، وقال قوم من المنافقين إنه 

وقال آخرون هذا الكالم ليس هو آالم إنسان به شيطان، ال یقدر مجنون ! مجنون لماذا تسمعون منه

ح عيني مولود أعمى، هو بالحقيقة الذي یضيء أعين قلوب المؤمنين به ما خال اليهود أن یفت

المخالفين، طمس عيون قلوبهم وأجسادهم آيال ینظروا بعيونهم ویفهموا بقلوبهم ویرجعوا إليه 

 .م آثرة خطایاهم ویسامحهم بزالتهمبمحبة حقيقية ورجاء عظيم وأمانة آاملة ویغفر له

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .یخلصنا    مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمهالمسيح

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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 ."آالمه ألين من الدهن وهو نصال آان " یقول عنه المزمور . خيانة العبد لسيده   
 

 

 

 

   ١٣١٣١٣   ---   ٤٤٤ :  :  : ٤٤٤      النبىالنبىالنبى   عاموسعاموسعاموسمن من من 
هلم الى بيت ایل و اذنبوا الى الجلجال و اآثروا الذنوب و احضروا آل صباح ذبائحكـم و آل 

معوا النكم هكذا احببتم یا و اوقدوا من الخمير تقدمة شكر و نادوا بنوافل و س. ثالثة ایام عشورآم

و انا ایضا اعطيتكم نظافة االسنـان في جميع مدنكـم و عوز الخبز . بني اسرائيل یقول السيد الرب

و انا ایضا منعت عنكم المطر اذ بقي ثالثة اشهر . في جميع اماآنكم فلم ترجعوا الي یقول الرب

طر امطر على ضيعة واحدة و للحصاد و امطرت على مدینة واحدة و على مدینة اخرى لم ام

فجالت مدینتان او ثالث الى مدینة واحدة لتشرب ماء و لم تشبع . الضيعة التي لم یمطر عليها جفت

ضربتكم باللفح و اليرقان آثيرا ما اآل القمص جناتكم و آرومكم و . فلم ترجعوا الي یقول الرب

با على طریقة مصر قتلت بالسيف ارسلت بينكم و. تينكم و زیتونكم فلم ترجعوا الي یقول الرب

قلبت . فتيانكم مع سبي خيلكم و اصعدت نتن محالكم حتى الى انوفكم فلم ترجعوا الي یقول الرب

. بعضكم آما قلب اهللا سدوم و عمورة فصرتم آشعلة منتشلة من الحریق فلم ترجعوا الي یقول الرب

فانه هوذا . استعد للقاء الهك یا اسرائيللذلك هكذا اصنع بك یا اسرائيل فمن اجل اني اصنع بك هذا ف

الذي صنع الجبال و خلق الریح و اخبر االنسان ما هو فكره الذي یجعل الفجر ظالما و یمشي على 

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .مشارف االرض یهوه اله الجنود اسمه

 

   ١١١ ،  ،  ، ٢١٢١٢١ :  :  : ٥٥٥٥٥٥         مورمورمورالمزالمزالمز
 ...الليلویاالليلویاالليلویا .ن الدهن وهو نصال، أنصت یا اهللا لصالتي وال تغفل عن طلبتيآالمه ألين م

 

   ١١١١١١   ---   ٣٣٣ :  :  : ١٤١٤١٤      مرقسمرقسمرقساالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و فيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان االبرص و هو متكئ جاءت امراة معها قارورة 

و آان قوم مغتاظين في . طيب ناردین خالص آثير الثمن فكسرت القارورة و سكبته على راسه

 الخميسالخميسالخميس    من ليلة من ليلة من ليلةالثالثةالثالثةالثالثةالساعة الساعة الساعة 
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النه آان یمكن ان یباع هذا باآثر من ثالثمئة دینـار و . سهم فقالوا لماذا آان تلف الطيب هـذاانف

. اما یسوع فقال اترآوها لماذا تزعجونها قد عملت بي عمال حسنا. یعطى للفقراء و آانوا یؤنبونها

تقدرون ان تعملوا بهم خيرا و اما انا فلست معكم في آل الن الفقراء معكم في آل حين و متى اردتم 

الحق اقول لكم حيثما یكرز بهذا . عملت ما عندها قد سبقت و دهنت بالطيب جسدي للتكفين. حين

ثم ان یهوذا االسخریوطي واحدا من . االنجيل في آل العالم یخبر ایضا بما فعلته هذه تذآارا لها

و لما سمعوا فرحوا و وعدوه ان یعطوه فضة . ة ليسلمه اليهماالثني عشر مضى الى رؤساء الكهن

 ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو. و آان یطلب آيف یسلمه في فرصة موافقة

 

    من ليلة الخميس من البصخة المقدسة من ليلة الخميس من البصخة المقدسة من ليلة الخميس من البصخة المقدسةثالثةثالثةثالثةالالالالساعة الساعة الساعة طرح طرح طرح 

المرأة التي دهنت رجلي الرب بالطيب الفائق ومسحتهما بشعر رأسها من أجل ثبات أمانتها 

ير، هذه اقتنت لها نصيبًا صالحًا وصيتًا عاليًا في جميع العالم، وبشر الرسل بما فعلته في وحبها الكث

جميع زوایا األرض، فدام اسمها في جميع األجيال یتلوه سائر المؤمنين، یا لهذه المواهب الروحية 

بنا، وهذه الكرامات العالية التي فازت بها، فنمتلئ غيرة على فضيلتها ونحب الرب من آل قلو

وليس مثل یهوذا الذي حنق عليها من أجل أنها صنعت الخير فكلفته أفكاره الشریرة حتى باع 

سيده، والفضة التي أخذها ثمن الذآي ستهبط معه إلى الجحيم ليفنى اسمه في جيل واحد وال یكون 

 .له خلف على األرض

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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ونهم                . " عدم إيمان رؤساء اليهود بالسيد المسيح آمخلص            ئال يبصروا بعي وبهم ل ظ قل ونهم وأغل د أعمي عي ق

 ."ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم 
 

 

 

 

   ١١١١١١   ---   ١١١ :  :  : ٣٣٣      النبىالنبىالنبى   عاموسعاموسعاموسمن من من 
اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني اسرائيل على آل القبيلة التي اصعدتها 

هل . اياآم فقط عرفت من جميع قبائل االرض لذلك اعاقبكم على جميع ذنوبكم. قائالمن ارض مصر 

هل يزمجر االسد في الوعر و ليس له فريسة هل يعطي شبل االسد . يسير اثنان معا ان لم يتواعدا

هل يسقط عصفور في فخ االرض و ليس له شرك هل يرفع فخ عن . زئيره من خدره ان لم يخطف

ام يضرب بالبوق في مدينة و الشعب ال يرتعد هل تحدث بلية في . مسك شيئااالرض و هو لم ي

االسد قد . ان السيد الرب ال يصنع امرا اال و هو يعلن سره لعبيده االنبياء. مدينة و الرب لم يصنعها

ور في اشدود و على ـنادوا على القص. زمجر فمن ال يخاف السيد الرب قد تكلم فمن ال يتنبا

رة و انظروا شغبا عظيما في وسطها و ـر و قولوا اجتمعوا على جبال السامـارض مصور في ـالقص

فانهم ال يعرفون ان يصنعوا االستقامة يقول الرب اولئك الذين يخزنون الظلم و . مظالم في داخلها

لذلك هكذا قال السيد الرب ضيق حتى في آل ناحية من االرض فينزل عنك . االغتصاب في قصورهم

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .هب قصوركعزك و تن

 

   ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ١٤٠١٤٠١٤٠      مورمورمورالمزالمزالمز
نجني يا رب من إنسان شرير، ومن رجل ظالم إنقذني، الذين تفكروا بالظلم في قلبهم النهار 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .آله آانوا يستعدون للقتال
 

   ٤٣٤٣٤٣   ---   ٣٦٣٦٣٦ :  :  : ١٢١٢١٢      يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
لنور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى و اختفى ما دام لكم ا

ليتم قول اشعياء النبي الذي . و مع انه آان قد صنع امامهم ايات هذا عددها لم يؤمنوا به. عنهم

الخميسالخميسالخميس    من ليلة من ليلة من ليلةالسادسةالسادسةالسادسةالساعة الساعة الساعة 



 دالل أسبوع اآلالم     الخميس  ليلة منةسادسال  الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا الن اشعياء قال . قاله يا رب من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع الرب

عمى عيونهم و اغلظ قلوبهم لئال يبصروا بعيونهم و يشعروا بقلوبهم و يرجعوا قد ا. ايضا

و لكن مع ذلك امن به آثيرون من الرؤساء . قال اشعياء هذا حين راى مجده و تكلم عنه. فاشفيهم

النهم احبوا مجد الناس . ايضا غير انهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئال يصيروا خارج المجمع

 ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو. اآثر من مجد اهللا
 

    من ليلة الخميس من البصخة المقدسة من ليلة الخميس من البصخة المقدسة من ليلة الخميس من البصخة المقدسةسادسةسادسةسادسةالالالالساعة الساعة الساعة طرح طرح طرح 

إشعياء النبي يصرخ بالروح نحو الشعب الجاهل بنى إسرائيل يبكتهم بغير محاباة من أجل 

تعدوا أقواله المملؤة نعمة دنس أعمالهم وإثمهم لما ظهر عمانوئيل وصنع أعماًال تبهر العقول، ف

ومالوا إلى الخرافات واألعمال الباطلة وجحدوا مجد الهوته أعنى األبناء المرذولين والزرع غير 

بكت رأيهم أيها النبي العظيم ألنهم تشبهوا بآبائهم وأآملوا مكاييلهم فقال يا رب من صدق . المثمر

وحيد الذي ترائي بالجسد لبنى إسرائيل، صوت الرب هو ابنه ال. خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب

عدله ورحمته أظهرها فيهم ومع هذا لم يطيعوا ولم يؤمنوا به، آيف يؤمنوا وأشعياء سبق فنطق 

اسمع يا إسرائيل . إنه أطمس عيونهم وبلد قلوبهم وثقل آذانهم وأفهامهم معًا: من أجلهم هكذا قائًال

خلص العالم الذي جعل االثنين واحدًا بتجسده جاء ليس آخر يقوم يخلص شعبك من قبله إال يسوع م

النور إلى خاصته وخاصته أحبوا الظلمة والشعوب الغريبة قبلت وصاياه وصارت له شعبًا مجتمعًا 

 .وعرفوا رحمته وغزير نعمته التي أفاضها عليهم آصالحه. في آل مكان

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::لي لي لي مرد قبمرد قبمرد قب   
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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ي              . " السيد المسيح يرد على اتهامات اليهود له          ك تجدف ألن فالذي قدسه اآلب وأرسله إلى العالم أتقولون له أن

 ".قلت إني ابن اهللا 
 

 

 

 

   ٣٣٣٣٣٣   ---   ٢٧٢٧٢٧ :  :  : ٢٠٢٠٢٠      النبىالنبىالنبى   حزقيالحزقيالحزقيالمن من من 
الجل ذلك آلم بيت اسرائيل يا ابن ادم و قل لهم هكذا قال السيد الرب في هذا ايضا جدف 

لما اتيت بهم الى االرض التي رفعت لهم يدي العطيهم اياها فراوا آل . ي خيانةعلي اباؤآم اذ خانون

تل عال و آل شجرة غبياء فذبحوا هناك ذبائحهم و قربوا هناك قرابينهم المغيظة و قدموا هناك 

فقلت لهم ما هذه المرتفعة التي تاتون اليها فدعي اسمها . روائح سرورهم و سكبوا هناك سكائبهم

لذلك قل لبيت اسرائيل هكذا قال السيد الرب هل تنجستم بطريق ابائكم و . ى هذا اليوممرتفعة ال

و بتقديم عطاياآم و اجازة ابنائكم في النار تتنجسون بكل اصنامكم الى اليـوم . زنيتم وراء ارجاسهم

كم لن و الذي يخطر ببال. فهل اسـال منكم يا بيت اسرائيل حي انا يقول السيد الرب ال اسال منكـم

حي انا يقـول السيـد الرب . يكون اذ تقولون نكون آاالمم آقبائل االراضي فنعبد الخشب و الحجر

دوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى ـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .اني بيد قوية و بذراع ممدودة و بسخط مسكوب املك عليكـم

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــاألباألباألب

 

   ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ٧٧٧      مورمورمورالمزالمزالمز
خلصني ومن أيدي جميع الطاردين لي نجني لئال يخطفوا أيها الرب إلهي عليك توآلت ف

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .نفسي مثل األسد
 

   ٣٨٣٨٣٨   ---   ٢٩٢٩٢٩ :  :  : ١٠١٠١٠      يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
انا و االب . ابي الذي اعطـاني اياهـا هو اعظم من الكل و ال يقدر احد ان يخطف من يـد ابـي

ة حسنة اريتكم من عند ابي اجابهم يسوع اعماال آثير. فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه. واحد

اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك الجل عمل حسن بل الجل تجديف . بسبب اي عمل منها ترجمونني

 الخميسالخميسالخميس    من ليلة من ليلة من ليلةةةةتاسعتاسعتاسعالالالالساعة الساعة الساعة 
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ان . اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهة. فانك و انت انسان تجعل نفسك الها

فالذي قدسه االب و .  ان ينقض المكتوبقال الهة الولئك الذين صارت اليهم آلمة اهللا و ال يمكن

ان آنت لست اعمل اعمال ابي فال . ارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف الني قلـت اني ابن اهللا

و لكن ان آنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا باالعمال لكي تعرفوا و تؤمنوا ان االب . تؤمنوا بي

 ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو. في و انا فيه
 

    من ليلة الخميس من البصخة المقدسة من ليلة الخميس من البصخة المقدسة من ليلة الخميس من البصخة المقدسةةةةتاسعتاسعتاسعالالالالساعة الساعة الساعة طرح طرح طرح 

أيها الناس الجهلة المعاندين الشعب النجس المخالف اسمعوا الرحوم بفمه اإللهي يمدح 

المؤمنين به قائًال الذي أعطاني اآلب أعظم من آل من على األرض، وليس أحد يقدر أن يخطفهم 

وح القدس بغير افتراق، وللوقت تناول اليهود وال يسلبهم من يد أبى، وأنا واآلب واحد مع الر

أظهرت لكم أعماًال حسنة مكرمة : حجارة بحسد عظيم ليرجموه فأجابهم المخلص بوداعة ليعلمهم

جدًا من عند أبي، من أجل أي شئ ترجمونني وأنا أريد خالصكم؟ اعلموا وتيقنوا أيها اليهود 

 .الجهال إنني في أبى وأبى في

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   خلصنا جاء وتألم لكي بآالمهالمسيح م

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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ه               . " دينونة من رفض المخلص       ذي يدين ه هو ال من يجحدني ولم يقبل آالمي فله من يدينه الكالم الذي تكلمت ب

 ".في اليوم األخير 
 

 

 

 

   ١٠١٠١٠   ---   ٤٤٤ :  :  : ٨٨٨      النبىالنبىالنبى   ارمياارمياارميامن من من 
فلماذا ارتد . و تقول لهم هكذا قال الرب هل يسقطون و ال يقومون او يرتد احد و ال يرجع

صغيت و سمعت بغير . دا دائما تمسكوا بالمكر ابو ان يرجعواهذا الشعب في اورشليم ارتدا

المستقيم يتكلمون ليس احد يتوب عن شره قائال ماذا عملت آل واحد رجع الى مسراه آفرس ثائر 

بل اللقلق في السماوات يعرف ميعاده و اليمامة و السنونة المزقزقة حفظتا وقت . في الحرب

آيف تقولون نحن حكماء و شريعة الرب معنا حقا انه . ربمجيئهما اما شعبي فلم يعرف قضاء ال

خزي الحكماء ارتاعوا و اخذوا ها قد رفضوا آلمة الرب فاية . الى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب

لذلك اعطي نساءهم الخرين و حقولهم لمالكين النهم من الصغير الى الكبير آل واحد . حكمة لهم

   .... . . د د د ـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق   .هن آل واحد يعمل بالكذبمولع بالربح من النبي الى الكا

 . . . . . . . . . 
 

   ٦٦٦ ،  ،  ، ٧٧٧ :  :  : ٦٢٦٢٦٢      مورمورمورالمزالمزالمز
ألنه إلهي ومخلصي فال أتزعزع . رجائي هو باهللا . إله معونتي. خالصي ومجدي هما بإلهي

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .أبدًا
 

   ٥٠٥٠٥٠   ---   ٤٤٤٤٤٤ :  :  : ١٢١٢١٢      يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و الذي يراني يرى . س يؤمن بي بل بالذي ارسلنيفنادى يسوع و قال الذي يؤمن بي لي

و ان سمع احد . انا قد جئت نورا الى العالم حتى آل من يؤمن بي ال يمكث في الظلمة. الذي ارسلني

من رذلني و لم يقبل آالمي . آالمي و لم يؤمن فانا ال ادينه الني لم ات الدين العالم بل الخلص العالم

الني لم اتكلم من نفسي لكن االب . كلمت به هو يدينه في اليوم االخيرفله من يدينه الكالم الذي ت

الخميسالخميسالخميس    من ليلة من ليلة من ليلةحادية عشرحادية عشرحادية عشرالالالالساعة الساعة الساعة 
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و انا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية فما . الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول و بماذا اتكلم

 ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو. اتكلم انا به فكما قال لي االب هكذا اتكلم

   من ليلة الخميس من البصخة المقدسةمن ليلة الخميس من البصخة المقدسةمن ليلة الخميس من البصخة المقدسةعشر عشر عشر    ةةةحاديحاديحاديالالالالساعة الساعة الساعة طرح طرح طرح 

قال المخلص ابن اهللا الحي أنا هو نور العالم بأسره ومن يؤمن بي ويقبل آالمي ال يمكن أن 

يلبث في الظالم ومن يجحدنى ولم يرد أن يسمع قولي ولم يطعه فأنا ال أدينه لكن القول الذي قلته 

لي بل اآلب الذي أرسلني وهو أعطاني أنا هو الذي يدينه، فإن القول الذي نطقت به ليس هو 

الوصية بماذا أقول وبماذا أنطق، نحن نؤمن أنك أنت بالحقيقة آلمة اهللا اآلب الصالح وأن لك القدرة 

 .على آل شئ وليس شئ يعسر عليك

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .مة آعظيم رحمتهفلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رح
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  من نيسان حسب التقویم العبري١٤الخميس من البصخة المقدسة    

   ): ): ): تأسيس سر اإلفخارستيا تأسيس سر اإلفخارستيا تأسيس سر اإلفخارستيا ( ( ( أحداث یوم الخميس أحداث یوم الخميس أحداث یوم الخميس    

 .اإلعداد للفصح   •••

 .الفصح األخير   •••

 .تحذیرات ليهوذا   •••

 .غسل األرجل   •••

 .تأسيس سر اإلفخارستيا   •••

 .تحذیرات الرب لبطرس والتالميذ   •••

 .التسبيح بالمزامير   •••

 .حدیث الرب الوداعي للتالميذ   •••

 .الرب یحدث التالميذ مرة أخري   •••

 .اآلم الرب في البستان   •••

 .القبض علي السيد المسيح وتشتت التالميذ   •••

يكم                        اة ف م حي يس لك ه فل ل جسدي      . الحق الحق أقول لكم إن لم تأآلوا جسد ابن اإلنسان وتشربوا دم من یأآ

ل   . ي مشرب حقألن جسدي مأآل حق ودم. ویشرب دمي فله حياة أبدیة وأنا أقيمه في اليوم األخير  من یأآ

ه       .. جسدي ویشرب دمي یثبت في وأنا فيه هذا هو الخبز الذي نزل من السماء   ز فان ذا الخب ل من ه من یأآ

 ) ٥٨ – ٥٣ : ٦یو ". ( یحيا الي األبد 

ى المسيح حمل اهللا     . في هذا اليوم أآل الرب یسوع الفصح القدیم مع التالميذ           وخروف الفصح آان یشير إل

ل صار خالص                        . لذي ذبح ألجلنا  فصحنا الجدید ا   دیما، ب ا حدث ق ار فحسب آم اة األبك م تخلص حي ه ل وبدم

ه الم آل ل  .. للع اء أآ ه أثن اهم سر االتضاع ألن دما أعط ذه عن ذآار غسل المسيح ألرجل تالمي ه أیضا ت وفي

م ون األعظ نهم عمن یك دثت مشاجرة بي ارة . الفصح ح لمهم سر الطه م " وس اهرون آلك تم ط ي ". ان وف

 .ساء رسم یسوع لتالميذه األطهار سر الشكر، سر الجسد والدم األقدسينالم

وة(نظر موسي     روح النب د  ) ب المر ووضعه عن أتي ب ن اهللا؛ ف وا من أجل موت اب م انزعج ي الرسل أنه ف

ه ذاق الموت          .. الخروف لما ذبحه   العجب أن ربنا أآل المرارة بخروف الفصح مع تالميذه، بمحبة ليظهر أن

 ."القدیس یعقوب السروجي. " اآلالم ربنا المر آعربون الموت، ووضع وجهه ليسير في طریقأآل. مثلنا
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   :::الفصح والتناول الفصح والتناول الفصح والتناول    

ة                          ••• ذي هو ذبيحة لحمي أآلون الفصح ال انوا ی ا آ . تأملوا آيف حال أولئك في الناموس العتيق إذا م

ذبح    أن آل نفس  .. یقول اهللا لموسي النبي   .. لقد آانوا یطهرون ذواتهم جسما ونفسا      ي الم دم ال تتق

عبها  ن ش نفس م ك ال ك تل اهرة تهل ر ط تعد .. وهي غي ر المس ع غي ا یمن اهن إنم اول ( والك ) للتن

 " القدیس یوحنا ذهبي الفم."إشفاقا علي المؤمنين خشية أن یحل بهم العقاب

وك       .. إذا آنت ال تستطيع أن تلمس ثياب الملك األرضي بيد غير نقية              ••• ك المل فكيف تتجاسر علي مل

ة          وا ك من أسراره المحيي ر طاهر           .. له اآللهة بتناول ام؛ وضميرك غي وث باآلث ك مل اب  . "وقلب آت

 "العظات الذهبية

وت      ••• ار الاله رق بن ئال یحت ا ل دنو منه ال ی اهر ف ر ط ان غي ن آ دم وم اهرا فليتق ان ط ن آ . م

 "االعتراف"

 :::األعياد السيدیة أي التي تخص السيد المسيح له المجد هياألعياد السيدیة أي التي تخص السيد المسيح له المجد هياألعياد السيدیة أي التي تخص السيد المسيح له المجد هي   

 :لكبرى وهي التي تخصن قضية الكفارة والخالص وتأسيس الكنيسة األعياد السيدیة ا   •••

 ". برمهات٢٩" عيد البشارة المجيد -١

 ". آيهك٢٩" عيد الميالد المجيد -٢

 ". طوبة١١" عيد الغطاس المجيد -٣

 . عيد أحد الشعانين المجيد-٤

 . عيد القيامة المجيد-٥

 . عيد الصعود المجيد-٦

 . عيد العنصرة المجيد-٧

 :عياد السيدیة الصغرى وهي التي تخص شخصه له المجداأل   •••

 ". طوبة٦" عيد الختان المجيد -١

 ". طوبة١٣" عيد عرس قانا الجليل -٢

 ". أمشير٨" عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل -٣

 . خميس العهد-٤

 ".األحد الجدید" أحد توما -٥

 ". بشنس٢٤" عيد دخول السيد المسيح أرض مصر -٦

 ". مسرى١٣"لتجلي المجيد  عيد ا-٧
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   :::طقس باآر خميس العهدطقس باآر خميس العهدطقس باآر خميس العهد   

 .تقرأ النبوات والعظة ثم یفتح باب الخورس ویكون الهيكل مكسوًا بكسوة سوداء   •••

 .تقال تسبحة ثوك تاتى جوم آما في البصخة   •••

 . وارحمني یا اهللا "تين أو أوشت" ارباع الناقوسیرفع الكاهن البخور ویرتل الشمامسة    •••

 .المرضى والقرابينیقول الكاهن أوشية    •••

 .یقول الشعب الذآصولوجيات   •••

 

 

 

 

   ١٦١٦١٦   ---   ٨٨٨ :  :  : ١٧١٧١٧      خروجخروجخروجسفر السفر السفر المن من من 
اال و اخرج ـال موسى ليشوع انتخب لنا رجـفق. ارب اسرائيل في رفيدیمـق و حـو اتى عمالي

ففعل یشوع آما قال له موسى . حارب عماليق و غدا اقف انا على راس التلة و عصا اهللا في یدي

و آان اذا رفع موسى یده . و اما موسى و هرون و حور فصعدوا على راس التلةليحارب عماليق 

فلما صارت یدا موسى ثقيلتين اخذا حجرا و . ان اسرائيل یغلب و اذا خفض یده ان عماليق یغلب

ا و االخر من هناك فكانت یداه ـد من هنـس عليه و دعم هرون و حور یدیه الواحـوضعاه تحته فجل

فقال الرب لموسى اآتب هذا . فهزم یشوع عماليق و قومه بحد السيف. ب الشمسثابتتين الى غرو

فبنى . تذآارا في الكتاب و ضعه في مسامع یشوع فاني سوف امحو ذآر عماليق من تحت السماء

و قال ان اليد على آرسي الرب للرب حرب مع عماليق من . موسى مذبحا و دعا اسمه یهوه نسي

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــلوث القلوث القلوث القمجدًا للثامجدًا للثامجدًا للثا .دور الى دور

 

 

   ٣٣٣ :  :  : ١٦١٦١٦   ---   ٢٣٢٣٢٣ :  :  : ١٥١٥١٥و أیضًا من سفر الخروج  و أیضًا من سفر الخروج  و أیضًا من سفر الخروج  
. فجاءوا الى مارة و لم یقدروا ان یشربوا ماء من مارة النه مر لذلك دعي اسمها مارة

 فصرخ الى الرب فاراه الرب شجرة فطرحها في الماء. فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب

فقال ان آنت تسمع لصوت الرب . فصار الماء عذبا هناك وضع له فریضة و حكما و هناك امتحنه

  خميس العهدخميس العهدخميس العهد   یومیومیوم   باآرباآرباآر
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الهك و تصنع الحق في عينيه و تصغي الى وصایاه و تحفظ جميع فرائضه فمرضا ما مما وضعته 

ثم جاءوا الى ایليم و هناك اثنتا عشرة عين . على المصریين ال اضع عليك فاني انا الرب شافيك

ثم ارتحلوا من ایليم و اتى آل جماعة بني اسرائيل الى .  و سبعون نخلة فنزلوا هناك عند الماءماء

بریة سين التي بين ایليم و سيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من ارض 

 و قال لهما بنو اسرائيل. ةـفتذمر آل جماعة بني اسرائيل على موسى و هرون في البری. مصر

ن عند قدور اللحم ناآل خبزا للشبع فانكما ـر اذ آنا جالسيــرب في ارض مصــليتنا متنا بيد ال

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و  .اخرجتمانا الى هذا القفر لكي تميتا آل هذا الجمهور بالجوع

 ...إلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمين

 

 

   ٩٩٩   ---   ١١١ :  :  : ٥٨٥٨٥٨    النبى النبى النبىاشعياءاشعياءاشعياءمن من من 
رفع صوتك آبوق و اخبر شعبي بتعدیهم و بيت یعقوب ناد بصوت عال ال تمسك ا

و ایاي یطلبون یوما فيوما و یسرون بمعرفة طرقي آامة عملت برا و لم تترك قضاء . بخطایاهم

یقولون لماذا صمنا و لم تنظر ذللنا انفسنا . الهها یسالونني عن احكام البر یسرون بالتقرب الى اهللا

ها انكم للخصومة و . توجدون مسرة و بكل اشغالكم تسخرونو لم تالحظ ها انكم في یوم صومكم 

امثل . النزاع تصومون و لتضربوا بلكمة الشر لستم تصومون آما اليوم لتسميع صوتكم في العالء

ه و یفرش تحته مسحا و ـان فيه نفسه یحني آاالسلة راسـا یذلل االنسـهذا یكون صوم اختاره یوم

اليس هذا صوما اختاره حل قيود الشر فك عقد . قبوال للربرمادا هل تسمي هذا صوما و یوما م

اليس ان تكسر للجائع خبزك و ان تدخل . النير و اطالق المسحوقين احرارا و قطع آل نير

حينئذ ینفجر . المساآين التائهين الى بيتك اذا رایت عریانا ان تكسوه و ان ال تتغاضى عن لحمك

حينئذ . ك و مجد الرب یجمع ساقتكـیسير برك اماممثل الصبح نورك و تنبت صحتك سریعا و 

 .تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول هانذا ان نزعت من وسطك النير و االیماء باالصبع و آالم االثم

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

 

 

 



   دالل أسبوع اآلالم   خميس العهد يوم باآر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

   ٣٢٣٢٣٢   –––   ٢٠٢٠٢٠ :  :  : ١٨١٨١٨من حزقيال النبى من حزقيال النبى من حزقيال النبى 
 یحمل من اثم االب و االب ال یحمل من اثم االبن بر النفس التي تخطئ هي تموت االبن ال

ا و حفظ ـفاذا رجع الشریر عن جميع خطایاه التي فعله. البار عليه یكون و شر الشریر عليه یكون

آل معاصيه التي فعلها ال تذآر عليه في بره . آل فرائضي و فعل حقا و عدال فحياة یحيا ال یموت

و اذا . ت الشریر یقول السيد الرب اال برجوعه عن طرقه فيحياهل مسرة اسر بمو. الذي عمل یحيا

رجع البار عن بره و عمل اثما و فعل مثل آل الرجاسات التي یفعلها الشریر افيحيا آل بره الذي 

و انتم تقولون ليست طریق . عمله ال یذآر في خيانته التي خانها و في خطيته التي اخطا بها یموت

. ن یا بيت اسرائيل اطریقي هي غير مستویة اليست طرقكم غير مستویةالرب مستویة فاسمعوا اال

و اذا رجع الشریر عن شره . اذا رجع البار عن بره و عمل اثما و مات فيه فباثمه الذي عمله یموت

راى فرجع عن آل معاصيه التي عملها فحياة یحيا ال . الذي فعل و عمل حقا و عدال فهو یحيي نفسه

و بيت اسرائيل یقول ليست طریق الرب مستویة اطرقي غير مستقيمة یا بيت اسرائيل . یموت

من اجل ذلك اقضي عليكم یا بيت اسرائيل آل واحد آطرقه یقول السيد . اليست طرقكم غير مستقيمة

اطرحوا عنكم آل معاصيكم التي . الرب توبوا و ارجعوا عن آل معاصيكم و ال یكون لكم االثم مهلكة

الني ال اسر . بها و اعملوا النفسكم قلبا جدیدا و روحا جدیدة فلماذا تموتون یا بيت اسرائيلعصيتم 

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد . بموت من یموت یقول السيد الرب فارجعوا و احيوا

 ...األبد آميناألبد آميناألبد آمين

   

   عظة ألبينا القدیس یوحنا ذهبيعظة ألبينا القدیس یوحنا ذهبيعظة ألبينا القدیس یوحنا ذهبي
يبة فلنتقدم آلنا إليها بطهارة وال یكن أحدنا شریرًا مثل هذا هو یوم التقدم إلى المائدة الره

وليفحص آل واحد منا ذاته قبل . یهوذا ألنه مكتوب لما تناول الخبز دخله الشيطان فسلم رب المجد

أن یتقدم إلى جسد ودم المسيح لكي ال یكون له دینونة ألنه ليس إنسان الذي یناول الخبز والدم 

عنا وهو القائم على هذه المائدة بسر هذا الذي له القوة والنعمة یقول ولكن هو المسيح الذي صلب 

إنمو وأآثروا وامألوا : وآما أن الكلمة التي نطق بها مرة واحدة منذ البدء قائًال . هذا هو جسدي

األرض هي دائمة في آل حين تفعل في طبيعتنا زیادة التناسل آذلك الكلمة التي قالها المسيح على 

 . ة باقية في الكنائس إلى هذا اليوم وإلى مجيئه مكملة آل عمل الذبيحةتلك المائد
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فلنختم موعظة أبينا القدیس أنبا یوحنا فم الذهب الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب فلنختم موعظة أبينا القدیس أنبا یوحنا فم الذهب الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب فلنختم موعظة أبينا القدیس أنبا یوحنا فم الذهب الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب 

      ...واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينواالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينواالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين

 

 .یفتح باب الخورس والهيكل ویكون مكسوًا بكسوة سوداء    

 إثنى عشر دفعة آالبصخة " ي تي جومثوك ت"تقال    

 وأبانا الذي وصالة الشكر " اليسون إیماس" بصالة رفع بخور باآر ویقول ثم یبدا الكاهنثم یبدا الكاهنثم یبدا الكاهن   

إرحمنى یا "إلي أخرها والمزمور الخمسين " تين أوؤشت" أرباع الناقوس یرتل الشعبیرتل الشعبیرتل الشعبوبعدها    

 ".اهللا

 . أوشية المرضى والقرابينیصلي الكاهنیصلي الكاهنیصلي الكاهن   

و فى هذه . .  المالئكة وما یجب فراءته من ذآصولوجيات العذراء والقدیسين  تسبحة یقول الشعبیقول الشعبیقول الشعب   

 . من غير تقبيل استنكارا لقبلة یهوذا البيعة بالبخورالبيعة بالبخورالبيعة بالبخور یطوف الكاهنیطوف الكاهنیطوف الكاهناألثناء 

ثم یكمل من أول ثم یكمل من أول ثم یكمل من أول " " " تجسد وتأنستجسد وتأنستجسد وتأنس"""لغایة لغایة لغایة " " " بالحقيقة نؤمن بالحقيقة نؤمن بالحقيقة نؤمن " " " تقال األمانة تقال األمانة تقال األمانة عند انتهاء الذآصولوجيات    

  ...ي األخري األخري األخر إل إل إل"""نعم نؤمن بالروح القدسنعم نؤمن بالروح القدسنعم نؤمن بالروح القدس"""

 . آيري ليسون بالناقوسویجاوبه الشعبویجاوبه الشعبویجاوبه الشعب الصليب ویقول أفنوتي ناي نان یرفع الكاهنیرفع الكاهنیرفع الكاهن   

  .  ثم یقرأ البولس عربيا".هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة" ثم یقال لحن فاي إیطاف إینف   

 .مقدمة االبرآسيس باللحن الكبير ثم االبرآسيسثم تقال    

 

   ٢٠٢٠٢٠   ---   ١٥١٥١٥ :  :  : ١١١   اإلبرآسيس من أعمال آباءنا الرسل اإلبرآسيس من أعمال آباءنا الرسل اإلبرآسيس من أعمال آباءنا الرسل 

ة و عشرین                            ا نحو مئ ان عدة اسماء مع ذ و آ و في تلك االیام قام بطرس في وسط التالمي

م داود               . فقال ه بف روح القدس فقال ذي سبق ال ذا المكتوب ال تم ه ایها الرجال االخوة آان ینبغي ان ی

ذه      اذ آان معدودا بيننا و صار له ن       . عن یهوذا الذي صار دليال للذین قبضوا على یسوع         صيب في ه

ة ن الوسط فانسكبت   . الخدم ه انشق م ى وجه م و اذ سقط عل رة الظل ن اج ال م ى حق ذا اقتن ان ه ف

ل            . احشاؤه آلها  تهم حق ل في لغ ك الحق ى دعي ذل و صار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم حت

ل دم ا اي حق اآن و لي   . دم ا س ن فيه ا و ال یك ر لتصر داره خراب فر المزامي ي س وب ف ه مكت ذ الن اخ

   ...لم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمينلم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمينلم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمين .وظيفته اخر
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 . . . "جى تى ایرافى " یختتم االبرآسيس بلحن    

 تقال هذه القطعة باليونانى تبكيتا ليهوذا االسخریوطى وهم یطوفون بالكنيسة یسارًا ثم تفسر عربيًا   
   

 یا مخالف الناموس    ))) مرات  مرات  مرات ٣٣٣(((یا یهوذا   

ود     ، ب يح ، لليه يدك المس ت س ة بع الفض

د      . مخالفي الناموس    اموس فق فأما مخالفو الن

ي  ليب ف ي الص مروه عل يح وس ذوا المس أخ

 موضع اإلقرانيون

وذاس رات٣٣٣ ( ( (ی رات م رات م ارانوموس))) م .  أو ب

وذیس   . أرجریو ایبراثيساس اخرستون   تيس ی

ون إخرستون ى ت و مين ى الف ارانومى إى ب . ب

و     ن ت ان إی روس ایلوس تافرو ایب و اس اآراني

   .توبو
 

 .یا یهوذا.. …یوداس  :::المردالمردالمرد   •••

في جنبك وضعوا حربة ، ومثل لص . بارباس اللص المدان أطلقوه ، والسيد الدیان صلبوه    

 .سمروك على خشبة و وضعوك فى قبر یا من اقام لعازر من القبر

 .یا یهوذا.. …یوداس    :::المردالمردالمرد   •••

بعد ان مات . لصنا أقام ثالثة أیامالنه آما مكث یونان ثالثة ایام فى بطن الحوت هكذا مخ   

 .ختموا القبر

 .یا یهوذا.. …یوداس    :::المردالمردالمرد   •••

یا . بالحقيقة قام و الجند لم یعلموا انه حقًا نهض مخلص العالم الذى تألم و قال ألجل جنسنا   

 .رب المجد لك، آمين
 

 

 :تقال الثالث تقدیسات بلحن الصلبوت   

 .من العذراءالذى ولد : أو اك بارثينو جين تيس : األولى   •••

 .الذى صلب عنا: أو استافروتيس دیماس : الثانية و الثالثة   •••

 .المجد لآلب. . ذوآسابترى . . ثم تكمل آالعادة    •••

 .ثم یقال المزمور باللحن الطویل. یصلى الكاهن أوشية االنجيل   
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   ١٢١٢١٢ ،  ،  ، ٢١٢١٢١ :  :  : ٥٥٥٥٥٥      مورمورمورالمزالمزالمز
، ولو أن مبغضي عظم آالمه ألين من الدهن وهو نصال، فلو آان العدو قد عيرني الحتملته

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .علّي الكالم الختفيت منه
 

   ١٣١٣١٣   ---   ٧٧٧ :  :  : ٢٢٢٢٢٢      لوقالوقالوقااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
فارسل بطرس و یوحنا قائال اذهبا . و جاء یوم الفطير الذي آان ینبغي ان یذبح فيه الفصح

نسان فقال لهما اذا دخلتما المدینة یستقبلكما ا. فقاال له این ترید ان نعد. و اعدا لنا الفصح لناآل

و قوال لرب البيت یقول لك المعلم این المنزل حيث اآل . حامل جرة ماء اتبعاه الى البيت حيث یدخل

فانطلقا و وجدا آما قال لهما . فذاك یریكما علية آبيرة مفروشة هناك اعدا. الفصح مع تالميذي

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.فاعدا الفصح
 

    البصخة المقدسة البصخة المقدسة البصخة المقدسةیوم الخميس منیوم الخميس منیوم الخميس منطرح باآر طرح باآر طرح باآر 

قال التالميذ للمعلم أنت هو . م الفصح قد اقترب یا سيدنا عرفنا المكان الذي نعده لكیو

قوما وامضيا إلى هذه : فأرسل اثنين من تالميذه الصفا ویوحنا وقال لهما. فصحنا یا یسوع المسيح

 وقوال .إذا مشى سيرا أنتما خلفه إلى الموضع الذي یدخل إليه. المدینة فتجدان رجًال حامًال جرة ماء

لصاحب البيت یقول المعلم أین المكان الذي أآمل فيه الفصح فذاك یریكما علية فوقانية خالية 

تعالوا أیها األمم افرحوا وتهللوا . وهكذا صنعا آقول الرب. أعدا الفصح في ذلك الموضع. مفروشة

. یة فرعونالفصح األول الذي بالخروف خلص الشعب من عبود. ألن اإلله الكلمة صار لكم فصحًا

بأنواع آثيرة وأشياء شتى أعد الخالص . والفصح الجدید هو ابن اهللا الذي خلص العالم من الفساد

جذب آل أحد إلى . لكن هذا الخالص لكل العالم من مشارق الشمس إلى مغاربها. والنجاة األبدیة

ضع من علو رحمته والرأفة التي آان یصنعها، وأظهر لهم نعمته التي أفاضها على آل مو

 .أخذ الذي لنا وجعله مع الذي له وتفضل علينا بصالحه. المسكونة

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه
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 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي  
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 

 

 .تكمل صالة رفع بخور باآر آالمعتاد، و تختتم بالبرآة   

 . السادسة و التاسعة آعادة البصخةتصلى الساعات الثالثة و   
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   ٥٥٥ :  :  : ٣٣٣٣٣٣   ---   ٣٠٣٠٣٠ :  :  : ٣٢٣٢٣٢      خروجخروجخروجسفر السفر السفر المن من من 
و آان في الغد ان موسى قال للشعب انتم قد اخطاتم خطية عظيمة فاصعد االن الى الرب 

فرجع موسى الى الرب و قال اه قد اخطا هذا الشعب خطية عظيمة و صنعوا . لعلي اآفر خطيتكم

فقال الرب . آتابك الذي آتبتو االن ان غفرت خطيتهم و اال فامحني من . النفسهم الهة من ذهب

و االن اذهب اهد الشعب الى حيث آلمتك هوذا مالآي یسير . لموسى من اخطا الي امحوه من آتابي

فضرب الرب الشعب النهم صنعوا العجل الذي . امامك و لكن في یوم افتقادي افتقد فيهم خطيتهم

لذي اصعدته من ارض مصر و قال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا انت و الشعب ا. صنعه هرون

و انا ارسل امامك مالآا و . الى االرض التي حلفت البراهيم و اسحق و یعقوب قائال لنسلك اعطيها

الى ارض تفيض . ن و الحویين و اليبوسيينـن و الفرزیيـن و الحثييـن و االموریيـاطرد الكنعانيي

فلما سمع .  افنيك في الطریقلبنا و عسال فاني ال اصعد في وسطك النك شعب صلب الرقبة لئال

و آان الرب قد قال لموسى قل لبني . الشعب هذا الكالم السوء ناحوا و لم یضع احد زینته عليه

اسرائيل انتم شعب صلب الرقبة ان صعدت لحظة واحدة في وسطكم افنيتكم و لكن االن اخلع زینتك 

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــاألباألباألبدوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى ـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .عنك فاعلم ماذا اصنع بك

 

   ١٥١٥١٥   ---   ١١١ :  :  : ٢٤٢٤٢٤      یشوع بن سيراخیشوع بن سيراخیشوع بن سيراخمن من من 
. تفتح فاها في جماعة العلي و تفتخر امام جنوده. الحكمة تمدح نفسها و تفتخر بين شعبها

و تحمد في جميع المختارین و تبارك بين المبارآين و . و تعظم في شعبها و تمجد في مال القدیسين

و جعلت النور یشرق في السماوات على الدوام . ي بكرا قبل آل خليقةاني خرجت من فم العل. تقول

انا . و سكنت في االعالي و جعلت عرشي في عمود الغمام. و غشيت االرض آلها بمثل الضباب

و داست قدمي . وحدي جلت في دائرة السماء و سلكت في عمق الغمار و مشيت على امواج البحر

و وطئت بقدرتي قلوب الكبار و الصغار في هذه .  تسلطتو آل امة. آل االرض و على آل شعب

حينئذ اوصاني خالق الجميع و الذي حازني عين مقر . آلها التمست الراحة و باي ميراث احل

 خميس العهدخميس العهدخميس العهد   یومیومیوم   الساعة الثالثة منالساعة الثالثة منالساعة الثالثة من



   دالل أسبوع اآلالم   خميس العهد يوم الساعة الثالثة من  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قبل الدهر من االول حازني و الى الدهر ال . و قال اسكني في یعقوب و رثي في اسرائيل. مسكني

 و هكذا في صهيون ترسخت و جعل لي مقرا في .ازول و قد خدمت امامه في المسكن المقدس

  .المدینة المحبوبة و سلطنتي هي في اورشليم

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين
 

 

   ١٥١٥١٥   ---   ١١١١١١ :  :  : ٩٩٩    النبى النبى النبىزآریازآریازآریامن من من 
ارجعوا الى . و انت ایضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء

ي و ـالني اوترت یهوذا لنفس. اسرى الرجاء اليوم ایضا اصرح اني ارد عليك ضعفينالحصن یا 

و یرى . ارـمالت القوس افرایم و انهضت ابناءك یا صهيون على بنيك یا یاوان و جعلتك آسيف جب

رب . الرب فوقهم و سهمه یخرج آالبرق و السيد الرب ینفخ في البوق و یسير في زوابع الجنوب

الجنود یحامي عنهم فياآلون و یدوسون حجارة المقالع و یشربون و یضجون آما من الخمر و 

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .یمتلئون آالمنضح و آزوایا المذبح

 
 

   ٦٦٦ :  :  : ٣٠٣٠٣٠   ---   ٢٧٢٧٢٧ :  :  : ٢٩٢٩٢٩   أمثال سليمانأمثال سليمانأمثال سليمانمن من من 
يس   . رـة الشری ـ مكره الرجل الظالم مكرهة الصدیقين و المستقيم الطریق       اني ابلد من آل انسـان و ل

دوس         . لي فهم انسان   زل من             . و لم اتعلم الحكمة و لم اعرف معرفة الق ى السماوات و ن من صعد ال

ا اسم                              ا اسمه و م ع اطراف االرض م جمع الریح في حفنتيه من صر المياه في ثوب من ثبت جمي

 .ال تزد على آلماته لئال یوبخك فتكذب        . حتمين به آل آلمة من اهللا نقية ترس هو للم       . ابنه ان عرفت  

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين
 

 

 

   ٢٣٢٣٢٣ ،  ،  ، ٢١٢١٢١ :  :  : ٩٤٩٤٩٤      مورمورمورالمزالمزالمز
وسيكافئهم بإثمهم ) جملة(یتصيدون على نفس الصدیق ویلقون إلى الحكم دمًا ذآيًا 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .وشرهم ویبيدهم الرب إلهي



   دالل أسبوع اآلالم   خميس العهد يوم الساعة الثالثة من  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ١٩١٩١٩   ---   ١٧١٧١٧ :  :  : ٢٦٢٦٢٦      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
. و في اول ایام الفطير تقدم التالميذ الى یسوع قائلين له این ترید ان نعد لك لتاآل الفصح

فقال اذهبوا الى المدینة الى فالن و قولوا له المعلم یقول ان وقتي قریب عندك اصنع الفصح مع 

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.ففعل التالميذ آما امرهم یسوع و اعدوا الفصح. تالميذي
 

 

    البصخة المقدسة البصخة المقدسة البصخة المقدسةیوم الخميس منیوم الخميس منیوم الخميس من   الساعة الثالثة منالساعة الثالثة منالساعة الثالثة منطرح طرح طرح 

ومن بعد غد أجاب موسى وقال لكل جماعة بنى إسرائيل إنكم أخطأتم أمام الرب وصنعتم 

لكم عجًال فاآلن أمضى وأسأل فيكم لعله یرحمكم ویغفر خطایاآم فعاد النبي إلى الرب وسجد أمامه 

وإن آنت ال تشاء أن تغفر لهم فامح . وح اغفر خطایا شعبكقائًال أیها الرب الرؤوف الطویل الر

اسمي من سفر الحياة، فقال له الرب أن الذي أخطأ هو الذي یمحى من سفري، فسمع الشعب أن 

هذا القول صعب جدًا فناح بنحيب عظيم، فقال الرب إنك أنت شعب قاسى غليظ الرقبة أثيم فانظر 

 .وكوتيقن فإني منزل عليك ضربة عظيمة أمح

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي  
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 

 



   دالل أسبوع اآلالم   خميس العهد يوم ة منسادس الالساعة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ١٥١٥١٥   ---   ٢٢٢ :  :  : ٧٧٧      رميا النبىرميا النبىرميا النبىسفر اسفر اسفر امن من من 
قف في باب بيت الرب و ناد هناك بهذه الكلمة و قل اسمعوا آلمة الرب یا جميع یهوذا 

م و ـوا طرقكـود اله اسرائيل اصلحـهكذا قال رب الجن. الداخلين في هذه االبواب لتسجدوا للرب

قائلين هيكل الرب هيكل الرب هيكل ال تتكلوا على آالم الكذب . اعمالكم فاسكنكم في هذا الموضع

ان . ان و صاحبهـا طرقكم و اعمالكم ان اجریتم عدال بين االنسـم اصالحـالنكم ان اصلحت. رب هوـال

لم تظلموا الغریب و اليتيم و االرملة و لم تسفكوا دما زآيا في هذا الموضع و لم تسيروا وراء الهة 

. دـفي االرض التي اعطيت البائكم من االزل و الى االبفاني اسكنكم في هذا الموضع . اخرى الذائكم

ون و تزنون و تحلفون آذبا و ـون و تقتلـاتسرق. عـها انكم متكلون على آالم الكذب الذي ال ینف

ون و تقفون امامي في هذا البيت ـثم تات. تبخرون للبعل و تسيرون وراء الهة اخرى لم تعرفوها

هل صار هذا البيت .  انقذنا حتى تعملوا آل هذه الرجاساتالذي دعي باسمي عليه و تقولون قد

لكن اذهبوا الى . ربـالذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في اعينكم هانذا ایضا قد رایت یقول ال

ه اسمي اوال و انظروا ما صنعت به من اجل شر شعبي ـذي اسكنت فيـي الذي في شيلوه الـموضع

االعمال یقول الرب و قد آلمتكم مبكرا و مكلما فلم تسمعوا و و االن من اجل عملكم هذه . اسرائيل

اصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي انتم متكلون عليه و بالموضع الذي . دعوتكم فلم تجيبوا

و اطرحكم من امامي آما طرحت آل اخوتكم آل نسل . اعطيتكم و اباءآم ایاه آما صنعت بشيلو

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــ إلهنا إلى األب إلهنا إلى األب إلهنا إلى األبدوسدوسدوســـمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .افرایم

 

   ٤٤٤٤٤٤   ---   ٣٩٣٩٣٩ :  :  : ٢٠٢٠٢٠      حزقيال النبىحزقيال النبىحزقيال النبىمن من من 
اما انتم یا بيت اسرائيل فهكذا قال السيد الرب اذهبوا اعبدوا آل انسان اصنامه و بعد ان لم 

النه في جبل قدسي في جبل . تسمعوا لي فال تنجسوا اسمي القدوس بعد بعطایاآم و باصنامكم

قول السيد الرب هناك یعبدني آل بيت اسرائيل آلهم في االرض هناك ارضى عنهم اسرائيل العالي ی

برائحة سرورآم ارضى عنكم حين . و هناك اطلب تقدماتكم و باآورات جزاآم مع جميع مقدساتكم

خميس العهدخميس العهدخميس العهد   یومیومیوم    من من منسادسةسادسةسادسةالساعة الالساعة الالساعة ال
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. اخرجكم من بين الشعوب و اجمعكم من االراضي التي تفرقتم فيها و اتقدس فيكم امام عيون االمم

اءآم ـا الرب حين اتي بكم الى ارض اسرائيل الى االرض التي رفعت یدي العطي ابفتعلمون اني ان

م التي تنجستم بها و تمقتون انفسكم لجميع الشرور ـرون طرقكم و آل اعمالكـاك تذآـو هن. ایاها

فتعلمون اني انا الرب اذا فعلت بكم من اجل اسمي ال آطرقكم الشریرة و ال آاعمالكم . التي فعلتم

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد    .دة یا بيت اسرائيل یقول السيد الربالفاس

 ...آمينآمينآمين

 

   ١١١ :  :  : ١٣١٣١٣   ---   ١٣١٣١٣ :  :  : ١٢١٢١٢   یشوع بن سيراخیشوع بن سيراخیشوع بن سيراخمن من من 
من یرحم راقيا قد لدغته الحية او یشفق على الذین یدنون من الوحوش هكذا الذي یسایر 

العدو یظهر حالوة من . انه یلبث معك ساعة و ان ملت ال یثبت. الرجل الخاطئ یمتزج بخطایاه

. العدو تدمع عيناه و ان صادف فرصة یشبع من الدم. شفتيه و في قلبه یاتمر ان یسقطك في الحفرة

یهز راسه و یصفق . و فيما یوهمك انه معين لك یعقل رجلك. ان صادفك شر وجدته هناك قد سبقك

مجدًا مجدًا مجدًا  .من لمس القير توسخ و من قارن المتكبر اشبهه. یغير وجههبيدیه و یهمس باشياء آثيرة و 

 ...للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين
 

 

   ١٣١٣١٣ ،  ،  ، ١٨١٨١٨ : : :٣١٣١٣١      مورمورمورالمزالمزالمز
ألني سمعت المذمة من ) جملة(ولتصر خرساء الشفاه الغاشة المتكلمة على الصدیق باإلثم 

   ...الليلویاالليلویاالليلویا .ًا تآمروا على أخذ نفسيآثيرین یسكنون حولي حين اجتمعوا علّي جميع
 

   ١٦١٦١٦   ---   ١٢١٢١٢ :  :  : ١٤١٤١٤      مرقسمرقسمرقساالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و في اليوم االول من الفطير حين آانوا یذبحون الفصح قال له تالميذه این ترید ان نمضي 

فارسل اثنين من تالميذه و قال لهما اذهبا الى المدینة فيالقيكما انسان حامل . و نعد لتاآل الفصح

 حيثما یدخل فقوال لرب البيت ان المعلم یقول این المنزل حيث اآل الفصح مع و. جرة ماء اتبعاه

ذاه و اتيا الى المدینة و ـفخرج تلمي. فهو یریكما علية آبيرة مفروشة معدة هناك اعدا لنا. تالميذي

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.وجدا آما قال لهما فاعدا الفصح
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ليبتعد آل واحد منكم عن : اسمعوا قول الرب یا آل إسرائيل قال أدوناى الرب ضابط الكل

شروره وآثامه فإنكم نجستم اسمي القدوس بأوثانكم، وأعمالكم الخبيثة، وأنا أقبلكم على جبل قدسي 

هو الرب وتعبدونني في ذلك الموضع، وأتقدس فيكم أرفعكم عند جميع األمم، وتعلمون إني أنا 

وليس إله آخر غيري، السمائيون واألرضيون والبحار وسائر ما فيها تتعبد لي وهى آلها تحت 

 .سلطاني تتوقع الرحمة التي من قبلي

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي  
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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   ١٩١٩١٩   ---   ١١١ :  :  : ٢٢٢٢٢٢      التكوينالتكوينالتكوينسفر سفر سفر من من من 
فقال خذ ابنك . و حدث بعد هذه االمور ان اهللا امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم فقال هانذا

وحيدك الذي تحبه اسحق و اذهب الى ارض المريا و اصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي 

من غلمانه معه و اسحق ابنه و شقق فبكر ابراهيم صباحا و شد على حماره و اخذ اثنين . اقول لك

و في اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه و . حطبا لمحرقة و قام و ذهب الى الموضع الذي قال له اهللا

الم ـار و اما انا و الغـا مع الحمـفقال ابراهيم لغالميه اجلسا انتما ههن. ابصر الموضع من بعيد

ة و وضعه على اسحق ابنه ـذ ابراهيم حطب المحرقفاخ. د ثم نرجع اليكماـفنذهب الى هناك و نسج

و آلم اسحق ابراهيم اباه و قال يا ابي فقال هانذا يا . و اخذ بيده النار و السكين فذهبا آالهما معا

فقال ابراهيم اهللا يرى له الخروف . ابني فقال هوذا النار و الحطب و لكن اين الخروف للمحرقة

فلما اتيا الى الموضع الذي قال له اهللا بنى هناك ابراهيم المذبح . عاللمحرقة يا ابني فذهبا آالهما م

ثم مد ابراهيم يده و اخذ . و رتب الحطب و ربط اسحق ابنه و وضعه على المذبح فوق الحطب

فقال ال تمد يدك . فناداه مالك الرب من السماء و قال ابراهيم ابراهيم فقال هانذا. السكين ليذبح ابنه

فرفع . ال تفعل به شيئا الني االن علمت انك خائف اهللا فلم تمسك ابنك وحيدك عنيالى الغالم و 

ابراهيم عينيه و نظر و اذا آبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب ابراهيم و اخذ الكبش و 

فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يراه حتى انه يقال اليوم في . اصعده محرقة عوضا عن ابنه

و قال بذاتي اقسمت يقول الرب اني . و نادى مالك الرب ابراهيم ثانية من السماء. يرىجبل الرب 

ابارآك مبارآة و اآثر نسلك تكثيرا آنجوم . من اجل انك فعلت هذا االمر و لم تمسك ابنك وحيدك

و يتبارك في نسلك جميع امم . السماء و آالرمل الذي على شاطئ البحر و يرث نسلك باب اعدائه

ثم رجع ابراهيم الى غالميه فقاموا و ذهبوا معا الى بئر سبع و .  من اجل انك سمعت لقولياالرض

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .سكن ابراهيم في بئر سبع

 

 

خميس العهدخميس العهدخميس العهد   يوميوميوم    من من منتاسعةتاسعةتاسعةالساعة الالساعة الالساعة ال
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   ٦٦٦   ---   ١١١ :  :  : ٦١٦١٦١       النبى النبى النبىاشعياءاشعياءاشعياءمن من من 
عصب منكسري القلب روح السيد الرب علي الن الرب مسحني البشر المساآين ارسلني ال

النادي بسنة مقبولة للرب و بيوم انتقام اللهنا . النادي للمسبيين بالعتق و للماسورين باالطالق

الجعل لنائحي صهيون العطيهم جماال عوضا عن الرماد و دهن فرح عوضا . العزي آل النائحين

و . لرب للتمجيدعن النوح و رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة فيدعون اشجار البر غرس ا

و . يبنون الخرب القديمة يقيمون الموحشات االول و يجددون المدن الخربة موحشات دور فدور

اما انتم فتدعون آهنة الرب . يقف االجانب و يرعون غنمكم و يكون بنو الغريب حراثيكم و آراميكم

 القدوس إلهنا إلى األبد  القدوس إلهنا إلى األبد  القدوس إلهنا إلى األبد مجدًا للثالوثمجدًا للثالوثمجدًا للثالوث   .تسمون خدام الهنا تاآلون ثروة االمم و على مجدهم تتامرون

 ...و إلى أبد األبد آمينو إلى أبد األبد آمينو إلى أبد األبد آمين

 

   ٢٠٢٠٢٠   ---   ١٧١٧١٧ :  :  : ١٤١٤١٤   سفر التكوينسفر التكوينسفر التكوينمن من من 
فخرج ملك سدوم الستقباله بعد رجوعه من آسرة آدرلعومر و الملوك الذين معه الى عمق 

. يـــو ملكي صادق ملك شاليم اخرج خبزا و خمرا و آان آاهنا هللا العل. شوى الذي هو عمق الملك

و مبارك اهللا العلي الذي اسلم . بارك ابرام من اهللا العلي مالك السماوات و االرضو بارآه و قال م

 . . . . .. . . . .. . . . .د د د ـــمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األب .اعداءك في يدك فاعطاه عشرا من آل شيء
 

   ١٣١٣١٣ :  :  : ٢٨٢٨٢٨   ---   ١١١ :  :  : ٢٧٢٧٢٧من ايوب الصديق  من ايوب الصديق  من ايوب الصديق  
انه ما .  الذي امر نفسيحي هو اهللا الذي نزع حقي و القدير. و عاد ايوب ينطق بمثله فقال

حاشا لي ان . لن تتكلم شفتاي اثما و ال يلفظ لساني بغش. دامت نسمتي في و نفخة اهللا في انفي

تمسكت ببري و ال ارخيه قلبي ال يعير يوما من . ابررآم حتى اسلم الروح ال اعزل آمالي عني

الفاجر عندما يقطعه عندما النه ما هو رجاء . ليكن عدوي آالشرير و معاندي آفاعل الشر. ايامي

ام يتلذذ بالقدير هل يدعو اهللا في آل . افيسمع اهللا صراخه اذا جاء عليه ضيق. يسلب اهللا نفسه

ها انتم آلكم قد رايتم فلماذا تتبطلون تبطال . اني اعلمكم بيد اهللا ال اآتم ما هو عند القدير. حين

ر ـان آث. اث العتاة الذي ينالونه من القديرهذا نصيب االنسان الشرير من عند اهللا و مير. قائلين

ان آنز فضة . ه تدفن بالموتان و ارامله ال تبكيـبقيت. زاـه ال تشبع خبـف و ذريتـوه فللسيـبن
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يبني بيته آالعث او . فهو يعد و البار يلبسه و البريء يقسم الفضة. آالتراب و اعد مالبس آالطين

االهوال تدرآه آالمياه . نه ال يضم يفتح عينيه و ال يكونيضطجع غنيا و لك. آمظله صنعها الناطور

يلقي اهللا عليه و ال يشفق من يده . تحمله الشرقية فيذهب و تجرفه من مكانه. ليال تختطفه الزوبعة

النه يوجد للفضة معدن و موضع . يصفقون عليه بايديهم و يصفرون عليه من مكانه. يهرب هربا

قد جعل للظلمة نهاية و . تخرج من التراب و الحجر يسكب نحاساالحديد يس. للذهب حيث يمحصونه

حفر منجما بعيدا عن السكان بال موطئ للقدم . الى آل طرف هو يفحص حجر الظلمة و ظل الموت

حجارتها هي . ارض يخرج منها الخبز اسفلها ينقلب آما بالنار. متدلين بعيدين من الناس يتدلدلون

و لم . سبيل لم يعرفه آاسر و لم تبصره عين باشق. موضع الياقوت االزرق و فيها تراب الذهب

ينقر في . الى الصوان يمد يده يقلب الجبال من اصولها. تدسه اجراء السبع و لم يعده الزائر

ما الحكمة فمن ا. يمنع رشح االنهار و ابرز الخفيات الى النور. الصخور سربا و عينه ترى آل ثمين

مجدًا مجدًا مجدًا . ال يعرف االنسان قيمتها و ال توجد في ارض االحياء. اين توجد و اين هو مكان الفهم

 ...للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين
 

 

   عظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيسعظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيسعظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس
 عن بعضنا بعضًا قد توجد أعمال نخالها صالحة ولكنها رديئة عند اهللا، وذلك إننا نتغاضى

ألن الرب لم يغرس في الفردوس لألشجار الصالحة والغير الصالحة . فنخطئ في المواضع المقدسة

ولم يغرس فيه أشجارًا غير مثمرة أو رديئة الثمر، وليس هذا . بل غرسه من األشجار الصالحة فقط

فمن هذا . رجهم منهفقط بل والناس أنفسهم الذين جعلهم هناك عندما خالفوا لم يحتملهم بل أخ

اعلموا أيها اإلخوة األحباء إنه ال يجب أن نمأل مساآن اهللا المقدسة من الناس األشرار والصالحين 

آما في العالم المملوء من الخطاة والظالمين والقديسين واألنجاس ولكن الذين يخطئون ال يترآهم 

كذا بيته وآذا األرض آلها فالذين فإن آان ه. أنا أعرف أن األرض آلها هي للرب. فيها بل يخرجهم

يسكنون فيها يحيون به لهذا يجب علينا أن نخافه ونحفظ وصاياه فإذا ما سقطنا في واحدة منها 

فلنبك وننتحب أمامه حتى إذا ما رأى تنهد وشوق أنفسنا مثل المرأة التي بلت قدميه بدموعها نكون 

اذهب بسالم إيمانك قد خلصك وقد رأيتم يا حقًا مستحقين صوته الحلو القائل مغفورة لك خطاياك 

أخوتي أن اإليمان يعمل الخالص ويعلن شوقه في حفظ وصايا اهللا، وغيرة في إقتداء العقالء 



   دالل أسبوع اآلالم   خميس العهد يوم ة منتاسعالساعة ال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

بالروح الذين شهد لهم أنهم عرفوا الحق وقبلوا نصيحته بأعمالهم، والذين ليس لهم إيمان 

الرجل العاقل يقبل النصيحة ويعمل يسقطون في آل عمل رديء ويهلكون النفس آما هو مكتوب أن 

   . بها والجاهل يسقط على وجهه

فلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا شنوده رئيس المتوحدين الذي أنار عقولنا فلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا شنوده رئيس المتوحدين الذي أنار عقولنا فلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا شنوده رئيس المتوحدين الذي أنار عقولنا 

   ...وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينوعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينوعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين
 

 

   ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ٢٣٢٣٢٣      مورمورمورالمزالمزالمز
   ...الليلوياالليلوياالليلويا . خضرة يسكنني، على ماء الراحة ربانيالرب يرعاني فال يعوزني شئ، في مكان

 

   ١٩١٩١٩   ---   ١٧١٧١٧ :  :  : ٢٦٢٦٢٦      تىتىتىممماالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
. و في اول ايام الفطير تقدم التالميذ الى يسوع قائلين له اين تريد ان نعد لك لتاآل الفصح

فقال اذهبوا الى المدينة الى فالن و قولوا له المعلم يقول ان وقتي قريب عندك اصنع الفصح مع 

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.ففعل التالميذ آما امرهم يسوع و اعدوا الفصح. يتالميذ

   

    البصخة المقدسة البصخة المقدسة البصخة المقدسةيوم الخميس منيوم الخميس منيوم الخميس من    من من منتاسعةتاسعةتاسعةالساعة الالساعة الالساعة الطرح طرح طرح 

: فلما ازداد إبراهيم رفعة أمام الرب أآثر من جميع الناس ظهر له الرب وخاطبه هكذا قائًال

تي، خذ اسحق ابنك حبيبك قدمه لي محرقه يا إبراهيم يا إبراهيم الذي أحبه اسمع آالمي وافعل إراد

على أحد الجبال، فقام إبراهيم آقول الرب وأخذ ابنه حبيبه وغالمين من عبيده وأسرج دابته وصار 

أنا وإبنى ننطلق إلى هناك لنسجد : هكذا، فلما رأى الجبل من بعيد ترك الغالمين والدابة معهما وقال

والسكين والنار مع إبراهيم، وصعد االثنان على الجبل ثم نعود إليكما، وحمل الحطب على وحيده 

المقدس الموضع الذي أعلمه به ضابط الكل، فقال إسحق ألبيه إبراهيم هوذا الحطب فأين هو 

الحمل؟ فقال يا إبني اهللا يعد حمال للذبح مقبوًال يرضيه ثم جمع أحجار وبنى مذبحًا وجعل الحطب 

بي وساقيه وجعله على الحطب فقال الصبي هاأنذا اليوم عليه قبل أن يوقد النار وشد يدي الص

قربانك يا أبتاه الذي تصنعه فمد يده وأخذ السكين لكي يكمل القضية، وإذا بصوت آان من الرب 
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امسك يدك وال تصنع به شرًا فقد عرفت محبتك لي، بالنمو ينمو وبالكثرة : نحو إبراهيم هكذا قائًال

نك لم تشفق على ابنك بكرك، أنا سأبارآك وزرعك معًا وبنوك يكثر إسحق أبنك الحبيب، وآما أ

يكونون مثل النجوم ويكثر عددهم مثل الرمل، ثم التفت إبراهيم فنظر خروفًا مربوطًا بقرنيه في 

شجرة صافاك، فحل اسحق من وثاقه وذبح الخروف عوضًا عنه، وبارك الرب ضابط الكل إبراهيم 

 .وهكذا رجع الشيخ وأخذ الغالمين وابنه ومضوا. الهألنه وجده مرضيًا له في سائر أعم

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي  
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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ن       ر النفوس م ة تطه ز أن التوب ين، رم ه األقدس ده ودم ائهم جس ل إعط ذ قب ل التالمي المخلص يغسل أرج

 .الخطية قبل التناول
 

 

 

   :::طقس صالة اللقانطقس صالة اللقانطقس صالة اللقان   

اء                  ••• وء بالم اء ممل ه ان اء العذب ، و يوضع بجانب دًا و يمأل بالم دى رئيس   . ينظف اللقان جي و يرت

ة، و ة و الشمامسة مالبس الخدم ة و الكهن اللحن الكهن رتلين ب ديهم الشموع م ون و بأي  يتوجه

 . .مبارك . . : اك ازماروؤوت : السنوى

ة    ••• يس الكهن اهن(يصلى رئ ع البخور) أو الك اع . صالة الشكر و يرف ون أرب ا الشمامسة فيرتل ام

 .ثم تقرأ النبوات. الناقوس ثم المزمور الخمسين
 

   ٢٣٢٣٢٣   ---   ١١١ :  :  : ١٨١٨١٨من توراة موسى النبى  تك من توراة موسى النبى  تك من توراة موسى النبى  تك 
فرفع . ند بلوطات ممرا و هو جالس في باب الخيمة وقت حر النهارو ظهر له الرب ع

عينيه و نظر و اذا ثالثة رجال واقفون لديه فلما نظر رآض الستقبالهم من باب الخيمة و سجد الى 

ليؤخذ قليل ماء و . و قال يا سيد ان آنت قد وجدت نعمة في عينيك فال تتجاوز عبدك. االرض

فاخذ آسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون النكم قد . ت الشجرةاغسلوا ارجلكم و اتكئوا تح

فاسرع ابراهيم الى الخيمة الى سارة و قال اسرعي . مررتم على عبدآم فقالوا هكذا نفعل آما تكلمت

ثم رآض ابراهيم الى البقر و اخذ عجال رخصا . بثالث آيالت دقيقا سميذا اعجني و اصنعي خبز ملة

ه و وضعها قدامهم و ــثم اخذ زبدا و لبنا و العجل الذي عمل. م فاسرع ليعملهو جيدا و اعطاه للغال

. و قالوا له اين سارة امراتك فقال ها هي في الخيمة. اذ آان هو واقفا لديهم تحت الشجرة اآلوا

ارة امراتك ابن و آانت سارة سامعة في باب ـاة و يكون لسـان الحيـفقال اني ارجع اليك نحو زم

و آان ابراهيم و سارة شيخين متقدمين في االيام و قد انقطع ان يكون لسارة . و هو وراءهالخيمة 

ال ـفق. اخـفضحكت سارة في باطنها قائلة ابعد فنائي يكون لي تنعم و سيدي قد ش. عادة آالنساء

 هل يستحيل على الرب شيء. الرب البراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة افبالحقيقة الد و انا قد شخت

فانكرت سارة قائلة لم اضحك النها . في الميعاد ارجع اليك نحو زمان الحياة و يكون لسارة ابن

ثم قام الرجال من هناك و تطلعوا نحو سدوم و آان ابراهيم ماشيا معهم . خافت فقال ال بل ضحكت

 خميس العهدخميس العهدخميس العهد   لقانلقانلقان
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ية و يتبارك و ابراهيم يكون امة آبيرة و قو. فقال الرب هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله. ليشيعهم

الني عرفته لكي يوصي بنيه و بيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا . به جميع امم االرض

و قال الرب ان صراخ سدوم و عمورة قد آثر و . برا و عدال لكي ياتي الرب البراهيم بما تكلم به

و . و اال فاعلمانزل و ارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها االتي الي . خطيتهم قد عظمت جدا

فتقدم . انصرف الرجال من هناك و ذهبوا نحو سدوم و اما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب

 ...مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمين .ابراهيم و قال افتهلك البار مع االثيم

 

   ١١١١١١   ---   ١١١ :  :  : ٩٩٩      امثال سليمانامثال سليمانامثال سليمانمن من من 
. ذبحت ذبحها مزجت خمرها ايضا رتبت مائدتها. تها السبعةالحكمة بنت بيتها نحتت اعمد

ا و الناقص الفهم ـل فليمل الى هنـمن هو جاه. ةـور اعالي المدينـارسلت جواريها تنادي على ظه

اترآوا الجهاالت فتحيوا و . هلموا آلوا من طعامي و اشربوا من الخمر التي مزجتها. قالت له

ال . ستهزئا يكسب لنفسه هوانا و من ينذر شريرا يكسب عيبامن يوبخ م. سيروا في طريق الفهم

اعط حكيما فيكون اوفر حكمة علم صديقا فيزداد . توبخ مستهزئا لئال يبغضك وبخ حكيما فيحبك

 .النه بي تكثر ايامك و تزداد لك سنو حياة. بدء الحكمة مخافة الرب و معرفة القدوس فهم. علما

 ...ى األبـد و إلى أبد األبد آمينى األبـد و إلى أبد األبد آمينى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إل

 

   ١١١ :  :  : ١٥١٥١٥   ---   ٢٩٢٩٢٩ :  :  : ١٤١٤١٤من سفر الخروج  من سفر الخروج  من سفر الخروج  
م و عن ـو اما بنو اسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر و الماء سور لهم عن يمينه

فخلص الرب في ذلك اليوم اسرائيل من يد المصريين و نظر اسرائيل المصريين امواتا . يسارهم

يل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين فخاف الشعب الرب و و راى اسرائ. على شاطئ البحر

حينئذ رنم موسى و بنو اسرائيل هذه التسبيحة للرب و قالوا ارنم . امنوا بالرب و بعبده موسى

مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى  .للرب فانه قد تعظم الفرس و راآبه طرحهما في البحر

 ...أبد األبد آمينأبد األبد آمينأبد األبد آمين
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   ٣٣٣ و  و  و ١١١من يشوع بن نون  صمن يشوع بن نون  صمن يشوع بن نون  ص
يشوع و آافة الشعب عبروا األردن و وطئت ارجلهم الحجارة التى فى المياه فتوثقت 

 ...مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمين .اقدامهم و أهلكوا أعدائهم
 

   ٤٤٤   ---   ٢٢٢ :  :  : ٤٤٤      اشعياء النبىاشعياء النبىاشعياء النبىمن من من 
مر االرض فخرا و زينة للناجين من في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء و مجدا و ث

و يكون ان الذي يبقى في صهيون و الذي يترك في اورشليم يسمى قدوسا آل من آتب . اسرائيل

اذا غسل السيد قذر بنات صهيون و نقى دم اورشليم من وسطها بروح القضاء . للحياة في اورشليم

 ... إلى أبد األبد آمين إلى أبد األبد آمين إلى أبد األبد آميند ود ود وـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .و بروح االحراق
 

   ١١١ :  :  : ٥٦٥٦٥٦   ---   ١١١ :  :  : ٥٥٥٥٥٥       النبى النبى النبىاشعياءاشعياءاشعياءمن من من و أيضًا و أيضًا و أيضًا 
ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه و الذي ليس له فضة تعالوا اشتروا و آلوا هلموا 

لماذا تزنون فضة لغير خبز و تعبكم لغير شبع استمعوا لي . اشتروا بال فضة و بال ثمن خمرا و لبنا

اميلوا اذانكم و هلموا الي اسمعوا فتحيا انفسكم و .  لتتلذذ بالدسم انفسكماستماعا و آلوا الطيب و

ا و موصيا ـوب رئيسـهوذا قد جعلته شارعا للشع. اقطع لكم عهدا ابديا مراحم داود الصادقة

ك و قدوس ـها امة ال تعرفها تدعوها و امة لم تعرفك ترآض اليك من اجل الرب اله. للشعوب

ليترك الشرير طريقه و رجل . اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه و هو قريب. اسرائيل النه قد مجدك

الن افكاري ليست افكارآم و ال . االثم افكاره و ليتب الى الرب فيرحمه و الى الهنا النه يكثر الغفران

النه آما علت السماوات عن االرض هكذا علت طرقي عن طرقكم و . طرقكم طرقي يقول الرب

النه آما ينزل المطر و الثلج من السماء و ال يرجعان الى هناك بل يرويان . رآمافكاري عن افكا

هكذا تكون آلمتي التي تخرج . االرض و يجعالنها تلد و تنبت و تعطي زرعا للزارع و خبزا لالآل

النكم بفرح تخرجون و . من فمي ال ترجع الي فارغة بل تعمل ما سررت به و تنجح فيما ارسلتها له

عوضا عن . حضرون الجبال و االآام تشيد امامكم ترنما و آل شجر الحقل تصفق باالياديبسالم ت

هكذا . ع اس و يكون للرب اسما عالمة ابدية ال تنقطعـا عن القريس يطلـالشوك ينبت سرو و عوض

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث    .قال الرب احفظوا الحق و اجروا العدل النه قريب مجيء خالصي و استعالن بري

 ... إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمين إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمين إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينالقـدوسالقـدوسالقـدوس
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   ٢٨٢٨٢٨   ---   ٢٥٢٥٢٥ :  :  : ٣٦٣٦٣٦       النبى النبى النبىحزقيالحزقيالحزقيالمن من من 
و . مـم اطهرآـرا فتطهرون من آل نجاستكم و من آل اصنامكـو ارش عليكم ماء طاه

اعطيكم قلبا جديدا و اجعل روحا جديدة في داخلكم و انزع قلب الحجر من لحمكم و اعطيكم قلب 

. ي و تعملون بهاـون احكامـون في فرائضي و تحفظـو اجعلكم تسلكو اجعل روحي في داخلكم . مـلح

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث  .و تسكنون االرض التي اعطيت اباءآم اياها و تكونون لي شعبا و انا اآون لكم الها

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــالقدوس إلهنا إلى األبالقدوس إلهنا إلى األبالقدوس إلهنا إلى األب

 

   ٢٨٢٨٢٨   ---   ٢٥٢٥٢٥ :  :  : ٣٦٣٦٣٦و أيضًا من حزقيال النبى  و أيضًا من حزقيال النبى  و أيضًا من حزقيال النبى  
بيت و اذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق الن وجه ثم ارجعني الى مدخل ال

ثم اخرجني من . البيت نحو المشرق و المياه نازلة من تحت جانب البيت االيمن عن جنوب المذبح

طريق باب الشمال و دار بي في الطريق من خارج الى الباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو 

و عند خروج الرجل نحو المشرق و الخيط بيده قاس .  الجانب االيمنالمشرق و اذا بمياه جارية من

ا و عبرني في المياه و المياه الى ـثم قاس الف. الف ذراع و عبرني في المياه و المياه الى الكعبين

ثم قاس الفا و اذا بنهر لم استطع عبوره الن . الرآبتين ثم قاس الفا و عبرني و المياه الى الحقوين

و قال لي ارايت يا ابن ادم ثم ذهب بي و ارجعني الى شاطئ . ت مياه سباحة نهر ال يعبرالمياه طم

و قال لي هذه . و عند رجوعي اذا على شاطئ النهر اشجار آثيرة جدا من هنا و من هناك. النهر

المياه خارجة الى الدائرة الشرقية و تنزل الى العربة و تذهب الى البحر الى البحر هي خارجة 

و يكون ان آل نفس حية تدب حيثما ياتي النهران تحيا و يكون السمك آثيرا جدا الن . ى المياهفتشف

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى . هذه المياه تاتي الى هناك فتشفى و يحيا آل ما ياتي النهر اليه

 ...األبـد و إلى أبد األبد آميناألبـد و إلى أبد األبد آميناألبـد و إلى أبد األبد آمين

 

   عظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدينعظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدينعظة ألبينا القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين
نستح اآلن يا إخوتي من الذي تألم عنا، ولنخف من الذي اشتد بمنديل وصب الماء في فل

المغسل وغسل أرجل تالميذه بيديه الطاهرتين، ولنصنع أثمارًا تليق وتستحق هذا االتضاع العظيم 

 ألننا إن لم نتب فسيقال عنا. لكي نتوب سريعًا من خطايانا التي ارتكبناها. الذي صار فيه من أجلنا
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في السموات أننا محبون للخطايا، فماذا يكون رجائنا بعد إذا طردنا من السماء وطرحنا إلى الحكم 

. ال ألننا أخطأنا بغير معرفة فقط بل لكوننا لم نتب. ورفضنا ألجل خطايانا وندان دينونة مضاعفة

وأعالها وأسلم لماذا لم تعرف الخراف صوت الراعي الحقيقي وتلتجئ إليه؟ ذاك الذي اشتراها بدمه 

يسوع المسيح ربنا ومخلصنا اإلله ابن اإلله . الذي أعطانا جسده لنأآله ودمه لنشربه. ذاته فداء عنا

 . العلي الكائن في األعالي إلى األبد

فلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا شنوده رئيس المتوحدين الذي أنار عقولنا فلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا شنوده رئيس المتوحدين الذي أنار عقولنا فلنختم موعظة أبينا القديس العظيم األنبا شنوده رئيس المتوحدين الذي أنار عقولنا 

   ...ح القدس اإلله الواحد آمينح القدس اإلله الواحد آمينح القدس اإلله الواحد آمينوعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والرووعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والرووعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والرو
 

 . . .نسجد لك . . . تين اوؤست امموك : يرد الشعب   
 

   ١٠١٠١٠ :  :  : ٥٥٥   ---   ٩٩٩ :  :  : ٤٤٤البولس من تيموثاوس األولى  البولس من تيموثاوس األولى  البولس من تيموثاوس األولى  

ى          . صادقة هي الكلمة و مستحقة آل قبول       ا عل ا رجاءن د القين ا ق ر النن الننا لهذا نتعب و نعي

ؤمنين   يما الم اس و ال س ع الن و مخلص جمي ذي ه م. اهللا الحي ال ذا و عل د . اوص به تهن اح ال يس

ي         ان ف ي االيم روح ف ي ال ة ف ي المحب ي التصرف ف الم ف ي الك ؤمنين ف دوة للم ن ق ل آ داثتك ب بح

يم          . الطهارة ك المعطاة           . الى ان اجيء اعكف على القراءة و الوعظ و التعل ة التي في ال تهمل الموهب

ه لكي يك           . لك بالنبوة مع وضع ايدي القسوسية       ذا آن في تم به ل شيء        اه دمك ظاهرا في آ  -.ون تق

ذين يسمعونك ايضا                      ال . الحظ نفسك و التعليم و داوم على ذلك النك اذا فعلت هذا تخلص نفسك و ال

اخوة              اب و االحداث آ ل عظه آ ارة             . تزجر شيخا ب ل طه اخوات بك ائز آامهات و الحدثات آ . و العج

وا اوال ان    و لكن ان آانت ارمل. اآرم االرامل اللواتي هن بالحقيقة ارامل  دة فليتعلم ا اوالد او حف ة له

ام اهللا     ول ام الح و مقب ذا ص اة الن ه ديهم المكاف وا وال تهم و يوف ل بي وقروا اه ي  . ي ي ه ن الت و لك

ارا                    يال و نه . بالحقيقة ارملة و وحيدة فقد القت رجاءها على اهللا و هي تواظب الطلبات و الصلوات ل

ي بخاصته          . بهذا لكي يكن بال لوم    فاوص  . و اما المتنعمة فقد ماتت و هي حية        و ان آان احد ال يعتن

لتكتتب ارملة ان لم يكن عمرها اقل     . و ال سيما اهل بيته فقد انكر االيمان و هو شر من غير المؤمن             

راة رجل واحد          د ربت االوالد اضافت                   . من ستين سنة ام ال صالحة ان تكن ق ا في اعم مشهودا له

ى       . ت المتضايقين اتبعت آل عمل صالح     الغرباء غسلت ارجل القديسين ساعد     ى       نعمة اهللا اآلب تحل عل ى       نعمة اهللا اآلب تحل عل نعمة اهللا اآلب تحل عل

   ...جميعنا آمينجميعنا آمينجميعنا آمين
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 :تقال الثالث تقديسات بلحن الصلبوت   

 .الذى ولد من العذراء: أو اك بارثينو جين تيس : األولى   •••

 .الذى صلب عنا: أو استافروتيس ديماس : الثانية و الثالثة   •••

 .المجد لآلب. . ذوآسابترى . . ثم تكمل آالعادة    •••

 . يصلى الكاهن أوشية االنجيل   
 ثم يطرح المزمور باللحن السنوى   

   

   ١٠١٠١٠ ،  ،  ، ٧٧٧ :  :  : ٥١٥١٥١      مورمورمورالمزالمزالمز
قلبًا نقيًا اخلق فّي يا اهللا، . تنضح علّي بزوفك فأطهر، وتغسلني فأبيض أآثر من الثلج

   ...الليلوياالليلوياالليلويا .وروحًا مستقيمًا جدد في أحشائي
 

   ١٧١٧١٧   ---   ١١١ :  :  : ١٣١٣١٣      يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
ح و هو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى االب اذ اما يسوع قبل عيد الفص

فحين آان العشاء و قد القى الشيطان في . آان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى

يسوع و هو عالم ان االب قد دفع آل شيء الى يديه و . قلب يهوذا سمعان االسخريوطي ان يسلمه

ثم . قام عن العشاء و خلع ثيابه و اخذ منشفة و اتزر بها. و الى اهللا يمضيانه من عند اهللا خرج 

فجاء الى . صب ماء في مغسل و ابتدا يغسل ارجل التالميذ و يمسحها بالمنشفة التي آان متزرا بها

وع و قال له لست تعلم انت االن ما ـاجاب يس. رس فقال له ذاك يا سيد انت تغسل رجليـسمعان بط

قال له بطرس لن تغسل رجلي ابدا اجابه يسوع ان آنت ال اغسلك .  لكنك ستفهم فيما بعدانا اصنع و

قال له . قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي و راسي. فليس لك معي نصيب

يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة اال الى غسل رجليه بل هو طاهر آله و انتم طاهرون و لكن 

فلما آان قد غسل ارجلهم و اخذ ثيابه و . النه عرف مسلمه لذلك قال لستم آلكم طاهرين. ليس آلكم

انتم تدعونني معلما و سيدا و حسنا تقولون الني انا . اتكا ايضا قال لهم اتفهمون ما قد صنعت بكم

د و المعلم قد غسلت ارجلكم فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل ـفان آنت و انا السي. آذلك

الحق الحق اقول لكم انه . الني اعطيتكم مثاال حتى آما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا. بعض
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   .اان علمتم هذا فطوباآم ان عملتموه. ليس عبد اعظم من سيده و ال رسول اعظم من مرسله

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا

 يشد """زر بهازر بهازر بهاقام عن العشاء و خلع ثيلبه و اخذ منشفة و اتقام عن العشاء و خلع ثيلبه و اخذ منشفة و اتقام عن العشاء و خلع ثيلبه و اخذ منشفة و ات"""و عندما يصل القارء الى قوله    

و يصب قليال من الماء فى اللقان و االناء ثالث . الكاهن وسطه بمئزر من الكتان أو الصوف

 .مرات على مثال الصليب

أفنوتى ناى "اللهم إرحمنا وقرر لنا رحمتك :يرفع الكاهن الصليب وعليه الشموع موقدة ويقول    

 .ة باللحن الكبيرأثنى عشرة مر)آيريى ليسون( ثم يجاوبه الشعب قائًال ".نان

، الرئيس، أهوية السماء، المسافرين، المرضى :ثم يتلو الكهنة السبعة األواشى الكبار وهى   

 .الراقدين، القرابين، الموعوظين

 

   أوشية رئيس أرضناأوشية رئيس أرضناأوشية رئيس أرضنا
إحفظه بسالمة وعدل وجبروت ولتخضع له آل  . . . . أآرم يارب رئيس أرضنا عبدك

تكلم فى قلبه من أجل سالمة .ى جميع ما لنا من الخصب البربرة األمم الذين يريدون الحروب ف

أعطه أن يفكر بالسالمة فينا وفى إسمك .آنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية 

. القدوس آى نحن أيضا نعيش فى سيرة هادئة ساآنة ونوجد آائنين فى آل تقوى وآل عفاف بك

 ...يا رب ارحميا رب ارحميا رب ارحم . .  و الرأفةبالنعمة

   أوشية الموعوظينأوشية الموعوظينأوشية الموعوظين
آل بقية عبادة األوثان إنزعها .فى اإليمان بك.ثبتهم.إرحمهم .أذآر يارب موعوظى شعبك 

إعطهم أن يعرفوا .حقوقك وأوامرك المقدسة ثبتها فى قلوبهم.وصاياك.خوفك.ناموسك.من قلوبهم

إذ ،ران خطاياهموفى الزمن المحدد فليستحقوا حميم الميالد الجديد لغف،ثبات الكالم الذى وعظوا به 

 ... يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم . . و الرأفةتعدهم هيكًال لروحك القدوس بالنعمة

 

 يا رب ارحم: ثم يقول الكاهن الطلبات، و يجاوبه الشعب فى آل مرة   

 

   الطلباتالطلباتالطلبات
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نطلب إليك أيها .وأنعم علينا بلباس البنوة اإللهية ،يا من إشتد بمنديل وستر آل عراء آدم    •••

 )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم(((      .االمسيح إلهنا إسمعنا وإرحمن

، يا من من أجل محبته للبشر صار إنسانًا وبمحبته لنا إشتد بمنديل وغسل أدناس خطايانا   •••

 )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم(((     .نسألك أيها المسيح إلهنا أن تسمعنا وترحمنا

نسألك أيها ، يا من أعد لنا طريق الحياة بواسطة غسل أرجل  رسله المختارين األطهار   •••

 )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم(((       .ا وإرحمناالمسيح إلهنا إسمعن

نطلب ،أيها المسيح إلهنا يا من جعل مشيه على المياه وبمحبته للبشر غسل أرجل تالميذه    •••

   )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم ( ( (     .إليك أيها المسيح إلهنا إسمعنا وإرحمنا

نسألك أيها ،يا من إلتحف بالنور آالثوب وأشتد بمئزرة وغسل أرجل تالميذه ومسحها    •••

 )))رحمرحمرحميارب إيارب إيارب إ(((      .سمعنا وإرحمناالمسيح إلهنا إ

نطلب من صالحك أيها الرب الهنا أن تستجيب لنا  و ،اللهم إرحمنا جميعًا آعظيم رحمتك    •••

   )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم ( ( (         .وترحمنا

أيها المسيح الرب إلهنا الضابط الكل الرازق المواهب اإللهية للذين يخدمون إسمك القدوس    •••

نطلب إليك أيها المسيح إلهنا إستجب لنا ،تهم بمحبته الذى ينمى ويربى ويعول الكل ويقو

 )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم(((          .وإرحمنا

نطلب إليك أيها المسيح ،وجعل لها حدًا فوق السموات ،يا من جمع المياه إلى مجمع واحد    •••

 )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم ( ( (       .إلهنا إستجب لنا وإرحمنا

نسألك أيها المسيح ،لها بقبضته واألرض آ،وقاس السماء بشبره ،يا الذى آال الماء بيده    •••

   )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم(((       .إلهنا إستجب لنا وإرحمنا

يا الذى صير ينابيع األودية أنهارًا بإرادته المقدسة وبمحبتك الغير مدرآة للبشر أعددت لنا    •••

 .اــا إستجب لنا وإرحمننطلب إليك أيها المسيح إلهن،وخلق الكل من ال شىء ،آل شىء لخدمتنا 

 )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم(((          



   دالل أسبوع اآلالم   لقان خميس العهد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

هكذا أيضا أيها المعطى الحق وعظم الغنى ومحبة البشر يا إله الرحمة إفتقد األرض    •••

نطلب إليك أيها المسيح إلهنا ليروى حرثها وليكثر ثمارها ، وأروها بصعود النهر فتثمر حسنًا

   )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم ( ( (   .نسألك أيها المسيح إلهنا إستجب لنا وإرحمنا ،بصالحك

نطلب إليك أيها المسيح ،أصعد نهر النيل آمقداره ،جددها دفعة أخرى ، فرح وجه األرض    •••

 )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم ( ( (     .إلهنا إستجب لنا إستجب لنا وإرحمنا

وبقاع مصر إمألها من الدسم ليكثر حرثها وتتبارك ثمارها ،بارك إآليل السنة بصالحك    •••

 )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم(((    .نطلب إليك أيها المسيح إلهنا إستجب لنا وإرحمنا،

نطلب إليك أيها المسيح إلهنا .لتفرح حدود آورة مصر ولتهلل اآلآام بفرح من قبل صالحك    •••

   )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم ( ( (       .إستجب لنا وإرحمنا

إرفع شأن ،إفتقد العالم أجمع بالمراحم والرأفات،بارك ميراثك،اللهم خلص شعبك    •••

  .ا وإرحمنانطلب إليك أيها المسيح إلهنا إستجب لن،المسيحيين بقوة صليبك المحيى

 )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم(((           

أعط طمأنينة وثباتًا وسالمًا للممالك بصالحك أنعم لنا بالخصب وبمراحمك لسائر فقراء    •••

وآافة  ،بطلبات أمك العذراء الطاهرة مريم والقديس يوحنا المعمدان  .ولتبتهج قلوبنا، شعبك 

 )))يارب إرحميارب إرحميارب إرحم(((  .إرحمنا لنا ونطلب إليك أيها المسيح إلهنا إستجب  ،آبائنا الرسل قاطبة 

 

ثم يرفع الكاهن الصليب وهو مضاء بالشموع ويصرخ الشعب مع الشمامسة بصوت واحد    

 مئة مرة دمجًا)آيريى ليسون(قائلين

 ،اتماعتجالسالمة واآلباء واال:وبعدها يقول الكهنة والخدام الثالثة أواشى الكبار وهى   

نعم نؤمن " :ثم يكمل من عند قوله "لعذراء تأنسومن مريم ا" :تتلى األمانة إلى عند قولهثم    

 .إلخ.....وننتظر قيامة األموات :يردوا قائلين  .إلى آخرها"بالروح القدس

   :::يرد الرتلون بالناقوسيرد الرتلون بالناقوسيرد الرتلون بالناقوس   

افرحوا و تهللوا يا جنس البشر، النه هكذا احب اهللا العالم حتى بذل ابنه الحبيب عن    •••

 . .المؤمنين لكى يحيوا الى األبد 
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   :::ايضاايضاايضاو يقولون و يقولون و يقولون    

اباؤنا الرسل آرزوا فى االمم بانجيل يسوع المسيح، خرجت اصواتهم فى االرض آلها    •••

 .و بلغت اقوالهم الى اقطار المسكونة
 

 :::يقول الشماسيقول الشماسيقول الشماس   

  .قفوا برعدة و الى الشرق انظروا. تقدموا على الرسم   •••
 

 :::يقول الشعب يقول الشعب يقول الشعب    

 .رحمة السالم ذبيحة التسبيح   •••
 

 

 

 

   :::يقول رئيس الكهنة يقول رئيس الكهنة يقول رئيس الكهنة    

ة اهللا ا يح   محب وع المس نا يس ا ومخلص ا وإلهن د ربن ن الوحي ة اإلب رآة ، آلب ونعم وش

 .وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم

   :::ويرد الشعب قائًال ويرد الشعب قائًال ويرد الشعب قائًال ،،،ثم يرشم الماء بالصليب رشم أول ثم يرشم الماء بالصليب رشم أول ثم يرشم الماء بالصليب رشم أول    

 .ومع روحك

   :::ثم يرشم الكاهن الماء رشمًا ثانيًا ويقول ثم يرشم الكاهن الماء رشمًا ثانيًا ويقول ثم يرشم الكاهن الماء رشمًا ثانيًا ويقول    

 .أرفعوا قلوبكم

   :::يقول الشعب يقول الشعب يقول الشعب    

 .هى من عند الرب

   :::اهن الماء رشمًا ثالثًا ويقول اهن الماء رشمًا ثالثًا ويقول اهن الماء رشمًا ثالثًا ويقول ثم يرشم الكثم يرشم الكثم يرشم الك   

  .فلنشكر الرب

   :::يقول الشعب يقول الشعب يقول الشعب    

  .مستحق ومستوجب

   قداس المياةقداس المياةقداس المياة
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   :::يقول رئيس الكهنة يقول رئيس الكهنة يقول رئيس الكهنة    

 .مستحق ومستوجب ألنه حقًا بالحقيقة مستحق ومستوجب.مستحق ومستوجب 

   :::ثم يبدأ بصالة قداس الماء ثم يبدأ بصالة قداس الماء ثم يبدأ بصالة قداس الماء    

ك  ،أمجدك،أبارآك،أرفعك،أآرمك،ألنك بالحقيقة مستحق وعادل      ل      ،أسجد ل ى آ أشكرك ف

ه  الحقيقى وحدك          .مان ألجل الخيرات التى صنعتها معنا       ز دء      ، أنت اإلل ذ الب ائن من الك

ارآوا   ،الذى جعل المياه الكثيرة فى فلك السماء        ، الذى أظهر المياه فى عالليه       هؤالء يب

 .إسمك القدوس يا ملك الخليقة آلها

ميع القوات  يا يسوع المسيح نسجد لك أيها الجالس على آرسى مجده الذى تسجد له ج             

 .المقدسة

   :::يقول الشماس يقول الشماس يقول الشماس    

 .أيها الجلوس قفوا

   :::يقول رئيس الكهنة يقول رئيس الكهنة يقول رئيس الكهنة    

ات      ى والربوبي لطات والكراس ات والس ة والرئاس اء المالئك ة ورؤس ل ، إن المالئك وآ

ام أمامك                ، األرواح الخدام    ة هؤالء القي وات المالئكي وآل الجمع الغير المحصى من الق

 .بخوف ورعدة يسبحون عظمتك

   :::ماس ماس ماس يقول الشيقول الشيقول الش   

 .وإلى الشرق أنظروا

   :::يقول رئيس الكهنة يقول رئيس الكهنة يقول رئيس الكهنة    

اويين           واد الطوب الشاروبيم والسارافيم هؤالء يقدسونك        : أنت هو الذى يقف حولك الق

ين   ل ح ى آ رات ف الث م ك  ، ث م ونبارآ بحك معه تحقين أن نس ا مس ونحن أيضا إجعلن

 :بأصوات المجد قائلين 

   :::يقول الشعب يقول الشعب يقول الشعب    

 .....الشاروبيم يسجدون لك

   ...آجيوسآجيوسآجيوس:::يس الكهنة الماء ثالث مرات بالصليب وفى آل رشم يقوليس الكهنة الماء ثالث مرات بالصليب وفى آل رشم يقوليس الكهنة الماء ثالث مرات بالصليب وفى آل رشم يقوليرسم رئيرسم رئيرسم رئ   
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   :::يقول الكاهن يقول الكاهن يقول الكاهن    

دوس الحقيقى          ، قدوس قدوس أيها الرب وقدوس أنت فى آل شىء           ه الق ألنك أنت اإلل

ة          ل الخليق يس أحد يعرف             ، يسوع المسيح اإلبن بكر آ ذى ل ه ال ى مجد عظمت ائن ف الك

ك       ليس هو إخت  . آمال الهوته الحال فيه جسدياً     لكن  ، طافًاما نويت لتصير مساويًا هللا أبي

ر الدنسة       . بإرادتك وحدك أخذت شكل العبد وصرت إنسانًا بالحق          تجسدت فى بطن الغي

ى   ، أنت الذى لبس الطهارة ولم تخطىء أبدا   ، والدة اإلله القديسة مريم      ك إل ودفعت ذات

ن العشاء وأخذت     إذ قمت م   ، وضعت لنا هذا المثال     . الصليب المقدس من أجل خالصنا    

ه      ذك وتمسحها                 ، منديًال أشتديت ب دأت تغسل أرجل تالمي ى مغسل وإبت اًء ف وصببت م

ك                  ذآار محبت ة وترتيب التواضع وت بالمنديل الذى آنت متزرًا به وأعطيتهم رسم المحب

دام        ، أنا غسلت أقدامكم معلمًا ورباً    : للبشر إذ قلت لهم      فيجب عليكم أن يغسل بعضكم أق

 .ا صنعت بكم وآما صنعت بكم إصنعوا أنتم أيضًا بعضكم بعضًامثل م، بعض 

م                     ل واحد أنك م آ ذا يعلمك وأمرتهم بوصاياك وأوامرك إذ قلت أحبوا بعضكم بعضًا، وبه

  .تالميذي إذا أحببتم بعضكم بعضًا، وعلمتنا نحن أيضًا

ذ                        اوة ه ذك ، ونق ك من جهة غسل أرجل تالمي ا المحبة والوحدانية ، وأصلحتنا مع أبي

  .المثال الحقيقي ومن قبل تعطفك ومحبتك للبشر صنعت

ائال             ع ق ك وإمتن د ،          : آمال حريتنا عندما إستعظم بطرس الهوت ي األب ي إل ال تغسل رجل

ه                     ا هو بأمانت ك معي نصيب ، أم يس ل دميك فل فسمع القضية الحقيقية ، إذا لم أغسل ق

ائأل  داي أيضًا ورأسي: صرخ ق ل وي ط ب ي فق يس رجل ا سيدي ل ة ، ي  ، قدسني بالكلي

ه    : فسمع أيضًا صوتك اإللهي الغير الكاذب        إن الذي إستحم ال يحتاج إال إلي غسل قدمي

 .لكنه آله نقي

من أجل هذا نسأل ونطلب منك يا ربنا يسوع المسيح إجعلنا مستحقين وحل فى وسطنا      

 : يقولثم يرسم الكاهن الماء بالصليب و. اآلن آما آنت مع تالميذك الرسل القديسين

 .)آمين(وآما بارآت فى ذلك الزمن بارك اآلن

   ...آمينآمينآمين:::يجاوبه الشعب عند اإلنتهاء من آل رشميجاوبه الشعب عند اإلنتهاء من آل رشميجاوبه الشعب عند اإلنتهاء من آل رشم   

" آمين"ماء الطهارة " آمين"ماء لغفران الخطايا   " آمين"طهر هذا ليكن ماء الشفاء      

ا          ين "خالصاً  وصحة ألنفسنا وأجسادنا وأرواحن ة طاهرة     " آم ين "موهب ة  " آم ومحب
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ار         " آمين"نقية  لبعضنا بعضًا وحواس     لكى نستحق أن نكون فى ميراث تالميذك األطه

ين" ر  " آم ذا الس رة ه داخلى بثم اننا ال ر إنس ين"طه ا  " آم ران خطايان ا بغف م لن وأنع

ل دنس الجسد                      ا من آ ا ليطهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحن بحلول روحك القدوس علين

وة     إمنحنا السلطان أن ندوس الحيات      " آمين"وآل نجاسة وآل خطية      ل ق والعقارب وآ

ة وسلوك ذات          ،والتدع شيئًا من اآلثام يتسلط علينا       ،العدو   بل أنعم علينا بحواس حكيم

 ".آمين"وقار وأمان لكى نأتى إليك لنجد رحمة أمامك ورأفة 

اراقليط            دوس الب نطلب إليك يا اهللا الحقيقى لكى ترسل علينا وعلى هذه المياه روحك الق

يالطس البنطى     خالق الكل يس ،جابل المياه    د ب ى عه ا ف . وع المسيح ربنا الذى صلب عن

ائًال ن اهللا:وإعترفت ق ا هو إب ى أن ة . إن ن اهللا بالحقيق ك أنت هو إب ؤمن أن ذا ،ن طهر ه

وينتهر آل األرواح النجسة ،الماء بقوة روح قدسك لكى يبطل قوات المضاد المقاتل لنا          

 .وآل سحر وآل رقية وآل عبادة األوثان ،

 .هذا الماء آل قوة المضاد بعالمة صليبك المقدس يا ربنا يسوع المسيحفلتهرب من 

 :هنا يبارك الكاهن على الماء بالصليب ويقول

اء الشفاء  ر م ين"أظه ارة " آم اء الطه ين"م ا" آم رة الخطاي اء لمغف ين"م اء " آم م

ين"الخالص روح   " آم ك الصالح  وال و أبي ى نصرخ نح وة لك تحقين البن ا مس وإجعلن

   .يا أبانا الذى:لينالقدس قائ

   يقول الشعبيقول الشعبيقول الشعب      

 .....يا أبانا الذى فى السموات

   ...يتلو الكاهن التحليل األول والثانى فقطيتلو الكاهن التحليل األول والثانى فقطيتلو الكاهن التحليل األول والثانى فقط   

   :::يقول الشماسيقول الشماسيقول الشماس   

 .حقًا خلصت حقاً ومع روحك

   :::يرشم رئيس الكهنة ماء اللقان والطاسة ثالث رشوم ويقول يرشم رئيس الكهنة ماء اللقان والطاسة ثالث رشوم ويقول يرشم رئيس الكهنة ماء اللقان والطاسة ثالث رشوم ويقول    

 .مبارك الرب يسوع المسيح إبن اهللا وقدوس الروح القدس آمين

   :::لشعب لشعب لشعب يجاوبه ايجاوبه ايجاوبه ا   

دوس ،حقًا واحد هو اآلب القدوس   روح القدس     ، واحد هو اإلبن الق ين  . واحد هو ال آم
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 .حقًا أؤمن

ة            يس الكهن ل رئ ل أرج ان ويغس اء اللق ن م ملة م ل الش ريك يب ادم الش اهن الخ م أن الك ث

ا ويغسل وينشف               اهن ويبله رئيس الشملة من الك دها يأخذ ال وينشفهما بشملة أخرى وبع

ة أ    دًا              أرجل الكهن دًا واح م الشعب واح م الشمامسة ث ه            ،وال ث ا صنعه سيدنا ل اًال لم ك مث وذل

 ،ثم يعطيهم البرآة بيده من ماء الطاسة ليمسحوا وجوههم وأيديهم ،المجد مع تالميذه 

 سبحوا اهللا:وفى هذه األثناء يرتل الشمامسة المزمور المائة والخمسين بالطريقة السنوية 

   :::الية الية الية وبعد ذلك يرتلون هذه اإلبصوبعد ذلك يرتلون هذه اإلبصوبعد ذلك يرتلون هذه اإلبص   

ذه     فجاء أيضًا   ،وضع ربنا ثيابه وإشتد بمنديل وصب ماء فى مغسل وغسل أرجل تالمي

فقال مخلصنا .لست تغسل لى قدمى إلى األبد       :فقال له ،إلى سمعان بطرس ليغسل قدميه      

معان بطرس  ى نصيب    :لس ك مع يس ل دميك فل ل ق م أغس ه  إن ل ك أن ول ل ا أق ال .أن ق

 .سيح ليس قدمى فقط بل يدى ورأسىيا ربى يسوع الم:سمعان لمخلصنا 

 .أنا غسلت أرجلكم وأنتم أيضًا يجب أن يغسل بعضكم أرجل بعض :وآان يعلمهم قائًال

ذًا      بعين تلمي ين والس ل واإلثن اء الرس ادتى األب ا س ا ي رب عن ن ال وا م ا ،أطلب ر لن ليغف

 .خطايانا ألنه مبارك

 

   صالة شكر بعد اللقانصالة شكر بعد اللقانصالة شكر بعد اللقان
نشكرك على آل حال ومن أجل آل حال وفى آل ،ضابط الكل نشكرك أيها السيد الرب اإلله ال

هذا الذى رسمه وعلمه ،ألنك جعلتنا مستحقين فى هذه الساعة أن نكمل مثال مغسلك المقدس ،حال 

نسأل ونطلب من ،لتالميذه إبنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومعلمنا ومخلصنا يسوع المسيح 

كثيرة وترأف علينا آكثرة مراحمك وأنعم لنا فى آل صالحك يا محب البشر تجاوز عن خطايانا ال

إحفظنا بسالم ومحبة مع خوفك متيقظين لجميع وصاياك فى هذا .حين بسالمك فى بيعتك المقدسة 

إجعلنا جميعًا شرآاء لخيراتك الدهرية بإبنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ، الدهر الحاضر وفى اآلتى 

 العز والسجود يليق بك معه والروح القدس المحيى المساوى هذا الذى من قبله المجد واإلآرام و،

 .لك اآلن وآل أوان وإلى دهر الداهرين آمين
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   عظة من قول أبينا القديس يوحنا ذهبى الفم عظة من قول أبينا القديس يوحنا ذهبى الفم عظة من قول أبينا القديس يوحنا ذهبى الفم 
 اليوم آثيرين من المؤمنين مسرعين إلى الشرآة فى هذه السرائر المملوءة خوفًا أرىأنى 

لكى تسيروا بخوف ورهبة ووجل ، آم أنا أوًال بقولى فأرشد. لكى يكون الربح مضاعفًا ، ورعدة 

فإذا سمعتم أنه قد ،أحبائى أسلم السيد المسيح فى مثل هذا اليوم :آما يحق بهذه السرائر المقدسة ،

إعبسوا آثيرًا وإبكوا جدًا على الذى سلمه ،أسلم فال تعبسوا وجوهكم بل أقول لكم عمن تعبسون 

وهو ملك على الكل ملكًا ، قد جلس عن يمين اهللا اآلب فى السموات ألن الذى أسلم، الذى هو يهوذا 

، ويبقى دائمًا فيه إلى ما ال نهاية له،وأما الذى أسلمه فهبط إلى قاع الجحيم ،أبديًا ال إنقضاء له 

ألن الرب علمنا أن نبكى ونحزن على ، على هذا إبكوا ونوحوا . يتوقع عذابًا أليمًا وتنهدًا شديدًا 

ألن قبول اآلالم ألجل نوال اآلخرة هو الذى يورثنا ملكوت ، ال على من يتألم ألجل فعل البر الخطاة 

وأما اآلالم التى تنشأ عن األشياء العالمية هو الفعل الردىء الذى يحدف بنا إلى الجحيم ، السموات 

بر فأن لهم قيل طوبى للمطرودين من أجل ال. والعذاب األبدى الذى ناره ال تطفأ ودوده ال يموت 

 .وأما آل من يفعل الشر فله عقاب شديد، ملكوت السموات 

فلنختم عظة أبينا القديس يوحنا ذهبى الفم الذى أنار عقولنا وعيون قلوبنا بأسم اآلب فلنختم عظة أبينا القديس يوحنا ذهبى الفم الذى أنار عقولنا وعيون قلوبنا بأسم اآلب فلنختم عظة أبينا القديس يوحنا ذهبى الفم الذى أنار عقولنا وعيون قلوبنا بأسم اآلب 

   ...واإلبن والروح القدس اإلله الواحد آمينواإلبن والروح القدس اإلله الواحد آمينواإلبن والروح القدس اإلله الواحد آمين
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ة و                      ى الطبيع ا عل ذا العشاء يحوى سرا فائق ى ان ه يصلى القداس جهرا ال سرا، فكلمة العشاء السرى تعن

ى            . هو سر تحول الخبز و الخمر الى جسد و دم عمانوئيل الهنا              ة الت و قد جاء فى احدى الصلوات اليوناني

ى شريكاً      : "تقرأ على اللقان ما ترجمته    ن اهللا اقبلن ا اب م      فى عشائك السرى ي ل اعدائك اتكل ى لست مث  ألن

 . اذآرنى يا رب متى جئت فى ملكوتك.، و ال اعطيك قبلة مثل يهوذا، بل مثل اللص اؤمن و اعترف لكسرا

 

ان      (يقدم الحمل صامتًا وبال مزامير  الساعة الثالثة و السادسة و التاسعة          ل اللق ذه الصلوات قيلت قب ألن ه

اثوليكون       ) ي خلصت  أ(وال تحليل وال سوتيس     ) بنظام البصخة  ات وال آ ة   (وال هيتني وال ) أي رسائل الجامع

ولس  . وال صلح وال مجمع وال ترحيم) أي سفر األعمال (أبرآسيس   وتكون البرآة بدون وضع يد ويكون الب

رح   (بعد صالة الشكر مباشرة بدون تقبيل وآجيوس سنوي ومزمور اإلنجيل سنجارى             ويكمل  ) أي بلحن الف

 .واإلنجيل بلحن البصخة) أي بلحن الحزن(ع تقال النبوات والمزمور أدريبى وأثناء التوزي. سنوي

 

 

 

 

   ٣٤٣٤٣٤   ---   ٢٣٢٣٢٣ :  :  : ١١١١١١ األولى   األولى   األولى  إلى أهل آورونثوسإلى أهل آورونثوسإلى أهل آورونثوسالبولس البولس البولس 

زا                  . النني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اخذ خب

م                   ذا هو جسدي المكسور الجلك ذآري     و شكر فكسر و قال خذوا آلوا ه ذا ل ذلك الكاس    . اصنعوا ه آ

ذآري                    ا شربتم ل ذا آلم دمي اصنعوا ه د ب د الجدي انكم  . ايضا بعدما تعشوا قائال هذه الكاس هي العه ف

ى ان يجيء                    رب ال رون بموت ال ذا      . آلما اآلتم هذا الخبز و شربتم هذه الكاس تخب ل ه اذا اي من اآ

ي جس   ا ف ون مجرم تحقاق يك دون اس رب ب اس ال ز او شرب آ هالخب رب و دم تحن . د ال ن ليم و لك

دون استحقاق            . االنسان نفسه و هكذا ياآل من الخبز و يشرب من الكاس           ل و يشرب ب ذي ياآ الن ال

رون ضعفاء و مرضى و                . ياآل و يشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب         يكم آثي ذا ف من اجل ه

ا             . آثيرون يرقدون  م علين ا حك ى انفسنا لم ؤدب من        و  . الننا لو آنا حكمنا عل ا ن م علين د حك لكن اذ ق

ل انتظروا بعضكم بعضا            . الرب لكي ال ندان مع العالم      ان احد     . اذا يا اخوتي حين تجتمعون لالآ ان آ

ا                    دما اجيء ارتبه ة فعن ة اهللا   . يجوع فلياآل في البيت آي ال تجتمعوا للدينونة و اما االمور الباقي ة اهللا   نعم ة اهللا   نعم نعم

   ...اآلب تحل على جميعنا آميناآلب تحل على جميعنا آميناآلب تحل على جميعنا آمين

   خميس العهدخميس العهدخميس العهد   قداسقداسقداس
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 .يكون، اما اإلبرآسيس فقد قرئ فى صالة باآرال يقرأون الكاثول   

 :دمجًاتقال الثالث تقديسات    

 .الذى ولد من العذراء: أو اك بارثينو جين تيس : األولى   •••

 .الذى صلب عنا: أو استافروتيس ديماس : الثانية و الثالثة   •••

 .المجد لآلب. . ذوآسابترى . . ثم تكمل آالعادة    •••

 . يصلى الكاهن أوشية االنجيل   
   

   ٥٥٥ ،  ،  ، ٤٤٤ :  :  : ٢٢٢٢٢٢      مورمورمورالمزالمزالمز
 .، الذي أآل خبزي رفع علّي عقبه)جملة(هيأت قدامى مائدة مقابل الذين يحزنونني 

   ...الليلوياالليلوياالليلويا
 

   ٢٩٢٩٢٩   ---   ٢٠٢٠٢٠ :  :  : ٢٦٢٦٢٦      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و فيما هم ياآلون قال الحق اقول لكم ان واحد منكم . و لما آان المساء اتكا مع االثني عشر

فاجاب و قال الذي يغمس يده . آل واحد منهم يقول له هل انا هو يا ربفحزنوا جدا و ابتدا . يسلمني

ان ابن االنسان ماض آما هو مكتوب عنه و لكن ويل لذلك الرجل . معي في الصحفة هو يسلمني

فاجاب يهوذا مسلمـه و قال هل انا هو . الذي به يسلم ابن االنسان آان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد

و فيما هم ياآلون اخذ يسوع الخبز و بارك و آسر و اعطى التالميذ و قال .  قلتيا سيدي قال له انت

الن هذا هو دمي . و اخذ الكاس و شكر و اعطاهم قائال اشربوا منها آلكم. خذوا آلوا هذا هو جسدي

و اقول لكم اني من االن ال اشرب . الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل آثيرين لمغفـرة الخطايـا

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا في ملكوت ابيمن 

   

 .يقول الكاهن الثالث األواشي الكبار ويقول الشعب قانون اإليمان   

ال تقال صالة الصلح عالمة علي أن الصلح الحقيقي لم يتم إال بصلب المسيح في يوم الجمعة    

 .تي تختم بها صالة الصلح ممنوعة ألجل قبلة يهوذاآما أن القبلة ال، العظيمة

ولدته ، خبز الحياة الذي نزل لنا من السماء وأعطي الحياة للعالم: يقال األسبسمس اآلدام اآلتي   

 .بغير دنس وأعطانا جسده ودمه الكريمين فحيينا الي األبد

 ... بشفاعة والدة اإلله   
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إذآر يا رب الذين قدموا لك هذه : مة وهييستمر الكاهن في صالة القداس حتي أوشية التقد   

 ...القرابين

دون أن يصلي المجمع والترحيم ألن الكنيسة وهي منشغلة .. آما آان هكذا يكون: فيرد الشعب   

 .ال تريد أن تذآر أحدًا من الراقدين، بالتأمل في موت الرب

 .يستمر الكاهن حتي نهاية القداس   

 من األسرار المقدسة يجب أن يكون اما في وقت إن التناول) ٣١فصل (ورد في الدسقولية    

فأن سيدنا له المجد قد صنع العشاء السري . أو بعد الغروب) الثالثة عصرًا(الساعة التاسعة 

ذة وأآلوا وقد إتكأ يسوع مع تالمي) ٤: ١٣يو  ، ١٧: ١٤مر  ، ٢٠: ٢٦راجع متي (مساًء 

ولذلك يعمل ، ة وأعطاهم سر العشاء الربانيالفصح القديم قم قام وغسل أرجلهم ثم عاد وإتكأ ثاني

ففي هذا تهاون ، ألنه ال يجوز أن يترك الحمل علي المذبح أثناء اللقان. اللقان قبل القداس

 .بالذبيحة

بل تقال صالة الساعة الحادية عشر من يوم " سبحوا اهللا "١٥٠أثناء التناول ال يقال المزمور    

    .الخميس
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وذا لتسليم سيده        :::أحداث الساعة الحادية عشر من يوم خميس العهد       أحداث الساعة الحادية عشر من يوم خميس العهد       أحداث الساعة الحادية عشر من يوم خميس العهد           ا      .  خروج يه ذي أغمس أن ال

ه   ال ل ه الشيطان فق ة دخل د اللقم وذا سمعان اإلسخريوطي فبع اه ليه ة وأعط ه فغمس اللقم ة وأعطي اللقم

 ".فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وآان ليال.. يسوع ما أنت تعمله فأعمله بأآثر سرعة 

 

 

 

 

   ١٢١٢١٢ :  :  : ٥٣٥٣٥٣   ---   ١٣١٣١٣ :  :  : ٥٢٥٢٥٢      اشعياء النبىاشعياء النبىاشعياء النبىمن من من 
آما اندهش منك آثيرون آان منظره آذا . هوذا عبدي يعقل يتعالى و يرتقي و يتسامى جدا

هكذا ينضح امما آثيرين من اجله يسد ملوك . مفسدا اآثر من الرجل و صورته اآثر من بني ادم

صدق خبرنا و لمن استعلنت . هموهافواههم النهم قد ابصروا ما لم يخبروا به و ما لم يسمعوه ف

نبت قدامه آفرخ و آعرق من ارض يابسة ال صورة له و ال جمال فننظر اليه و ال منظر . ذراع الرب

محتقر و مخذول من الناس رجل اوجاع و مختبر الحزن و آمستر عنه وجوهنا محتقر . فنشتهيه

. ناه مصابا مضروبا من اهللا و مذلواللكن احزاننا حملها و اوجاعنا تحملها و نحن حسب. فلم نعتد به

آلنا آغنم . و هو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه و بحبره شفينا

ظلم اما هو فتذلل و لم يفتح فاه . ضللنا ملنا آل واحد الى طريقه و الرب وضع عليه اثم جميعنا

من الضغطة و من الدينونة اخذ و . م يفتح فاهآشاة تساق الى الذبح و آنعجة صامتة امام جازيها فل

و جعل مع . في جيله من آان يظن انه قطع من ارض االحياء انه ضرب من اجل ذنب شعبي

اما الرب فسر . االشرار قبره و مع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما و لم يكن في فمه غش

من . ايامه و مسرة الرب بيده تنجحبان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة اثم يرى نسال تطول 

لذلك اقسم له بين . تعب نفسه يرى و يشبع و عبدي البار بمعرفته يبرر آثيرين و اثامهم هو يحملها

االعزاء و مع العظماء يقسم غنيمة من اجل انه سكب للموت نفسه و احصي مع اثمة و هو حمل 

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــ إلهنا إلى األب إلهنا إلى األب إلهنا إلى األبدوسدوسدوســـمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .خطية آثيرين و شفع في المذنبين
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   ٢٥٢٥٢٥   ---   ١٩١٩١٩ :  :  : ١٩١٩١٩       النبى النبى النبىاشعياءاشعياءاشعياءمن من من و أيضًا و أيضًا و أيضًا 
فيكون . في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر و عمود للرب عند تخمها

عالمة و شهادة لرب الجنود في ارض مصر النهم يصرخون الى الرب بسبب المضايقين فيرسل 

فيعرف الرب في مصر و يعرف المصريون الرب في ذلك اليوم و . ذهملهم مخلصا و محاميا و ينق

و يضرب الرب مصر ضاربا فشافيا . يقدمون ذبيحة و تقدمة و ينذرون للرب نذرا و يوفون به

في ذلك اليوم تكون سكة من مصر الى اشور فيجيء . فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم و يشفيهم

في ذلك اليوم . اشور و يعبد المصريون مع االشورييناالشوريون الى مصر و المصريون الى 

بها يبارك رب الجنود قائال مبارك شعبي مصر . يكون اسرائيل ثلثا لمصر و الشور برآة في االرض

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين   .و عمل يدي اشور و ميراثي اسرائيل

 

   ٩٩٩: : :    ١٤١٤١٤   ---   ١١١١١١ :  :  : ١٢١٢١٢   زآريا النبىزآريا النبىزآريا النبىمن من من 
و . ةــفي ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود و لسكان اورشليم للخطية و للنجاس

د و ازيل ــود اني اقطع اسماء االصنام من االرض فال تذآر بعـيكون في ذلك اليوم يقول رب الجن

والن له و يكون اذا تنبا احد بعد ان اباه و امه والديه يق. االنبياء ايضا و الروح النجس من االرض

و يكون في ذلك . اـا يتنبـه ابوه و امه والداه عندمـال تعيش النك تكلمت بالكذب باسم الرب فيطعن

بل يقول . اليوم ان االنبياء يخزون آل واحد من رؤياه اذا تنبا و ال يلبسون ثوب شعر الجل الغش

له ما هذه الجروح في فيقول . لست انا نبيا انا انسان فالح االرض الن انسانا اقتناني من صباي

ي و على رجل رفقتي ـاستيقظ يا سيف على راع. ائيـت بها في بيت احبـيديك فيقول هي التي جرح

و يكون في آل االرض . ارـدي على الصغـيقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتت الغنم و ارد ي

ثلث في النار و امحصهم و ادخل ال. يقول الرب ان ثلثين منها يقطعان و يموتان و الثلث يبقى فيها

آمحص الفضة و امتحنهم امتحان الذهب هو يدعو باسمي و انا اجيبه اقول هو شعبي و هو يقول 

م ـع آل االمم على اورشليـو اجم. كـي وسطـرب ياتي فيقسم سلبك فـهوذا يوم لل. الرب الهي

ينة الى السبي و بقية ة و تنهب البيوت و تفضح النساء و يخرج نصف المدـؤخذ المدينـللمحاربة فت

و تقف . فيخرج الرب و يحارب تلك االمم آما في يوم حربه يوم القتال. الشعب ال تقطع من المدينة

قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق فينشق جبل الزيتون من 

و الشمال و نصفه نحو وسطه نحو الشرق و نحو الغرب واديا عظيما جدا و ينتقل نصف الجبل نح



   دالل أسبوع اآلالم   )الساعة الحادية عشر(توزيع خميس العهد   
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و تهربون في جواء جبالي الن جواء الجبال يصل الى اصل و تهربون آما هربتم من . الجنوب

و يكون في ذلك اليوم . الزلزلة في ايام عزيا ملك يهوذا و ياتي الرب الهي و جميع القديسين معك

و يكون يوم واحد معروف للرب ال نهار و ال ليل بل يحدث انه . انه ال يكون نور الدراري تنقبض

و يكون في ذلك اليوم ان مياها حية تخرج من اورشليم نصفها الى . في وقت المساء يكون نور

و يكون الرب ملكا على . البحر الشرقي و نصفها الى البحر الغربي في الصيف و في الخريف تكون

د و د و د و ـــمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األب . وحده و اسمه وحدهآل االرض في ذلك اليوم يكون الرب

 ...إلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمين

 

   ١٨١٨١٨ ،  ،  ، ١٧١٧١٧ :  :  : ٥٠٥٠٥٠      مورمورمورالمزالمزالمز
وأنت قد أبغضت أدبي وألقيت آالمي خلفك، إذا رأيت سارقًا سعيت معه، مع الفسقة جعلت 

   ...الليلوياالليلوياالليلويا .نصيبك
 

   ٣٠٣٠٣٠   ---   ٢١٢١٢١ :  :  : ١٣١٣١٣      يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
روح و شهد و قال الحق الحق اقول لكم ان واحدا منكم لما قال يسوع هذا اضطرب بال

و آان متكئا . فكان التالميذ ينظرون بعضهم الى بعض و هم محتارون في من قال عنه. سيسلمني

فاوما اليه سمعان بطرس ان يسال من عسى . في حضن يسوع واحد من تالميذه آان يسوع يحبه

اجاب يسوع هو ذاك . ع و قال له يا سيد من هوفاتكا ذاك على صدر يسو. ان يكون الذي قال عنه

فبعد اللقمة . الذي اغمس انا اللقمة و اعطيه فغمس اللقمة و اعطاها ليهوذا سمعان االسخريوطي

و اما هذا فلم يفهم احد من . ةـان فقال له يسوع ما انت تعمله فاعمله باآثر سرعـدخله الشيط

لصندوق مع يهوذا ظنوا ان يسوع قال له اشتر ما نحتاج الن قوما اذ آان ا. المتكئين لماذا آلمه به

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.فذاك لما اخذ اللقمة خرج للوقت و آان ليال. اليه للعيد او ان يعطي شيئا للفقراء
   

و . يقال الطرح و الطلبة و يقول الكاهن البرآة بعد االنتهاء من التناول المقدس بون وضع يـد   

 قبل االنصراف هو ان ال نتشبه بيهـوذا الذى خرج بعد العشاء دون اذن السبب فى قراءة البرآة

 .من السيد المسيح
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    البصخة المقدسة البصخة المقدسة البصخة المقدسةيوم الخميس منيوم الخميس منيوم الخميس من    من من منحادية عشرحادية عشرحادية عشرالساعة الالساعة الالساعة الطرح طرح طرح 

شمس البر أضاء شعاعه وبلغ ضياءه إلى أقطار األرض الذي هو يسوع النور الحقيقي 

ائي المعطى الحياة المغذى آل صنعة يديه في مبدأ الذي يضئ لكل إنسان آت إلى العالم، الخبز السم

الزمان أعد مائدة في البرية من المن وأعال منها الشعوب أربعين سنة من الزمان فأآلوا وماتوا 

آقول الرب، ومائدة جديدة أعدها االبن في علية صهيون األم، لما آان عشية ذلك اليوم الذي أآلوا 

مخلص في الموضع العالي الذي هو علية صهيون واتكأ معه فيه فطير الفصح اتكأ الرب يسوع ال

تالميذه وآانوا يأآلون الفصح الجديد الذي هو جسده هو بذاته الذي أعطاه لهم بفعل سرى والدم 

الكريم الحقيقي الذي هو أفضل من آل دم، أخذ مخلصنا خبزًا فبارآه وهكذا قسمه وناوله لصفوته 

 ألن هذا هو جسدي الذي أقسمه عنكم وعن آثيرين لمغفرة الرسل قائًال خذوا آلوا منه آلكم

خذوا اشربوا من هذه الكأس : بعد هذا مسك آأس الخمر ومزجها بالماء وناولهم قائًال. خطاياهم

جميعكم فإنه دمى الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن آثيرين لمغفرة خطاياهم، آل مرة 

لكأس تبشرون بموتى وتعترفون بقيامتي وتذآرونني إلى تأآلون من هذا الخبز وتشربون من هذه ا

هذا هو فصح خالصنا، الحمل الحقيقي المسيح مخلصنا قال إني ال أشرب من هذه الكرمة . أن أجئ

حتى أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبى، قال الرب إن واحدًا منكم يسلمني في أيدي المخالفين، 

ئلين من الذي يجسر ويفعل هذا؟ فيهوذا أحد المتكئين قال لعلى فبدأوا يفكرون واحدًا فواحدًا منهم قا

أضمرت اإلثم .الذي يضع يده معي في الصحفة: أنا هو قال له أنت قلت، فأشار إليه العارف قائًال

 .أيها المخالف وتجرأت أنت عن أمر ردئ ألن ابن اهللا أتى ليخلص اإلنسان األول من الفساد

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا    وتألم لكي بآالمهالمسيح مخلصنا جاء

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي  
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته



 دالل أسبوع اآلالم    الجمعة العظيمة  األولى من ليلة  الساعة 
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   ))) یسوع یسوع یسوع الرب الرب الربالقبض علىالقبض علىالقبض على(((   ::: الجمعة العظيمة الجمعة العظيمة الجمعة العظيمةليلةليلةليلةأحداث أحداث أحداث    

فكان . إن واحدا منكم سيسلمني... اضطرب بالروح وقال" عندما آان الرب یسوع یأآل الفصح مع تالميذه           •••

ي صدر    " التالميذ ینظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه   أ عل فتقدم یوحنا الحبيب واتك

ه الشيطان،        " اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان اإلسخریوطي      فغمس یسوع   .. یسوع وسأله  ة دخل د اللقم وبع

  )٢٦ – ٢١ : ١٣یو ( فقال له یسوع ما أنت تعمله فأعمله بأآثر سرعة 

  ).٣٠ : ١٤مر " ( قبل أن یصيح الدیك مرتين تنكرني ثالث مرات " وبعد ذلك أنذر بطرس بقوله    •••

اه                ••• رب یسوع ف تح ال ر ف ذآور في            وفي هذا العشاء األخي ر العظيم الم و   (  بالخطاب األخي م   ) ١٦ – ١٤ی ث

ا            ) ١٧یو  ( الصالة الشفاعية المذآورة في      ه عن رب وموت . التي فيها یتضح القصد األساسي من تجسد ال

 ).فصول الباراقليط أي الروح القدس المعزي : أناجيل الساعة األولي وتسميها الكنيسة (

دأ یحزن ویكتئب              یسو  الرب وفي هذه الليلة أیضا ذهب       ••• ع إلى جبل الزیتون وهناك في بستان جثسيماني ابت

ى الموت          : " ویقول   دا حت ة ج دأ یصلي ألجل                  " نفسي حزین النوم وابت وا ب ذین تثقل ذ ال د عن التالمي وابتع

ان یصلي بأشد       " آأس الصليب مسلما اإلرادة لآلب    اد آ ان في جه وظهر له مالك من السماء یقویه وإذ آ

 )٤٤، ٤٣ : ٢٢لو ( عرقه آقطرات دم نازلة علي األرض لجاجة؛ وصار 

د أن قبض           ••• ة غاشة، بع م یسوع بقبل وبينما هو یتكلم جاء یهوذا ومعه جمع آبير بسيوف وعصي ليسلم له

ابوه یسوع              " الثالثين من الفضة،     ون ؟ أج م من تطلب ال له ه وق أتي علي ا ی ل م الم بك فخرج یسوع وهو ع

 )١٨یوحنا . ( فرجعوا إلى الوراء وسقطوا علي األرض.. قال لهم یسوع أنا هو. الناصري

 .وفي الطریق إلى المحاآمة قطع بطرس أذن عبد رئيس الكهنة وآان اسمه ملخس، فشفاه الرب   •••

د   ). ٥٢ : ١٤مر ( وتبعه شاب البسا أزارا علي عریه فأمسكه الشبان فترك االزار وهرب منهم عریانا              ••• وق

 .الرسولأجمع المفسرون أنه القدیس مرقس 

ت ؟    ت أن اذا فعل اد فم ألم وجه اج للصالة صلي ب ر المحت ان ذاك غي ا ! إن آ ك إذا م أراد المسيح أن یصلي ليعين

 یقبل صالتك وصالة آل التائبين.. فإذا صليت، ها هو معك.. صليت

ل شئ      +    ••• اال للمصلي     . صل لتعرف أنه شابهنا في آ رب صارت الصحة     . عرق بالصالة ليكون مث بعرق ال

در     )١٩ : ٣تك ( لقد أآل آدم خبزه بعرق جبينه . لمریضللعبد ا  م یق ة ل ؛ ولكن هذا العرق الممزوج بالخطي

 "القدیس یعقوب السروجي... "فأتي الذي بال خطية وعرق دفعة واحدة فنجاه من خطيته. أن یشفيه

ار   +    ••• ان الب ي اإلنس نان عل تهزاء وصریر أس وان، واس د وضيق، وضجة وه ن تطلب!! تهدی ألهم م ون س

ي           !!ألنه ليس ثمة قوة للرمل ليلتقي بالریح        ! فسقطوا علي وجوههم     ، وقعت نظرة من الشمس برعب عل
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افتهم  ة فأخ ه     .. الظلم ام قوت وم أم ن أن یق ه ال یمك الم جميع قياء ألن الع قطوا آاألش وب  . "س دیس یعق الق

 "السروجي

   :::أحداث الساعة األولى من ليلة الجمعة العظيمةأحداث الساعة األولى من ليلة الجمعة العظيمةأحداث الساعة األولى من ليلة الجمعة العظيمة   

 :د قسمته الكنيسة إلى أربعة أقسامالميذه ویعدهم بالمعزى وخطابه الوداعي وقالسيد المسيح یوصي ت

 .أن یحبوا بعضهم بعضا : وصيته لتالميذه  ) ٢٥ – ١ : ١٤ – ٣٣ : ١٣یو : ( األول    •••

 .آراهية العالم لهم  ) ٢٥ – ١ : ١٥ – ٢٦ : ١٤یو : ( الثاني    •••

 

 

 

 

   ٦٦٦ :  :  : ٩٩٩   ---   ١٧١٧١٧ :  :  : ٨٨٨         ارميا النبىارميا النبىارميا النبىمن من من 
من مفرج عني الحزن . سل عليكم حيات افاعي ال ترقى فتلدغكم یقول الربالني هانذا مر

هوذا صوت استغاثة بنت شعبي من ارض بعيدة العل الرب ليس في صهيون او . قلبي في سقيم

مضى الحصاد انتهى الصيف و نحن لم . ملكها ليس فيها لماذا اغاظوني بمنحوتاتهم باباطيل غریبة

اليس بلسان في جلعاد ام ليس .  انسحقت حزنت اخذتني دهشةمن اجل سحق بنت شعبي. نخلص

یا ليت راسي ماء و عيني ینبوع دموع فابكي نهارا و ليال . هناك طبيب فلماذا لم تعصب بنت شعبي

یا ليت لي في البریة مبيت مسافرین فاترك شعبي و انطلق من عندهم النهم جميعا . قتلى بنت شعبي

سنتهم آقسيهم للكذب ال للحق قووا في االرض النهم خرجوا من شر یمدون ال. زناة جماعة خائنين

ه و على آل اخ ال تتكلوا الن ـد من صاحبـاحترزوا آل واح. ول الربـالى شر و ایاي لم یعرفوا یق

و یختل االنسان صاحبه و ال یتكلمون بالحق . آل اخ یعقب عقبا و آل صاحب یسعى في الوشایة

مسكنك في وسط المكر بالمكر ابوا ان یعرفوني . ذب و تعبوا في االفتراءعلموا السنتهم التكلم بالك

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .یقول الرب

 

   ٨٨٨ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ١٠٢١٠٢١٠٢         مورمورمورالمزالمزالمز
النهار آله آان یعيرني أعدائي ) جملة(یا رب استمع صالتي وليصعد أمامك صراخي 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .یتحالفون علّيوالذین یمدحونني آانوا 

   الجمعة العظيمة الجمعة العظيمة الجمعة العظيمةاألولى من ليلةاألولى من ليلةاألولى من ليلةالساعة الساعة الساعة 
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   الفصل األول من الباراقليطالفصل األول من الباراقليطالفصل األول من الباراقليط

   ٢٥٢٥٢٥ : : :١٤١٤١٤   ---   ٣٣٣٣٣٣ :  :  : ١٣١٣١٣         یوحنایوحنایوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
 

یا اوالدي انا معكم زمانا قليال بعد ستطلبونني و آما قلت لليهود حيث اذهب انا ال تقدرون 

بتكم انا وصية جدیدة انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا آما احب. انتم ان تاتوا اقول لكم انتم االن

قال . بهذا یعرف الجميع انكم تالميذي ان آان لكم حب بعض لبعض. تحبون انتم ایضا بعضكم بعضا

له سمعان بطرس یا سيد الى این تذهب اجابه یسوع حيث اذهب ال تقدر االن ان تتبعني و لكنك 

اجابه . كقال له بطرس یا سيد لماذا ال اقدر ان اتبعك االن اني اضع نفسي عن. ستتبعني اخيرا

ال تضطرب . یسوع اتضع نفسك عني الحق الحق اقول لك ال یصيح الدیك حتى تنكرني ثالث مرات

في بيت ابي منازل آثيرة و اال فاني آنت قد قلت لكم انا امضي . قلوبكم انتم تؤمنون باهللا فامنوا بي

حيث اآون انا ا و اخذآم الي حتى ـددت لكم مكانا اتي ایضـو ان مضيت و اع. العد لكم مكانا

قال له توما یا سيد لسنا نعلم این . و تعلمون حيث انا اذهب و تعلمون الطریق.تكونون انتم ایضا

قال له یسوع انا هو الطریق و الحق و الحياة ليس احد یاتي . تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطریق

قال له . نه و قد رایتموهلو آنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ایضا و من االن تعرفو. الى االب اال بي

قال له یسوع انا معكم زمانا هذه مدته و لم تعرفني یا فيلبس الذي . فيلبس یا سيد ارنا االب و آفانا

الست تؤمن اني انا في االب و االب في الكالم الذي . راني فقد راى االب فكيف تقول انت ارنا االب

صدقوني اني في االب و . ي هو یعمل االعمالاآلمكم به لست اتكلم به من نفسي لكن االب الحال ف

الحق الحق اقول لكم من یؤمن بي فاالعمال التي انا . االب في و اال فصدقوني لسبب االعمال نفسها

و مهما سالتم باسمي فذلك افعله . اعملها یعملها هو ایضا و یعمل اعظم منها الني ماض الى ابي

و انا . ان آنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي.  فاني افعلهان سالتم شيئا باسمي. ليتمجد االب باالبن

روح الحق الذي ال یستطيع العالم ان یقبله . اطلب من االب فيعطيكم معزیا اخر ليمكث معكم الى االبد

ى اني اتي ـم یتامـال اترآك. النه ال یراه و ال یعرفه و اما انتم فتعرفونه النه ماآث معكم و یكون فيكم

في ذلك اليوم . يل ال یراني العالم ایضا و اما انتم فترونني اني انا حي فانتم ستحيونبعد قل. مـاليك

ي و ـالذي عنده وصایاي و یحفظها فهو الذي یحبن. تعلمون اني انا في ابي و انتم في و انا فيكم

قال له یهوذا ليس االسخریوطي یا سيد ماذا . الذي یحبني یحبه ابي و انا احبه و اظهر له ذاتي

اجاب یسوع و قال له ان احبني احد یحفظ . حدث حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لنا و ليس للعالم
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ي و الكالم الذي ـي ال یحفظ آالمـالذي ال یحبن. زالـآالمي و یحبه ابي و اليه ناتي و عنده نصنع من

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.بهذا آلمتكم و انا عندآم. تسمعونه ليس لي بل لالب الذي ارسلني

 

   الفصل الثانى من الباراقليطالفصل الثانى من الباراقليطالفصل الثانى من الباراقليط

   ٢٥٢٥٢٥ : : :١٥١٥١٥   ---   ٢٦٢٦٢٦ :  :  : ١٤١٤١٤االنجيل من یوحنا   االنجيل من یوحنا   االنجيل من یوحنا   
 

و اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله االب باسمي فهو یعلمكم آل شيء و یذآرآم بكل 

سالما اترك لكم سالمي اعطيكم ليس آما یعطي العالم اعطيكم انا ال تضطرب قلوبكم و . ما قلته لكم

لت لكم انا اذهب ثم اتي اليكم لو آنتم تحبونني لكنتم تفرحون الني قلت سمعتم اني ق. ال ترهب

ال اتكلم . و قلت لكم االن قبل ان یكون حتى متى آان تؤمنون. امضي الى االب الن ابي اعظم مني

و لكن ليفهم العالم اني احب االب . ایضا معكم آثيرا الن رئيس هذا العالم یاتي و ليس له في شيء

آل غصن . انا الكرمة الحقيقية و ابي الكرام. ي االب هكذا افعل قوموا ننطلق من ههناو آما اوصان

انتم االن انقياء لسبب الكالم الذي . في ال یاتي بثمر ینزعه و آل ما یاتي بثمر ینقيه لياتي بثمر اآثر

یثبت في الكرمة اثبتوا في و انا فيكم آما ان الغصن ال یقدر ان یاتي بثمر من ذاته ان لم . آلمتكم به

انا الكرمة و انتم االغصان الذي یثبت في و انا فيه هذا یاتي بثمر . آذلك انتم ایضا ان لم تثبتوا في

ان آان احد ال یثبت في یطرح خارجا آالغصن فيجف . اـآثير النكم بدوني ال تقدرون ان تفعلوا شيئ

مي فيكم تطلبون ما تریدون فيكون ان ثبتم في و ثبت آال. و یجمعونه و یطرحونه في النار فيحترق

آما احبني االب آذلك احببتكم انا اثبتوا . بهذا یتمجد ابي ان تاتوا بثمر آثير فتكونون تالميذي. لكم

ان حفظتم وصایاي تثبتون في محبتي آما اني انا قد حفظت وصایا ابي و اثبت في . في محبتي

هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا . كمآلمتكم بهذا لكي یثبت فرحي فيكم و یكمل فرح. محبته

انتم احبائي ان فعلتم ما . ليس الحد حب اعظم من هذا ان یضع احد نفسه الجل احبائه. آما احببتكم

ه لكني قد سميتكم احباء الني ال اعود اسميكم عبيدا الن العبد ال یعلم ما یعمل سيد. اوصيكم به

ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم و اقمتكم لتذهبوا و تاتوا بثمر . اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي

ان . بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. و یدوم ثمرآم لكي یعطيكم االب آل ما طلبتم باسمي

آنتم من العالم لكان العالم یحب خاصته و لكن لو . آان العالم یبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم
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اذآروا الكالم الذي قلته لكم ليس . النكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك یبغضكم العالم

عبد اعظم من سيده ان آانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم و ان آانوا قد حفظوا آالمي 

. هذا آله من اجل اسمي النهم ال یعرفون الذي ارسلنيلكنهم انما یفعلون بكم . فسيحفظون آالمكم

الذي یبغضني . لو لم اآن قد جئت و آلمتهم لم تكن لهم خطية و اما االن فليس لهم عذر في خطيتهم

لو لم اآن قد عملت بينهم اعماال لم یعملها احد غيري لم تكن لهم خطية و اما االن . یبغض ابي ایضا

      .لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم انهم ابغضوني بال سبب. بيفقد راوا و ابغضوني انا و ا

  ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا

 

   الفصل الثالث من الباراقليطالفصل الثالث من الباراقليطالفصل الثالث من الباراقليط

   ٢٥٢٥٢٥ : : :١٥١٥١٥   ---   ٢٦٢٦٢٦ :  :  : ١٤١٤١٤االنجيل من یوحنا   االنجيل من یوحنا   االنجيل من یوحنا   
و متى جاء المعزي الذي سارسله انا اليكم من االب روح الحق الذي من عند االب ینبثق 

. قد آلمتكم بهذا لكي ال تعثروا. ایضا النكم معي من االبتداءو تشهدون انتم . فهو یشهد لي

و سيفعلون . دمة هللاـن آل من یقتلكم انه یقدم خـسيخرجونكم من المجامع بل تاتي ساعة فيها یظ

لكني قد آلمتكم بهذا حتى اذا جاءت الساعة تذآرون . هذا بكم النهم لم یعرفوا االب و ال عرفوني

و اما االن فانا ماض الى الذي ارسلني و . اقل لكم من البدایة الني آنت معكماني انا قلته لكم و لم 

لكني اقول لكم الحق . لكن الني قلت لكم هذا قد مال الحزن قلوبكم. ليس احد منكم یسالني این تمضي

و متى جاء . انه خير لكم ان انطلق النه ان لم انطلق ال یاتيكم المعزي و لكن ان ذهبت ارسله اليكم

و اما . اما على خطية فالنهم ال یؤمنون بي. اك یبكت العالم على خطية و على بر و على دینونةذ

. و اما على دینونة فالن رئيس هذا العالم قد دین. على بر فالني ذاهب الى ابي و ال ترونني ایضا

اء ذاك روح و اما متى ج. ان لي امورا آثيرة ایضا القول لكم و لكن ال تستطيعون ان تحتملوا االن

الحق فهو یرشدآم الى جميع الحق النه ال یتكلم من نفسه بل آل ما یسمع یتكلم به و یخبرآم بامور 

آل ما لالب هو لي لهذا قلت انه یاخذ مما لي و . ذاك یمجدني النه یاخذ مما لي و یخبرآم. اتية

فقال قوم من تالميذه . االببعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل ایضا ترونني الني ذاهب الى . یخبرآم

بعضهم لبعض ما هو هذا الذي یقوله لنا بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد قليل ایضا ترونني و الني 

فعلم یسوع انهم آانوا . فقالوا ما هو هذا القليل الذي یقول عنه لسنا نعلم بماذا یتكلم. ذاهب الى االب
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ما بينكم الني قلت بعد قليل ال تبصرونني ثم بعد یریدون ان یسالوه فقال لهم اعن هذا تتساءلون في

الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون و تنوحون و العالم یفرح انتم ستحزنون و . قليل ایضا ترونني

المراة و هي تلد تحزن الن ساعتها قد جاءت و لكن متى ولدت الطفل . لكن حزنكم یتحول الى فرح

فانتم آذلك عندآم االن حزن و لكني .  ولد انسان في العالمال تعود تذآر الشدة لسبب الفرح النه قد

و في ذلك اليوم ال تسالونني شيئا الحق . ساراآم ایضا فتفرح قلوبكم و ال ینزع احد فرحكم منكم

الى االن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا . الحق اقول لكم ان آل ما طلبتم من االب باسمي یعطيكم

 قد آلمتكم بهذا بامثال و لكن تاتي ساعة حين ال اآلمكم ایضا بامثال بل .تاخذوا ليكون فرحكم آامال

في ذلك اليوم تطلبون باسمي و لست اقول لكم اني انا اسال االب من . اخبرآم عن االب عالنية

خرجت من عند . الن االب نفسه یحبكم النكم قد احببتموني و امنتم اني من عند اهللا خرجت. اجلكم

قال له تالميذه هوذا االن تتكلم . الى العالم و ایضا اترك العالم و اذهب الى االباالب و قد اتيت 

االن نعلم انك عالم بكل شيء و لست تحتاج ان یسالك احد لهذا . عالنية و لست تقول مثال واحدا

هوذا تاتي ساعة و قد اتت االن تتفرقون . اجابهم یسوع االن تؤمنون. نؤمن انك من اهللا خرجت

قد آلمتكم بهذا . ل واحد الى خاصته و تترآونني وحدي و انا لست وحدي الن االب معيفيها آ

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .ليكون لكم في سالم في العالم سيكون لكم ضيق و لكن ثقوا انا قد غلبت العالم
   

   الفصل الرابع من الباراقليطالفصل الرابع من الباراقليطالفصل الرابع من الباراقليط

   ٢٥٢٥٢٥ : : :١٥١٥١٥   ---   ٢٦٢٦٢٦ :  :  : ١٤١٤١٤االنجيل من یوحنا   االنجيل من یوحنا   االنجيل من یوحنا   
نيه نحو السماء و قال ایها االب قد اتت الساعة مجد ابنك تكلم یسوع بهذا و رفع عي

و هذه هي . اذ اعطيته سلطانا على آل جسد ليعطي حياة ابدیة لكل من اعطيته. ليمجدك ابنك ایضا

انا مجدتك على . الحياة االبدیة ان یعرفوك انت االله الحقيقي وحدك و یسوع المسيح الذي ارسلته

و االن مجدني انت ایها االب عند ذاتك بالمجد الذي . عمل قد اآملتهاالرض العمل الذي اعطيتني ال

انا اظهرت اسمك للناس الذین اعطيتني من العالم آانوا لك و . آان لي عندك قبل آون العالم

الن الكالم الذي . و االن علموا ان آل ما اعطيتني هو من عندك. اعطيتهم لي و قد حفظوا آالمك

. دك و امنوا انك انت ارسلتنيـهم قبلوا و علموا یقينا اني خرجت من عناعطيتني قد اعطيتهم و 

و آل ما هو لي . من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذین اعطيتني النهم لك



 دالل أسبوع اآلالم    الجمعة العظيمة  األولى من ليلة  الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

و لست انا بعد في العالم و اما هؤالء فهم في العالم و . فهو لك و ما هو لك فهو لي و انا ممجد فيهم

حين آنت .  اليك ایها االب القدوس احفظهم في اسمك الذین اعطيتني ليكونوا واحدا آما نحنانا اتي

معهم في العالم آنت احفظهم في اسمك الذین اعطيتني حفظتهم و لم یهلك منهم احد اال ابن الهالك 

انا قد . اما االن فاني اتي اليك و اتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي آامال فيهم. ليتم الكتاب

لست اسال ان . اعطيتهم آالمك و العالم ابغضهم النهم ليسوا من العالم آما اني انا لست من العالم

قدسهم . ليسوا من العالم آما اني انا لست من العالم. تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشریر

 و الجلهم اقدس انا ذاتي .آما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. في حقك آالمك هو حق

و لست اسال من اجل هؤالء فقط بل ایضا من اجل الذین . ليكونوا هم ایضا مقدسين في الحق

ليكون الجميع واحدا آما انك انت ایها االب في و انا فيك ليكونوا هم ایضا . یؤمنون بي بكالمهم

ذي اعطيتني ليكونوا واحدا آما اننا و انا قد اعطيتهم المجد ال. واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني

م و انت في ليكونوا مكملين الى واحد و ليعلم العالم انك ارسلتني و احببتهم آما ـانا فيه. دـنحن واح

ایها االب ارید ان هؤالء الذین اعطيتني یكونون معي حيث اآون انا لينظروا مجدي الذي . احببتني

 ایها االب البار ان العالم لم یعرفك اما انا فعرفتك و هؤالء .اعطيتني النك احببتني قبل انشاء العالم

و عرفتهم اسمك و ساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به و اآون . عرفوا انك انت ارسلتني

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.انا فيهم

 

   األولى من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسةاألولى من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسةاألولى من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسةالساعة الساعة الساعة طرح طرح طرح 

 رفع عينيه إلى فوق نحو أبيه وقال یا أبتاه قد أتت الساعة مجد ولما قال ربنا یسوع هذا

ابنك في العالم، أنا مجدتك یا أبتاه على األرض لما أآملت ما یرضيك، والذین أعطيتني یا أبتاه 

أعطيتهم إیاه ألني أنا اخترتهم من العالم، وهم هكذا قبلوا آالمي وعلموا أني خرجت من عندك، 

من أجل آل الذین یؤمنون بي بقولهم، فإني اخترتهم من العالم وأنا آت إليك أطلب إليك من أجلهم و

وأترآهم في العالم، وعندما آنت معهم آنت أحفظهم وسلمت إليهم آالمك، یا أبتاه العالم لم یعرفك 

أما أنا فأعرفك وهؤالء الذین معي فإنهم علموا أنك أرسلتني لذلك أعلمتهم باسمك یا أبى المحبة 

ببتني بها یا أبتاه فلتكن دائمة فيهم جميعًا ليخبروا األمم بنعمتك فإني أنا أیضًا أآون فيهم یا التي أح
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أبى، هذه هي الوصایا التي قررها مخلصنا مع تالميذه هؤالء الذین اختارهم وأرسلهم إلى العالم 

 .ليأتوا له بأثمار آثيرة، هؤالء هم آواآب المسكونة الذین نورهم مالئ آل العالم

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      ...یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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   )))الراعي المحبالراعي المحبالراعي المحب(((   ::: الجمعة العظيمة الجمعة العظيمة الجمعة العظيمة من ليلة من ليلة من ليلةثالثةثالثةثالثةالالالأحداث الساعة أحداث الساعة أحداث الساعة    

ّي   . " السيد المسيح یتنبأ بأن الشكوك سوف تساور التالميذ فيه ویطلب من أجلهم            ••• آلكم تشكون ف

ة            بكم    " ، " في هذه الليلة ألنه مكتوب أني اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعي هوذا الشيطان طل

 .هذا ما یشير إليه المزمور، و" لكي یغربلكم آالحنطة 
 

 

 

 

   ٣٦٣٦٣٦   ---   ١٦١٦١٦ :  :  : ٣٦٣٦٣٦         النبىالنبىالنبىحزقيال حزقيال حزقيال من من من 
یا ابن ادم ان بيت اسرائيل لما سكنوا ارضهم نجسوها بطریقهم . و آان الي آالم الرب قائال

فسكبت غضبي عليهم الجل الدم الذي سفكوه على . و بافعالهم آانت طریقهم امامي آنجاسة الطامث

. م و آافعالهم دنتهمـذروا في االراضي آطریقهـفبددتهم في االمم فت. م نجسوهاـاالرض و باصنامه

فلما جاءوا الى االمم حيث جاءوا نجسوا اسمي القدوس اذ قالوا لهم هؤالء شعب الرب و قد خرجوا 

لذلك فقل . فتحننت على اسمي القدوس الذي نجسه بيت اسرائيل في االمم حيث جاءوا. من ارضه

ل السيد الرب ليس الجلكم انا صانع یا بيت اسرائيل بل الجل اسمي القدوس لبيت اسرائيل هكذا قا

 فاقدس اسمي العظيم المنجس في االمم الذي نجستموه في -.الذي نجستموه في االمم حيث جئتم

و اخذآم من بين . وسطهم فتعلم االمم اني انا الرب یقول السيد الرب حين اتقدس فيكم قدام اعينهم

و ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من . من جميع االراضي و اتي بكم الى ارضكماالمم و اجمعكم 

و اعطيكم قلبا جدیدا و اجعل روحا جدیدة في داخلكم و . مــم اطهرآـآل نجاستكم و من آل اصنامك

ل روحي في داخلكم و اجعلكم تسلكون في ـو اجع. انزع قلب الحجر من لحمكم و اعطيكم قلب لحم

و تسكنون االرض التي اعطيت اباءآم ایاها و . ي و تعملون بهاـون احكامـي و تحفظـفرائض

و اخلصكم من آل نجاساتكم و ادعو الحنطة و اآثرها و ال . تكونون لي شعبا و انا اآون لكم الها

فتذآرون . و اآثر ثمر الشجر و غلة الحقل لكيال تنالوا بعد عار الجوع بين االمم. اضع عليكم جوعا

یئة و اعمالكم غير الصالحة و تمقتون انفسكم امام وجوهكم من اجل اثامكم و على طرقكم الرد

ال من اجلكم انا صانع یقول السيد الرب فليكن معلوما لكم فاخجلوا و اخزوا من طرقكم یا . رجاساتكم

ى ـدن فتبنـي المـم اسكنكم فـهكذا قال السيد الرب في یوم تطهيري ایاآم من آل اثامك. بيت اسرائيل

   الجمعة العظيمة الجمعة العظيمة الجمعة العظيمة من ليلة من ليلة من ليلةثالثةثالثةثالثةالالالالساعة الساعة الساعة 
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فيقولون هذه االرض . و تفلح االرض الخربة عوضا عن آونها خربة امام عيني آل عابر. ربـالخ

فتعلم االمم . الخربة صارت آجنة عدن و المدن الخربة و المقفرة و المنهدمة محصنة معمورة

ًا ًا ًا مجدمجدمجد .الذین ترآوا حولكم اني انا الرب بنيت المنهدمة و غرست المقفرة انا الرب تكلمت و سافعل

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــللثالوث القللثالوث القللثالوث الق

 

   ٣٣٣ ،  ،  ، ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ١٠٩١٠٩١٠٩         مورمورمورالمزالمزالمز
النهار آله آان یعيرني أعدائي ) جملة(یا رب استمع صالتي وليصعد أمامك صراخي 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .والذین یمدحونني آانوا یتحالفون علّي
 

   ٣٥٣٥٣٥   ---   ٣٠٣٠٣٠ :  :  : ٢٦٢٦٢٦         متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
حينئذ قال لهم یسوع آلكم تشكون في في هذه الليلة .  جبل الزیتونثم سبحوا و خرجوا الى

فاجاب . و لكن بعد قيامي اسبقكم الى الجليل. النه مكتوب اني اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية

قال له یسوع الحق اقول لك انك في هذه . بطرس و قال له و ان شك فيك الجميع فانا ال اشك ابدا

قال له بطرس و لو اضطررت ان اموت معك ال انكرك . یك تنكرني ثالث مراتالليلة قبل ان یصيح د

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.هكذا قال ایضا جميع التالميذ

 

 

   ٣١٣١٣١   ---   ٢٦٢٦٢٦ :  :  : ١٤١٤١٤      مرقسمرقسمرقساالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و قال لهم یسوع ان آلكم تشكون في في هذه الليلة . ثم سبحوا و خرجوا الى جبل الزیتون

فقال له . و لكن بعد قيامي اسبقكم الى الجليل. النه مكتوب اني اضرب الراعي فتتبدد الخراف

فقال له یسوع الحق اقول لك انك اليوم في هذه الليلة قبل ان . بطرس و ان شك الجميع فانا ال اشك

فقال باآثر تشدید و لو اضطررت ان اموت معك ال انكرك و . یصيح الدیك مرتين تنكرني ثالث مرات

  ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.هكذا قال ایضا الجميع
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   ٣٩٣٩٣٩   ---   ٣١٣١٣١ :  :  : ٢٢٢٢٢٢         لوقالوقالوقااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و لكني طلبت من . و قال الرب سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي یغربلكم آالحنطة

قال له یا رب اني مستعد ان امضي معك ف. اجلك لكي ال یفنى ایمانك و انت متى رجعت ثبت اخوتك

فقال اقول لك یا بطرس ال یصيح الدیك اليوم قبل ان تنكر ثالث . حتى الى السجن و الى الموت

ثم قال لهم حين ارسلتكم بال آيس و ال مزود و ال احذیة هل اعوزآم شيء فقالوا . مرات انك تعرفني

.  آذلك و من ليس له فليبع ثوبه و یشتر سيفافقال لهم لكن االن من له آيس فلياخذه و مزود. ال

الني اقول لكم انه ینبغي ان یتم في ایضا هذا المكتوب و احصي مع اثمة الن ما هو من جهتي له 

رج و مضى آالعادة الى جبل الزیتون و ـو خ. فقالوا یا رب هوذا هنا سيفان فقال لهم یكفي. انقضاء

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .تبعه ایضا تالميذه
   

   ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ١٨١٨١٨االنجيل من یوحنا   االنجيل من یوحنا   االنجيل من یوحنا   
و و ـان دخله هـقال یسوع هذا و خرج مع تالميذه الى عبر وادي قدرون حيث آان بست

 والمجد هللا  والمجد هللا  والمجد هللا .و آان یهوذا مسلمه یعرف الموضع الن یسوع اجتمع هناك آثيرا مع تالميذه. تالميذه

 ...دائمًادائمًادائمًا

   لمقدسةلمقدسةلمقدسة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة ا من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة ا من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة اثالثةثالثةثالثةالالالالساعة الساعة الساعة طرح طرح طرح 
 

ولما سبحوا خرجوا من صهيون وصعدوا إلى جبل الزیتون، فابتدأ مخلصنا یقول لتالميذه 

عالنية، أنتم آلكم في هذه الليلة تشكون فّي ویكمل المكتوب في هذا الزمان وسائر أقوال األنبياء 

الجليل، فقال الذین قالوا إني أضرب الراعي فتتفرق غنم رعيته وبعد هذا آله أنا أقوم وأسبقكم إلى 

فقال له الرب اعلم یا بطرس إنه في هذه الليلة ! بطرس أمام إخوته لو جحدوك آلهم إال أنا یا سيدي

تجحدني ثالثة مرات وإذا صاح الدیك عند ذلك تعلم یا بطرس ما یخرج من فيك، لو بلغت واقتربت 

 هذا آله آان لكي یتم قول .من الموت لن أجحدك یا ربى وإلهي وهكذا قال بقية الرسل األبرار بمحبة

النبي في المزمور القائل اللهم ال تسكت عن تسبحتي فإن فم الخاطئ انفتح علّى، من هو الخاطئ إال 

یهوذا مولود الخطية واإلثم، هذا الذي اقتنى له نصيبًا ردیئًا من مال الظلم وهو الذي باع سيده 

 .لألمم ورفض النعمة واآتسب الخطية
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   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      ...یخلصنا   مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمهالمسيح 

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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انتظرت من یحزن " والمزمور " نفسي حزینة جدا حتى الموت . : " إآتئاب وصالة المخلص في جثسيماني 

 " .معي فلم یوجد ومن یعزیني فلم أصب 
 

 

 

 

   ٢٨٢٨٢٨   ---   ٢٣٢٣٢٣ :  :  : ٢٢٢٢٢٢      النبىالنبىالنبىحزقيال حزقيال حزقيال من من من 
یا ابن ادم قل لها انت االرض التي لم تطهر لم یمطر عليها في . و آان الي آالم الرب قائال

 فتنة انبيائها في وسطها آاسد مزمجر یخطف الفریسة اآلوا نفوسا اخذوا الكنز و .یوم الغضب

آهنتها خالفوا شریعتي و نجسوا اقداسي لم یميزوا بين المقدس . النفيس اآثروا اراملها في وسطها

و المحلل و لم یعلموا الفرق بين النجس و الطاهر و حجبوا عيونهم عن سبوتي فتدنست في 

و . ا في وسطها آذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم الهالك النفوس الآتساب آسبرؤساؤه. وسطهم

انبياؤها قد طينوا لهم بالطفال رائين باطال و عارفين لهم آذبا قائلين هكذا قال السيد الرب و الرب 

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .لم یتكلم
 
 

   ٢٠٢٠٢٠   :::٦٩٦٩٦٩ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ٥٩٥٩٥٩         مورمورمورالمزالمزالمز
خلصني من أعدائي یا اهللا ومن الذین یقومون علي إنقذني، انتظرت من یحزن معي فلم 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .یوجد ومن یعذینى فلم أصب
 

   ٤٦٤٦٤٦   ---   ٣٦٣٦٣٦ :  :  : ٢٦٢٦٢٦         متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
حينئذ جاء معهم یسوع الى ضيعة یقال لها جثسيماني فقال للتالميذ اجلسوا ههنا حتى 

فقال لهم نفسي .  و ابني زبدي و ابتدا یحزن و یكتئبثم اخذ معه بطرس. امضي و اصلي هناك

ثم تقدم قليال و خر على وجهه و آان یصلي . حزینة جدا حتى الموت امكثوا ههنا و اسهروا معي

ثم جاء الى . قائال یا ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الكاس و لكن ليس آما ارید انا بل آما ترید انت

اسهروا و صلوا . لبطرس اهكذا ما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدةالتالميذ فوجدهم نياما فقال 

فمضى ایضا ثانية و صلى قائال یا . لئال تدخلوا في تجربة اما الروح فنشيط و اما الجسد فضعيف

 الجمعة العظيمة الجمعة العظيمة الجمعة العظيمة من ليلة من ليلة من ليلةةةةسادسسادسسادسالالالالساعة الساعة الساعة 
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ثم جاء فوجدهم ایضا نياما . ابتاه ان لم یمكن ان تعبر عني هذه الكاس اال ان اشربها فلتكن مشيئتك

ثم جاء الى . فترآهم و مضى ایضا و صلى ثالثة قائال ذلك الكالم بعينه. قيلةاذ آانت اعينهم ث

تالميذه و قال لهم ناموا االن و استریحوا هوذا الساعة قد اقتربت و ابن االنسان یسلم الى ایدي 

   ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا    و و و.قوموا ننطلق هوذا الذي یسلمني قد اقترب. الخطاة

   
   

   ٤٢٤٢٤٢   ---   ٣٢٣٢٣٢ :  :  : ١٤١٤١٤      مرقسمرقسمرقساالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
ثم اخذ معه . و جاءوا الى ضيعة اسمها جثسيماني فقال لتالميذه اجلسوا ههنا حتى اصلي

فقال لهم نفسي حزینة جدا حتى الموت امكثوا . بطرس و یعقوب و یوحنا و ابتدا یدهش و یكتئب

و قال . ثم تقدم قليال و خر على االرض و آان یصلي لكي تعبر عنه الساعة ان امكن. هنا و اسهروا

ثم . یا ابا االب آل شيء مستطاع لك فاجز عني هذه الكاس و لكن ليكن ال ما ارید انا بل ما ترید انت

اسهروا و . جاء و وجدهم نياما فقال لبطرس یا سمعان انت نائم اما قدرت ان تسهر ساعة واحدة

 قائال و مضى ایضا و صلى. صلوا لئال تدخلوا في تجربة اما الروح فنشيط و اما الجسد فضعيـف

ثم . ثم رجع و وجدهم ایضا نياما اذ آانت اعينهم ثقيلة فلم یعلموا بماذا یجيبونه. ذلك الكالم بعينه

جاء ثالثة و قال لهم ناموا االن و استریحوا یكفي قد اتت الساعة هوذا ابن االنسان یسلم الى ایدي 

  ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا    و و و.قوموا لنذهب هوذا الذي یسلمني قد اقترب. الخطاة

 

 

   ٤٦٤٦٤٦   ---   ٤٠٤٠٤٠ :  :  : ٢٢٢٢٢٢         لوقالوقالوقااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و انفصل عنهم نحو رمية . و لما صار الى المكان قال لهم صلوا لكي ال تدخلوا في تجربة

قائال یا ابتاه ان شئت ان تجيز عني هذه الكاس و لكن لتكن ال . حجر و جثا على رآبتيه و صلى

و اذ آان في جهاد آان یصلي باشد لجاجة و . ماء یقویهو ظهر له مالك من الس. ارادتي بل ارادتك

ثم قام من الصالة و جاء الى تالميذه فوجدهم نياما من . صار عرقه آقطرات دم نازلة على االرض

   ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو   .ةـوا في تجربـوا لئال تدخلـوا و صلـفقال لهم لماذا انتم نيام قوم. الحزن
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   ٩٩٩   ---   ٣٣٣ :  :  : ١٨١٨١٨االنجيل من یوحنا   االنجيل من یوحنا   االنجيل من یوحنا   
فاخذ یهوذا الجند و خداما من عند رؤساء الكهنة و الفریسيين و جاء الى هناك بمشاعل و 

اجابوه یسوع . فخرج یسوع و هو عالم بكل ما یاتي عليه و قال لهم من تطلبون. مصابيح و سالح

فلما قال لهم اني انا هو . الناصري قال لهم یسوع انا هو و آان یهوذا مسلمه ایضا واقفا معهم

اجاب . فسالهم ایضا من تطلبون فقالوا یسوع الناصري. رجعوا الى الوراء و سقطوا على االرض

ليتم القول الذي قاله ان . یسوع قد قلت لكم اني انا هو فان آنتم تطلبونني فدعوا هؤالء یذهبون

 ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا    و و و.الذین اعطيتني لم اهلك منهم احدا

 

   لجمعة العظيمةلجمعة العظيمةلجمعة العظيمة من ليلة ا من ليلة ا من ليلة اةةةسادسسادسسادسالالالالساعة الساعة الساعة طرح طرح طرح 

هكذا قال لتالميذه . ثم ترك مخلصنا یسوع جبل الزیتون وأتى إلى الجسيمانية مع الرسل

اجلسوا ههنا حتى أمضى ألصلى وأخذ بطرس مع األخوین الطاهرین إبنى زبدي وبدأ یقول في 

 وخر صالته من أجل آالمه التي سينالها، وهكذا قال لخواصه اسهروا معي في الصالة، وابتعد قليًال

یا أبتاه إن آان یمكن أن تعبر عنى هذه الكأس ولكن ليست : على وجهه وصلى قائًال بحزن قلب

إرادتي بل إرادتك ثم عاد وجاء إلى تالميذه فوجدهم نيامًا بحزن عظيم فأیقظ بطرس وقال أال یجب 

انية صلى عليك أن تسهر معي ساعة واحدة، صلوا بال فتور لكي ال تدخلوا في تجربة والمرة الث

هكذا من أجل الكأس لكي تعبره والمرة الثالثة هكذا صلى بهذا الكالم الذي قاله قوموا اسهروا معي 

جميع الناس فإن خطایاك جميع الناس فإن خطایاك جميع الناس فإن خطایاك  الویل لك یا یهوذا أآثر من  الویل لك یا یهوذا أآثر من  الویل لك یا یهوذا أآثر من واترآوا النوم فقد اقترب الذي یسلمني،

 ...ر الدهورر الدهورر الدهور آخ آخ آخأحببت اللعنة فحلت عليك اللعنة إلىأحببت اللعنة فحلت عليك اللعنة إلىأحببت اللعنة فحلت عليك اللعنة إلىتضاعفت وخطایا والدیك، جحدت البرآة وتضاعفت وخطایا والدیك، جحدت البرآة وتضاعفت وخطایا والدیك، جحدت البرآة و

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

    ...یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

  :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي  
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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آأنه علي " ، " المتكلمون مع أصحابهم بالسالمة والشرور في قلوبهم " يقول المزمور . القبض على يسوع 

 ."لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني 
 

 

 

 

   ١٥١٥١٥   ---   ٧٧٧ :  :  : ٩٩٩      النبىالنبىالنبى   ارمياارمياارميامن من من 
. لذلك هكذا قال رب الجنود هانذا انقيهم و امتحنهم الني ماذا اعمل من اجل بنت شعبي

افما اعاقبهم على . لم بالغش بفمه يكلم صاحبه بسالم و في قلبه يضع له آمينالسانهم سهم قتال يتك

على الجبال ارفع بكاء و مرثاة على مراعي البرية . هذه يقول الرب ام ال تنتقم نفسي من امة آهذه

ندبا النها احترقت فال انسان عابر و ال يسمع صوت الماشية من طير السماوات الى البهائم هربت 

من هو .  اجعل اورشليم رجما و ماوى بنات اوى و مدن يهوذا اجعلها خرابا بال ساآنو. مضت

االنسان الحكيم الذي يفهم هذه و الذي آلمه فم الرب فيخبر بها لماذا بادت االرض و احترقت آبرية 

فقال الرب على ترآهم شريعتي التي جعلتها امامهم و لم يسمعوا لصوتي و لم يسلكوا . بال عابر

لذلك هكذا قال رب . بل سلكوا وراء عناد قلوبهم و وراء البعليم التي علمهم اياها اباؤهم. بها

دوس دوس دوس ـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .الجنود اله اسرائيل هانذا اطعم هذا الشعب افسنتينا و اسقيهم ماء العلقم

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــإلهنا إلى األبإلهنا إلى األبإلهنا إلى األب
 
 

   ٣٢٣٢٣٢   ---   ٢٨٢٨٢٨ :  :  : ٢١٢١٢١من حزقيال النبى  من حزقيال النبى  من حزقيال النبى  
 ابن ادم فتنبا و قل هكذا قال السيد الرب في بني عمون و في تعييرهم فقل سيف و انت يا

 اذ يرون لك باطال اذ يعرفون لك آذبا ليجعلوك على -.سيف مسلول للذبح مصقول للغاية للبريق

فهل اعيده الى غمده اال في الموضع . اعناق القتلى االشرار الذين جاء يومهم في زمان اثم النهاية

و اسكب عليك غضبي و انفخ عليك بنار غيظي و اسلمك ليد . قت فيه في مولدك احاآمكالذي خل

تكونين اآلة للنار دمك يكون في وسط االرض ال تذآرين الني انا . رجال متحرقين ماهرين لالهالك

 ...مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمين .الرب تكلمت

عظيمةعظيمةعظيمة الجمعة ال الجمعة ال الجمعة ال من ليلة من ليلة من ليلةتاسعةتاسعةتاسعةالالالالساعة الساعة الساعة 
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   ٤٤٤ :  :  : ٣٥٣٥٣٥   ،،،٤٤٤ ،  ،  ، ٣٣٣ :  :  : ٢٨٢٨٢٨      مورمورمورالمزالمزالمز
أعطهم يا رب آحسب أفعالهم ) جملة(المتكلمين مع أصحابهم بالسالم والشرور في قلوبهم 

 .ومثل شر أعمالهم الليلويا

فليخز وليخجل جميع الذين يطلبون نفسي وليرتدوا إلى الوراء ويفتضح الذين يتآمرون 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .علي بالسوء
 

   ٥٨٥٨٥٨   ---   ٤٧٤٧٤٧ :  :  : ٢٦٢٦٢٦      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
م اذا يهوذا احد االثني عشر قد جاء و معه جمع آثير بسيوف و عصي من و فيما هو يتكل

. و الذي اسلمه اعطاهم عالمة قائال الذي اقبله هو هو امسكوه. عند رؤساء الكهنة و شيوخ الشعب

فقال له يسوع يا صاحب لماذا جئت حينئذ . فللوقت تقدم الى يسوع و قال السالم يا سيدي و قبله

و اذا واحد من الذين مع يسوع مد يده و استل سيفه . يادي على يسوع و امسكوهتقدموا و القوا اال

فقال له يسوع رد سيفك الى مكانه الن آل الذين ياخذون . و ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه

اتظن اني ال استطيع االن ان اطلب الى ابي فيقدم لي اآثر من اثني عشر . السيف بالسيف يهلكون

في تلك الساعة قال يسوع للجموع . فكيف تكمل الكتب انه هكذا ينبغي ان يكون. ئكةجيشا من المال

آانه على لص خرجتم بسيوف و عصي لتاخذوني آل يوم آنت اجلس معكم اعلم في الهيكل و لم 

و الذين . و اما هذا آله فقد آان لكي تكمل آتب االنبياء حينئذ ترآه التالميذ آلهم و هربوا. تمسكوني

و اما بطرس فتبعه .  يسوع مضوا به الى قيافا رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة و الشيوخامسكوا

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.من بعيد الى دار رئيس الكهنة فدخل الى داخل و جلس بين الخدام لينظر النهاية

   

   ٥٤٥٤٥٤   ---   ٤٣٤٣٤٣ :  :  : ١٤١٤١٤         مرقسمرقسمرقساالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
شر و معه جمع آثير بسيـوف و و للوقت و فيما هو يتكلم اقبل يهوذا واحد من االثني ع

و آان مسلمه قد اعطاهم عالمة قائال الذي اقبله . عصي من عند رؤساء الكهنة و الكتبة و الشيوخ

. فجـاء للوقت و تقدم اليه قائال يا سيدي يا سيـدي و قبله. هو هو امسكوه و امضوا به بحرص

فاستل واحد من الحاضرين السيف و ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع . فالقوا ايديهم عليه و امسكوه

آل يوم آنت معكم . فاجاب يسوع و قال لهم آانه على لص خرجتم بسيوف و عصي لتاخذوني. اذنه
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و تبعه شاب . فترآه الجميـع و هربوا. في الهيكل اعلـم و لم تمسكوني و لكـن لكي تكمـل الكتب

فمضوا بيسوع الى رئيس . فترك االزار و هرب منهم عريانا. شبانالبسا ازارا على عريه فامسكه ال

و آان بطرس قد تبعه من بعيد الى . الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة و الشيوخ و الكتبة

  ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا    و و و.داخل دار رئيس الكهنة و آان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار

 

   ٥٥٥٥٥٥   ---   ٤٧٤٧٤٧ :  :  : ٢٢٢٢٢٢         لوقالوقالوقااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و بينما هو يتكلم اذا جمع و الذي يدعى يهوذا احد االثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع 

فلما راى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب . فقال له يسوع يا يهوذا ابقبلة تسلم ابن االنسان. ليقبله

ال فاجاب يسـوع و ق. و ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى. انضرب بالسيف

ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة و قـواد جنـد الهيكل و الشيوخ . دعوا الى هذا و لمس اذنه و ابراها

اذ آنت معكم آل يوم في الهيكل لم تمدوا . المقبلين عليه آانه على لص خرجتم بسيوف و عصي

 فاخذوه و ساقوه و ادخلوه الى بيت رئيس. علي االيادي و لكن هذه ساعتكم و سلطان الظلمة

و لما اضرموا نارا في وسط الدار و جلسوا معا جلس بطرس . الكهنة و اما بطرس فتبعه من بعيد

   ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو   .بينهم

   

   ١٤١٤١٤   ---   ١٠١٠١٠ :  :  : ١٨١٨١٨االنجيل من يوحنا   االنجيل من يوحنا   االنجيل من يوحنا   
ثم ان سمعان بطرس آان معه سيف فاستله و ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى 

رس اجعل سيفك في الغمد الكاس التي اعطاني االب اال فقال يسوع لبط. و آان اسم العبد ملخس

و مضوا به الى حنان اوال . ثم ان الجند و القائد و خدام اليهود قبضوا على يسوع و اوثقوه. اشربها

و آان قيافا هو الذي اشار على اليهود انه . النه آان حما قيافا الذي آان رئيسا للكهنة في تلك السنة

 ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا    و و و.حد عن الشعبخير ان يموت انسان وا
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    من ليلة الجمعة العظيمة من ليلة الجمعة العظيمة من ليلة الجمعة العظيمةةةةتاسعتاسعتاسعالالالالساعة الساعة الساعة طرح طرح طرح 

فلما فرغ آالم المخلص لتالميذه من أجل آالمه جاء واحد من اإلثنى عشر الذي هو يهوذا 

ومعه جمع بسيوف وعصي وجند من عند الكتبة ورؤساء الكهنة وآان الدافع ابن الشرير المخالف 

.  أعطاهم عالمة قائًال إن الذي أقبله هو هو فامسكوه واعرفوه من ذلك الوقتالمملوء من اآلثام

يا صاحب آيف تجاسرت أن تسلمني بقبلة : وأتى إلى يسوع وقال له السالم يا معلم وقبله، فقال له

إلى األمم، فأسرع واحد فاستل سيفًا وقطع به أذن عبد رئيس الكهنة فقال يسوع أردد السيف إلى 

 يقتل بالسيف بالسيف يموت، وأنا يمكنني أن أحضر ربوات المالئكة لتحارب أمامي غمده فالذي

حينئذ لما نظر التالميذ هذا هربوا وترآوه مع الجمع الكثير، فأتوا به إلى قيافا رئيس الكهنة 

وجماعة الكتبة وآان سمعان بطرس يتبعه حتى جلس عند باب رئيس الكهنة، الويل لك يا يهوذا 

 . عقوبة ال شبيه لها، ولبست اللعنة مثل الثوب فنصيبك يكون مع الزناة أيها المخالفألنك احتملت

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته
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 .محاآمة السيد المسيح أمام رؤساء اليهود 

 

 

 

 

   ١٥١٥١٥ :  :  : ٢٨٢٨٢٨   ---   ١١١١١١ :  :  : ٢٧٢٧٢٧         النبىالنبىالنبى   شعياءشعياءشعياءااامن من من 
حينما تيبس اغصانها تتكسر فتاتي نساء و توقدها النه ليس شعبا ذا فهم لذلك ال یرحمه 

و یكون في ذلك اليوم ان الرب یجني من مجرى النهر الى وادي . صانعه و ال یتراف عليه جابله

و یكون في ذلك اليوم انه یضرب ببوق عظيم . تلقطون واحدا واحدا یا بني اسرائيلمصر و انتم 

فياتي التائهون في ارض اشور و المنفيون في ارض مصر و یسجدون للرب في الجبل المقدس في 

ویل الآليل فخر سكارى افرایم و للزهر الذابل جمال بهائه الذي على راس وادي سمائن . اورشليم

هوذا شدید و قوي للسيد آانهيال البرد آنوء مهلك آسيل مياه غزیرة جارفة قد . خمرالمضروبين بال

و یكون الزهر الذابل جمال بهائه . مـباالرجل یداس اآليل فخر سكارى افرای. القاه الى االرض بشدة

. الذي على راس وادي السمائن آباآورة التين قبل الصيف التي یراها الناظر فيبلعها و هي في یده

و روح القضاء للجالس . في ذلك اليوم یكون رب الجنود اآليل جمال و تاج بهاء لبقية شعبه

و لكن هؤالء ایضا ضلوا بالخمر و تاهوا بالمسكر . للقضاء و باسا للذین یردون الحرب الى الباب

. اءالكاهن و النبي ترنحا بالمسكر ابتلعتهما الخمر تاها من المسكر ضال في الرؤیا قلقا في القض

لمن یعلم معرفة و لمن یفهم تعليما اللمفطومين . فان جميع الموائد امتالت قيا و قذرا ليس مكان

النه امر على امر امر على امر فرض على فرض فرض على . عن اللبن للمفصولين عن الثدي

ه هي الذین قال لهم هذ. اء و بلسان اخر یكلم هذا الشعبـانه بشفة لكن. لـفرض هنا قليل هناك قلي

فكان لهم قول الرب امرا . الراحة اریحوا الرازح و هذا هو السكون و لكن لم یشاءوا ان یسمعوا

وا و ـعلى امر امرا على امر فرضا على فرض فرضا على فرض هنا قليال هناك قليال لكي یذهب

ء والة لذلك اسمعوا آالم الرب یا رجال الهز. روا و یصادوا فيؤخذواـوا الى الوراء و ینكسـیسقط

النكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت و صنعنا ميثاقا مع الهاویة . هذا الشعب الذي في اورشليم

دوس دوس دوس ـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .السوط الجارف اذا عبر ال یاتينا الننا جعلنا الكذب ملجانا و بالغش استترنا

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــإلهنا إلى األبإلهنا إلى األبإلهنا إلى األب

   الجمعة العظيمة الجمعة العظيمة الجمعة العظيمة من ليلة من ليلة من ليلة عشر عشر عشرةةةحادیحادیحادیالالالالساعة الساعة الساعة 
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   ٥٥٥ ،  ،  ، ٤٤٤ ،  ،  ، ٢٢٢ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ٢٢٢         مورمورمورالمزالمزالمز
لماذا ارتجت األمم وهذت الشعوب باألباطيل، قامت ملوك األرض والرؤساء اجتمعوا معًا 

الساآن في السموات یضحك بهم والرب یمقتهم حينئذ یكلمهم ). جملة(على الرب وعلى مسيحه 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .یغضبه وبرجزه یقلقهم
 

   ٧٥٧٥٧٥   ---   ٥٩٥٩٥٩ :  :  : ٢٦٢٦٢٦      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
. ع آله یطلبون شهادة زور على یسوع لكي یقتلوهو آان رؤساء الكهنة و الشيوخ و المجم

و قاال هذا قال . دا زورـفلم یجدوا و مع انه جاء شهود زور آثيرون لم یجدوا و لكن اخيرا تقدم شاه

فقام رئيس الكهنة و قال له اما تجيب بشيء . اني اقدر ان انقض هيكل اهللا و في ثالثة ایام ابنيه

یسوع فكان ساآتا فاجاب رئيس الكهنة و قال له استحلفك باهللا و اما . ماذا یشهد به هذان عليك

قال له یسوع انت قلت و ایضا اقول لكم من االن . الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن اهللا

فمزق رئيس الكهنة حينئذ . تبصرون ابن االنسان جالسا عن یمين القوة و اتيا على سحاب السماء

ماذا ترون فاجابوا و قالوا انه .  بعد الى شهود ها قد سمعتم تجدیفهثيابه قائال قد جدف ما حاجتنا

قائلين تنبا لنا ایها المسيح من . حينئذ بصقوا في وجهه و لكموه و اخرون لطموه. مستوجب الموت

اما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت اليه جاریة قائلة و انت آنت مع یسوع . ضربك

ثم اذ خرج الى الدهليز راته اخرى فقالت . جميع قائال لست ادري ما تقولينفانكر قدام ال. الجليلي

و بعد قليل . فانكر ایضا بقسم اني لست اعرف الرجل. للذین هناك و هذا آان مع یسوع الناصري

فابتدا حينئذ یلعن و یحلف اني ال . جاء القيام و قالوا لبطرس حقا انت ایضا منهم فان لغتك تظهرك

فتذآر بطرس آالم یسوع الذي قال له انك قبل ان یصيح الدیك . و للوقت صاح الدیكاعرف الرجل 

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.ارج و بكى بكاء مراـتنكرني ثالث مرات فخرج الى خ

   

   ٧٢٧٢٧٢   ---   ٥٥٥٥٥٥ :  :  : ١٤١٤١٤      مرقسمرقسمرقساالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
الن . و آان رؤساء الكهنة و المجمع آله یطلبون شهادة على یسوع ليقتلوه فلم یجدوا

نحن . ثم قام قوم و شهدوا عليه زورا قائلين. شهدوا عليه زورا و لم تتفق شهاداتهمآثيرین 

. سمعناه یقول اني انقض هذا الهيكل المصنوع باالیادي و في ثالثة ایام ابني اخر غير مصنوع بایاد
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فقام رئيس الكهنة في الوسط و سال یسوع قائال اما تجيب بشيء . و ال بهذا آانت شهادتهم تتفق

اما هو فكان ساآتا لم یجب بشيء فساله رئيس الكهنة ایضا و قال له . ذا یشهد به هؤالء عليكما

فقال یسوع انا هو و سوف تبصرون ابن االنسان جالسا عن یمين القوة . اانت المسيح ابن المبارك

 قد سمعتم. فمزق رئيس الكهنة ثيابه و قال ما حاجتنا بعد الى شهود. و اتيا في سحاب السماء

فابتدا قوم یبصقون عليه و یغطون . التجادیف ما رایكم فالجميع حكموا عليه انه مستوجب الموت

و بينما آان بطرس في الدار اسفل . وجهه و یلكمونه و یقولون له تنبا و آان الخدام یلطمونه

فلما رات بطرس یستدفئ نظرت اليه و قالت و انت آنت مع . جاءت احدى جواري رئيس الكهنة

فانكر قائال لست ادري و ال افهم ما تقولين و خرج خارجا الى الدهليز فصاح . یسوع الناصري

فانكر ایضا و بعد قليل ایضا قال . فراته الجاریة ایضا و ابتدات تقول للحاضرین ان هذا منهم. الدیك

فابتدا یلعن و یحلف اني ال . النك جليلي ایضا و لغتك تشبه لغتهمالحاضرون لبطرس حقا انت منهم 

و صاح الدیك ثانية فتذآر بطرس القول الذي قاله له یسوع . اعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه

  ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا    و و و.انك قبل ان یصيح الدیك مرتين تنكرني ثالث مرات فلما تفكر به بكى

 

   ٦٥٦٥٦٥   ---   ٥٦٥٦٥٦ :  :  : ٢٢٢٢٢٢         لوقالوقالوقااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
فانكره قائال لست اعرفه . فراته جاریة جالسا عند النار فتفرست فيه و قالت و هذا آان معه

و لما مضى نحو . و بعد قليل راه اخر و قال و انت منهم فقال بطرس یا انسان لست انا. یا امراة

یا انسان فقال بطرس . ساعة واحدة اآد اخر قائال بالحق ان هذا ایضا آان معه النه جليلي ایضا

رب و نظر الى بطرس ـفالتفت ال. اح الدیكـلست اعرف ما تقول و في الحال بينما هو یتكلم ص

فخرج بطرس الى . فتذآر بطرس آالم الرب آيف قال له انك قبل ان یصيح الدیك تنكرني ثالث مرات

و . جلدونهو الرجال الذین آانوا ضابطين یسوع آانوا یستهزئون به و هم ی. خارج و بكى بكاء مرا

و اشياء اخر آثيرة آانوا . غطوه و آانوا یضربون وجهه و یسالونه قائلين تنبا من هو الذي ضربك

   ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو   .یقولون عليه مجدفين
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   ٢٧٢٧٢٧   ---   ١٥١٥١٥ :  :  : ١٨١٨١٨االنجيل من یوحنا  االنجيل من یوحنا  االنجيل من یوحنا  
و آان سمعان بطرس و التلميذ االخر یتبعان یسوع و آان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس 

و اما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا فخرج . ة فدخل مع یسوع الى دار رئيس الكهنةالكهن

فقالت الجاریة . التلميذ االخر الذي آان معروفا عند رئيس الكهنة و آلم البوابة فادخل بطرس

و آان العبيد و الخدام . البوابة لبطرس الست انت ایضا من تالميذ هذا االنسان قال ذاك لست انا

. قفين و هم قد اضرموا جمرا النه آان برد و آانوا یصطلون و آان بطرس واقفا معهم یصطليوا

اجابه یسوع انا آلمت العالم عالنية انا علمت . فسال رئيس الكهنة یسوع عن تالميذه و عن تعليمه

لماذا . آل حين في المجمع و في الهيكل حيث یجتمع اليهود دائما و في الخفاء لم اتكلم بشيء

و لما قال هذا لطم . تسالني انا اسال الذین قد سمعوا ماذا آلمتهم هوذا هؤالء یعرفون ماذا قلت انا

اجابه یسوع ان آنت قد تكلمت . یسوع واحد من الخدام آان واقفا قائال اهكذا تجاوب رئيس الكهنة

 قيافا رئيس و آان حنان قد ارسله موثقا الى. ردیا فاشهد على الردي و ان حسنا فلماذا تضربني

و سمعان بطرس آان واقفا یصطلي فقالوا له الست انت ایضا من تالميذه فانكر ذاك و قال . الكهنة

قال واحد من عبيد رئيس الكهنة و هو نسيب الذي قطع بطرس اذنه اما رایتك انا معه في . لست انا

 ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا    و و و.فانكر بطرس ایضا و للوقت صاح الدیك. البستان

 

    من ليلة الجمعة العظيمة من ليلة الجمعة العظيمة من ليلة الجمعة العظيمة عشر عشر عشرةةةلحادیلحادیلحادیاااالساعة الساعة الساعة    طرحطرحطرح

لماذا األمم رفعوا أصواتهم : اسمعوا داود ملك أورشليم یبكت رجالها والسكان فيها قائًال

والشعوب تكلموا بأباطيل قامت ملوك األرض ورؤساؤها واجتمعوا معًا على الرب وعلى مسيحه 

شليم التي هي صارت مجمع باطل في دار علم داود بالروح القدس ما سيكون بأور. مخلص العالم

رئيس آهنتها فإنهم آانوا یطلبون شهادة زور على یسوع ليحكموا عليه بحكم الموت، فشهد عليه 

رجال آثيرون فلم تتفق شهاداتهم إال رجالن جاءا أخيرًا وشهدا هكذا أمام الجمع بأنه قال انقضوا 

لما ال تجيبني إن آنت أنت ابن اهللا فقل : الكهنةهذا الهيكل وأنا أقيمه في ثالثة أیام، قال رئيس 

لسنا نحتاج إلى شهادة، فد جدف . أنت الذي قلت إني أنا ابن اهللا، فشق رئيس الكهنة ثيابه. الحق

وتجدیفه سمعناه، وفى هذا آله آان سمعان بطرس واقفًا یصطلي فقال له واحد أنت تلميذ لهذا 

ل جليلي فقال لست أنا، ثالث دفعة قال له آخر أنا رأیتك معه آخر قال أنت أیضًا رج. الجليلى فقال ال
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في البستان فأحرم نفسه وحده قائًال إني ال أعرف معنى ما تقولون، وعندما صاح الدیك تيقظ 

 .بطرس وخرج إلى خارج وبكى بكاء مرًا

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      .یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .سمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمتهفلنمجده ونرفع ا
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  من نيسان حسب التقویم العبري١٥الجمعة العظيمة  

    : : :)))المحاآمة والصلبوتالمحاآمة والصلبوتالمحاآمة والصلبوت(((أحداث یوم الجمعة العظيمة أحداث یوم الجمعة العظيمة أحداث یوم الجمعة العظيمة    

 . الفحص المبدئي أمام حنانيا   •••

ة السابق؛              : المحاآمة الدینية األولي       ••• ان رئيس الكهن ى حن ه إل وا ب بعد القبض علي المخلص ذهب

 .لفعليوصاحب السلطان والنفوذ علي حمية قيافا رئيس الكهنة ا

ذي جمع أعضاء مجمع               :  المحاآمة الدینية الثانية       ••• ا؛ ال ى قياف د أن فحصه، إل ان بع ثم أرسله حن

زور وملفقي الكذب               يال، ليتصيد شهود ال ى        … السنهدریم السبعيني ل امهم حت وبقي مخلصنا أم

 .الفجر، یتلقى صنوفا من اإلهانة والتعيير

ر بطرس المسيح         : إنكار بطرس      ••• ك أنك اك في دار                وفي أثناء ذل ان هن ا فك ا یوحن رات؛ أم  ثالث م

 .وهذان هما اللذان بقيا مع المسيح بعد أن هرب آل تالميذه… رئيس الكهنة

 المحاآمة الدینية الثالثة   •••

 المحاآمة المدنية األولي   •••

 المحاآمة المدنية الثانية   •••

 المحاآمة المدنية الثالثة   •••

 بيالطس یخير اليهود بين یسوع وبارباس   •••

 لد یسوعبيالطس یأمر بج   •••

 بيالطس یسعى إلطالق یسوع   •••

 الحكم بالصلب   •••

ى رؤساء                       : انتحار یهوذا      ••• ين من الفضة إل دم ورد الثالث ن ن د دی لما رأي یهوذا الذي أسلمه أنه ق

ى                    ". الكهنة والشيوخ    ادر إل ام أخوه بطرس وب ا ق ه آم خاف الشيطان أن یقوم الرسول من آبوت

ه   التوبة، ولذلك أسرع به إلى الهالك، وهكذا یص        ذ          .. نع مع تابعي ه الصالح وتتلم وذا معلم رك یه ت

ى الجحيم          ه إل ه ب م یكتب   . لرئيس هذا العالم فأعطاه بدل الصدر الذي یفيض بالرحمة؛ حبال جذب ل

ا    . أنه بكي ألن الشریر لم یدعه یبكي؛ ألنه لو بكي ألطفأ ناره بالدموع           ه لم حسنا بكي سمعان، ألن

 "القدیس یعقوب السروجي. "لميذ ما خسرهاتسخت نفسه غسلها بالدموع؛ وأعاد الت

 السيد المسيح یخرج للصلب   •••

 الصلب   •••

 جماعات عند الصليب   •••

 :أحداث وقت الصليب 
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  :::آلمات السيد المسيح آلمات السيد المسيح آلمات السيد المسيح   

 )٣٤: ٢٣لو " (یا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال یعلمون ماذا یفعلون: " أعلن غفرانه لصالبيه- ١    •••

ردوس          الحق الحق اق  : " وعد اللص اليمين بالفردوس    - ٢    ••• وم تكون معى فى الف ك الي " ول لك ان

 )٤٣: ٢٣لو (

ا الحبيب- ٣    ••• ه ليوحن ة بأم ل العنای ذراء:  أوآ ال للسيدة الع ك: "ق وذا ابن ا الحبيب" ه : و ليوحن

 )٢٧، ٢٦: ١٩یو " (هوذا امك"

 )٤٦: ٢٧مت " (الهى الهى لماذا ترآتنى: " أظهر حقيقة آالمه- ٤    •••

 )١٩:٢٨یو " (انا عطشان: " أظهر عطشه- ٥    •••

 )٣٠: ١٩یو " (قد اآمل: " أعلن أتمام عمل الفداء- ٦    •••

 )٤٦: ٢٣لو " (یا ابتاه فى یدیك استودع روحى: " أسلم الروح- ٧    •••

 أحداث بعد الموت 

 دفن السيد المسيح 

 البشارة لمن هم في الجحيم وفتح الفردوس 

 ضبط القبر 

 .. القداس باآر األحدإن أمكن یصام الجمعة العظيمة والسبت الكبير معًا إلى وقت خروج 

   : : : تأمالت فى یوم الجمعة العظيمة تأمالت فى یوم الجمعة العظيمة تأمالت فى یوم الجمعة العظيمة    

وآحبيبي   ) ٦ : ٥٠اش  " ! ( بذلت ظهري للضاربين، وخدي للناتفين؛ وجهي لم أستر عن العار والبصق             

أنت . وآحبيبي أي حال أنت فيه من شجاك من سقاك آأس خل ترتضيه یا حبيبي أي ذنب قد صنعت أو آریه 

 فاء مع المسيح في آالمهمجهود جریح ليس فيك من ش

ة              " من أجل شفائنا صار المحب        اط وضربة طری من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحب

  )٦ : ١أش ( لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزیت 

  )٥ : ٥٣أش ( هو مجروح ألجل معاصينا؛ مسحوق ألجل آثامنا؛ تأدیب سالمنا عليه وبحبره شفينا "  

حن الذین قد تعرینا بسبب الخطية، تعري رب المجد یسوع من الجنود، وربط في العمود، وصار              من أجلنا ن   

حتى یترضض ذلك الجسد البار     .. یضرب بالسياط والحبال ذات األشواك الحدیدیة والتي بها عقد من العظام          

ا ویشفيها        ه ليستر جراحاتن ه عوضا، ليسيل دم اثر لحم ذي أمات الم    . ویتن ه فلنسبحه، فهو ال ! وت بموت

 " القدیس أفرام السریاني! "بإآليل شوآه 
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ا اإلنسان            … ومن أجلي قد أتضع وخضع    ! من أجلي صار خطية ولعنة        را أیه ى ال تبكي آثي … لقد بكي حت

 هوذا دمه یغسلنا وبكاؤه ینظفنا 

ثمن بخس          !.. ما أبخس ثمن الخطية       درنا ب د       .. فالعدو یعرضنا للبيع آعبيد أسري؛ ویق رب فق ا ال اشترانا  أم

ين          .. بثمن غال  ه الثم ا بدم ا وحررن ه لجسد     .. ال یقدر بفضه؛ بل بالدم ألن المسيح مات ألجلن وهو ثمين ألن

 "القدیس أمبروسيوس. "بال دنس

ریر     ن الش ر م ي شربت الم ي نفسي الت ن المبغضين، یحل ربته م ذي ش ر ال ي ! الم د عل ذي امت جسدك ال

ع رأسي        ! الشياطين  الخشبة یمد ضميري إليك، هذا الذي قصر من        ي الصليب، ترف رأسك التي انحنت عل

ة الشریر      ! التي ضربت من النجسين      یداك الطاهرتان اللتان ثقبتا بالمسامير من الكفرة، تنشالني من هاوی

اي                         !  ذي صار سمجا بخطای ل البصاق والخزي من العصاة، یصقل وجهي ال دیس  ! " وجهك الذي قب الق

  )الشيخ الروحاني( یوحنا سابا 

 :::أحداث باآر الجمعة العظيمةأحداث باآر الجمعة العظيمةأحداث باآر الجمعة العظيمة 

 . یسوع امام المجمع   •••

 .انتحار یهوذا   •••

 .ندم بطرس   •••

 .یسوع أمام بيالطس   •••

 .یسوع أمام هيرودس   •••

 .إعادة یسوع لبيالطس   •••

ه      ه و جالل عر بعظمت دس و نش وم المق ذا الي اعات ه ا س ى نحي بعة و لك أمالت المش ن الت د م  نوصىللمزی

 ةـب القبطي ـع الكت ـمنسى یوحنا و یمكن تحميلة من موق        القس  بقلم المتنيح  وبـوع المصل ـیساب  ـبقراءة آت 
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   ٢٤٢٤٢٤ :  :  : ٩٩٩   ---   ١٩١٩١٩ :  :  : ٨٨٨   ثنية ثنية ثنية سفر التسفر التسفر التمن من من 
و ان نسيت الرب الهك و ذهبت وراء الهة اخرى و عبدتها و سجدت لها اشهد عليكم اليوم 

جل انكم لم تسمعوا آالشعوب الذین یبيدهم الرب من امامكم آذلك تبيدون ال. انكم تبيدون ال محالة

اسمع یا اسرائيل انت اليوم عابر االردن لكي تدخل و تمتلك شعوبا اآبر و اعظم . لقول الرب الهكم

قوما عظاما و طواال بني عناق الذین عرفتهم و سمعت . منك و مدنا عظيمة و محصنة الى السماء

مك نارا اآلة هو یبيدهم و فاعلم اليوم ان الرب الهك هو العابر اما. من یقف في وجه بني عناق

ال تقل في قلبك حين ینفيهم الرب الهك من . یذلهم امامك فتطردهم و تهلكهم سریعا آما آلمك الرب

امامك قائال الجل بري ادخلني الرب المتلك هذه االرض و الجل اثم هؤالء الشعوب یطردهم الرب 

 الجل اثم اولئك الشعوب یطردهم ليس الجل برك و عدالة قلبك تدخل لتمتلك ارضهم بل. من امامك

. الرب الهك من امامك و لكي یفي بالكالم الذي اقسم الرب عليه البائك ابراهيم و اسحق و یعقوب

. فاعلم انه ليس الجل برك یعطيك الرب الهك هذه االرض الجيدة لتمتلكها النك شعب صلب الرقبة

الذي خرجت فيه من ارض مصر حتى اذآر ال تنسى آيف اسخطت الرب الهك في البریة من اليوم 

حتى في حوریب اسخطتم الرب فغضب الرب عليكم . اتيتم الى هذا المكان آنتم تقاومون الرب

حين صعدت الى الجبل لكي اخذ لوحي الحجر لوحي العهد الذي قطعه الرب معكم اقمت في . ليبيدآم

و اعطاني الرب لوحي الحجر . الجبل اربعين نهارا و اربعين ليلة ال اآل خبزا و ال اشرب ماء

المكتوبين باصبع اهللا و عليهما مثل جميع الكلمات التي آلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار 

ارا و االربعين ليلة لما اعطاني الرب لوحي الحجر ــو في نهایة االربعين نه. في یوم االجتماع

سد شعبك الذي اخرجته من مصر زاغوا قال الرب لي قم انزل عاجال من هنا النه قد ف. لوحي العهد

و آلمني الرب قائال رایت هذا . سریعا عن الطریق التي اوصيتهم صنعوا النفسهم تمثاال مسبوآا

اترآني فابيدهم و امحو اسمهم من تحت السماء و اجعلك شعبا . الشعب و اذا هو شعب صلب الرقبة

. یشتعل بالنار و لوحا العهد في یديت و نزلت من الجبل و الجبل ـفانصرف. اعظم و اآثر منهم

فنظرت و اذا انتم قد اخطاتم الى الرب الهكم و صنعتم النفسكم عجال مسبوآا و زغتم سریعا عن 

ثم . فاخذت اللوحين و طرحتهما من یدي و آسرتهما امام اعينكم. الطریق التي اوصاآم بها الرب

یوم الجمعة العظيمةیوم الجمعة العظيمةیوم الجمعة العظيمة   باآرباآرباآر
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 اآل خبزا و ال اشرب ماء من اجل آل سقطت امام الرب آاالول اربعين نهارا و اربعين ليلة ال

الني فزعت من الغضب و الغيظ الذي . خطایاآم التي اخطاتم بها بعملكم الشر امام الرب الغاظته

و على هرون غضب الرب جدا ليبيده . سخطه الرب عليكم ليبيدآم فسمع لي الرب تلك المرة ایضا

ه و ـل الذي صنعتموه فاخذتـ العجو اما خطيتكم. رون في ذلك الوقتـفصليت ایضا من اجل ه

ار و رضضته و طحنته جيدا حتى نعم آالغبار ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من ـاحرقته بالن

و حين ارسلكم الرب من قادش برنيع . و في تبعيرة و مسة و قبروت هتاوة اسخطتم الرب. الجبل

الهكم و لم تصدقوه و لم تسمعوا قائال اصعدوا امتلكوا االرض التي اعطيتكم عصيتم قول الرب 

د و إلى أبد األبد د و إلى أبد األبد د و إلى أبد األبد ـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .قد آنتم تعصون الرب منذ یوم عرفتكم. لقوله

 ...آمينآمينآمين

 

   ٩٩٩   ---   ٢٢٢ :  :  : ١١١ النبى  النبى  النبى اشعياءاشعياءاشعياءمن من من 
اسمعي ایتها السماوات و اصغي ایتها االرض الن الرب یتكلم ربيت بنين و نشاتهم اما هم 

ویل . ر یعرف قانيه و الحمار معلف صاحبه اما اسرائيل فال یعرف شعبي ال یفهمالثو. فعصوا علي

لالمة الخاطئة الشعب الثقيل االثم نسل فاعلي الشر اوالد مفسدین ترآوا الرب استهانوا بقدوس 

. على م تضربون بعد تزدادون زیغانا آل الراس مریض و آل القلب سقيم. اسرائيل ارتدوا الى وراء

لقدم الى الراس ليس فيه صحة بل جرح و احباط و ضربة طریة لم تعصر و لم تعصب و من اسفل ا

بالدآم خربة مدنكم محرقة بالنار ارضكم تاآلها غرباء قدامكم و هي خربة آانقالب . لم تلين بالزیت

لوال ان رب الجنود . فبقيت ابنة صهيون آمظلة في آرم آخيمة في مقثاة آمدینة محاصرة. الغرباء

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و  . لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم و شابهنا عمورةابقى

 ...إلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمين

 

   ٢١٢١٢١   ---   ١٠١٠١٠ :  :  : ٢٢٢من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  و أیضًا و أیضًا و أیضًا 
توضع عينا . ادخل الى الصخرة و اختبئ في التراب من امام هيبة الرب و من بهاء عظمته

فان لرب الجنود یوما .  یسمو الرب وحده في ذلك اليومتشامخ االنسان و تخفض رفعة الناس و

ع و على آل ـو على آل ارز لبنان العالي المرتف. ال و على آل مرتفع فيوضعـعلى آل متعظم و ع

و على آل برج عال و على آل . و على آل الجبال العالية و على آل التالل المرتفعة. بلوط باشان
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فيخفض تشامخ االنسان و توضع . لى آل االعالم البهجةو على آل سفن ترشيش و ع. سور منيع

و یدخلون في مغایر . و تزول االوثان بتمامها. رب وحده في ذلك اليومـو الـرفعة الناس و یسم

في . الصخور و في حفائر التراب من امام هيبة الرب و من بهاء عظمته عند قيامه ليرعب االرض

 و اوثانه الذهبية التي عملوها له للسجود للجرذان و ذلك اليوم یطرح االنسان اوثانه الفضية

ليدخل في نقر الصخور و في شقوق المعاقل من امام هيبة الرب و من بهاء عظمته عند . الخفافيش

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .قيامه ليرعب االرض

 

   ٦٦٦ :  :  : ٢٣٢٣٢٣   ---   ٢٩٢٩٢٩ :  :  : ٢٢٢٢٢٢من ارميا النبى  من ارميا النبى  من ارميا النبى  
هكذا قال الرب اآتبوا هذا الرجل عقيما رجال . ا ارض یا ارض اسمعي آلمة الربیا ارض ی

ویل . ال ینجح في ایامه النه ال ینجح من نسله احد جالسا على آرسي داود و حاآما بعد في یهوذا

لذلك هكذا قال الرب اله اسرائيل عن الرعاة . للرعاة الذین یهلكون و یبددون غنم رعيتي یقول الرب

 یرعون شعبي انتم بددتم غنمي و طردتموها و لم تتعهدوها هانذا اعاقبكم على شر اعمالكم الذین

و انا اجمع بقية غنمي من جميع االراضي التي طردتها اليها و اردها الى مرابضها . یقول الرب

 ایام ها. ربـو اقيم عليها رعاة یرعونها فال تخاف بعد و ال ترتعد و ال تفقد یقول ال. فتثمر و تكثر

في . ح و یجري حقا و عدال في االرضـن بر فيملك ملك و ینجـرب و اقيم لداود غصـتاتي یقول ال

    .ایامه یخلص یهوذا و یسكن اسرائيل امنا و هذا هو اسمه الذي یدعونه به الرب برنا

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

 

   وأیضا من ارميا النبيوأیضا من ارميا النبيوأیضا من ارميا النبي
ل أرميا لفحشور إنكم آنتم زمانًا مع آبائكم مقاومين للحق، وأوالدآم الذین یأتون بعدآم ثم قا

هؤالء الذین یصنعون خطية أشر منكم، ألنهم یثمنون الذي ليس له ثمن، ویؤلمون الذي یشفى 

األمراض ویغفر الذنوب، ویأخذون الثالثين من الفضة الثمن الذي عليه شارط بنى إسرائيل، 

 في حقل الفاخوري، آما أمرني الرب، وهكذا أقول سيأتي عليهم دینونة الهالك إلى األبد، ویدفعونها

  .وعلى أوالدهم ألنهم ألقوا دمًا زآيًا في الحكم

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

   : بالبحث أتضح أن هذا الفصل مأخوذ من نبوتي أرميا وزآريا***
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 ).١٤ - ١١ : ١١زك ( ،  ) ٣٨ و ١ : ٢١ ، ٦ و٣ و٢ : ٢٠ ، ٦ - ٢ : ١٨أر ( 

   ١٣١٣١٣   ---   ١١١ :  :  : ٢٤٢٤٢٤من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  
و آما یكون الشعب هكذا . هوذا الرب یخلي االرض و یفرغها و یقلب وجهها و یبدد سكانها

الكاهن آما العبد هكذا سيده آما االمة هكذا سيدتها آما الشاري هكذا البائع آما المقرض هكذا 

تفرغ االرض افراغا و تنهب نهبا الن الرب قد تكلم بهذا . المقترض و آما الدائن هكذا المدیون

و االرض تدنست . ناحت ذبلت االرض حزنت ذبلت المسكونة حزن مرتفعو شعب االرض. القول

لذلك لعنة اآلت االرض و . تحت سكانها النهم تعدوا الشرائع غيروا الفریضة نكثوا العهد االبدي

ناح المسطار ذبلت الكرمة ان . ناس قالئلب الساآنون فيها لذلك احترق سكان االرض و بقي اعوق

ال یشربون خمرا . بطل فرح الدفوف انقطع ضجيج المبتهجين بطل فرح العود. آل مسروري القلوب

صراخ على . دمرت قریة الخراب اغلق آل بيت عن الدخول. بالغناء یكون المسكر مرا لشاربيه

. في المدینة خراب و ضرب الباب ردماالباقي . الخمر في االزقة غرب آل فرح انتفى سرور االرض

  .انه هكذا یكون في وسط االرض بين الشعوب آنفاضة زیتونة آالخصاصة اذا انتهى القطاف

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

 

   ٢٢٢٢٢٢   ---   ١٢١٢١٢ :  :  : ٢٢٢من حكمة سليمان  من حكمة سليمان  من حكمة سليمان  
وس و ـنا على مخالفتنا للناما و یقرعـاوم اعمالنـل علينا یقـو لنكمن للصدیق فانه ثقي

و قد صار لنا عذوال حتى . یزعم ان عنده علم اهللا و یسمي نفسه ابن الرب. یفضح ذنوب سيرتنا

قد حسبنا . بل منظره ثقيل علينا الن سيرته تخالف سيرة الناس و سبله تباین سبلهم. على افكارنا

فلننظر . و یتباهى بان اهللا ابوهآزیوف فهو یجانب طرقنا مجانبة الرجس و یغبط موت الصدیقين 

ره و ینقذه من ـفانه ان آان الصدیق ابن اهللا فهو ینص. هل اقواله حق و لنختبر آيف تكون عاقبته

و لنقض عليه باقبح ميتة . فلنمتحنه بالشتم و العذاب حتى نعلم حلمه و نختبر صبره. ایدي مقاوميه

فلم یدرآوا اسرار اهللا و لم یرجوا . شرهم اعماهمهذا ما ارتاوه فضلوا الن . فانه سيفتقد آما یزعم

    .جزاء القداسة و لم یعتبروا ثواب النفوس الطاهرة

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين
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   ١١١ :  :  : ١٣١٣١٣   ---   ١٨١٨١٨ :  :  : ١٢١٢١٢من أیوب الصدیق  من أیوب الصدیق  من أیوب الصدیق  
یقطع . ویاءیذهب بالكهنة اسرى و یقلب االق. یحل مناطق الملوك و یشد احقاءهم بوثاق

یكشف . یلقي هوانا على الشرفاء و یرخي منطقة االشداء. آالم االمناء و ینزع ذوق الشيوخ

ینزع . یكثر االمم ثم یبيدها یوسع لالمم ثم یجليها. العمائق من الظالم و یخرج ظل الموت الى النور

نور و یرنحهم یتلمسون في الظالم و ليس . عقول رؤساء شعب االرض و یضلهم في تيه بال طریق

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و  .هذا آله راته عيني سمعته اذني و فطنت به. مثل السكران

 ...إلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمينإلى أبد األبد آمين

 

 

   ١٤١٤١٤   ---   ١١١١١١ :  :  : ١١١١١١ النبى   النبى   النبى  زآریازآریازآریامن من من 
فقلت لهم ان . فنقض في ذلك اليوم و هكذا علم اذل الغنم المنتظرون لي انها آلمة الرب

فقال لي الرب . ي اجرتي و اال فامتنعوا فوزنوا اجرتي ثالثين من الفضةحسن في اعينكم فاعطون

القها الى الفخاري الثمن الكریم الذي ثمنوني به فاخذت الثالثين من الفضة و القيتها الى الفخاري 

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث  .ثم قصفت عصاي االخرى حباال النقض االخاء بين یهوذا و اسرائيل. في بيت الرب

 ...ا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينالقدوس إلهنالقدوس إلهنالقدوس إلهن

   

   

   ٣٣٣ : : :٢٢٢   ---   ١٦١٦١٦ :  :  : ١١١ النبى   النبى   النبى  ميخاميخاميخامن من من 
آوني قرعاء و جزي من اجل بني تنعمك وسعي قرعتك آالنسر النهم قد انتفوا  

ویل للمفتكرین بالبطل و الصانعين الشر على مضاجعهم في نور الصباح یفعلونه النه في . عنك

ه و ـوت و یاخذونها و یظلمون الرجل و بيتـبونها و البيون الحقول و یغتصـفانهم یشته. قدرة یدهم

لذلك هكذا قال الرب هانذا افتكر على هذه العشيرة بشر ال تزیلون منه اعناقكم و . االنسان و ميراثه

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين. ال تسلكون بالتشامخ النه زمان رديء
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   ٨٨٨   ---   ١١١ :  :  : ٧٧٧ا النبى  ا النبى  ا النبى  من ميخمن ميخمن ميخو أیضًا و أیضًا و أیضًا 
ویل لي الني صرت آجنى الصيف آخصاصة القطاف ال عنقود لالآل و ال باآورة  

قد باد التقي من االرض و ليس مستقيم بين الناس جميعهم یكمنون للدماء . تينة اشتهتها نفسي

 ة وـر مجتهدتان الرئيس طالب و القاضي بالهدیـاليدان الى الش. یصطادون بعضهم بعضا بشبكة

احسنهم مثل العوسج و اعدلهم من سياج الشوك یوم مراقبيك . الكبير متكلم بهوى نفسه فيعكشونها

ال تاتمنوا صاحبا ال تثقوا بصدیق احفظ ابواب فمك عن . عقابك قد جاء االن یكون ارتباآهم

الن االبن مستهين باالب و البنت قائمة على امها و الكنة على حماتها و . المضطجعة في حضنك

ال تشمتي بي یا . و لكنني اراقب الرب اصبر الله خالصي یسمعني الهي. اعداء االنسان اهل بيته

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد    . عدوتي اذا سقطت اقوم اذا جلست في الظلمة فالرب نور لي

 ...و إلى أبد األبد آمينو إلى أبد األبد آمينو إلى أبد األبد آمين

   

   عظة ألبينا القدیس یوحنا ذهبي الفمعظة ألبينا القدیس یوحنا ذهبي الفمعظة ألبينا القدیس یوحنا ذهبي الفم
 األحباء عن معصية یهوذا الذي سلم سيده قيل أن واحد من اإلثنى ماذا نقول أیها اإلخوة

عشر الذي هو یهوذا اإلسخریوطى مضى إلى رؤساء الكهنة وقال لهم ماذا تریدون أن تعطوني وأنا 

وباألخرى یا لهذه المحبة . یا لهذا الجهل العظيم. أسلمه إليكم فساوموه على ثالثين من الفضة

. ألن هذا لما اشتهاه باع معلمه الصالح وسيده البار. صل لكل الشرورالعظيمة للفضة التي هي أ

فهو مجلبة لكل شر وأردأ من حيل . ألنه آم هو رديء حب المال. فطوح بنفسه في هوة الهالك

فال یعرفون ذواتهم بل . فالنفوس التي یتسلط عليها یجعل أصحابها ُیجنون ولعًا بها. الشياطين

أنظروا آم . ین، ویرفضون ناموس الطبيعة، ویكون قلبهم فزعَا حائرَاویتعامون عن معرفة اآلخر

ألن سيدنا یسوع المسيح آان یخاطبهم عالنية عن . من النعم نزعتها محبة الفضة من نفس یهوذا

هول الجحيم ونعيم ملكوت السموات، ویعرف آل واحد مقدار عذاب الخطاة ویكرم آل المجاهدین 

 . لخالص نفوسهم

ظة أبينا القدیس یوحنا فم الذهب الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب ظة أبينا القدیس یوحنا فم الذهب الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب ظة أبينا القدیس یوحنا فم الذهب الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب فلنختم موعفلنختم موعفلنختم موع

 ...واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينواالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينواالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين
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   ٤٤٤ :  :  : ٢٢٢   ---   ٢٣٢٣٢٣: : : ١١١البولس من آورونثوس األولى  البولس من آورونثوس األولى  البولس من آورونثوس األولى  
و اما للمدعوین . و لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة و لليونانيين جهالة

الن جهالة اهللا احكم من الناس و ضعف اهللا اقوى .  قوة اهللا و حكمة اهللایهودا و یونانيين فبالمسيح

فانظروا دعوتكم ایها االخوة ان ليس آثيرون حكماء حسب الجسد ليس آثيرون اقویاء . من الناس

بل اختار اهللا جهال العالم ليخزي الحكماء و اختار اهللا ضعفاء العالم ليخزي . ليس آثيرون شرفاء

لكي ال یفتخر آل ذي . ختار اهللا ادنياء العالم و المزدرى و غير الموجود ليبطل الموجودو ا. االقویاء

حتى آما . و منه انتم بالمسيح یسوع الذي صار لنا حكمة من اهللا و برا و قداسة و فداء. جسد امامه

الم او و انا لما اتيت اليكم ایها االخوة اتيت ليس بسمو الك. هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب

 .الني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم اال یسوع المسيح و ایاه مصلوبا. الحكمة منادیا لكم بشهادة اهللا

و آالمي و آرازتي لم یكونا بكالم الحكمة . و انا آنت عندآم في ضعف و خوف و رعدة آثيرة

   ...مينمينميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آنعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آنعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آ   .االنسانية المقنع بل ببرهان الروح و القوة

 

   ١٦١٦١٦ ،  ،  ، ١٢١٢١٢ ،  ،  ، ١١١١١١ :  :  : ٣٥٣٥٣٥ ،  ،  ، ١٢١٢١٢ :  :  : ٢٧٢٧٢٧      مورمورمورالمزالمزالمز
قام علّي شهود جور وعما ال أعلم ). جملة(ألنه قام علّي شهود زور وآذب الظلم لذاته 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .جازوني بدل الخير شرًا صارین علّي بأسنانهم) جملة(سألوني 
 

   ١٤١٤١٤   ---   ١١١ :  :  : ٢٧٢٧٢٧      تىتىتىممماالنجيل من االنجيل من االنجيل من    
. هنة و شيوخ الشعب على یسوع حتى یقتلوهو لما آان الصباح تشاور جميع رؤساء الك

حينئذ لما راى یهوذا الذي اسلمه انه قد . فاوثقوه و مضوا به و دفعوه الى بيالطس البنطي الوالي

قائال قد اخطات اذ سلمت دما بریئا . دین ندم و رد الثالثين من الفضة الى رؤساء الكهنة و الشيوخ

فاخذ . ة في الهيكل و انصرف ثم مضى و خنق نفسهفطرح الفض. فقالوا ماذا علينا انت ابصر

فتشاوروا و اشتروا بها . رؤساء الكهنة الفضة و قالوا ال یحل ان نلقيها في الخزانة النها ثمن دم

حينئذ تم ما قيل بارميا . لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم. حقل الفخاري مقبرة للغرباء

و اعطوها عن . ن من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني اسرائيلالنبي القائل و اخذوا الثالثي



 دالل أسبوع اآلالم     باآر يوم الجمعة العظيمة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

فوقف یسوع امام الوالي فساله الوالي قائال اانت ملك اليهود فقال . حقل الفخاري آما امرني الرب

فقال له . و بينما آان رؤساء الكهنة و الشيوخ یشتكون عليه لم یجب بشيء. له یسوع انت تقول

   .فلم یجبه و ال عن آلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا. شهدون عليكبيالطس اما تسمع آم ی

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا

 

   ٥٥٥   ---   ١١١ :  :  : ١٥١٥١٥االنجيل من مرقس  االنجيل من مرقس  االنجيل من مرقس     
و للوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة و الشيوخ و الكتبة و المجمع آله فاوثقوا یسوع 

و . و قال له انت تقولفساله بيالطس انت ملك اليهود فاجاب . و مضوا به و اسلموه الى بيالطس

فساله بيالطس ایضا قائال اما تجيب بشيء انظر آم . آان رؤساء الكهنة یشتكون عليه آثيرا

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.فلم یجب یسوع ایضا بشيء حتى تعجب بيالطس. یشهدون عليك
  

   ١٢١٢١٢ :  :  : ٢٣٢٣٢٣   ---   ٦٦٦٦٦٦ :  :  : ٢٢٢٢٢٢االنجيل من لوقا   االنجيل من لوقا   االنجيل من لوقا   
. لكهنة و الكتبة و اصعدوه الى مجمعهمو لما آان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء ا

و ان سالت ال تجيبونني و ال . قائلين ان آنت انت المسيح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم ال تصدقون

فقال الجميع افانت ابن اهللا فقال لهم . منذ االن یكون ابن االنسان جالسا عن یمين قوة اهللا. تطلقونني

فقام آل .  حاجتنا بعد الى شهادة الننا نحن سمعنا من فمهفقالوا ما. انتم تقولون اني انا هو

و ابتداوا یشتكون عليه قائلين اننا وجدنا هذا یفسد االمة و . جمهورهم و جاءوا به الى بيالطس

فساله بيالطس قائال انت ملك اليهود فاجابه و . یمنع ان تعطى جزیة لقيصر قائال انه هو مسيح ملك

فكانوا . س لرؤساء الكهنة و الجموع اني ال اجد علة في هذا االنسانفقال بيالط. قال انت تقول

فلما سمع . یشددون قائلين انه یهيج الشعب و هو یعلم في آل اليهودیة مبتدئا من الجليل الى هنا

و حين علم انه من سلطنة هيرودس ارسله الى . بيالطس ذآر الجليل سال هل الرجل جليلي

و اما هيرودس فلما راى یسوع فرح جدا النه . االیام في اورشليمهيرودس اذ آان هو ایضا تلك 

و . آان یرید من زمان طویل ان یراه لسماعه عنه اشياء آثيرة و ترجى ان یرى ایة تصنع منه

فاحتقره . و وقف رؤساء الكهنة و الكتبة یشتكون عليه باشتداد. ساله بكالم آثير فلم یجبه بشيء
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فصار بيالطس و . ه و البسه لباسا المعا و رده الى بيالطسهيرودس مع عسكره و استهزا ب

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا.هيرودس صدیقين مع بعضهما في ذلك اليوم النهما آانا من قبل في عداوة بينهما

   ٤٠٤٠٤٠   ---   ٢٨٢٨٢٨ :  :  : ١٨١٨١٨االنجيل من یوحنا  االنجيل من یوحنا  االنجيل من یوحنا  
الیة ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا الى دار الوالیة و آان صبح و لم یدخلوا هم الى دار الو

. فخرج بيالطس اليهم و قال ایة شكایة تقدمون على هذا االنسان. لكي ال یتنجسوا فياآلون الفصح

فقال لهم بيالطس خذوه انتم و احكموا . اجابوا و قالوا له لو لم یكن فاعل شر لما آنا قد سلمناه اليك

را ـسوع الذي قاله مشيليتم قول ی. عليه حسب ناموسكم فقال له اليهود ال یجوز لنا ان نقتل احدا

ة و دعا یسوع و قال له ـل بيالطس ایضا الى دار الوالیـثم دخ. الى ایة ميتة آان مزمعا ان یموت

ه بيالطس العلي انا ـاجاب. اجابه یسوع امن ذاتك تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني. انت ملك اليهود

 یسوع مملكتي ليست من هذا العالم اجاب. تــیهودي امتك و رؤساء الكهنة اسلموك الي ماذا فعل

لو آانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي یجاهدون لكي ال اسلم الى اليهود و لكن االن ليست 

فقال له بيالطس افانت اذا ملك اجاب یسوع انت تقول اني ملك لهذا قد ولدت انا و . مملكتي من هنا

قال له بيالطس ما هو الحق . الحق یسمع صوتيلهذا قد اتيت الى العالم الشهد للحق آل من هو من 

و لكم عادة ان اطلق . و لما قال هذا خرج ایضا الى اليهود و قال لهم انا لست اجد فيه علة واحدة

فصرخوا ایضا جميعهم قائلين ليس هذا بل . لكم واحدا في الفصح افتریدون ان اطلق لكم ملك اليهود

      .باراباس و آان باراباس لصا

 ... دائمًا دائمًا دائمًاوالمجد هللاوالمجد هللاوالمجد هللا
 

   طرح باآر الجمعة العظيمة من البصخة المقدسةطرح باآر الجمعة العظيمة من البصخة المقدسةطرح باآر الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

باآر یوم الجمعة اجتمع رؤساء الكهنة معًا وصنعوا الحكم على المخلص لكي یسلموه إلى 

: بيالطس ليقتلوه، فيهوذا لما نظر ما آان ندم على ما فعله وأعاد الفضة إلى رؤساء الكهنة قائًال

 وخنق نفسه وحده وآمل إثمًا على إثم ، فأخذ رؤساء الكهنة إنني ألقيت للحكم دمًا ذآيًا فمضى

الفضة وابتاعوا بها حقل الفاخوري لكي یكمل الذي قيل من أجل الثالثين من الفضة ثمن الذآي، 

أنت ملك؟ أنت قلت أم آخر أخبرك أنا ولدت یا بيالطس من أجل : فأقاموا یسوع أمام بيالطس فسأله

أما تسمع هذه الشهادات الكثيرة فلم یفتح .  فلم ُیجب المبارك بشيءالمملكة، فاشتكوا عليه آثيرًا
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فمه ليقول آلمة، فتعجب الوالي جدًا من أجل صمته وهدوءه، آيف یفتح الحمل فاه الذي أتى ليحمل 

إن مداینته قد ارتفعت مثل الخروف، قد آملت اليوم : خطایا العالم، وقد شهد اشعياء من أجله قائًال

ي أورشليم في وسط إسرائيل، یبكي عليك بنوك اليوم یا أورشليم یا قاتلة األنبياء، هذا هذه النبوة ف

 .ليس نبي لكنه إله ودمه یمحي اآلثام

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      ...یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 

 

 

   .ياتتقال الطلبة مع المطان   

 . ثم تختم الصالة بالبرآة   
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 .الحكم على يسوع   

 

 

 

   ١٩١٩١٩   ---   ١١١ :  :  : ٤٨٤٨٤٨      التكوينالتكوينالتكوينسفر سفر سفر من من من 
ى و ـور انه قيل ليوسف هوذا ابوك مريض فاخذ معه ابنيه منسـدث بعد هذه االمـو ح

و . فاخبر يعقوب و قيل له هوذا ابنك يوسف قادم اليك فتشدد اسرائيل و جلس على السرير. افرايم

و قال لي . ان و بارآنيـلي في لوز في ارض آنعوسف اهللا القادر على آل شيء ظهر ـوب ليـقال يعق

ها انا اجعلك مثمرا و اآثرك و اجعلك جمهورا من االمم و اعطي نسلك هذه االرض من بعدك ملكا 

و االن ابناك المولودان لك في ارض مصر قبلما اتيت اليك الى مصر هما لي افرايم و منسى . ابديا

ك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم اخويهم و اما اوالد. آراوبين و شمعون يكونان لي

و انا حين جئت من فدان ماتت عندي راحيل في ارض آنعان في الطريق اذ . يسمون في نصيبهم

و . بقيت مسافة من االرض حتى اتي الى افراتة فدفنتها هناك في طريق افراتة التي هي بيت لحم

ف البيه هما ابناي اللذان اعطاني اهللا ههنا فقال فقال يوس. راى اسرائيل ابني يوسف فقال من هذان

و اما عينا اسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة ال يقدر ان يبصر فقربهما . قدمهما الي البارآهما

و قال اسرائيل ليوسف لم اآن اظن اني ارى وجهك و هوذا اهللا قد اراني . اليه فقبلهما و احتضنهما

و اخذ يوسف .  من بين رآبتيه و سجد امام وجهه الى االرضثم اخرجهما يوسف. نسلك ايضا

فمد . االثنين افرايم بيمينه عن يسار اسرائيل و منسى بيساره عن يمين اسرائيل و قربهما اليه

ى وضع يديه ـر و يساره على راس منسـاسرائيل يمينه و وضعها على راس افرايم و هو الصغي

وسف و قال اهللا الذي سار امامه ابواي ابراهيم و اسحق اهللا ـو بارك ي. بفطنة فان منسى آان البكر

المالك الذي خلصني من آل شر يبارك الغالمين و ليدع . الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم

فلما راى يوسف ان اباه . م و اسحق و ليكثرا آثيرا في االرضــعليهما اسمي و اسم ابوي ابراهي

م ساء ذلك في عينيه فامسك بيد ابيه لينقلها عن راس افرايم الى وضع يده اليمنى على راس افراي

فابى . و قال يوسف البيه ليس هكذا يا ابي الن هذا هو البكر ضع يمينك على راسه. راس منسى

ابوه و قال علمت يا ابني علمت هو ايضا يكون شعبا و هو ايضا يصير آبيرا و لكن اخاه الصغير 

 . . . .. . . .. . . .د د د ـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .جمهورا من االمميكون اآبر منه و نسله يكون 

يوم الجمعة العظيمةيوم الجمعة العظيمةيوم الجمعة العظيمة   الساعة الثالثة منالساعة الثالثة منالساعة الثالثة من
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   ٩٩٩   ---   ٤٤٤ :  :  : ٥٠٥٠٥٠ النبى  النبى  النبى اشعياءاشعياءاشعياءمن من من 
اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين العرف ان اغيث المعيي بكلمة يوقظ آل صباح يوقظ 

ت ظهري بذل. السيد الرب فتح لي اذنا و انا لم اعاند الى الوراء لم ارتد. لي اذنا السمع آالمتعلمين

و السيد الرب يعينني لذلك ال اخجل . للضاربين و خدي للناتفين وجهي لم استر عن العار و البصق

قريب هو الذي يبررني من يخاصمني لنتواقف . لذلك جعلت وجهي آالصوان و عرفت اني ال اخزى

 آلهم هوذا السيد الرب يعينني من هو الذي يحكم علي هوذا. من هو صاحب دعوى معي ليتقدم الي

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .آالثوب يبلون ياآلهم العث

 

   ١٥١٥١٥   ---   ٩٩٩ :  :  : ٣٣٣من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  و أيضًا و أيضًا و أيضًا 
نظر وجوههم يشهد عليهم و هم يخبرون بخطيتهم آسدوم ال يخفونها ويل لنفوسهم النهم 

ويل للشرير شر الن مجازاة . مر افعالهمقولوا للصديق خير النهم ياآلون ث. يصنعون النفسهم شرا

ون و يبلعون ـوه اوالد و نساء يتسلطن عليه يا شعبي مرشدوك مضلـشعبي ظالم. يديه تعمل به

الرب يدخل في المحاآمة . قد انتصب الرب للمخاصمة و هو قائم لدينونة الشعوب. طريق مسالكك

ما لكم تسحقون شعبي و . ائس في بيوتكممع شيوخ شعبه و رؤسائهم و انتم قد اآلتم الكرم سلب الب

 . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد    .تطحنون وجوه البائسين يقول السيد رب الجنود

 

   ٧٧٧   ---   ١١١ :  :  : ٦٣٦٣٦٣و أيضًا من اشعياء النبى  و أيضًا من اشعياء النبى  و أيضًا من اشعياء النبى  
من ذا االتي من ادوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بمالبسه المتعظم بكثرة قوته انا 

قد دست المعصرة . ما بال لباسك محمر و ثيابك آدائس المعصرة. لبر العظيم للخالصالمتكلم با

وحدي و من الشعوب لم يكن معي احد فدستهم بغضبي و وطئتهم بغيظي فرش عصيرهم على 

فنظرت و لم يكن معين و . الن يوم النقمة في قلبي و سنة مفديي قد اتت. ثيابي فلطخت آل مالبسي

ي و اسكرتهم ـفدست شعوبا بغضب. ضد فخلصت لي ذراعي و غيظي عضدنيتحيرت اذ لم يكن عا

احسانات الرب اذآر تسابيح الرب حسب آل ما آافانا به . بغيظي و اجريت على االرض عصيرهم

مجدًا مجدًا مجدًا . الرب و الخير العظيم لبيت اسرائيل الذي آافاهم به حسب مراحمه و حسب آثرة احساناته

 ...بد و إلى أبد األبد آمينبد و إلى أبد األبد آمينبد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القدوس إلهنا إلى األللثالوث القدوس إلهنا إلى األللثالوث القدوس إلهنا إلى األ
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   ١٠١٠١٠   ---   ٥٥٥ :  :  : ٩٩٩ النبى   النبى   النبى  عاموسعاموسعاموسمن من من 
و السيد رب الجنود الذي يمس االرض فتذوب و ينوح الساآنون فيها و تطمو آلها آنهر و 

الذي بنى في السماء عالليه و اسس على االرض قبته الذي يدعو مياه البحر و . تنضب آنيل مصر

آبني الكوشيين يا بني اسرائيل يقول الرب الم الستم لي . يصبها على وجه االرض يهوه اسمه

هوذا عينا السيد . اصعد اسرائيل من ارض مصر و الفلسطينيين من آفتور و االراميين من قير

. الرب على المملكة الخاطئة و ابيدها عن وجه االرض غير اني ال ابيد بيت يعقوب تماما يقول الرب

يع االمم آما يغربل في الغربال و حبة ال تقع الى النه هانذا امر فاغربل بيت اسرائيل بين جم

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث    .بالسيف يموت آل خاطئي شعبي القائلين ال يقترب الشر و ال ياتي بيننا. االرض

   ...القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينالقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينالقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين
 

   ١٠١٠١٠ :  :  : ٣٠٣٠٣٠   ---   ٢١٢١٢١ :  :  : ٢٩٢٩٢٩من أيوب الصديق  من أيوب الصديق  من أيوب الصديق  
و . مـ آالمي لم يثنوا و قولي قطر عليهبعد. لي سمعوا و انتظروا و نصتوا عند مشورتي

وا و نور ـان ضحكت عليهم لم يصدق. رـانتظروني مثل المطر و فغروا افواههم آما للمطر المتاخ

. آنت اختار طريقهم و اجلس راسا و اسكن آملك في جيش آمن يعزي النائحين. وجهي لم يعبسوا

. كف من ان اجعل اباءهم مع آالب غنميو اما االن فقد ضحك علي اصاغري اياما الذين آنت استن

في العوز و المحل مهزولون عارقون اليابسة . قوة ايديهم ايضا ما هي لي فيهم عجزت الشيخوخة

ن ـم. الذين يقطفون المالح عند الشيح و اصول الرتم خبزهم. التي هي منذ امس خراب و خربة

ة و ثقب التراب و ــمرعبللسكن في اودية . الوسط يطردون يصيحون عليهم آما على لص

ابناء الحماقة بل ابناء اناس بال اسم سيطوا من . بين الشيح ينهقون تحت العوسج ينكبون. الصخور

يكرهونني يبتعدون عني و امام وجهي لم . اما االن فصرت اغنيتهم و اصبحت لهم مثال. االرض

 ...بد األبد آمينبد األبد آمينبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أ. يمسكوا عن البصق

   

   عظة ألبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولىعظة ألبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولىعظة ألبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولى
ألن المسيح جاء بذاته ولمحبته مات عنا ألنه لم يخلقنا نحن الخطاة مثل آدم ويصيرنا بشرًا 

فقط بل لما أهلكنا أنفسنا بالخطية جاء وتألم عنا وأحيانا بمحبته ألنه قد جاء إلينا آطبيب معلنًا لنا 

ي لنا آمرضى بل آموتى بهذا لم يشفنا نحن المرضى بل أقامنا نحن األموات الذين ذاته ألنه لم يأت



 دالل أسبوع اآلالم    يوم الجمعة العظيمة  الساعة الثالثة من  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

لهذا مات المسيح الرب عنا لكي نحيا معه إلى األبد ألنه إن لم يكن . ابتلعنا الموت ففكنا من رباطاته

الرب قد شارك البشرية في آالمها فكيف يخلص اإلنسان ألن الموت سقط تحت أقدام المسيح وانهزم 

: وهو مسبى مضطرب والجحيم مع قوته رجع إلى خلف لما سمع صوت الرب ينادى األنفس قائًال

فلنختم موعظة أبينا فلنختم موعظة أبينا فلنختم موعظة أبينا . أخرجوا من وثاقكم أنا أبشرآم بالحياة ألني أنا هو المسيح ابن اهللا األبدي

 أثناسيوس الرسولى الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس  أثناسيوس الرسولى الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس  أثناسيوس الرسولى الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن والروح القدس القديس األنباالقديس األنباالقديس األنبا

 . . . اإلله الواحد آميناإلله الواحد آميناإلله الواحد آمين

 

   ١٥١٥١٥   ---   ١٣١٣١٣: : : ٢٢٢      آولوسىآولوسىآولوسىالبولس من البولس من البولس من 
اذ محا . و اذ آنتم امواتا في الخطايا و غلف جسدآم احياآم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا

اذ . و قد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليبالصك الذي علينا في الفرائض الذي آان ضدا لنا 

   ...نعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آمين   .جرد الرياسات و السالطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه

 

   ١٣١٣١٣ :  :  : ٢١٢١٢١ ،  ،  ، ١٧١٧١٧ :  :  : ٣٧٣٧٣٧      مورمورمورالمزالمزالمز
قد أحاطت بي آالب آثيرة ) جمله(أما أنا فمستعد للسياط ووجعي مقابلي في آل حين 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .بيوزمرة من األشرار أحدقت 

 

   ٢٦٢٦٢٦   ---   ١٥١٥١٥ :  :  : ٢٧٢٧٢٧      تىتىتىممماالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
و آان لهم حينئذ . و آان الوالي معتادا في العيد ان يطلق للجمع اسيرا واحدا من ارادوه

ففيما هم مجتمعون قال لهم بيالطس من تريدون ان اطلق لكم . اسير مشهور يسمى باراباس

و اذ آان جالسا على آرسي . موه حسداالنه علم انهم اسل. باراباس ام يسوع الذي يدعى المسيح

و لكن . الوالية ارسلت اليه امراته قائلة اياك و ذلك البار الني تالمت اليوم آثيرا في حلم من اجله

فاجاب الوالي . رؤساء الكهنة و الشيوخ حرضوا الجموع على ان يطلبوا باراباس و يهلكوا يسوع

قال لهم بيالطس فماذا افعل بيسوع . فقالوا باراباسو قال لهم من من االثنين تريدون ان اطلق لكم 

فقال الوالي و اي شر عمل فكانوا يزدادون صراخا . الذي يدعى المسيح قال له الجميع ليصلب

فلما راى بيالطس انه ال ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب اخذ ماء و غسل يديه . قائلين ليصلب
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فاجاب جميع الشعب و قالوا دمه علينا و . ر ابصروا انتمقدام الجمع قائال اني بريء من دم هذا البا

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.حينئذ اطلق لهم باراباس و اما يسوع فجلده و اسلمه ليصلب. على اوالدنا

 

   ٢٥٢٥٢٥   ---   ٦٦٦ :  :  : ١٥١٥١٥االنجيل من مرقس  االنجيل من مرقس  االنجيل من مرقس  
و آان المسمى باراباس موثقا مع . و آان يطلق لهم في آل عيد اسيرا واحدا من طلبوه

فصرخ الجمع و ابتداوا يطلبون ان يفعل آما آان دائما . الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتالرفقائه في 

النه عرف ان رؤساء الكهنة . فاجابهم بيالطس قائال اتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود. يفعل لهم

فاجاب . فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس. آانوا قد اسلموه حسدا

. فصرخوا ايضا اصلبه. الطس ايضا و قال لهم فماذا تريدون ان افعل بالذي تدعونه ملك اليهودبي

فبيالطس اذ آان يريد ان يعمل للجمع . فقال لهم بيالطس و اي شر عمل فازدادوا جدا صراخا اصلبه

دار فمضى به العسكر الى داخل ال. ما يرضيهم اطلق لهم باراباس و اسلم يسوع بعدما جلده ليصلب

و البسوه ارجوانا و ضفروا اآليال من شوك و وضعوه . التي هي دار الوالية و جمعوا آل الكتيبة

و آانوا يضربونه على راسه بقصبة و . و ابتداوا يسلمون عليه قائلين السالم يا ملك اليهود. عليه

رجوان و و بعدما استهزاوا به نزعوا عنه اال. يبصقون عليه ثم يسجدون له جاثين على رآبهم

فسخروا رجال مجتازا آان اتيا من الحقل و هو سمعان . البسوه ثيابه ثم خرجوا به ليصلبوه

و جاءوا به الى موضع جلجثة الذي تفسيره . القيرواني ابو الكسندرس و روفس ليحمل صليبه

و لما صلبوه اقتسموا ثيابه . و اعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل. موضع جمجمة

  ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.و آانت الساعة الثالثة فصلبوه.  عليها ماذا ياخذ آل واحدمقترعين

 

   ٢٥٢٥٢٥   ---   ١٣١٣١٣ :  :  : ٢٣٢٣٢٣االنجيل من لوقا   االنجيل من لوقا   االنجيل من لوقا   
و قال لهم قد قدمتم الي هذا االنسان آمن . فدعا بيالطس رؤساء الكهنة و العظماء و الشعب

و ال . ا تشتكون به عليهيفسد الشعب و ها انا قد فحصت قدامكم و لم اجد في هذا االنسان علة مم

و . فانا اؤدبه و اطلقه. هيرودس ايضا الني ارسلتكم اليه و ها ال شيء يستحق الموت صنع منه

و . فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا و اطلق لنا باراباس. آان مضطرا ان يطلق لهم آل عيد واحدا

اهم ايضا بيالطس و هو يريد فناد. ذاك آان قد طرح في السجن الجل فتنة حدثت في المدينة و قتل
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فقال لهم ثالثة فاي شر عمل هذا اني لم اجد فيه . فصرخوا قائلين اصلبه اصلبه. ان يطلق يسوع

فكانوا يلجون باصوات عظيمة طالبين ان يصلب فقويت اصواتهم و . علة للموت فانا اؤدبه و اطلقه

 الذي طرح في السجن الجل فاطلق لهم. فحكم بيالطس ان تكون طلبتهم. اصوات رؤساء الكهنة

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .فتنة وقتل الذي طلبوه واسلم يسوع لمشيئتهم
   

   ١٢١٢١٢   ---   ١١١ :  :  : ١٩١٩١٩االنجيل من يوحنا  االنجيل من يوحنا  االنجيل من يوحنا  
و ضفر العسكر اآليال من شوك و وضعوه على راسه و . فحينئذ اخذ بيالطس يسوع و جلده

فخرج بيالطس ايضا . يلطمونهو آانوا يقولون السالم يا ملك اليهود و آانوا . البسوه ثوب ارجوان

فخرج يسوع خارجا و . خارجا و قال لهم ها انا اخرجه اليكم لتعلموا اني لست اجد فيه علة واحدة

فلما راه رؤساء الكهنة و . هو حامل اآليل الشوك و ثوب االرجوان فقال لهم بيالطس هوذا االنسان

. نتم و اصلبوه الني لست اجد فيه علةالخدام صرخوا قائلين اصلبه اصلبه قال لهم بيالطس خذوه ا

فلما سمع . اجابه اليهود لنا ناموس و حسب ناموسنا يجب ان يموت النه جعل نفسه ابن اهللا

فدخل ايضا الى دار الوالية و قال ليسوع من اين انت و اما يسوع . بيالطس هذا القول ازداد خوفا

م ان لي سلطانا ان اصلبك و سلطانا ان فقال له بيالطس اما تكلمني الست تعل. فلم يعطه جوابا

اجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق لذلك الذي اسلمني . اطلقك

من هذا الوقت آان بيالطس يطلب ان يطلقه و لكن اليهود آانوا يصرخون . اليك له خطية اعظم

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا. ملكا يقاوم قيصرقائلين ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر آل من يجعل نفسه

 

   الجمعة العظيمةالجمعة العظيمةالجمعة العظيمةيوم يوم يوم الساعة الثالثة من الساعة الثالثة من الساعة الثالثة من طرح طرح طرح 

أنا متحير مع هذا النبي ذو الصوت العظيم إشعياء النبي، الذي سبق فنظر بالسر آلالم 

من هو هذا اآلتي من أدوم وثيابه حمر من بوصار البسًا حلة بهية : المخلص التي هللا الكلمة فقال

سه من الدم األحمر آمن يصعد من المعصرة ملطخ بدم عنقودها، حقًا بالحقيقة هو آالم هكذا ولبا

هذا النبي الذي أظهر هذا قبل هذه األيام، بالحقيقة هو آلمة اإلله مخلصنا يسوع آالتدبير لبس 

ة الجسد القديم الذي ألبينا آدم أول الخلقة وصارت الالهوتية العلوية متحدة بالبشرية بغير استحال

بما ال يدرك، هي الحلة التي ال تتغير المتحدة مع اإلله الكلمة وصب غضبه على العبرانيين وداسهم 
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في معصرة غضبه، ورحمته وبره أعطاهما لألمم الذين صنعهم له شعبًا جديدًا، فأما إسرائيل فإن 

 .البالدة استولت عليه إلى االنقضاء

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      ...يخلصنا   مهالمسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآال

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 

 . تقال الطلبة مع المطانيات   

 . ثم تختم الصالة بالبرآة   
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   :::أحداث الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمةأحداث الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمةأحداث الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة   

 .يسوع يحمل صليبهالرب    •••

 .صلب المخلص بين لصين   •••

 .سخرية اليهود من المسيح المصلوب   •••

 .إيمان اللص اليمين بالمسيح المصلوب   •••

 .المريمات عند الصليب   •••

 .الظلمة على األرض   •••

 :::طقس الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمةطقس الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمةطقس الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة   

 .نة الصلبوت بعد النبوات، أثناء لحن ثوك تا تى جومتوقد الشموع أمام أيقو   •••

 .يقال طاى شورى ولحن فاي إيتاف إنف   •••

 .مقدمة البولس والبولس   •••

 .قطع الساعة السادسة قبطيًا وعربيًا   •••

 .لحن أومونوجنيس ثم آجيوس   •••

 .يرفع البخور أمام أيقونة الصلبوت   •••

 تطفأ "وآانت ظلمة على األرض" يطرح المزمور واإلنجيل قبطيًا وعربيًا آالعادة وعندما يقول   •••

 .األنوار
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   ٩٩٩   ---   ١١١ :  :  : ٢١٢١٢١      عددعددعددالالالسفر سفر سفر من من من 
و لما سمع الكنعاني ملك عراد الساآن في الجنوب ان اسرائيل جاء في طريق اتاريم حارب 

فنذر اسرائيل نذرا للرب و قال ان دفعت هؤالء القوم الى يدي احرم . اسرائيل و سبى منهم سبيا

و . الرب لقول اسرائيل و دفع الكنعانيين فحرموهم و مدنهم فدعي اسم المكان حرمةفسمع . مدنهم

. ارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بارض ادوم فضاقت نفس الشعب في الطريق

و تكلم الشعب على اهللا و على موسى قائلين لماذا اصعدتمانا من مصر لنموت في البرية النه ال 

فارسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت .  قد آرهت انفسنا الطعام السخيفخبز و ال ماء و

فاتى الشعب الى موسى و قالوا قد اخطانا اذ تكلمنا على . الشعب فمات قوم آثيرون من اسرائيل

فقال الرب لموسى . الرب و عليك فصل الى الرب ليرفع عنا الحيات فصلى موسى الجل الشعب

فصنع موسى حية من .  و ضعها على راية فكل من لدغ و نظر اليها يحيااصنع لك حية محرقة

مجدًا مجدًا مجدًا  .ا و نظر الى حية النحاس يحياــنحاس و وضعها على الراية فكان متى لدغت حية انسان

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــللثالوث القللثالوث القللثالوث الق

 

   ١٢١٢١٢   ---   ٧٧٧ :  :  : ٥٣٥٣٥٣ النبى  النبى  النبى اشعياءاشعياءاشعياءمن من من 
ح فاه آشاة تساق الى الذبح و آنعجة صامتة امام جازيها فلم ظلم اما هو فتذلل و لم يفت

من الضغطة و من الدينونة اخذ و في جيله من آان يظن انه قطع من ارض االحياء انه . يفتح فاه

و جعل مع االشرار قبره و مع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما و . ضرب من اجل ذنب شعبي

 بان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة اثم يرى نسال تطول اما الرب فسر. لم يكن في فمه غش

من تعب نفسه يرى و يشبع و عبدي البار بمعرفته يبرر آثيرين و . ايامه و مسرة الرب بيده تنجح

لذلك اقسم له بين االعزاء و مع العظماء يقسم غنيمة من اجل انه سكب للموت . اثامهم هو يحملها

مجدًا للثالوث القدوس إلهنا مجدًا للثالوث القدوس إلهنا مجدًا للثالوث القدوس إلهنا  .ل خطية آثيرين و شفع في المذنبيننفسه و احصي مع اثمة و هو حم

 ...إلى األبد و إلى أبد األبد آمينإلى األبد و إلى أبد األبد آمينإلى األبد و إلى أبد األبد آمين

   يوم الجمعة العظيمةيوم الجمعة العظيمةيوم الجمعة العظيمة   الساعة السادسة منالساعة السادسة منالساعة السادسة من
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   ١٠١٠١٠ : : :١٣١٣١٣   ---   ٢٢٢ :  :  : ١٢١٢١٢من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  و أيضًا و أيضًا و أيضًا 
. هوذا اهللا خالصي فاطمئن و ال ارتعب الن ياه يهوه قوتي و ترنيمتي و قد صار لي خالصا

لون في ذلك اليوم احمدوا الرب ادعوا باسمه و تقو. فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخالص

رنموا للرب النه قد صنع مفتخرا ليكن هذا . عرفوا بين الشعوب بافعاله ذآروا بان اسمه قد تعالى

. صوتي و اهتفي يا ساآنة صهيون الن قدوس اسرائيل عظيم في وسطك. معروفا في آل االرض

 على جبل اقرع ارفعوا صوتا اليهم اشيروا اقيموا راية. وحي من جهة بابل راه اشعياء بن اموص

. انا اوصيت مقدسي و دعوت ابطالي الجل غضبي مفتخري عظمتي. باليد ليدخلوا ابواب العتاة

صوت جمهور على الجبال شبه قوم آثيرين صوت ضجيج ممالك امم مجتمعة رب الجنود يعرض 

ت سخطه ليخرب آل ياتون من ارض بعيدة من اقصى السماوات الرب و ادوا. جيش الحرب

لذلك ترتخي آل االيادي . ولولوا الن يوم الرب قريب قادم آخراب من القادر على آل شيء. االرض

ون بعضهم الى ـفيرتاعون تاخذهم اوجاع و مخاض يتلوون آوالدة يبهت. و يذوب آل قلب انسان

الرض خرابا ط و حمو غضب ليجعل اـهوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخ. وه لهيبـبعض وجوههم وج

فان نجوم السماوات و جبابرتها ال تبرز نورها تظلم الشمس عند طلوعها و . و يبيد منها خطاتها

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين   .القمر ال يلمع بضوءه

 

   ١٢١٢١٢   ---   ٩٩٩ :  :  : ٨٨٨ النبى   النبى   النبى  عاموسعاموسعاموسمن من من 
 في الظهر و اقتم االرض في يوم و يكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب اني اغيب الشمس

و احول اعيادآم نوحا و جميع اغانيكم مراثي و اصعد على آل االحقاء مسحا و على آل راس . نور

هوذا ايام تاتي يقول السيد الرب ارسل جوعا في . قرعة و اجعلها آمناحة الوحيد و اخرها يوما مرا

فيجولون من بحر الى بحر و من . ات الرباالرض ال جوعا للخبز و ال عطشا للماء بل الستماع آلم

   . . . .. . . .. . . .مجدًا للثالوث القدوس إلهنا مجدًا للثالوث القدوس إلهنا مجدًا للثالوث القدوس إلهنا    .الشمال الى المشرق يتطوحون ليطلبوا آلمة الرب فال يجدونها

     

   ١٠١٠١٠ :  :  : ٣٠٣٠٣٠   ---   ٢١٢١٢١ :  :  : ٢٩٢٩٢٩من أيوب الصديق  من أيوب الصديق  من أيوب الصديق  
و . مـبعد آالمي لم يثنوا و قولي قطر عليه. لي سمعوا و انتظروا و نصتوا عند مشورتي

وا و نور ـان ضحكت عليهم لم يصدق. رـل المطر و فغروا افواههم آما للمطر المتاخانتظروني مث
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. آنت اختار طريقهم و اجلس راسا و اسكن آملك في جيش آمن يعزي النائحين. وجهي لم يعبسوا

. و اما االن فقد ضحك علي اصاغري اياما الذين آنت استنكف من ان اجعل اباءهم مع آالب غنمي

في العوز و المحل مهزولون عارقون اليابسة . ضا ما هي لي فيهم عجزت الشيخوخةقوة ايديهم اي

ن ـم. الذين يقطفون المالح عند الشيح و اصول الرتم خبزهم. التي هي منذ امس خراب و خربة

ة و ثقب التراب و ــللسكن في اودية مرعب. الوسط يطردون يصيحون عليهم آما على لص

ابناء الحماقة بل ابناء اناس بال اسم سيطوا من . تحت العوسج ينكبونبين الشيح ينهقون . الصخور

يكرهونني يبتعدون عني و امام وجهي لم . اما االن فصرت اغنيتهم و اصبحت لهم مثال. االرض

   ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين. يمسكوا عن البصق
   

   رفع البخوررفع البخوررفع البخور
 . لمعتاديقال ثوك تا تى جوم آا   

ون ــو بقية الكهنة و يلبسـ ر الكهنةـــيـبـدم آــ و يتقوت،ــة الصلبــوع أمام أيقونــــتوقد الشم   

 . أمام األيقونة ثالث أيادىويرفع الكهنة البخور البرانـس، و يكشفون رؤوسهم، و يأخذون مجامرهم 

 " المجمرة الذهب"يرتل الشمامسة لحن طاي شوري الكبير    

رة ذه المجم رةه ذه المجم رةه ذه المجم ى ه ذهب النق ى  ال ذهب النق ى  ال ذهب النق  ال

دى      ى ي ى ف ر الت ة العنب دى     الحامل ى ي ى ف ر الت ة العنب دى     الحامل ى ي ى ف ر الت ة العنب الحامل

ى          ع بخورًا عل اهن يرف ى         هرون الك ع بخورًا عل اهن يرف ى         هرون الك ع بخورًا عل اهن يرف هرون الك

   ...حححـــعلى المذبعلى المذبعلى المذب

ى           ى          طاى شورى إن نوب إن آاثاروس إيتفاى خا ب ى          طاى شورى إن نوب إن آاثاروس إيتفاى خا ب طاى شورى إن نوب إن آاثاروس إيتفاى خا ب

ب      ى أوي يج إن آآرون ب ين ج ين ن ت خ ا إي ب     آرومات ى أوي يج إن آآرون ب ين ج ين ن ت خ ا إي ب     آرومات ى أوي يج إن آآرون ب ين ج ين ن ت خ ا إي آرومات

ا إن            ا إن           إفطالى أو إستوى نوفى إيه إبشوى إيجين بيم ا إن           إفطالى أو إستوى نوفى إيه إبشوى إيجين بيم إفطالى أو إستوى نوفى إيه إبشوى إيجين بيم

   ...إرشوؤشىإرشوؤشىإرشوؤشى

  ".ته ذبيحة مقبولةهذا الذي أصعد ذا "ثم لحن فاي إيطاف إينف   

ه     عد ذات ذى أص ذا ال ه    ه عد ذات ذى أص ذا ال ه    ه عد ذات ذى أص ذا ال ه

ليب   ى الص ة عل ة مقبول ليب  ذبيح ى الص ة عل ة مقبول ليب  ذبيح ى الص ة عل ة مقبول ذبيح

نا    الص جنس ن خ نا   ع الص جنس ن خ نا   ع الص جنس ن خ تمه  . . . ع تمه  فأش تمه  فأش فأش

ى       ى      أبوه الصالح وقت المساء عل ى      أبوه الصالح وقت المساء عل أبوه الصالح وقت المساء عل

ة ةالجلجث ةالجلجث ة  ...الجلجث ت بالحقيق ارك أن ة  مب ت بالحقيق ارك أن ة  مب ت بالحقيق ارك أن مب

الح   ،،، ك الص ع أبي الح   م ك الص ع أبي الح   م ك الص ع أبي روح ،،،م روح وال روح وال وال

   ...ألنك صلبت وخلصتنا ألنك صلبت وخلصتنا ألنك صلبت وخلصتنا ،،،القدس القدس القدس 

أن أوثيسيا ايس     أن أوثيسيا ايس     أن أوثيسيا ايس     ،،،فاى أيتاف اينف أى أبشوى        فاى أيتاف اينف أى أبشوى        فاى أيتاف اينف أى أبشوى        

ى استافروس      هيجين بى استافروس      هيجين بى استافروس      ...شيب  شيب  شيب   ا اب أوجاى أم     ا اب أوجاى أم     ا اب أوجاى أم     خ خ خ ، ، ، هيجين ب

وت          . . . بين جينوس بين جينوس بين جينوس  روف انجى بيف ي وت          اف شوليم اي روف انجى بيف ي روف انجى بيف يوت          اف شوليم اي اف شوليم اي

ى    ان آروه ى ه اف انت ف ن م إي اثوس إي ى   أن أغ ان آروه ى ه اف انت ف ن م إي اثوس إي ى   أن أغ ان آروه ى ه اف انت ف ن م إي اثوس إي أن أغ

يم      ...هيجين تى غولغوثا    هيجين تى غولغوثا    هيجين تى غولغوثا     يم      أك ازماروؤوت آليثوس ن يم      أك ازماروؤوت آليثوس ن أك ازماروؤوت آليثوس ن

ؤواف جى            ؤواف جى           بيك يوت أن أغاثوس نيم بى ابنيفما اث ؤواف جى           بيك يوت أن أغاثوس نيم بى ابنيفما اث بيك يوت أن أغاثوس نيم بى ابنيفما اث

   ...آف أشك أآسوتى أممون ناى نانآف أشك أآسوتى أممون ناى نانآف أشك أآسوتى أممون ناى نان
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 . ."تين أوؤشت امموك : "و يختتمون بقولهم   

 ."بوستولياتي " بولس ثم مقدمة ال   

ولس   ا ب الة معلمن ولس  رس ا ب الة معلمن ولس  رس ا ب الة معلمن رس

ا   تكن معن ة ل ه المقدس ا  برآت تكن معن ة ل ه المقدس ا  برآت تكن معن ة ل ه المقدس    برآت

   ...آمينآمينآمين

وع    ا يس د ربن ولس عب وع   ب ا يس د ربن ولس عب وع   ب ا يس د ربن ولس عب ب

دعو   ول الم يح الرس دعو  المس ول الم يح الرس دعو  المس ول الم يح الرس . . . المس

   ...المفرز لبشارة اهللالمفرز لبشارة اهللالمفرز لبشارة اهللا

ى إيبيست ى إيبيستت ى إيبيستت ـولى إنتولى إنتولى إنتـــت ــ ــ ينـ ينى ب ينى ب اخ بافل   ى ب اخ بافلس اخ بافلس ـس ــ ــ . . . وس وس وس ـ

ـإيإيإي ــ ــ ـرى بيرى بيرى بيـ ــ ــ ـف إزمف إزمف إزمـ ـــ ـــ ـو إثو إثو إثــ ـــ ـــ ان ــ وبى نيم ان ؤواب ش وبى نيم ان ؤواب ش وبى نيم ؤواب ش

   ...آمينآمينآمين

ى      وس ب ويس إيس ين ش وك إمب افلوس إف ف ى     ب وس ب ويس إيس ين ش وك إمب افلوس إف ف ى     ب وس ب ويس إيس ين ش وك إمب افلوس إف ف ب

فى إيتاف  فى إيتاف  فى إيتاف  : : : ستوس بى آبوسطولوس إيتثاهيم     ستوس بى آبوسطولوس إيتثاهيم     ستوس بى آبوسطولوس إيتثاهيم     إخرإخرإخر

   ...ثاشف إبى هى شين نوفى إنتى إفنوتى ثاشف إبى هى شين نوفى إنتى إفنوتى ثاشف إبى هى شين نوفى إنتى إفنوتى 
   

آنوك ذى ان نيس شوبى نى إن تا شوشو إمموى ايفيل خين بى استافروس انتى  آنوك ذى ان نيس شوبى نى إن تا شوشو إمموى ايفيل خين بى استافروس انتى  آنوك ذى ان نيس شوبى نى إن تا شوشو إمموى ايفيل خين بى استافروس انتى  

   ...بين شويس ايسوس بى اخرستوسبين شويس ايسوس بى اخرستوسبين شويس ايسوس بى اخرستوس

 .ثم يقرأ البولس" بى اهموت غار ام بين شويس"و يختم بلحن    

 

 
   ١٨١٨١٨   ---   ١٤١٤١٤ :  :  : ٦٦٦      غالطيةغالطيةغالطيةالبولس من البولس من البولس من 

و اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر اال بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم 

فكل . النه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا و ال الغرلة بل الخليقة الجديدة. لي و انا للعالم

يجلب احد في ما بعد ال . الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سالم و رحمة و على اسرائيل اهللا

نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم ايها . علي اتعابا الني حامل في جسدي سمات الرب يسوع

   ...نعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آمين   .االخوة امين
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   قطع الساعة السادسةقطع الساعة السادسةقطع الساعة السادسة
 

   :::يقول الكاهن قبطيًا وعربيًايقول الكاهن قبطيًا وعربيًايقول الكاهن قبطيًا وعربيًا   

ي    ادس وف وم الس ي الي ن ف ا م ي

ى   مرت عل ة س اعة السادس ت الس وق

ن  رأ الصليب م ي تج ة الت ل الخطي أج

زق      ردوس م ي الف ا آدم ف ا أبين عليه

ا         آتاب صك خطايانا أيها المسيح إلهن

 .وخلصنا

اه سو   وؤو امم ى ايه ين ب ت خ ى اي ين .او ف  خ

افناف ان اجب سو آف تى تى آفت ناك ايخون اى           

تافروس  ى اس ان   . ب اف ايرتولم وفى ايت ى افن اثف

وس     ى باراذيس ين ب ى آدام خ روف انج وخ . إي ف

خ امب  وفى   ى إس ين ن ى ن يج انت ى .  إن ج أو ب

 .اخرستوس بين نوتى أووه ناهمين
   

   ...يرد المرتلون على الكاهن بنفس اللحن السابقيرد المرتلون على الكاهن بنفس اللحن السابقيرد المرتلون على الكاهن بنفس اللحن السابق   
 

   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

 أنا صرخت إلى اهللا والرب سمعني اللهم اسمع صالتي وال ترفض طلبتي التفت إلىَّ 

  .واسمعني
 

   ...يرد المرتلون على الكاهن بذات اللحنيرد المرتلون على الكاهن بذات اللحنيرد المرتلون على الكاهن بذات اللحن   
 

   :::نننيقول الكاهيقول الكاهيقول الكاه   

 .عشية وباآر ووقت الظهر آالمي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسالم
 

   :::يرد المرتلونيرد المرتلونيرد المرتلون   

 .المجد لآلب و االبن و الروح القدس
 

   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

 يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية 

 بيديك الذي مات بالخطية أقتل بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو اإلنسان الذي خلقته

أوجاعنا بآالمك المشفية المحيية وبالمسامير التي سمرت بها إنقذ عقولنا من طياشة 

 .األعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذآار أحكامك السمائية آرأفتك
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   :::يرد المرتلونيرد المرتلونيرد المرتلون   

 .اآلن و آل أوان و إلى دهر الدهور آمين
 

   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

 يا والدة اإلله العذراء نجد دالة عند الذي ، فنحن بكة من أجل آثرة خطاياناإذ ليس لنا وسيل

 ترفضى ال . قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها األم الطاهرة،ولدتيه ألن آثيرة هي شفاعتك

 ألنه تألم من أجلنا ، ألنه رحوم وقادر على خالصنا،الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه

درآنا رأفاتك سريعًا ألننا قد تمسكنا جدًا أعنا يا اهللا مخلصنا من أجل  فلتسبق ولت.لكي ينقذنا

 .مجد اسمك يا رب خلصنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
 

   :::يرد المرتلونيرد المرتلونيرد المرتلون   

 .المجد لآلب و االبن و الروح القدس
 

   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

الطاهرتين  عندما بسطت يديك ، صنعت خالصًا في وسط األرض آلها أيها المسيح إلهنا

 .يا رب المجد لك : فلهذا آل األمم تصرخ قائلة.على الصليب
 

   :::يرد المرتلونيرد المرتلونيرد المرتلون   

 .المجد لآلب و االبن و الروح القدس
 

   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

 ونسأل غفران خطايانا أيها المسيح إلهنا، ألن ، نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح

 نصرخ إليك .م من عبودية العدوبمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقته

 . يا رب المجد لك،ونشكرك ألنك مألت الكل فرحًا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم
 

   :::يرد المرتلونيرد المرتلونيرد المرتلون   

 .اآلن و آل أوان و إلى دهر الدهور آمين
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   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

جحيم ك ألن من قبل صليب ابنك انهبط العظم ن،أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة اإلله العذراء

 من . ونلنا نعيم الفردوس األول،أمواتًا آنا فنهضنا واستحققنا الحياة األبدية. وبطل الموت

 . المسيح إلهنا غير المائتأجل هذا نمجد بشكر

وهو أيضًا يقال في تكريس الميرون ) أيها االبن الوحيد الكلمة(  لحن أومونوجنيس يقالثم   

 .ورسامة البطارآة واألساقفة

 .ثم ذوآسابترى) تقال الثالثة أو إستافروتيس(ث تقديسات بلحن الصلبوت ثم تقال الثال   

  ثم يرفع البخور و يرتل المزمور   
تطفأ الشموع واإلضاءة " وآانت ظلمة على األرض"يقرأ اإلنجيل وعندما يقول المفسر    

 .مثل الظلمة التي آانت
 

   ١٨١٨١٨   ---   ١٦١٦١٦ :  :  : ٢٢٢٢٢٢ ،  ،  ، ١١١١١١ :  :  : ٣٨٣٨٣٨         مورمورمورالمزالمزالمز
رذول وجعلوا مسامير في جسدي فال تهملني يا ربي وإلهي رفضوني أنا الحبيب مثل ميت م

 ).جملة(

ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا آل عظامي، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا، تكلموا 

 .بشفاههم وحرآوا رؤوسهم وقالوا إن آان آمن واتكل على الرب فليخلصه ولينجيه إن آان أراده

 ...الليلوياالليلوياالليلويا
 

   ٤٥٤٥٤٥   ---   ٢٧٢٧٢٧ :  :  : ٢٧٢٧٢٧      تىتىتىممماالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
فعروه و البسوه رداء . فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الوالية و جمعوا عليه آل الكتيبة

و ضفروا اآليال من شوك و وضعوه على راسه و قصبة في يمينه و آانوا يجثون قدامه و . قرمزيا

و .  راسهو بصقوا عليه و اخذوا القصبة و ضربوه على. يستهزئون به قائلين السالم يا ملك اليهود

و فيما هم خارجون . ء و البسوه ثيابه و مضوا به للصلببعدما استهزئوا به نزعوا عنه الردا

و لما اتوا الى موضع يقال له جلجثة و . وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه

و . اعطوه خال ممزوجا بمرارة ليشرب و لما ذاق لم يرد ان يشرب. هو المسمى موضع الجمجمة

يها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم و على لباسي لما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عل
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و جعلوا فوق راسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك . ثم جلسوا يحرسونه هناك. القوا قرعة

و آان المجتازون يجدفون . حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين و واحد عن اليسار. اليهود

اقض الهيكل و بانيه في ثالثة ايام خلص نفسك ان آنت ابن قائلين يا ن. عليه و هم يهزون رؤوسهم

. و آذلك رؤساء الكهنة ايضا و هم يستهزئون مع الكتبة و الشيوخ قالوا. اهللا فانزل عن الصليب

خلص اخرين و اما نفسه فما يقدر ان يخلصها ان آان هو ملك اسرائيل فلينزل االن عن الصليب 

و بذلك ايضا آان اللصان . ذه االن ان اراده النه قال انا ابن اهللاقد اتكل على اهللا فلينق. فنؤمن به

الى الساعة  "آانت ظلمة على آل االرض" ة ـة السادسـو من الساع. اللذان صلبا معه يعيرانه

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.التاسعة

 

   ٣٣٣٣٣٣   ---   ٢٦٢٦٢٦ :  :  : ١٥١٥١٥   االنجيل من مرقس  االنجيل من مرقس  االنجيل من مرقس     
لصين واحد عن يمينه و اخر عن و صلبوا معه . و آان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود

و آان المجتازون يجدفون عليه و هم يهزون رؤوسهم . فتم الكتاب القائل و احصي مع اثمة. يساره

و آذلك رؤساء . بـخلص نفسك و انزل عن الصلي. ن اه يا ناقض الهيكل و بانيه في ثالثة ايامـقائلي

.  اخرين و اما نفسه فما يقدر ان يخلصهاالكهنة و هم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا خلص

و لما . لينزل االن المسيح ملك اسرائيل عن الصليب لنرى و نؤمن و اللذان صلبا معه آانا يعيرانه

  ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.آانت الساعة السادسة آانت ظلمة على االرض آلها الى الساعة التاسعة

 

   ٤٤٤٤٤٤   ---   ٢٦٢٦٢٦ :  :  : ٢٣٢٣٢٣   االنجيل من لوقا االنجيل من لوقا االنجيل من لوقا 
ه امسكوا سمعان رجال قيروانيا آان اتيا من الحقل و وضعوا عليه الصليب و لما مضوا ب

و تبعه جمهور آثير من الشعب و النساء اللواتي آن يلطمن ايضا و ينحن . ليحمله خلف يسوع

فالتفت اليهن يسوع و قال يا بنات اورشليم ال تبكين علي بل ابكين على انفسكن و على . عليه

م تاتي يقولون فيها طوبى للعواقر و البطون التي لم تلد و الثدي التي لم النه هوذا ايا. اوالدآن

النه ان آانوا بالعود الرطب . حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا و لالآام غطينا. ترضع

و لما مضوا به . و جاءوا ايضا باثنين اخرين مذنبين ليقتال معه. يفعلون هذا فماذا يكون باليابس

. ضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين واحدا عن يمينه و االخر عن يسارهالى المو
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و آان . فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم النهم ال يعلمون ماذا يفعلون و اذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها

الشعب واقفين ينظرون و الرؤساء ايضا معهم يسخرون به قائلين خلص اخرين فليخلص نفسه ان 

قائلين ان . ون و يقدمون له خالـو الجند ايضا استهزاوا به و هم يات.  هو المسيح مختار اهللاآان

و آان عنوان مكتوب فوقه باحرف يونانية و رومانية و . آنت انت ملك اليهود فخلص نفسك

و آان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائال ان آنت انت . عبرانية هذا هو ملك اليهود

فاجاب االخر و انتهره قائال اوال انت تخاف اهللا اذ انت تحت هذا . يح فخلص نفسك و اياناالمس

ثم . اما نحن فبعدل الننا ننال استحقاق ما فعلنا و اما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. الحكم بعينه

تكون معي فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم . قال ليسوع اذآرني يا رب متى جئت في ملكوتك

   .و آان نحو الساعة السادسة فكانت ظلمة على االرض آلها الى الساعة التاسعة. في الفردوس

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا
   

   ٢٧٢٧٢٧   ---   ١٣١٣١٣ :  :  : ١٩١٩١٩   االنجيل من يوحنا  االنجيل من يوحنا  االنجيل من يوحنا  
فلما سمع بيالطس هذا القول اخرج يسوع و جلس على آرسي الوالية في موضع يقال له 

. داد الفصح و نحو الساعة السادسة فقال لليهود هوذا ملككمو آان استع. البالط و بالعبرانية جباثا

فصرخوا خذه خذه اصلبه قال لهم بيالطس ااصلب ملككم اجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك اال 

فخرج و هو حامل صليبه الى . فحينئذ اسلمه اليهم ليصلب فاخذوا يسوع و مضوا به. قيصر

حيث صلبوه و صلبوا اثنين . له بالعبرانية جلجثةالموضع الذي يقال له موضع الجمجمة و يقال 

و آتب بيالطس عنوانا و وضعه على الصليب و . اخرين معه من هنا و من هنا و يسوع في الوسط

فقرا هذا العنوان آثيرون من اليهود الن المكان الذي . آان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود

فقال . ة و الالتينيةـة و اليونانيـا بالعبرانيـكتوبا من المدينة و آان مـصلب فيه يسوع آان قريب

اجاب بيالطس ما . رؤساء آهنة اليهود لبيالطس ال تكتب ملك اليهود بل ان ذاك قال انا ملك اليهود

ه و جعلوها اربعة اقسام لكل ـثم ان العسكر لما آانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثياب. آتبت قد آتبت

فقال . يضا و آان القميص بغير خياطة منسوجا آله من فوقعسكري قسما و اخذوا القميص ا

بعضهم لبعض ال نشقه بل نقترع عليه لمن يكون ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم و على 

و آانت واقفات عند صليب يسوع امه و اخت امه مريم زوجة . لباسي القوا قرعة هذا فعله العسكر
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 يسوع امه و التلميذ الذي آان يحبه واقفا قال المه يا امراة هوذا فلما راى. آلوبا و مريم المجدلية

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.ثم قال للتلميذ هوذا امك و من تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته. ابنك

 

   الجمعة العظيمةالجمعة العظيمةالجمعة العظيمةيوم يوم يوم  من  من  من سادسةسادسةسادسةالساعة الالساعة الالساعة الطرح طرح طرح 

يسوع ابن داود على يا جميع السكان بأورشليم تعالوا أبصروا هذا المنظر فإنهم علقوا 

خشبة الصليب وألبسوه ثوبًا أحمر من لباس الملوك والرؤساء وإآليل شوك على رأسه مزين 

السموات بحسن النجوم، مؤسس األرض بروح فيه ومزينها بحسن األزهار، جعلوا في يمينه قصبة 

يات إلى عيد حكيم معلم آاتب، وحملوا صليبه خلفه آملك غالب في الحرب فلما رأينا النسوة اآلت

الفصح انتحبن وبكين على ما آان فالتفت إليهن وآلمهن هكذا قائًال يا آل بنات أورشليم ال تبكين 

علىَّ بل على ذواتكن، ألجل الشدائد العظيمة التي تدرآكن والقلق الكثير بعد زمن قليل وستأتي 

 ولم ترب، وسيقولون عليكن أيام تغبطن فيها البطون العواقر التي لم تحبل ولم تلد ولم ترضع

للجبال أن تقع عليهم ولآلآام أن تغطيهم، فإن آانوا يفعلون هذا بالعود الرطب فماذا يصنعون 

باليابس، ولما أتوا به إلى اإلقرانيون الذي يدعى الجلجلة أقاموا خشبة الصليب وصلبوه عليها 

ن اليسار لكي يكمل قول آالتدبير، وآان هناك فاعال شر صلبوهما معه واحد عن اليمين واآلخر ع

النبي أنه أحصى مع المنافقين وجهال الناس ثم أخذ الجند ثيابه وآتبوا السبب على رأسه واقترعوا 

عليها واقتسموها على أربعة أجزاء وهكذا آتبوا فوق رأسه آأمر رئيس الكهنة، آتبوا بالعبرانية 

شعب قائمًا والرؤساء والمقدمون وباليونانية وبالرومية أن هذا هو ملك اليهود، وآان جميع ال

وآانوا يهزئون به بغير حياء ويحرآون رؤوسهم ويقولون هكذا خلص آخرين فليخلص نفسه إن 

آان هو المسيح ابن المبارك، وأيضًا الجند آانوا يهزؤون به ويجدفون عليه بال فتور قائلين إن 

ين صلبا معه آان يفترى عليه آنت أنت ملك اليهود انزل عن الصليب، وواحد من فاعلي الشر الذ

أمام الجميع قائًال إن آنت أنت المسيح فخلص نفسك وخلصنا من هذا العار الذي نحن فيه فانتهره 

أما تخاف أنت من اهللا نحن من أجل آثامنا طرحنا إلى هذا الحكم وهذه العقوبة التي : اآلخر قائًال

: وفتح فاه وابتدأ يقول. إنه بغير شر وال ظلمنحن فيها أما هذا فلم يفعل شيئًا يستحق عليه مثلنا ف

أذآرني يا رب إذا جئت في ملكوتك فاستجاب له رب المجد وخاطبه آمحب للبشر قائًال أقول لك إنك 

وآن نسوة واقفات عند صليب مخلصنا أمه وأخت أمه ومريم . اليوم تكون معي في فردوس النعيم



 دالل أسبوع اآلالم     الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

لتلميذ اآلخر الذي آان يحبه فأشار إليها قائًال يا زوجة آلوبا والمجدلية، فلما رأى يسوع أمه وا

امرأة هذا ابنك وقال لآلخر هذه أمك، ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى بيته آقول الرب ومن 

يا من زين األرض بكثرة . الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة آانت ظلمة على األرض آلها

يا من .  بكثرة النجوم وضعوا عليك إآليال من شوكاألزهار ألبسوك ثوبا أحمر، وزينت السماء

يا من علقت األرض آلها بكلمة من فيك . السماء واألرض في قبضتك وضعوا في يدك قصبة

 .وصلبت على خشبة من أجل خطايانا أبطلت عز الموت يا سيدنا بصليبك، يا ذا القدرة المنيعة

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

   ...نايخلص   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 

 

 . و تقال آيرياليسون باللحن الكبير. ثم تقال الطلبة   

  .و تختم الصالة بالبرآة   

 .ثم تقال أمانة اللص   

 

   أمانة اللص أمانة اللص أمانة اللص 

 

أذآرني يا ربى متى جئت في 

 .ملكوتك

أك . ويسـاشـى أو بـآرى بامفئ

 .أوروشان اى خين تيك ميت 

أذآرني يا ملكى متى جئت في 

 .ملكوتك

أك . ا أوروــى أو بـامفئـآرى ب

 .شان اى خين تيك ميت أورو

أذآرني يا قدوس متى جئت في 

 .ملكوتك

أك . ؤوافـآرى بامفئى أو فى ايث

 .شان اى خين تيك ميت أورو
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 :::يرددون بالثالث تقديسات، ثم يقولونيرددون بالثالث تقديسات، ثم يقولونيرددون بالثالث تقديسات، ثم يقولون   

أذآرني يا رب متى جئت في 

 .ملكوتك

اين تى . منيس ثيتى موآير بىا

 .فاسيليا سو

أذآرني يا قدوس متى جئت 

 .في ملكوتك

اين تى . امنيس ثيتى مو اجييى

 .فاسيليا سو

أذآرني يا سيد متى جئت في 

 .ملكوتك

اين . امنيس ثيتى مو ذو سبوتا

 .تى فاسيليا سو

   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

ص الذي آمن بك على الصليب، يا ملك الملوك المسيح إلهنا ورب األرباب آما ذآرت الل

 .أذآرنا في ملكوتك 
 

    . أذآرني يا قدوس متى جئت في ملكوتك.  أذآرني يا رب متى جئت في ملكوتك:::المردالمردالمرد      

 .أذآرني يا سيد متى جئت في ملكوتك
 

 .سرق ملكوت السموات وفردوس النعيم الذي بأمانته ،من رأى لصًا آمن بملك مثل هذا اللص   

   )))...  . .   . .   . .    المردالمردالمرد(((          
 

 وبإيمانك استحققت النعمة والفرح وقعت فى طريق الخاطئينمن أجل أعمالك أيها اللص    

 . . .). . .). . .)المرد   المرد   المرد   (((      .وملكوت السموات وفردوس النعيم
 

طوباك أنت أيها اللص الطوباوي ولسانك الحسن المنطق الذي به تأهلت بالحقيقة لملكوت    

 . . .). . .). . .)المرد   المرد   المرد   (((       .السموات وفردوس النعيم
 

أيها اللص الطوباوي ماذا رأيت وماذا أبصرت حتى اعترفت بالمسيح المصلوب بالجسد ملك    

 . . .). . .). . .)المرد   المرد   المرد   (((        .السماء وإله الكل
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 اإلقرانيون، ما رأيت المسيح اإلله متجليًا على جبل طابور في مجد أبيه، بل رأيته معلقًا على   

 ))). . .. . .. . .المرد   المرد   المرد   (((      :فلوقتك صرخت قائًال
 

آمنت لما رأيت السماء واألرض اضطربتا والشمس والقمر أظلمتا واألموات قامت والصخور    

 . . .). . .). . .)المرد   المرد   المرد   (((   :تشققت وستر الهيكل انشق فصرخت قائًال
 

الحق الحق أقول لك قال الرب أيها اللص إنك أنت اليوم تكون معي في فردوسي وترث    

 . . .). . .). . .)المرد   المرد   المرد   (((         .ملكوتي
 

 . . .). . .). . .)المرد   المرد   المرد   (((      :قائًالكر واللص صرخ التلميذ أن   
 

 انت يا ديماس اللص اآثر من آل من على األرض، ألنك نلت دالة لم ينلها أحد قط، آل كطوبا   

 .زمانك آنت لصًا فى غابات أورشليم، و بكلمة واحدة قلتها للرب أرسلك إلى الفردوس

 يمنه و عن يساره فصرخ آان لما صلب مخلصنا على خشبة الصليب صلبوا معه لصين عن

 .اذآرنى يا رب متى جئت فى ملكوتك: ديماس اللص اليمين قائًال

 .انك اليوم تكون معى فى فردوسى و تتنعم فيه: قال له مخلصنا

و نحن نطلب إلى الذى ُرفع على خشبة الصليب و بذل دمه اإللهى عنا، و ابطل الموت بموته، 

و سادتى اآلباء (.........)  البابا البطريرك األنبا أ، يغفر لنا خطايانا، و يحفظ لنا حياة

آمين . . آمين : قولوا آلكم. . المجتمعين فى هذه الكنيسة و آل آنيسة من صغيرهم الى آبيرهم 

 . آمين . . 
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   :::ة من يوم الجمعة العظيمةة من يوم الجمعة العظيمةة من يوم الجمعة العظيمةتاسعتاسعتاسعأحداث الساعة الأحداث الساعة الأحداث الساعة ال   

 .السيد المسيح يصرخ لآلب من على الصليب   •••

 .الرب يسوع يعطش   •••

 .المخلص يسلم الروح في يد اآلب   •••

 :::ة من يوم الجمعة العظيمةة من يوم الجمعة العظيمةة من يوم الجمعة العظيمةتاسعتاسعتاسعطقس الساعة الطقس الساعة الطقس الساعة ال   

 .إشارة إلى إنتهاء الظلمة فى الساعة التاسعةد الشموع اتقتضاء أنوار الكنيسة ، و    •••

 

 

 

 

   ١٣١٣١٣ :  :  : ١٢١٢١٢   ---   ١٨١٨١٨ :  :  : ١١١١١١         ارميا النبىارميا النبىارميا النبىمن من من 
و انا آخروف داجن يساق الى الذبح و لم . و الرب عرفني فعرفت حينئذ اريتني افعالهم

اعلم انهم فكروا علي افكارا قائلين لنهلك الشجرة بثمرها و نقطعه من ارض االحياء فال يذآر بعد 

 ارى انتقامك منهم الني لك آشفت فيا رب الجنود القاضي العدل فاحص الكلى و القلب دعني. اسمه

لذلك هكذا قال الرب عن اهل عناثوث الذين يطلبون نفسك قائلين ال تتنبا باسم الرب لئال . دعواي

لذلك هكذا قال رب الجنود هانذا اعاقبهم بموت الشبان بالسيف و يموت بنوهم و بناتهم . تموت بيدنا

ابر انت يا رب من ان .  اهل عناثوث سنة عقابهمو ال تكون لهم بقيـة الني اجلب شرا على. بالجوع

غرستهم .اخاصمك لكن اآلمك من جهة احكامك لماذا تنجح طريق االشرار اطمان آل الغادرين غدرا

و انت يا رب عرفتني رايتني و . فاصلوا نموا و اثمروا ثمرا انت قريب في فمهم و بعيد من آالهـم

حتى متى تنوح االرض و ييبس . و خصصهم ليوم القتلاختبرت قلبي من جهتك افرزهم آغنم للذبح 

ان جريت . عشب آل الحقل من شـر الساآنين فيها فنيت البهائـم و الطيور النهم قالوا ال يرى اخرتنا

مع المشاة فاتعبوك فكيف تباري الخيل و ان آنت منبطحا في ارض السالم فكيف تعمل في آبرياء 

يك قد غادروك هم ايضا هم ايضا نادوا وراءك بصوت عال ال الن اخوتك انفسهم و بيت اب. االردن

صار لي . قد ترآت بيتي رفضت ميراثي دفعت حبيبة نفسي ليد اعدائها. تاتمنهم اذا آلموك بالخير

جارحة ضبع ميراثي لي الجوارح . ميراثي آاسد في الوعر نطق علي بصوته من اجل ذلك ابغضته

رعاة آثيرون افسدوا آرمي داسوا . حقل ايتوا بها لالآلحواليه عليه هلم اجمعوا آل حيوان ال

   يوم الجمعة العظيمةيوم الجمعة العظيمةيوم الجمعة العظيمة   ة منة منة منتاسعتاسعتاسعالساعة الالساعة الالساعة ال
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جعلوه خرابا ينوح علي و هو خرب خربت آل االرض . نصيبي جعلوا نصيبي المشتهى برية خربة

على جميع الروابي في البرية اتى الناهبون الن سيفا للرب ياآل من . النه ال احد يضع في قلبه

زرعوا حنطة و حصدوا شوآا اعيوا و . حد من البشراقصى االرض الى اقصى االرض ليس سالم ال

 . . . .. . . .. . . .د د د ـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .لم ينتفعوا بل خزوا من غالتكم من حمو غضب الرب

 

   ١١١١١١   ---   ٥٥٥ :  :  : ١٤١٤١٤ النبى  النبى  النبى زآريازآريازآريامن من من 
و تهربون في جواء جبالي الن جواء الجبال يصل الى اصل و تهربون آما هربتم من 

و يكون في ذلك اليوم . زيا ملك يهوذا و ياتي الرب الهي و جميع القديسين معكالزلزلة في ايام ع

و يكون يوم واحد معروف للرب ال نهار و ال ليل بل يحدث انه في . انه ال يكون نور الدراري تنقبض

و يكون في ذلك اليوم ان مياها حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر . وقت المساء يكون نور

و يكون الرب ملكا على آل .  نصفها الى البحر الغربي في الصيف و في الخريف تكونالشرقي و

و تتحول االرض آلها آالعربة من جبع الى . االرض في ذلك اليوم يكون الرب وحده و اسمه وحده

رمون جنوب اورشليم و ترتفع و تعمر في مكانها من باب بنيامين الى مكان الباب االول الى باب 

فيسكنون فيها و ال يكون بعد لعن فتعمر اورشليم .  من برج حننئيل الى معاصر الملكالزوايا و

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين .باالمن

 

   ١١١١١١ ،  ،  ، ١٠١٠١٠ ،  ،  ، ٣٣٣   –––   ١١١ :  :  : ٢٢٢    النبى  النبى  النبى يوئيليوئيليوئيلمن من من 
 و يوم ظالم و قتام يوم غيم. ليرتعد جميع سكان االرض الن يوم الرب قادم النه قريب

ضباب مثل الفجر ممتدا على الجبال شعب آثير و قوي لم يكن نظيره منذ االزل و ال يكون ايضا بعده 

قدامه نار تاآل و خلفه لهيب يحرق االرض قدامه آجنة عدن و خلفه قفر خرب . الى سني دور فدور

هر و اقتم و يكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب اني اغيب الشمس في الظ. و ال تكون منه نجاة

و احول اعيادآم نوحا و جميع اغانيكم مراثي و اصعد على آل االحقاء مسحا . االرض في يوم نور

هوذا ايام تاتي يقول السيد الرب . و على آل راس قرعة و اجعلها آمناحة الوحيد و اخرها يوما مرا

فيجولون من . ارسل جوعا في االرض ال جوعا للخبز و ال عطشا للماء بل الستماع آلمات الرب

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث    ..بحر الى بحر و من الشمال الى المشرق يتطوحون ليطلبوا آلمة الرب فال يجدونها

 ...القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينالقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينالقدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين
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   رفع البخوررفع البخوررفع البخور
 .  ثوك تا تى جوم آالمعتاد تسبحة البصخةقالت 

 . يرفع الكهنة البخور أمام أيقونة الصلبوت 

 " المجمرة الذهب"ي شوري الكبير تلحن يرتل الشمامسة  

ى   ذهب ه رة ال المجم

ا هو مخلصنا  ذراء وعنبره الع

ا   ر لن نا وغف ه وخلص د ولدت ق

 .خطايانا 

ى ش ـت وب تــ ـى بارثينـى تـورى إن ن وس ـــ

ـ اتــس أروم ــبي ـ ا ب ـ ـ ى بي ـ ـ ن س ــ وتير آسميسى   ـــ

إمموف أفسوتى إممون أووه آف آانين نوفى نان        

 .إيفول
 

  ".هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة "ن فاي إيطاف إينفثم لح 

ه     عد ذات ذى أص ذا ال ه

ليب   ى الص ة عل ة مقبول ذبيح

نا    الص جنس ن خ تمه  . ع فأش

ى       أبوه الصالح وقت المساء عل

ة ة  .الجلجث ت بالحقيق ارك أن مب

الح   ، ك الص ع أبي روح ،م وال

 .ألنك صلبت وخلصتنا ،القدس 

سيا ايس    أن أوثي ،فاى أيتاف اينف أى أبشوى        

ا اب أوجاى أم      ، هيجين بى استافروس      .شيب   خ

وت          . بين جينوس  روف انجى بيف ي اف شوليم اي

ى    ان آروه ى ه اف انت ف ن م إي اثوس إي أن أغ

يم      .هيجين تى غولغوثا     أك ازماروؤوت آليثوس ن

ؤواف جى            بيك يوت أن أغاثوس نيم بى ابنيفما اث

 .آف أشك أآسوتى أممون ناى نان

 . ."تين أوؤشت امموك  ":و يختتمون بقولهم 

 .آما ورد فى صالة التجنيز العام ثم يقرأ البولس بالقبطيةثم مقدمة البولس  
وات  ة األم ل قيام ن أج م

ي     وا ف دوا و تنيح ذين رق ال

يح     ، اإليمان بالمسيح  ا رب ن ي

 .نفوسهم اجمعين

ا يسوع         د ربن بولس عب

يح دعو  . المس ول الم الرس

 .رز لكرازة اهللاــالمف

ناستاسيس  انتيه ني ريف مؤوت ني       تي  ا  ثڤيه ا

ا وت آڤ ايت وؤو ا ڤ انك ون ام م اهتي ام ڤ ايمت ن

تي اخرستوس ابشويس ما ايمتون ان نو ابسيشي        

 .تيرو

ا وس اڤب ى   ڤ ل وس ب ويس ايس ين ش ام ب

ت ثاهي طولوس اي ي ابس توس ب ـاخرس ڤي م  ــ

 .ڤاــايت
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   ١١١١١١   ---   ٤٤٤ :  :  : ٢٢٢      فيليبىفيليبىفيليبىالبولس من البولس من البولس من 
فليكن فيكم هذا . لنفسه بل آل واحد الى ما هو الخرين ايضاال تنظروا آل واحد الى ما هو 

. الذي اذ آان في صورة اهللا لم يحسب خلسة ان يكون معادال هللا. الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا

و اذ وجد في الهيئة آانسان وضع نفسه و . لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس

لكي تجثو باسم . لذلك رفعه اهللا ايضا و اعطاه اسما فوق آل اسم. اطاع حتى الموت موت الصليب

و يعترف آل لسان ان . يسوع آل رآبة ممن في السماء و من على االرض و من تحت االرض

   ...نعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آمين   .يسوع المسيح هو رب لمجد اهللا االب
   

   ةةةتاسعتاسعتاسعقطع الساعة القطع الساعة القطع الساعة ال
 

   :::يقول الكاهن قبطيًا وعربيًايقول الكاهن قبطيًا وعربيًايقول الكاهن قبطيًا وعربيًا   

ي      د ف وت بالجس ن ذاق الم ا م ي

ا نحن           وقت الساعة التاسعة من أجلن

ا          الخطاة أمت حواسنا الجسمانية أيه

 .المسيح إلهنا ونجنا

ى ايت  ين   او ف و خ ى ام افم ى ب اف جيمت

ارآس ين. اتس يتى اثفيت ب ابس اف ان اج . ام افن

ـوس        ين لوجيسمـ ـون    خوتيف ان ن . ان سوما تيك

  .أو بى اخرستوس بين نوتى أووه ناهمين
   

   ...يرد المرتلون على الكاهن بنفس اللحن السابقيرد المرتلون على الكاهن بنفس اللحن السابقيرد المرتلون على الكاهن بنفس اللحن السابق   

   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

 .فلتدن وسيلتي قدامك يا رب آقولك فهمني فلتدخل طلبتي إلى حضرتك آقولك أحييني

   :::يرد المرتلونيرد المرتلونيرد المرتلون   

 ).…لآلب   المجد (

   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت يا من سلم الروح في يدي اآلب 

اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس ال تغفل عنى أيها الصالح وال ترذلني أنا 

لكي إذا ما . الضال، بل قدس نفسي وأضيء فهمي واجعلني شريكًا لنعمة أسرارك المحيية

ك أفضل من آل شئ أيها ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور مشتاقًا إلى بهائ

 .المسيح إلهنا ونجنا
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   :::يرد المرتلونيرد المرتلونيرد المرتلون   

 ).…اآلن وآل أوان (
      

   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك 

ال تعرض يا اهللا عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها . وأظهرت القيامة بقيامتك

اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا ونج يا مخلص شعبًا متواضعًا وال تترآنا إلى الصالح، 

االنقضاء وال تسلمنا إلى التمام وال تنقض عهدك وال تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم 

 .حبيبك وإسحق عبدك وإسرائيل قديسك
   

   :::يرد المرتلونيرد المرتلونيرد المرتلون   

 ). …اآلن وآل أوان (
   

   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

ياة على الصليب معلقًا قال لوال أن المصلوب معنا إله متجسد ما  لما أبصر اللص رئيس الح

آانت الشمس أخفت شعاعها وال األرض ماجت مرتعدة لكن أيها القادر على آل شئ 

      .والمحتمل آل شئ أذآرني يا رب إذا جئت في ملكوتك
   

   :::يرد المرتلونيرد المرتلونيرد المرتلون   

 ).…المجد لآلب (
   

   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

لصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم يا من قبل إليه اعتراف اللص على ا

نقر بخطايانا معهم معترفين بألوهيتك، ونصرخ معه جميعًا أذآرني . الموت من أجل خطايانا

 .يا رب إذا جئت في ملكوتك
   

   :::يرد المرتلونيرد المرتلونيرد المرتلون   

 ). …اآلن وآل أوان (
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   :::يقول الكاهنيقول الكاهنيقول الكاهن   

صليب معلقًا قالت وهى باآية أما عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على ال

العالم فليفرح لقبوله الخالص وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر 

 .عليه من أجل الكل يا إبنى وإلهي
 

 .ثم ذوآسابترى) تقال الثالثة أو إستافروتيس(ثم تقال الثالث تقديسات بلحن الصلبوت  

  ثم يرتل المزمور 
 

   ٢١٢١٢١ ،  ،  ، ١١١ :  :  : ٦٩٦٩٦٩      مورمورمورالمزالمزالمز
اللهم أحيني فإن المياه قد بلغت إلى نفسي وتورطت في حمأة الموت وجعلوا في طعامي 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .مرارًة وفى عطشي سقوني خًال
 

   ٥٠٥٠٥٠   ---   ٤٦٤٦٤٦ :  :  : ٢٧٢٧٢٧      تىتىتىممماالنجيل من االنجيل من االنجيل من       
و نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال ايلي ايلي لما شبقتني اي الهي 

و للوقت رآض واحد . الواقفين هناك لما سمعوا قالوا انه ينادي ايليافقوم من . الهي لماذا ترآتني

و اما الباقون فقالوا اترك لنرى هل . منهم و اخذ اسفنجة و مالها خال و جعلها على قصبة و سقاه

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.ةفصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم و اسلم الروح. ياتي ايليا يخلصه

   

   ٣٣٣٣٣٣   ---   ٢٢٢٦٦٦ :  :  : ١٥١٥١٥   االنجيل من مرقس  االنجيل من مرقس  االنجيل من مرقس     
و في الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال الوي الوي لما شبقتني الذي تفسيره 

فرآض واحد و مال . فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا هوذا ينادي ايليا. الهي الهي لماذا ترآتني

ع فصرخ يسو. اسفنجة خال و جعلها على قصبة و سقاه قائال اترآوا لنر هل ياتي ايليا لينزله

  ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.بصوت عظيم و اسلم الروح
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   ٤٦٤٦٤٦   ---   ٤٥٤٥٤٥ :  :  : ٢٣٢٣٢٣   االنجيل من لوقا االنجيل من لوقا االنجيل من لوقا 
و نادى يسوع بصوت عظيم و قال يا . و اظلمت الشمس و انشق حجاب الهيكل من وسطه

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .ابتاه في يديك استودع روحي و لما قال هذا اسلم الروح
   

   ٣٠٣٠٣٠   ---   ٢٨٢٨٢٨ :  :  : ١٩١٩١٩   االنجيل من يوحنا  االنجيل من يوحنا  االنجيل من يوحنا  
و آان اناء . د هذا راى يسوع ان آل شيء قد آمل فلكي يتم الكتاب قال انا عطشانبع

فلما اخذ . موضوعا مملوا خال فمالوا اسفنجة من الخل و وضعوها على زوفا و قدموها الى فمه

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.يسوع الخل قال قد اآمل و نكس راسه و اسلم الروح

 

   ة العظيمةة العظيمةة العظيمةالجمعالجمعالجمعيوم يوم يوم  من  من  من ةةةتاسعتاسعتاسعالساعة الالساعة الالساعة الطرح طرح طرح 

من جيل إلى جيل سنوك لن تبلى ومن قبل الشمس آان اسمك فهوذا أراك اليوم معلقًا على 

آيف تجرأ عليك المخالفون الذين هم صنعتك أيها الفاخوري؟ يا من . الصليب يا ضابط آل المسكونة

عل علقوك على خشبة مثل فا. جذب إليه آل المجروحين وشفيت جراحاتهم أيها الطبيب الحقيقي

. شر أعنى الشعب المملوء إثمًا أولئك الذين رفعوا أصواتهم الشريرة وقالوا ليس لهم ملك إال قيصر

ففتح المخلص فاه باللغة العبرانية . فلما آان وقت الساعة التاسعة ومخلصنا معلق على الصليب

ي إلهى أنظر ألوى ألوى لما شبقتنى حتى خاف جميع الذين آانوا حوله، الذي هو إله: هكذا قائًال

اآلن أنا : إلّى، هكذا مكتوب في المزمور، فلما قربت منه الساعة التي يعرفها هو وحده أجاب وقال

عطشان ألنه هو آان يعرف الذي آتب من أجله، فأخذ واحد إسفنجة فمألها خًال وجعلها على قصبة 

أمال رأسه وصاح وسقاه فلما ذاق الخل قال قد آمل ـ آقول داود في المزمورـ ومن بعد الخل 

 .بصوت عظيم وسلم الروح

من يبشر المسبيين بالذي ذاق الموت عنهم، ومن الذي يسبق إلى الفردوس فيهيئ الطريق 

للملك، افرحوا اليوم أيها األبرار واألنبياء والبطارآة والصديقين، اإلنسان األول الذي وقع في 

 الذي قتل الموت وأبطل عزه وشوآته المرة - اهللا الكلمة -الحزن قد تجدد اليوم باإلنسان الجديد 

آسرها وقطعها بكمالها، ومضى إلى الجحيم بالنفس التي أخذها من طبيعة آدم وجعلها واحدًا معه 
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والنفوس التي آانت في السجن أصعدها معه آعظيم رحمته والعدو األخير الذي هو الشيطان قيده 

القوات الكائنة في الظلمة هربوا ولم يطيقوا الثبوت بالقيود والسالسل، فلما رآه البوابون األشرار و

ألنهم عرفوا قوته وآثرة جبروته فكسر األبواب النحاس بسلطانه والمتاريس الحديد سحقها وأما 

المسبيون إذ رأوا الرب يسوع مخلص نفوسهم صرخوا بصوت واحد قائلين حسنًا جئت أيها المنقذ 

أصعده وبنيه معه، أدخلهم إلى الفردوس مسكن الفرح عبيده ثم أمسك أوًال بيد آدم فاجتذبه و

 .والراحة

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      يخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 

 

 . و تقال آيرياليسون باللحن الكبير. ثم تقال الطلبة   

 .و تختم الصالة بالبرآة   
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   ::: من يوم الجمعة العظيمة من يوم الجمعة العظيمة من يوم الجمعة العظيمةحادية عشرحادية عشرحادية عشرأحداث الساعة الأحداث الساعة الأحداث الساعة ال   

 .انشقاق حجاب الهيكل   •••

 .زلزلة األرض   •••

 .تشقق الصخور   •••

 .قيام أجساد الراقدين   •••

 .تكسير سيقان اللصان على الصليب   •••

 .الجندي يطعن المخلص في جنبه بالحربة   •••

 

 

 

   ١٤١٤١٤   ---   ١١١ :  :  : ١٢١٢١٢         سفر الخروجسفر الخروجسفر الخروجمن من من 
ذا الشهر يكون لكم راس الشهور هو ه. و آلم الرب موسى و هرون في ارض مصر قائال

آلما آل جماعة اسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر ياخذون لهم آل . لكم اول شهور السنة

و ان آان البيت صغيرا عن ان يكون آفوا لشاة ياخذ هو . واحد شاة بحسب بيوت االباء شاة للبيت

تكون لكم . سب اآله تحسبون للشاةو جاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس آل واحد على ح

و يكون عندآم تحت الحفظ الى . شاة صحيحة ذآرا ابن سنة تاخذونه من الخرفان او من المواعز

و ياخذون من . اليوم الرابع عشر من هذا الشهر ثم يذبحه آل جمهور جماعة اسرائيل في العشية

و ياآلون اللحم تلك . لتي ياآلونه فيهاالدم و يجعلونه على القائمتين و العتبة العليا في البيوت ا

ال تاآلوا منه نيئا او طبيخا مطبوخا بالماء . الليلة مشويا بالنار مع فطير على اعشاب مرة ياآلونه

و ال تبقوا منه الى الصباح و الباقي منه الى الصباح . بل مشويا بالنار راسه مع اآارعه و جوفه

م مشدودة و احذيتكم في ارجلكم و عصيكم في ايديكم و و هكذا تاآلونه احقاؤآ. تحرقونه بالنار

فاني اجتاز في ارض مصر هذه الليلة و اضرب آل بكر في ارض . تاآلونه بعجلة هو فصح للرب

و يكون لكم الدم عالمة . مصر من الناس و البهائم و اصنع احكاما بكل الهة المصريين انا الرب

عبر عنكم فال يكون عليكم ضربة للهالك حين اضرب ارض على البيوت التي انتم فيها فارى الدم و ا

مجدًا مجدًا مجدًا  .و يكون لكم هذا اليوم تذآارا فتعيدونه عيدا للرب في اجيالكم تعيدونه فريضة ابدية. مصر

 ...د وإلى أبد األبد آميند وإلى أبد األبد آميند وإلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــللثالوث القللثالوث القللثالوث الق

   يوم الجمعة العظيمةيوم الجمعة العظيمةيوم الجمعة العظيمة    من من منحادية عشرحادية عشرحادية عشرالساعة الالساعة الالساعة ال
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   ١١١١١١   ---   ٥٥٥ :  :  : ٢٣٢٣٢٣   سفر الالويينسفر الالويينسفر الالويينمن من من 
و في اليوم الخامس . هر بين العشاءين فصح للربفي الشهر االول في الرابع عشر من الش

في اليوم االول يكون لكم محفل . عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب سبعة ايام تاآلون فطيرا

و سبعة ايام تقربون وقودا للرب في اليوم السابع يكون محفل . مقدس عمال ما من الشغل ال تعملوا

آلم بني اسرائيل و قل لهم متى جئتم . م الرب موسى قائالو آل. مقدس عمال ما من الشغل ال تعملوا

فيردد . الى االرض التي انا اعطيكم و حصدتم حصيدها تاتون بحزمة اول حصيدآم الى الكاهن

 .الحزمة امام الرب للرضا عنكم في غد السبت يرددها الكاهن

 ...مجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبد آمين

 
   بينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولىبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولىبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولىعظة ألعظة ألعظة أل

مكتوب في الكتب هكذا أن نفوسنا إذا آانت مرتبطة بناموس اهللا فلن تقوى علينا قوات 

فأنت أيها اإلنسان الذي تريد أن تخلص ذاتك أن . وإذا ابتعدنا عن اهللا فهي تتسلط علينا. الظلمة

ب لتعبر البحر العظيم الذي هو هذا أبسط يديك على مثال الصلي. تسبح في لجة غنى وحكمة اهللا

فأما الشكوك المانعة من السباحة فهي الذين يسلكون خارجَا عن أوامر . الدهر وتمضى إلى اهللا

الكنيسة الجامعة أعنى عدم اإليمان الزنا، النميمة، محبة الفضة التي هي أصل لكل الشرور أما 

لم تبسط شعاعها ال تستطيع أن تضئ، الشمس إذا . عالمة الصليب فهي مبسوطة على آل الخليقة

والقمر إذ لم يبسط قرنية ال ينير، وآذلك طيور السماء أيضًا إذا لم تبسط أجنحتها ال تستطيع 

هوذا موسى رئيس األنبياء لما بسط . والسفن أيضَا إن لم تفرش قلوعها ال يمكنها أن تقلع. الطيران

ونان من بطن الحوت، وتكله عندما ألقوها يديه قهر عماليق، ودانيال نجا من جب األسود، وي

للسباع تخلصت بمثال الصليب وسوسنه من يدي الشيخين، ويهوديت من يد ألوفرنيس، والثالثة 

هؤالء آلهم خلصوا بمثال الصليب وقيل أيضًا ليكن مستقرك . فتية القديسين من أتون النار المتقدة

 . ، ومن الخبز السمائى ومن دم المسيحفي موضع واحد الذي هو البيعة للتعزى بكالم الكتب

فلنختم موعظة أبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولى الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا فلنختم موعظة أبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولى الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا فلنختم موعظة أبينا القديس األنبا أثناسيوس الرسولى الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا 

 ...باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينباسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمينباسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين
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   ٦٦٦   ---   ١١١ :  :  : ٣٣٣      غالطيةغالطيةغالطيةالبولس من البولس من البولس من 
 امام عيونكم قد رسم ايها الغالطيون االغبياء من رقاآم حتى ال تذعنوا للحق انتم الذين

اريد ان اتعلم منكم هذا فقط اباعمال الناموس اخذتم الروح ام بخبر . يسوع المسيح بينكم مصلوبا

اهذا المقدار احتملتم عبثا ان . اهكذا انتم اغبياء ابعدما ابتداتم بالروح تكملون االن بالجسد. االيمان

آما امن . عمال الناموس ام بخبر االيمانفالذي يمنحكم الروح و يعمل قوات فيكم ابا. آان عبثا

   ...نعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آمين   .ابراهيم باهللا فحسب له برا

 

  ...يرفع البخور قبل قراءة اإلنجيليرفع البخور قبل قراءة اإلنجيليرفع البخور قبل قراءة اإلنجيل   
  

   ٥٥٥ :  :  : ٣١٣١٣١ ،  ،  ، ٧٧٧ ،  ،  ، ٦٦٦ :  :  : ١٢٤١٢٤١٢٤      مورمورمورالمزالمزالمز
بسطت إليك يدي فاستجب لي يا رب عاجًال فقد فنيت روحي، ال تصرف وجهك عني فأشابه 

 ).جملة(الهابطين في الجب 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .في يديك أستودع روحي ولقد فديتني أيها الرب إله الحق
 

   ٥٦٥٦٥٦   ---   ٥١٥١٥١ :  :  : ٢٧٢٧٢٧      تىتىتىممماالنجيل من االنجيل من االنجيل من       
زلزلت و الصخور و اذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل و االرض ت

و خرجوا من القبور بعد قيامته . و القبور تفتحت و قام آثير من اجساد القديسين الراقدين. تشققت

و اما قائد المئة و الذين معه يحرسون يسوع فلما راوا . و دخلوا المدينة المقدسة و ظهروا لكثيرين

آانت هناك نساء آثيرات ينظرن من و . الزلزلة و ما آان خافوا جدا و قالوا حقا آان هذا ابن اهللا

ة و مريم ام يعقوب و ـو بينهن مريم المجدلي. بعيد و هن آن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.يوسي و ام ابني زبدي
   

   ٤١٤١٤١   ---   ٣٨٣٨٣٨ :  :  : ١٥١٥١٥   االنجيل من مرقس االنجيل من مرقس االنجيل من مرقس    
واقف مقابله انه و لما راى قائد المئة ال. فانشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل

و آانت ايضا نساء ينظرن من بعيد . صرخ هكذا و اسلم الروح قال حقا آان هذا االنسان ابن اهللا

ه و خدمنه ـاللواتي ايضا تبعن. بينهن مريم المجدلية و مريم ام يعقوب الصغير و يوسي و سالومة

  ...جد هللا دائمًاجد هللا دائمًاجد هللا دائمًا والم والم والم.حين آان في الجليل و اخر آثيرات اللواتي صعدن معه الى اورشليم
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   ٤٩٤٩٤٩   ---   ٤٧٤٧٤٧ :  :  : ٢٣٢٣٢٣   االنجيل من لوقا االنجيل من لوقا االنجيل من لوقا 
و آل الجموع . فلما راى قائد المئة ما آان مجد اهللا قائال بالحقيقة آان هذا االنسان بارا

و آان جميع . الذين آانوا مجتمعين لهذا المنظر لما ابصروا ما آان رجعوا و هم يقرعون صدورهم

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا   .قفين من بعيد ينظرون ذلكمعارفه و نساء آن قد تبعنه من الجليل وا
   

   ٣٧٣٧٣٧   ---   ٣١٣١٣١ :  :  : ١٩١٩١٩   االنجيل من يوحنا  االنجيل من يوحنا  االنجيل من يوحنا  
ثم اذ آان استعداد فلكي ال تبقى االجساد على الصليب في السبت الن يوم ذلك السبت آان 

فاتى العسكر و آسروا ساقي االول و . عظيما سال اليهود بيالطس ان تكسر سيقانهم و يرفعوا

لكن واحدا . و اما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه النهم راوه قد مات. عهاالخر المصلوب م

و الذي عاين شهد و شهادته حق و هو يعلم . من العسكر طعن جنبه بحربة و للوقت خرج دم و ماء

 و ايضا يقول آتاب. الن هذا آان ليتم الكتـاب القائـل عظم ال يكسر منـه. انه يقول الحق لتؤمنوا انتم

 ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.اخر سينظرون الى الذي طعنوه

 

   الجمعة العظيمةالجمعة العظيمةالجمعة العظيمةيوم يوم يوم من من من الحادية عشر الحادية عشر الحادية عشر الساعة الساعة الساعة طرح طرح طرح 

يا إسرائيل المسكين المسبى الذي آثامه غطت الجو، أنظر قائد المائة اإلنسان الغريب 

إن هذا هو : الجنس آيف اعترف بالمصلوب وليس هو فقط بل والذين معه صرخوا جميعًا قائلين

وهكذا اللص الذي صلب معه عرف قوته وطلب رحمته، لما نظر حجاب الهيكل إنشق إلى . بن اهللا

أسفل وصار اثنين ورأى الشمس قد أخفت شعاعها وأظلمت هكذا في وسط النهار والقمر أيضًا ستر 

وجهه وصار دمًا من أجل خالقه، وقوات السموات وآثرة النجوم سقطت من السماء في ذاك اليوم 

رض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت واألموات قامت ودخلوا إلى المدينة ظاهريًا واأل

وعرفهم آثيرون من الناس فلما نظر أولئك عرفوا قوة المصلوب على الصليب وإسرائيل انطمست 

ومن أجل أن في يوم الجمعة ال يجب أن تبقى األجساد على الخشب سألوا . عيناه فلم ينظر ولم يفهم

ي أن يكسروا رآبهم لكي يموتوا فكسروا رآب اللصين أما المخلص فوجدوه قد مات فأسرع الوال

. واحد من الجند وطعنه بحربة في جنبه األيمن فجرى منه ماء ودم في مرة واحدة أمام الجمع



 دالل أسبوع اآلالم    من يوم الجمعة العظيمة  حادية عشر  الساعة ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

والشاهد الصادق تأمل هذا وشهادته حق هي وهو أيضًا يعلم إنه قال الحق من أجل هذا آتب آما 

ليه قول الناموس إنه لم يكسر له عظم وأيضًا قال سينظرن إلى من طعنوه فهو يدينهم نظر وآمل ع

أمام أعينهم، ومضى قائد المائة إلى بيته وهو مبهوت ممجدًا هللا من أجل ما آان يبهت العقول ولم 

 .يفهمه إسرائيل، إن المخلص يسوع بآالمه المحيية خلص العالم خالصًا أبديًا

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      ...يخلصنا   خلصنا جاء وتألم لكي بآالمهالمسيح م

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 

 

 

 

 . و تقال آيرياليسون باللحن الكبير. ثم تقال الطلبة   

 .و تختم الصالة بالبرآة   
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   ::: من یوم الجمعة العظيمة من یوم الجمعة العظيمة من یوم الجمعة العظيمة عشر عشر عشرثانيةثانيةثانيةأحداث الساعة الأحداث الساعة الأحداث الساعة ال   

 .انزال یسوع عن الصليب   •••

 .تكفينه   •••

 .دفنه   •••

 .حضور النسوة ورجوعهن إلحضار حنوطًا وأطيابًا   •••

 :::طقس الساعة الثانية عشر من یوم الجمعة العظيمةطقس الساعة الثانية عشر من یوم الجمعة العظيمةطقس الساعة الثانية عشر من یوم الجمعة العظيمة 

 .یفتح باب الهيكل والخورس ویكسى الهيكل بكسوة تالئم السبت الكبير وتوقد الشموع   •••

زل ا   ••• ل      تن ى الهيك دخل ال ع و ت ا المرتف ن مكانه لبوت م ة الص ى    (یقون ن عل ا م زال ربن ال الن مث

ليب زین) الص لبوت و ت ة الص موع أیقون ز   بالش م   وتجه دلهم ومعه ين ب ة البس لبان والكهن الص

 .ثم یبدأون بقراءة مراثى أرميا. المجامر والبخور

 

 

 

 

   ٦٦٦٦٦٦   ---   ١١١ :  :  : ٣٣٣      النبىالنبىالنبى   مراثى ارميامراثى ارميامراثى ارميامن من من 
حقا انه . قادني و سيرني في الظالم و ال نور.  راى مذلة بقضيب سخطهانا هو الرجل الذي

بنى علي و احاطني بعلقم و . ابلى لحمي و جلدي آسر عظامي. یعود و یرد علي یده اليوم آله

ایضا حين . سيج علي فال استطيع الخروج ثقل سلسلتي. اسكنني في ظلمات آموتى القدم. مشقة

هو لي دب آامن اسد في . ج طرقي بحجارة منحوتة قلب سبليسي. اصرخ و استغيث یصد صالتي

ادخل في آليتي نبال . مد قوسه و نصبني آغرض للسهم. ميل طرقي و مزقني جعلني خرابا. مخابئ

و جرش . اشبعني مرائر و ارواني افسنتينا. صرت ضحكة لكل شعبي و اغنية لهم اليوم آله. جعبته

و قلت بادت ثقتي و . ابعدت عن السالم نفسي نسيت الخيرو قد . بالحصى اسناني آبسني بالرماد

اردد هذا في . ذآرا تذآر نفسي و تنحني في. ذآر مذلتي و تيهاني افسنتين و علقم. رجائي من الرب

هي جدیدة في آل . انه من احسانات الرب اننا لم نفن الن مراحمه ال تزول. قلبي من اجل ذلك ارجو

طيب هو الرب للذین .  الرب قالت نفسي من اجل ذلك ارجوهنصيبي هو. صباح آثيرة امانتك

جيد للرجل ان . جيد ان ینتظر االنسان و یتوقع بسكوت خالص الرب. یترجونه للنفس التي تطلبه

   یوم الجمعة العظيمةیوم الجمعة العظيمةیوم الجمعة العظيمة    من من منثانية عشرثانية عشرثانية عشرالالالالساعة الساعة الساعة 
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یجعل في التراب فمه لعله یوجد . یجلس وحده و یسكت النه قد وضعه عليه. یحمل النير في صباه

فانه و لو احزن یرحم حسب . ن السيد ال یرفض الى االبدال. یعطي خده لضاربه یشبع عارا. رجاء

ان یدوس احد تحت رجليه آل اسرى . النه ال یذل من قلبه و ال یحزن بني االنسان. آثرة مراحمه

من ذا . ان یقلب االنسان في دعواه السيد ال یرى. ان یحرف حق الرجل امام وجه العلي. االرض

لماذا یشتكي االنسان . ن فم العلي اال تخرج الشرور و الخيرم. الذي یقول فيكون و الرب لم یامر

لنرفع قلوبنا و ایدینا . لنفحص طرقنا و نمتحنها و نرجع الى الرب. الحي الرجل من قصاص خطایاه

التحفت بالغضب و طردتنا قتلت و لم . نحن اذنبنا و عصينا انت لم تغفر. الى اهللا في السماوات

فتح آل . جعلتنا وسخا و آرها في وسط الشعوب. ال تنفذ الصالةالتحفت بالسحاب حتى . تشفق

سكبت عيناي ینابيع ماء على . صار علينا خوف و رعب هالك و سحق. اعدائنا افواههم علينا

عيني . حتى یشرف و ینظر الرب من السماء. عيني تسكب و ال تكف بال انقطاع. سحق بنت شعبي

قرضوا في الجب .  اصطادتني اعدائي آعصفور بال سببقد. تؤثر في نفسي الجل آل بنات مدینتي

دعوت باسمك یا رب من الجب . طفت المياه فوق راسي قلت قد قرضت. حياتي و القوا علي حجارة

. دنوت یوم دعوتك قلت ال تخف. لصوتي سمعت ال تستر اذنك عن زفرتي عن صياحي. االسفل

رایت آل نقمتهم آل . ظلمي اقم دعوايرایت یا رب . خاصمت یا سيد خصومات نفسي فككت حياتي

. آالم مقاومي و مؤامرتهم علي اليوم آله. سمعت تعييرهم یا رب آل افكارهم علي. افكارهم علي

اعطهم غشاوة . رد لهم جزاء یا رب حسب عمل ایادیهم. انظر الى جلوسهم و وقوفهم انا اغنيتهم

دوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى ـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .لرباتبع بالغضب و اهلكهم من تحت سماوات ا. قلب لعنتك لهم

 ...د وإلى أبد األبد آميند وإلى أبد األبد آميند وإلى أبد األبد آمينـــاألباألباألب

 

   ٧٧٧ :  :  : ٢٢٢   ---   ١٠١٠١٠ :  :  : ١١١   یونان النبىیونان النبىیونان النبىمن من من 
فخاف الرجال خوفا عظيما و قالوا له لماذا فعلت هذا فان الرجال عرفوا انه هارب من وجه 

فقال . ضطرابافقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا الن البحر آان یزداد ا. الرب النه اخبرهم

لهم خذوني و اطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم النني عالم انه بسببي هذا النوء العظيم 

و لكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة الى البر فلم یستطيعوا الن البحر آان یزداد اضطرابا . عليكم

جل و ال تجعل علينا دما ذا الرـفصرخوا الى الرب و قالوا اه یا رب ال نهلك من اجل نفس ه. عليهم

. ثم اخذوا یونان و طرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه. بریئا النك یا رب فعلت آما شئت
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ا ـرب فاعد حوتـو اما ال. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما و ذبحوا ذبيحة للرب و نذروا نذورا

فصلى یونان الى الرب . ث ليالام و ثالـعظيما ليبتلع یونان فكان یونان في جوف الحوت ثالثة ای

و قال دعوت من ضيقي الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاویة . الهه من جوف الحوت

النك طرحتني في العمق في قلب البحار فاحاط بي نهر جازت فوقي جميع تياراتك . فسمعت صوتي

آتنفتني مياه الى قد ا. فقلت قد طردت من امام عينيك و لكنني اعود انظر الى هيكل قدسك. و لججك

نزلت الى اسافل الجبال مغاليق االرض علي الى . النفس احاط بي غمر التف عشب البحر براسي

حين اعيت في نفسي ذآرت الرب فجاءت اليك . االبد ثم اصعدت من الوهدة حياتي ایها الرب الهي

 ...د آميند آميند آمينمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األبمجدًا للثالوث القدوس إلهنا إلى األبد و إلى أبد األب.صالتي الى هيكل قدسك
 

 ... مرة ربع فى الهيكل و ربع فى الكنيسة مرة ربع فى الهيكل و ربع فى الكنيسة مرة ربع فى الهيكل و ربع فى الكنيسة١٢١٢١٢یقال ثوك تي تي جوم یقال ثوك تي تي جوم یقال ثوك تي تي جوم  

 . . .  ثم یرتل المزمور باللحن الشامي ثم یرتل المزمور باللحن الشامي ثم یرتل المزمور باللحن الشامي 

  ...یقرأ األب البطریرك أو األسقف أو الكهنة األناجيل األربعة قبطيا ، ثم تفسر عربيایقرأ األب البطریرك أو األسقف أو الكهنة األناجيل األربعة قبطيا ، ثم تفسر عربيایقرأ األب البطریرك أو األسقف أو الكهنة األناجيل األربعة قبطيا ، ثم تفسر عربيا 

  

   ٤٤٤ :  :  : ٢٣٢٣٢٣ ،  ،  ، ٦٦٦ :  :  : ٨٨٨٨٨٨ ،  ،  ، ٦٦٦ :  :  : ٤٥٤٥٤٥      مورمورمورالمزالمزالمز
المر والميعة ). جملة(امة هو قضيب ملكك آرسيك یا اهللا إلى دهر الدهور قضيب االستق

وإن ). جملة(جعلوني في جب سفلي في مواضع مظلمة وظالل الموت ). جملة(والسلخة من ثيابك 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .سلكت في وسط ظالل الموت فال أخشي شرًا ألنك أنت معي

 

   ٦١٦١٦١   ---   ٥٧٥٧٥٧ :  :  : ٢٧٢٧٢٧      تىتىتىممماالنجيل من االنجيل من االنجيل من       
.  یوسف و آان هو ایضا تلميذا ليسوعو لما آان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه

فاخذ یوسف . فهذا تقدم الى بيالطس و طلب جسد یسوع فامر بيالطس حينئذ ان یعطى الجسد

و وضعه في قبره الجدید الذي آان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حجرا . الجسد و لفه بكتان نقي

   .م االخرى جالستين تجاه القبرو آانت هناك مریم المجدلية و مری. آبيرا على باب القبر و مضى

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا
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   ١١١ :  :  : ١٦١٦١٦   ---   ٤٢٤٢٤٢ :  :  : ١٥١٥١٥االنجيل من مرقس  االنجيل من مرقس  االنجيل من مرقس     
جاء یوسف الذي من الرامة مشير . و لما آان المساء اذ آان االستعداد اي ما قبل السبت

فتعجب . شریف و آان هو ایضا منتظرا ملكوت اهللا فتجاسر و دخل الى بيالطس و طلب جسد یسوع

و لما عرف من قائد المئة . ه مات آذا سریعا فدعا قائد المئة و ساله هل له زمان قد ماتبيالطس ان

فاشترى آتانا فانزله و آفنه بالكتان و وضعه في قبر آان منحوتا في صخرة . وهب الجسد ليوسف

و بعدما . و آانت مریم المجدلية و مریم ام یوسي تنظران این وضع. و دحرج حجرا على باب القبر

 والمجد هللا  والمجد هللا  والمجد هللا .مضى السبت اشترت مریم المجدلية و مریم ام یعقوب و سالومة حنوطا لياتين و یدهنه

  ...دائمًادائمًادائمًا
 

   ٥٦٥٦٥٦   ---   ٥٠٥٠٥٠ :  :  : ٢٣٢٣٢٣   االنجيل من لوقا االنجيل من لوقا االنجيل من لوقا 
هذا لم یكن موافقا لرایهم و . اراـو اذا رجل اسمه یوسف و آان مشيرا و رجال صالحا ب

هذا تقدم الى بيالطس و . و ایضا ینتظر ملكوت اهللاعملهم و هو من الرامة مدینة لليهود و آان ه

و آان . و انزله و لفه بكتان و وضعه في قبر منحوت حيث لم یكن احد وضع قط. طلب جسد یسوع

ل و نظرن القبر و آيف ـه من الجليـو تبعته نساء آن قد اتين مع. وحـیوم االستعداد و السبت یل

والمجد هللا والمجد هللا والمجد هللا    . و في السبت استرحن حسب الوصيةفرجعن و اعددن حنوطا و اطيابا. وضع جسده

   ...دائمًادائمًادائمًا
   

   ٤٢٤٢٤٢   ---   ٣٨٣٨٣٨ :  :  : ١٩١٩١٩   االنجيل من یوحنا  االنجيل من یوحنا  االنجيل من یوحنا  
ثم ان یوسف الذي من الرامة و هو تلميذ یسوع و لكن خفية لسبب الخوف من اليهود سال 

و جاء ایضا نيقودیموس الذي . بيالطس ان یاخذ جسد یسوع فاذن بيالطس فجاء و اخذ جسد یسوع

فاخذا جسد یسوع و لفاه باآفان .  یسوع ليال و هو حامل مزیج مر و عود نحو مئة منااتى اوال الى

و آان في الموضع الذي صلب فيه بستان و في البستان قبر . مع االطياب آما لليهود عادة ان یكفنوا

 والمجد  والمجد  والمجد .فهناك وضعا یسوع لسبب استعداد اليهود الن القبر آان قریبا. جدید لم یوضع فيه احد قط

 ...هللا دائمًاهللا دائمًاهللا دائمًا
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   الجمعة العظيمةالجمعة العظيمةالجمعة العظيمةیوم یوم یوم من من من ة عشر ة عشر ة عشر ثانيثانيثانيالالالالساعة الساعة الساعة طرح طرح طرح 

وفى عشية ذلك اليوم الذي هو جمعة العيد العظيم الذي یأتي قبل السبت الذي هو لسر 

السيد، جاء إنسان غنى اسمه یوسف وآان ذا رأى یعرف الناموس وإنسان آخر یسمى نيقودیموس 

ؤه یهتمون بأجساد القدیسين فأتى إلى بيالطس طوباوي محب لإلله، وآان یوسف هذا هو وآبا

فتعجب الوالى جدًا، وهكذا أمر قائد . وسأله عن جسد اإلله الكلمة الوحيد فاستفهم منه هل مات

ٍ یسوع فأخذ صاحب المشورة الصالحة الصدیق الجسد واهتم به وأحضر  المائة بأن یعطوه جسد

ضًا نيقودیموس أطيابًا آثيرة الثمن نحو مائة رطل أآفانًا ناعمة نقية آما یليق بابن اهللا وأحضر أی

طيب، وهكذا آفنوه آعادة العبرانيين ووضعوا الطيب على المبارك، وآان قبر جدید في البستان 

طاهرًا نقيًا لم یوضع أحدًا فيه، فوضعوا جسد الوحيد في ذلك القبر وترآوا حجرًا عليه، فاستراحوا 

 وآن نسوة واقفات ینظرن ما آان، المجدلية ومریم األخرى آالوصية من أجل السبت صنعوا هكذا،

 .علمن جيدا أین وضع

   :::مرد بحريمرد بحريمرد بحري   

      یخلصنا   المسيح مخلصنا جاء وتألم لكي بآالمه

 :::مرد قبلي مرد قبلي مرد قبلي    
 .فلنمجده ونرفع اسمه ألنه صنع معنا رحمة آعظيم رحمته

 

 . تقال الطلبة   

مائة دفعة شرقًا    " آيریاليسون"ل صارخين   یرفع آبير الكهنة أو الكاهن الصليب ویبدأ الشعب باالبتها           

ألم وصلب ومات                   ذي ت أن المسيح ال ًا ب راحم اهللا ، وإعالن ، ثم غربًا ، ثم شماًال ثم جنوبًا استمطارا لم

ط  ١(ألجلنا ، وإن آان مماتًا في الجسد، لكنه محييًا في الروح     ه وال     ) ١٨ : ٣ب ل بالهوت ه یمأل الك وأن

 .صلوب أسلم ذاته عن خالص العالم آلهیحده مكان، وأعالنًا بأن الم

ون  بعد آمال األربعة جهات یعودون للشرق و          ة     " آيریاليسون  "یقول ى عشرة دفع ر    إثنت اللحن الكبي   ب

 .الحزن ألجل الذي تألم عنا والفرح ألنه بآالمه خلصنا... وهم مشتملون بالحزن والفرح معًا

الكنيسة ثالث مرات ثم في الهيكل مرة واحدة،         یطوفون في الهيكل ثالث مرات ثم في        : ثم تعمل الدورة     

 ".آيریاليسون"وهم یرتلون 
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 :نون الدفنة بلحن غولغوثا المعروفعند االنتهاء من الدورة یرتلون قا   

 

ة  ة بالعبراني الجلجث

ة الموضع      واإلقرانيون باليوناني

طت    ارب بس ه ی لبت في ذى ص ال

ن    ين ع ك لص لبوا مع دیك وص ی

ائن          یمينك وعن یسارك وأنت آ

ص     ا المخل ط أیه ى الوس ف

الح  ن .الص آلب واإلب د ل المج

فصرخ اللص    . والروح القدس    

ائًال   ين ق ارب  :اليم ى ی أذآرن

ا مخلص   ى ی ا . أذآرن ى ی أذآرن

ك    ى ملكوت ت ف ى جئ ى مت ملك

ر  . ى ده ل أوان وإل اآلن وآ

ين دهور آم دیقان .ال ا الص أتي

ذا    وس وأخ ف ونيقودیم یوس

يح  د المس ه ، جس ال علي وجع

ا  ًا وآفن ر   طيب ى قب عاه ف ه ووض

ائلين  بحاه ق دوس اهللا :وس ق

ذى ال     . قدوس القوى    . دوس ال ق

 .الذى صلب عنا إرحمنا. یموت 

  . ..المجد لآلب 

ؤس    ت هيفری ا إممي ت   . غولغوث ون إممي ى إآراني ب

أآفورش  . إوإینين بيما إیطاف آشك إبشویس إنخيتف         

ونى   ى س اك إن آ ى نيم ول آف إیش يج إیف ك ج إن ني

وك إك   إسناف ساتيك أ  ك جاتشى إثن ا تي يم س ام ن وى ن

 . آى خين توميتى أو باسوتير إن آغاثوس 

 . آى آجيو إبنفماتى . ذو آسابترى آى إیو 

ى سونى           ول إنجى ب ام إفجو       . آفوش إیف إتسا أوى ن

اميفىء  . إمموس جى آرى باميفىء أو باشویس       آرى ب

وتير  ا أورو  . أو باس اميفىء أو ب ان إى . آرى ب آك ش

آف إیروؤو ناف إنجى إبشویس       . ميت أورو   خين تيك   

ؤو إك   .  ى إمف ش ج م راف ت ری ى إم مي ين أو إزم خ

 إن إهرى خين تاميت أورو . إیشوبى نيمى 

توس   ى إس ى آإى آ ين آ ى ن ون إى . آ اس ت إى أون

 .أونون آمين 

ى آودیموس       . آفئى إنجى نى ذیكيوس      يم ن یوسيف ن

توس     ى إخرس ى ب ارآس إنت ى إن إتس ى إن. آفتش  آفئ

أوسوجين إى إهرى إیجوف أفكوسف أفكاف خين أو       

اف  وس  . إمه و إمموس جى آجي روف إفج إفهوس إی

اتوس    .آجيوس یس شيروس       . أوثيئوس   آجيوس آثان

 .أو إستافروتيس دیماس إیليسون إیماس
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 :ثم یكملون   

ه    . جد ل ًا فلنس ن أیض ونح

ائلين     ا اهللا     : صارخين ق ا ی إرحمن

ى    لبت عل ذى ص نا ال مخلص

وسحقت الشيطان تحت      الصليب  

 .إلخ....خلصنا وإرحمنا . أقدامنا 

ارین أوؤشت إمموف          ول    . آنون هون م إن أوش إیف

وتير       وتي بينس ان إفن اي ن ي ن وس ج و إمم ي . إنج ف

يم إم      وم خ تافروس إك إیخ ي إس ف إیب اف آش إیت

اطاناس  ون . إبس الفج سوتي إمم ين إتش سابيسيت إنن

 .إلخ...أووه ناي نان 

 

م     قول الكاهن   ی    ة، ث ات من البخور رمز                       البرآ وط مع خمس حب ورود والحن دفن في ال ة ال دفن أیقون ت

ة شمعدانان     . الجراحات وتلف بستر أبيض وعليها الصليب وتوضع على المذبح    ویوضع حول األیقون

 .موقدان رمز المالآين واحد عند الرأس واآلخر عند الرجلين

اهن          ثم یبدأ آبير الكهنة بقراءة أول مزمور من سفر             المزامير وتوزع باقي المزامير وعندما یصل الك

 . ینزلون من المذبح ثم یكملون باقي المزامير" أنا اضطجعت ونمت"إلى المزمور الثالث عند قوله 
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        أبو غلمسيس  أبو غلمسيس  أبو غلمسيس–––سبت الفرح سبت الفرح سبت الفرح 
 )١٠ : ١٦مز ". ( لن تدع قدوسك یري فسادا . ألنك لن تترك نفسي في الهاویة   •••

زل أیضا أوال                . إذ صعد إلى العالء سبي سبيا وأعطي الناس عطایا        "    ••• ا هو إال ن ه صعد فم ا أن وأم

  ).٩ ، ٨ : ٤أف ". ( إلى أقسام األرض السفلي 

الجسد ولكن محيي في الروح، الذي فيه أیضا ذهب فكرز لألرواح     لكي یقربنا إلى اهللا مماتا في       "    •••

  ).١٩، ١٨ : ٣ بط ١". ( التي في السجن 

 قداس القدیس باسيليوس". نزل إلى الجحيم من قبل الصليب "    •••

نزل المصلوب إلى الهاویة وانتشل آدم الذي       . استمر ابن اهللا بين األموات ثالثة أیام وأآمل طریقه           •••

 .لبئر وخنقهانطبق عليه فم ا

استمر المصلوب حيا في    .. ابتلعه الموت آما ابتلع الحوت یونان، وبغير فساد قام في اليوم الثالث              •••

 .من اآلآل خرج أآال ومن الجافي خرجت حالوة.. بطن األرض ثالثة أیام وخرج

ا   .. نور أشرق علي الذین آانوا یجلسون في ظلمة الليل الحالك أقوي من نور الشمس     ••• تبارآت أیه

 "القدیس یعقوب السروجي. "الرب الذي صلب وقبر وافتقد سكان القبور وأقامهم بقيامته

   :::ترتيب سبت الفرح ترتيب سبت الفرح ترتيب سبت الفرح    

ون                   ••• د الشموع ویرتل عند نهایة قراءة المئة والخمسين مزمورا یلبس الكهنة مالبس الخدمة وتوق

 .هلليلویا بلحنها المعروف أمام الهيكل

ا     ثم یكشف آبير الكهنة رأسه ویتجه نحو الشر          ••• ة والواحد والخمسين قبطي ق ویقرأ المزمور المائ

ا  م یفسر عربي دث يض   بع ر أب تر حری ي س ر القبطي ف فر المزامي ف س ا یل ور عربي راءة المزم  ق

 .ویحمله آبير الكهنة ویقف به عند باب الهيكل

ى أن        ••• ة إل ائفون الكنيس م ط اقوس وه ة بالن ة والشمامس ل الكهن ور یرت ير المزم ة تفس د نهای عن

وا  ابيح  ینته راءة التس ان ق د مك ن  .. عن ون لح ول " ویقول ه ایف ارین أو أون بش  ... " م و ل و ه

 .الهوس الثانى

ا         ••• راءة الهوس األول قبطي ة بق یجلس الكهنة والشمامسة ومعهم الشموع موقدة، ویبدأ آبير الكهن

روج   فر الخ ن س و م ا وه م عربي ه ٢١ – ١ : ١٥ث وتي آفهوس: ؛ ومطلع يست ى مویس  :  انج

 . موسيحينئذ سبح

 ..ثم یقرأون باقي التسابيح عربيا 
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ة و الخمسين مزمورا،             راءة المئ ى الكنيسة نحو منتصف               بعد االنتهاء من ق ودوا ال يال، ليع  یستریحون قل

اليل، و یلبس الكهنة مالبس الخدمة، و توقد الشموع، و یرددون هلليلویا بلحنها المعروف امام الهيكل، ثم       

م یفسر           یكشف آبير الكهنة رأسه      ا ث ة و الواحد و الخمسين قبطي و یتجه نحو الشرق و یقرأ المزمور المئ

 .عربيا

   المزمور المئة و الواحد و الخمسونالمزمور المئة و الواحد و الخمسونالمزمور المئة و الواحد و الخمسون
أنا الصغير فى اخوتى، والحدث فى 

 .بيت أبى، آنت راعيا غنم أبى

یداى صنعتا األرغن وأصابعى ألفت 

 .المزمار، الليلویا

 هو الرب من هو الذى یخبر سيدى

 تجيب لجميع الذین یصرخون اليه یسالذى

وهو أرسل مالآه ورفعنى من غنم 

 .ى، ومسحنى بدهن مسحتهأب

ن وآبار والرب لم یسر أخوتى حسا

 .بهم

خرجت للقاء الفلسطينى فلعننى 

 .بأواثانه

فاستليت سيفه الذى آان بيده ونزعت 

 . رأسه عنه

اسرائيل ونزعت العار عن بنى 

 .الليلویا

8Anok pe pikouji 8n8qrhi qen 
na8snhou @ ouox 8n8alou qen 8phi 8nte 
paiwt @ nai 8amoni 8nni8eswou 8nte paiwt. 

Najij aucami8o 8nouorganon @ ouox 
nathb auxwtp 8no2althrion @ 'a'l. 

Ouox nim pe 8cna8stame Pa[ois @ 
8ncof pe 8P[ois @ 8ncof safswtem 8eouon 
niben etws 8e8xrhi oubhf. 

8Ncof afouwrp 8mpefaggelos ouox 
afolt 8ebolqen ni8ecwou 8nte paiwt @ 
ouox afcaxst qen 8vnex 8nte pefcwxs. 

Na8snhou naneu ouox xannis+ ne 
ouox 8mpef +ma+ 8nqhtou 8nje 8P[ois. 

8Ai8i 8ebol 8e8xren piallovulos @ 
afsaxou8i 8eroi qen nef8idewlon. 

Anok de aicwkem 8ntefshfi et,h 
8ntotf ai8wli 88ntef 8ave. 

Ouox ai8wli 8nou[isipi 8ebolqen 
nenshri 8mpiIsrahl. Allhloui8a. 

 

ليلة سبت الفــرحليلة سبت الفــرحليلة سبت الفــرح
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ه                ة ویقف ب ر الكهن ه آبي بعد قراءة المزمور عربيا یلف سفر المزامير القبطي في ستر حریر أبيض ویحمل

 .عند باب الهيكل

ة والش         ل الكهن د         عند نهایة تفسير المزمور یرت وا عن ى أن ینته ائفون الكنيسة إل اقوس وهم ط مامسة بالن

 .و هو لبش الهوس الثانى... " مارین أو أونه ایفول" ویقولون لحن .. مكان قراءة التسابيح

ا           م عربي ا ث راءة الهوس األول قبطي یجلس الكهنة والشمامسة ومعهم الشموع موقدة، ویبدأ آبير الكهنة بق

 .حينئذ سبح موسي: توتي آفهوس انجى مویسيس : ؛ ومطلعه ٢١ – ١ : ١٥وهو من سفر الخروج 
 

   لبش الهوس الثانىلبش الهوس الثانىلبش الهوس الثانى

   مدیح آداممدیح آداممدیح آدام
 

فلنشكر المسيح الهنا مع المرتل 

 .داود النبى 

. ألنه خلق السموات وجنودها 

 .وأسس األرض على المياه 

هذان الكوآبان العظيمان الشمس 

 .جعلهما ینيران فى الفلك . والقمر 

نفخ فى . خبایاها أخرج الریاح من 

 .األشجار حتى أزهرت 

أمطرا مطرا على وجه األرض حتى 

 . أنبتت وأعطت ثمرها 

أخرج ماء من صخرة صماء وسقى 

 .شعبه فى البریة 

صنع االنسان آشبهه وصورته لكى 

 .یبارآه 

فلنسبحه ونرفع اسمه ونشكره ألٰن 

 .رحمته آائنة الى األبد 

Marenouwnx 8ebol 8mPi8,rhstos 
Pennou+ nem piero2alths Dauid 
pi8provhths . 

Je afcamio 8nnivhou8i nem 
noudunamis afxisen+ 8mpikaxi xijen 
nimwou . 

Nai nis+ 8mvwsthr pirh nem piiox 
af,au eu8erouwini qen pi8stere8wma.  

Af8ini 8nxanchou 8ebolqen nef8axwr 
afnifi 8nsa ni8sshn sa8ntouviri 8ebol.  

Afxwou 8noumounxwou xijen 8pxo 
8m8pkaxi sa8ntefrwt 8e8pswi 8ntef+ 
8mpefoutax.  

Af8ini 8noumwou 8ebolqen oupetra 
af8tso 8mpeflaos 8n8xrhi xi 8psafe.  

Afcamio 8mpirwmi kata pef8ini nem 
tefxikwn ecref8smou 8erof.  

Marenxws 8erof ten[isi 8mpefran 
tenouwnx naf 8ebol je pefnai sop sa 
8enex.  



 أسبوع اآلالم  دالل    ليلة سبت الفرح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

 بصلوات المرتل داود یارب أنعم لنا

 .بمغفرة خطایانا

. بشفاعات والدة االله القدیسة مریم

 ...یارب 

. بشفاعات آل صفوف المالئكة

 ..یارب 

مبارك أنت بالحقيقة مع أبيك 

الصالح والروح القدس ألنك أتيت 

 .وخلصتنا 

Hiten nieu,h 8nte piiero2alths 
Dauid P¢ 8ari8xmot nan 8mpi,w 8bol 
8nte nennobi. 

Hiten ni8presbi8a@ 8nte +ce8otokos 
'e'c'u Mari8a@ P'o's....  

Hiten ni8presbi8a@ 8nte 8p,oros thrf 
8nte niaggelos@ P'o's...  

K8smarwout 8alhcws@ nem Pekiwt 
8n8agacos@ nem Pi'p'n'a 'e'c'u@ je (ak8i) 
aksw+ 8mmon.  

 
   الهوس األولالهوس األولالهوس األول

   )))١٥١٥١٥خروح خروح خروح (((تسبحة موسى النبى تسبحة موسى النبى تسبحة موسى النبى 
 

حينئذ سبح موسى وبنو 

اسرائيل بهذه التسبحة للرب 

وقالوا فلنسبح للرب النه بالمجد 

 .قد تمجد

الفرس وراآبه طرحهما فى 

معينى وساترى صار لى . البحر

 . خالصآ

أله أبى . هذا هو إلهى فأمجده

 .فأرفعه

الرب . الرب مكسر الحروب

فرعون وآل قوته مرآبات . إسمه

 . طرحهما فى البحر

رآبانآ مننتخبين ذى ثالث 

Tote afxws 8nje Mw8ushs nem 
nenshri 8mPi's'l 8etaixwdh 8nte P[ois 
ouox afjos ecroujos@ je marenxws 
8eP'o's@ je qen ou8wou gar af[i8wou.  

Ou8xco nem ou[asi8xco afberbwrou 
8e8viom@ oubo8hcos nem ourefxwbs 8ebol 
xijwi@ afswpi nhi 8nouswt,.  

Vai pe Panou+ +na+8wou naf@ 
V+ 8mpaiwt +na[asf.  

P'o's petqomqem 8nnibwts@ P'o's pe 
pefran@ nibere[wouts 8nte Vara8w 
nem tefjom thrs afberbwrou 8e8viom.  

Hanswtp 8n8anabaths 8n8tristaths 
afjolkou qen 8viom 8nsari.  

Afxwbs 8e8xrhi 8ejwou 8nje 
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 . جنبات غرقهم فى البحر األحمر

غطاهم الماء أنغمسوا إلى 

 .العمق مثل الحجر

. یميُنك یارب تمجدت بالقوة

یدك اليمنى یاإلهى أهلكت 

 .أعداءك

بكثرة مجدك سحقت الذین 

یقاوموننا أرسلت غضبك فأآلهم 

 .مثل الهشيم

بك وقف الماء وبروح غض

. وارتفعت المياء مثل السور

 .وجمدت األمواج فى وسط البحر

انى أسرع فأدرك . قال العدو 

. وأقسم الغنائم وأشبع نفسى . 

 .وأقتل بسيفى ویدى تتسلط

ًارسلت روحك فغطاهم البحر 

وغطسوا الى أسفل آالرصاص . 

 .فى مياه آثيرة

من یشبهك فى اآللهة یارب 

قدیسيك ممجدا فى . من یشبهك

صانعا . متعجبا منك بالمجد

 .عجائب

مددت یمينك فابتلعتهم 

ك ــــــــدیت شعبـــــــه. األرض 

pimwou@ auwms 8e8qrhi 8epetshk 
8m8vrh+ 8nou8wni.  

Tekou8inam P'o's as[i8wou qen 
oujom@ tekjij 8nou8inam Panou+ 
astake nekjaji. 

4en 8p8asai 8nte pek8wou akqomqem 
8nnhet+oubhn@ akouwrp 8mpekjwnt 
afou8omou 8m8vrh+ 8nxanrwou8i.  

8 Ebolxiten pi'p'n'a 8nte pek8mbon 
af8oxi 8eratf 8nje pimwou@ au[isi 8nje 
nimwou 8m8vrh+ 8nousobt@ au[ws 8nje 
nijol qen 8cmh+ 8m8viom.  

Afjos gar 8nje pijaji je 
+na[oji 8ntataxo@ 8ntavws 
8nxanswl@ 8nta8tsi8o nta2u,h@ 
8ntaqwteb qen tashfi@ 8nje tajij 
er'o's.  

Akou8wrp 8mpek'p'n'a afxobsou 8nje 
8viom@ auwms 8epesht 8m8vrh+ 8noutatx 
qen xanmwou euos.  

Nim et8oni 8mmok qen ninou+ P'o's@ 
nim et8oni 8mmok@ 8eau+8wou nak qen 
nh'e'c'u 8ntak@ euer8svhri 8mmok qen 
ou8wou@ ek8iri 8nxan8svhri.  

Aksouten tekou8inam 8ebol 
afomkou 8nje 8pkaxi@ ak[imwit 
qajwf 8mpeklaos qen oumecmhi@ vai 
8etaksotpf ak+jom naf qen 
teknom+@ euma 8nemton efouab nak.  
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هذا الذى اخترته . بالحقيقة 

الى موضع . وقویته بتعزیتك 

 .راحة قدسك

. سمعت األمم وغضبت 

 .والمخاض أخذ سكان فلسطين

وأتت . ذاب آل سكان آنعان 

 .عليهم الرعدة والخوف

دك فليصيروا بكثرة ساع

حتى یجتاز شعبك یارب . آالحجر

حتى یجتاز شعبك هذا الذى 

 . اقتنيته

أدخلهم وأغرسهم على جبل 

هذا . وفى مسكنك المعد . ميراثك 

 .الذى صنعته یارب

موضعك المقدس یارب الذى 

یارب تملك منذ . أعددته یداك 

 .األزل واآلن والى األبد

ألنه قد دخل الى البحر خيل 

 .باته وفرسانهفرعون ومرآ

. والرب غمرهم بماء البحر 

أما بنو اسرائيل فكانوا یمشون 

 .على اليابسة فى وسط البحر

فأخذت مریم النبية أخت 

وخرج فى . هرون الدف بيدیها

Auswtem 8nje xanecnos ouox 
aujwnt@ xannakxi au[i 8nnhetsop 
qen Nivulistim.  

Tote auihs 8mmwou 8nje 
nixhgemwn 8nte Edwm@ niar,wn 8nte 
Nimw8abiths ou8scerter pe 8etaf[itou.  

Aubwl 8ebol 8nje ouon niben 
etsop qen <anaan@ af8i 8e8xrhi 8ejwou 
8nje ou8scerter nem ouxo+.  

4en 8p8asai 8nte pek8jvoi 
marouer8wni@ satefsini 8nje peklaos 
P'o's satefsini 8nje peklaos vai 
8etak8jvof.  

Anitou 8eqoun tojou xijen 
outwou 8nte tek8klhronomi8a@ nem 
8eqoun 8epekma8nswpi etsebtwt@ vai 
8etakerxwb 8erof P'o's.  

Pekma 'e'c'u P'o's vh8etausebtwtf 
8nje nekjij@ P'o's ekoi 8nouro sa 8enex 
nem isjen 8p8enex ouox 8eti.  

Je au8i 8eqoun 8e8viom 8nje ni8xcwr 
8nte Vara8w nem nefbere[wouts nem 
nef[asi8xco.  

8 AP'o's en pimwou 8nte 8viom 8e8xrhi 
8ejwou@ nenshri de 8mPisrahl 
naumosi qen petsou8wou qen 8cmh+ 
8m8viom.  

As[i de nas 8nje Mariam 
+8provhths 8tswni 8n8A8arwn 
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ثرها جميع النسوة بالدفوف 

 .والتسابيح

وبدأت مریم فى مقدمتهن 

تقول فلنسبح الرب ألنه بالمجد قد 

 .تمجد

الفرس وراآب الفرس 

فلنسبح الرب . طرحهما فى البحر 

 .ألنه بالمجد قد تمجد

8mpikemkem qen nesjij@ ouox au8i 
8ebol samenxhs 8nje nixi8omi throu 
qen xankemkem nem xanxws. 

Aserxhts de qajwou 8nje 
Mariam esjw 8mmos@ je marenxws 
8eP'o's@ je qen ou8wou gar af[i8wou.  

Ou8xco nem ou[asi8xco aferbwrou 
8e8viom@ je marenxws 8eP'o's@ je qen 
ou8wou gar af[i8wou 

 
 

 لبش الهوس األوللبش الهوس األوللبش الهوس األول

مق والع. قطعا انقطع ماء البحر 

 .العميق صار مسلكا

أرض غير ظاهرة أشرقت 

وطریق غير . الشمس عليها 

 .مسلوآة مشوا عليها

ماء منحل وقف بفعل عجيب 

 .معجز

غرق فرعون ومرآباته وعبر 

 .بنو اسرائيل البحر

وآان موسى النبى یسبح 

 .قدامهم حتى أدخلهم بریة سيناء

وآانوا یسبحون اهللا بهذه 

فلنسبح قائلين . التسبحة الجدیدة 

 .الرب ألنه بالمجد قد تمجد

4en ouswt afswt 8nje pimwou 
8nte 8viom ouox 8vnoun etshk afswpi 
8nouma8mmosi. 

Oukaxi 8nacouwnx 8a8vrh sai 
xijwf oumwit 8natsini aumosi xiwtf. 

Oumwou efbhl 8ebol af8oxi 8eratf 
qen ouxwb 8n8svhri 8mparadoxon. 

Vara8w nem nefxarma auwms 
8epesht nenshri 8mPi'sl auerjinior 
8m8viom.  

8Enafxws qajwou pe 8nje Mw8ushs 
pi8provhths sa8ntef[itou 8eqoun xi 
8psafe 8nCina.  

8Enauxws 8eV+ qen tai xwdh 
8mberi je marenxws 8eP'o's je qen 
ou8wou gar af[i8wou. 
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بصلوات موسى رئيس األنبياء 

 .یارب أنعم لنا بمغفرة خطایانا

بشفاعات والدة االله القدیسة 

 .مریم یارب أنعم لنا بمغفرة خطایانا

نسجد لك أیها المسيح مع أبيك 

) أتيت(الصالح والروح القدس ألنك 

 .وخلصتنا

Hiten nieu,h 8nte Mw8ushs 
piar,h8provhths P'o's ari8xmot nan 
8mpi,w 8ebol 8nte nennobi. 

Hiten ni8presbi8a 8nte +ceotokos 
'e'cu Mari8a P'o's ari8xmot nan 8mpi,w 
8ebol 8nte nennobi. 

Tenouwst 8mmok 88w P',s nem Pekiwt 
8n8agacos nem Pi'p'na 'e'cu je (ak8i)aksw+ 
8mmon. 

 
   ...ثم یقولون باقى التسابيح عربياثم یقولون باقى التسابيح عربياثم یقولون باقى التسابيح عربيا   

 

   ٤٣٤٣٤٣   ---   ١١١ :  :  : ٣٢٣٢٣٢تث تث تث       التسبحة الثانية لموسى النبىالتسبحة الثانية لموسى النبىالتسبحة الثانية لموسى النبى
ي و یقطر ـر تعليمـیهطل آالمط. م و لتسمع االرض اقوال فميـوات فاتكلانصتي ایتها السما

. اني باسم الرب انادي اعطوا عظمة اللهنا. آالندى آالمي آالطل على الكال و آالوابل على العشب

افسد له . ق و عادل هوـة ال جور فيه صدیـه ان جميع سبله عدل اله امانـهو الصخر الكامل صنيع

الرب تكافئون بهذا یا شعبا غبيا غير حكيم اليس هو . ده عيبهم جيل اعوج ملتوالذین ليسوا اوال

اذآر ایام القدم و تاملوا سني دور فدور اسال اباك فيخبرك و . اباك و مقتنيك هو عملك و انشاك

حين قسم العلي لالمم حين فرق بني ادم نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني . شيوخك فيقولوا لك

وجده في ارض قفر و في خالء مستوحش . سم الرب هو شعبه یعقوب حبل نصيبهان ق. اسرائيل

آما یحرك النسر عشه و على فراخه یرف و یبسط . خرب احاط به و الحظه و صانه آحدقة عينه

ارآبه على . هكذا الرب وحده اقتاده و ليس معه اله اجنبي. جناحيه و یاخذها و یحملها على مناآبه

و زبدة . ثمار الصحراء و ارضعه عسال من حجر و زیتا من صوان الصخرمرتفعات االرض فاآل 

بقر و لبن غنم مع شحم خراف و آباش اوالد باشان و تيوس مع دسم لب الحنطة و دم العنب 

س سمنت و غلظت و اآتسيت شحما فرفض االله الذي عمله و ـفسمن یشورون و رف. شربته خمرا

ذبحوا الوثان ليست اهللا اللهة لم .  و اغاظوه باالرجاساغاروه باالجانب. غبي عن صخرة خالصه

الصخر الذي ولدك ترآته و نسيت اهللا الذي . یعرفوها احداث قد جاءت من قریب لم یرهبها اباؤآم

و قال احجب وجهي عنهم و انظر ماذا تكون . فراى الرب و رذل من الغيظ بنيه و بناته. ابداك
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هم اغاروني بما ليس الها اغاظوني باباطيلهم فانا . انة فيهماخرتهم انهم جيل متقلب اوالد ال ام

انه قد اشتعلت نار بغضبي فتتقد الى الهاویة السفلى و . اغيرهم بما ليس شعبا بامة غبية اغيظهم

اذ هم . اجمع عليهم شرورا و انفذ سهامي فيهم. تاآل االرض و غلتها و تحرق اسس الجبال

و داء سام ارسل فيهم انياب الوحوش مع حمة زواحف خاوون من جوع و منهوآون من حمى 

. ع االشيبـاة و الرضيع مـف یثكل و من داخل الخدور الرعبة الفتى مع الفتـمن خارج السي. االرض

لو لم اخف من اغاظة العدو من ان ینكر . ا و ابطل من الناس ذآرهمـقلت ابددهم الى الزوای

انهم امة عدیمة الراي و ال بصيرة .  الرب فعل آل هذهاضدادهم من ان یقولوا یدنا ارتفعت و ليس

آيف یطرد واحد الفا و یهزم اثنان ربوة لوال ان . لو عقلوا لفطنوا بهذه و تاملوا اخرتهم. فيهم

الن من . النه ليس آصخرنا صخرهم و لو آان اعداؤنا القضاة. صخرهم باعهم و الرب سلمهم

خمرهم حمة . بهم عنب سم و لهم عناقيد مرارةم و من آروم عمورة عنـدوم جفنتهـجفنة س

لي النقمة و . اليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني. الثعابين و سم االصالل القاتل

الن الرب یدین شعبه و . الجزاء في وقت تزل اقدامهم ان یوم هالآهم قریب و المهيات لهم مسرعة

یقول این الهتهم .  یبق محجوز و ال مطلقعلى عبيده یشفق حين یرى ان اليد قد مضت و لم

التي آانت تاآل شحم ذبائحهم و تشرب خمر سكائبهم لتقم و تساعدآم . الصخرة التي التجاوا اليها

انظروا االن انا انا هو و ليس اله معي انا اميت و احيي سحقت و اني اشفي و . و تكن عليكم حمایة

ارق ـاذا سننت سيفي الب. ول حي انا الى االبدـي و اقدـاني ارفع الى السماء ی. ليس من یدي مخلص

اسكر سهامي بدم و یاآل سيفي . و امسكت بالقضاء یدي ارد نقمة على اضدادي و اجازي مبغضي

تهللوا ایها االمم شعبه النه ینتقم بدم عبيده و . لحما بدم القتلى و السبایا و من رؤوس قواد العدو

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .ارضه عن شعبهیرد نقمة على اضداده و یصفح عن 

 

   ١١١١١١   ---   ١١١ :  :  : ٢٢٢صم صم صم ١١١   صالة حنة ام صموئيلصالة حنة ام صموئيلصالة حنة ام صموئيل
فصلت حنة و قالت فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب اتسع فمي على اعدائي الني قد 

ال تكثروا الكالم . ليس قدوس مثل الرب النه ليس غيرك و ليس صخرة مثل الهنا. ابتهجت بخالصك

قسي الجبابرة . احة من افواهكم الن الرب اله عليم و به توزن االعمالالعالي المستعلي و لتبرح وق

الشباعى اجروا انفسهم بالخبز و الجياع آفوا حتى ان العاقر . انحطمت و الضعفاء تمنطقوا بالباس

الرب یفقر و . ة و یصعدـرب یميت و یحيي یهبط الى الهاویـال. ولدت سبعة و آثيرة البنين ذبلت
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یقيم المسكين من التراب یرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء و . یغني یضع و یرفع

ارجل اتقيائه یحرس و . یملكهم آرسي المجد الن للرب اعمدة االرض و قد وضع عليها المسكونة

مخاصمو الرب ینكسرون من السماء . االشرار في الظالم یصمتون النه ليس بالقوة یغلب انسان

و ذهب القانة الى . اقاصي االرض و یعطي عزا لملكه و یرفع قرن مسيحهیرعد عليهم الرب یدین 

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .الرامة الى بيته و آان الصبي یخدم الرب امام عالي الكاهن
 

         صالة حبقوق النبىصالة حبقوق النبىصالة حبقوق النبى

   ١٩١٩١٩   ---   ٢٢٢ :  :  : ٣٣٣   صصص
یا رب قد سمعت خبرك فجزعت یا رب عملك في وسط السنين احيه في وسط السنين عرف 

اهللا جاء من تيمان و القدوس من جبل فاران ساله جالله غطى السماوات . آر الرحمةفي الغضب اذ

قدامه . و آان لمعان آالنور له من یده شعاع و هناك استتار قدرته. و االرض امتالت من تسبيحه

ف االمم و دآت الجبال ـوقف و قاس االرض نظر فرج. ذهب الوبا و عند رجليه خرجت الحمى

رایت خيام آوشان تحت بلية رجفت شقق ارض . اآام القدم مسالك االزل لهالدهریة و خسفت 

هل على االنهار حمي یا رب هل على االنهار غضبك او على البحر سخطك حتى انك رآبت . مدیان

عریت قوسك تعریة سباعيات سهام آلمتك ساله شققت االرض . خيلك مرآباتك مرآبات الخالص

. يل المياه طما اعطت اللجة صوتها رفعت یدیها الى العالءابصرتك ففزعت الجبال س. انهارا

بغضب خطرت في . الشمس و القمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة للمعان برق مجدك

خرجت لخالص شعبك لخالص مسيحك سحقت راس بيت الشریر معریا . االرض بسخط دست االمم

صفوا لتشتيتي ابتهاجهم آما الآل المسكين ثقبت بسهامه راس قبائله ع. االساس حتى العنق ساله

سمعت فارتعدت احشائي من الصوت رجفت . سلكت البحر بخيلك آوم المياه الكثيرة. في الخفية

شفتاي دخل النخر في عظامي و ارتعدت في مكاني الستریح في یوم الضيق عند صعود الشعب 

وم یكذب عمل الزیتونة و الحقول ال فمع انه ال یزهر التين و ال یكون حمل في الكر. الذي یزحمنا

. فاني ابتهج بالرب و افرح باله خالصي. تصنع طعاما ینقطع الغنم من الحظيرة و ال بقر في المذاود

الرب السيد قوتي و یجعل قدمي آاالیائل و یمشيني على مرتفعاتي لرئيس المغنين على االتي ذوات 

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .االوتار

 



 أسبوع اآلالم  دالل    ليلة سبت الفرح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

   ى  ى  ى   النب النب النبصالة یونانصالة یونانصالة یونان

   ١٠١٠١٠   ---   ٢٢٢ :  :  : ٢٢٢   صصص
النك . و قال دعوت من ضيقي الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاویة فسمعت صوتي

فقلت قد . طرحتني في العمق في قلب البحار فاحاط بي نهر جازت فوقي جميع تياراتك و لججك

 قد اآتنفتني مياه الى النفس احاط بي. طردت من امام عينيك و لكنني اعود انظر الى هيكل قدسك

نزلت الى اسافل الجبال مغاليق االرض علي الى االبد ثم اصعدت . غمر التف عشب البحر براسي

حين اعيت في نفسي ذآرت الرب فجاءت اليك صالتي الى هيكل . من الوهدة حياتي ایها الرب الهي

اما انا فبصوت الحمد اذبح لك و اوفي بما . الذین یراعون اباطيل آاذبة یترآون نعمتهم. قدسك

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .و امر الرب الحوت فقذف یونان الى البر. نذرته للرب الخالص
 

 

   صالة حزقيا ملك یهوذا حين مرض و قام من مرضهصالة حزقيا ملك یهوذا حين مرض و قام من مرضهصالة حزقيا ملك یهوذا حين مرض و قام من مرضه

   ٢٠٢٠٢٠   ---   ١٠١٠١٠ :  :  : ٣٨٣٨٣٨من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  من اشعياء النبى        
قلت ال ارى الرب . انا قلت في عز ایامي اذهب الى ابواب الهاویة قد اعدمت بقية سني

مسكني قد انقلع و انتقل عني آخيمة . ظر انسانا بعد مع سكان الفانيةالرب في ارض االحياء ال ان

صرخت الى الصباح آاالسد . الراعي لففت آالحائك حياتي من النول یقطعني النهار و الليل تفنيني

آسنونة مزقزقة هكذا اصيح اهدر آحمامة قد . هكذا یهشم جميع عظامي النهار و الليل تفنيني

بماذا اتكلم فانه قال لي و هو قد . العالء یا رب قد تضایقت آن لي ضامناضعفت عيناي ناظرة الى 

ایها السيد بهذه یحيون و بها آل حياة روحي . فعل اتمشى متمهال آل سني من اجل مرارة نفسي

هوذا للسالمة قد تحولت لي المرارة و انت تعلقت بنفسي من وهدة الهالك فانك . فتشفيني و تحييني

الن الهاویة ال تحمدك الموت ال یسبحك ال یرجو الهابطون الى . آل خطایايطرحت وراء ظهرك 

الرب لخالصي فنعزف . الحي الحي هو یحمدك آما انا اليوم االب یعرف البنين حقك. الجب امانتك

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .باوتارنا آل ایام حياتنا في بيت الرب
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   )))صالة منسى الملك صالة منسى الملك صالة منسى الملك ( ( (    
ي السماء إله آبائنا إبراهيم واسحق ویعقوب وزرعهم الصدیق یا رب ضابط الكل الذي ف

الذي ربط البحر بكلمة أمره وختم فمه باسمه المخوف . الذي خلق السماء واألرض وآل زینتها

ألنها ال تحد عظمته عز وجل وال . والمملوء مجدًا، الذي یفزع ویرتعد آل شئ من قدام وجه قوته

حصاة وال مدرآة رحمة إرادتك، أنت الرب العلي الرحوم یدرك غضب رجزك على الخطاة وغير م

أنت أیضًا یا رب على قدر صالحك . طویل الروح وآثير الرحمة وبار ومتأسف على شر البشر

رسمت توبة لمن أخطأ إليك وبكثرة رحمتك بشرت بتوبة للخطاة لخالصهم أنت یا رب إله األبرار لم 

قوب هؤالء الذین لم یخطئوا إليك بل جعلت التوبة لمثلي تجعل التوبة للصدیقين إبراهيم واسحق ویع

آثرت آثامي ولست مستحقا أن أرفع عينّى إلى . أنا الخاطئ، ألني أخطأت أآثر من عدد رمل البحر

السماء من أجل آثرة ظلمي ولست مستحقًا أن أنحني من أجل آثرة رباطات الحدید وال أرفع رأسي 

ضبتك وال راحة لي ألني أسخطت رجزك، والشر بين یدیك، واآلن بالحقيقة قد أغ. من خطایاي

أخطأت یا رب . وأقمت رجاساتى، وأآثر نجاساتي، واآلن أحنى رآبتي قلبي وأطلب من صالحك

أخطأت، وآثامي أنا عارفها، ولكن أسأل وأطلب اغفر لي وال تهلكني بآثامي، وال تحقد علّى إلى 

وفّى . ألنك أنت هو إله التائبين. نونة في أسفل األرضالدهر، وال تحفظ شروري وال تلقني في الدی

ألنك . وخلصني بكثرة رحمتك، فأسبحك آل حين آل أیام حياتي. أظهر صالحك ألني غير مستحق

 ... والسبح هللا دائمًا والسبح هللا دائمًا والسبح هللا دائمًاأنت هو الذي تسبح لك آل قوات السموات

 

          األولى األولى األولى النبى النبى النبىاشعياءاشعياءاشعياءتسبحة تسبحة تسبحة 

   ٢٠٢٠٢٠   ---   ٩٩٩ :  :  : ٢٦٢٦٢٦ص ص ص 
ا بروحي في داخلي اليك ابتكر النه حينما تكون احكامك في بنفسي اشتهيتك في الليل ایض

یرحم المنافق و ال یتعلم العدل في ارض االستقامة یصنع شرا . االرض یتعلم سكان المسكونة العدل

یا رب ارتفعت یدك و ال یرون یرون و یخزون من الغيرة على الشعب و . و ال یرى جالل الرب

ایها الرب الهنا قد استولى . نا سالما النك آل اعمالنا صنعتها لنایا رب تجعل ل. تاآلهم نار اعدائك

هم اموات ال یحيون اخيلة ال تقوم لذلك عاقبت و اهلكتهم . علينا سادة سواك بك وحدك نذآر اسمك

یا رب في . زدت االمة یا رب زدت االمة تمجدت وسعت آل اطراف االرض. و ابدت آل ذآرهم
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آما ان الحبلى التي تقارب الوالدة تتلوى و تصرخ . ند تادیبك ایاهمالضيق طلبوك سكبوا مخافتة ع

حبلنا تلوینا آاننا ولدنا ریحا لم نصنع خالصا في االرض و لم . في مخاضها هكذا آنا قدامك یا رب

راب الن طلك طل ـتحيا امواتك تقوم الجثث استيقظوا ترنموا یا سكان الت. یسقط سكان المسكونة

ك و اغلق ابوابك خلفك اختبئ نحو ـهلم یا شعبي ادخل مخادع. ط االخيلةاعشاب و االرض تسق

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .لحيظة حتى یعبر الغضب
 

   تسبحة اشعياء النبى الثانيةتسبحة اشعياء النبى الثانيةتسبحة اشعياء النبى الثانية

         ١٢١٢١٢   ---   ١١١ :  :  : ٢٥٢٥٢٥ص ص ص 
ة و ـا مقاصدك منذ القدیم امانـك احمد اسمك النك صنعت عجبـیا رب انت الهي اعظم

. حصينة ردما قصر اعاجم ان ال تكون مدینة ال یبنى الى االبدالنك جعلت مدینة رجمة قریة . صدق

النك آنت حصنا للمسكين حصنا للبائس في . لذلك یكرمك شعب قوي و تخاف منك قریة امم عتاة

آحر في یبس تخفض . ضيقه ملجا من السيل ظال من الحر اذ آانت نفخة العتاة آسيل على حائط

وب في هذا الجبل ـو یصنع رب الجنود لجميع الشع. لعتاةضجيج االعاجم آحر بظل غيم یذل غناء ا

و یفني في هذا الجبل وجه . ر على دردي سمائن ممخة دردي مصفىـة سمائن وليمة خمـوليم

یبلع الموت الى االبد و . النقاب النقاب الذي على آل الشعوب و الغطاء المغطى به على آل االمم

و .  ینزع عار شعبه عن آل االرض الن الرب قد تكلمیمسح السيد الرب الدموع عن آل الوجوه و

. یقال في ذلك اليوم هوذا هذا الهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج و نفرح بخالصه

. الن ید الرب تستقر على هذا الجبل و یداس مواب في مكانه آما یداس التبن في ماء المزبلة

و صرح ارتفاع اسوارك . بح فيضع آبریاءه مع مكاید یدیهفيبسط یدیه فيه آما یبسط السابح ليس

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .یخفضه یضعه یلصقه باالرض الى التراب
 

   تسبحة اشعياء النبى الثالثةتسبحة اشعياء النبى الثالثةتسبحة اشعياء النبى الثالثة

   ٩٩٩   ---   ١١١ :  :  : ٢٦٢٦٢٦ص ص ص 
في ذلك اليوم یغنى بهذه االغنية في ارض یهوذا لنا مدینة قویة یجعل الخالص اسوارا و 

ذو الراي الممكن تحفظه سالما سالما . المة البارة الحافظة االمانةافتحوا االبواب لتدخل ا. مترسة

النه یخفض سكان . توآلوا على الرب الى االبد الن في یاه الرب صخر الدهور. النه عليك متوآل
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تدوسها الرجل رجال البائس اقدام . العالء یضع القریة المرتفعة یضعها الى االرض یلصقها بالتراب

ففي طریق احكامك یا رب . صدیق استقامة تمهد ایها المستقيم سبيل الصدیقطریق ال. المساآين

بنفسي اشتهيتك في الليل ایضا بروحي في داخلي . انتظرناك الى اسمك و الى ذآرك شهوة النفس

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .اليك ابتكر النه حينما تكون احكامك في االرض یتعلم سكان المسكونة العدل
 

   بىبىبى الن الن النارمياارمياارمياتسبحة تسبحة تسبحة 

   ٢٢٢٢٢٢   ---   ١٦١٦١٦ :  :  : ٥٥٥من مراثى ارميا من مراثى ارميا من مراثى ارميا 
من اجل هذا حزن قلبنا من اجل هذه اظلمت . سقط اآليل راسنا ویل لنا الننا قد اخطانا

انت یا رب الى االبد تجلس آرسيك الى . من اجل جبل صهيون الخرب الثعالب ماشية فيه. عيوننا

. ا رب اليك فنرتد جدد ایامنا آالقدیمارددنا ی. لماذا تنسانا الى االبد و تترآنا طول االیام. دور فدور

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .هل آل الرفض رفضتنا هل غضبت علينا جدا

 

    النبى النبى النبىباروخباروخباروختسبحة تسبحة تسبحة 

   ١٦١٦١٦   ---   ١١١١١١ :  :  : ٢٢٢ص ص ص 
رة و بایات و ـرج شعبه من ارض مصر بيد قدیـرب اله اسرائيل الذي اخـفاالن ایها ال

انا خطئنا و نافقنا و . ي هذا اليوممعجزات و قوة عظيمة و ذراع مبسوطة و اقام له اسما آما ف

لينصرف غضبك عنا فقد بقينا نفرا قليال في االمم الذین . اثمنا ایها الرب الهنا في جميع رسومك

. وناـاسمع یا رب صالتنا و تضرعنا و انقذنا الجلك و انلنا حظوة امام وجوه الذین اجل. شتتنا بينهم

ایها الرب . ل و عشائرهـا و انه باسمك دعي اسرائيـرها انك انت الرب الهنـلكي تعرف االرض باس

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .التفت من بيت قدسك و انظر الينا و امل ایها الرب اذنك و استجب

 

    النبى  النبى  النبى یليایليایلياتسبحة اتسبحة اتسبحة ا

   ٣٩٣٩٣٩   ---   ٣٦٣٦٣٦ :  :  : ١٨١٨١٨سفر الملوك األول سفر الملوك األول سفر الملوك األول 
حق و رب اله ابراهيم و اسـة ان ایليا النبي تقدم و قال ایها الـو آان عند اصعاد التقدم

. اسرائيل ليعلم اليوم انك انت اهللا في اسرائيل و اني انا عبدك و بامرك قد فعلت آل هذه االمور
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. استجبني یا رب استجبني ليعلم هذا الشعب انك انت الرب االله و انك انت حولت قلوبهم رجوعا

.  في القناةفسقطت نار الرب و اآلت المحرقة و الحطب و الحجارة و التراب و لحست المياه التي

والسبح هللا والسبح هللا والسبح هللا  .فلما راى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم و قالوا الرب هو اهللا الرب هو اهللا

 ...دائمًادائمًادائمًا

    النبى النبى النبىصالة داودصالة داودصالة داود

   ١٣١٣١٣   ---   ١٠١٠١٠ :  :  : ٢٩٢٩٢٩سفر أخبار األیام األول سفر أخبار األیام األول سفر أخبار األیام األول 
لك یا رب العظمة والجبروت . مبارك أنت أیها الرب إله إسرائيل أبينا من األزل والى األبد

لك یا رب الملك وقد رفعت رأسنا على . اء والمجد ألن لك آل ما في السماء واألرضوالجالل والبه

واآلن یا . وأنت تتسلط على الجميع ویدك تعظم وتشدد الجميع. والغنى والكرامة من لدنك. الجميع

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا. إلهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل

 

   صالة الملك سليمانصالة الملك سليمانصالة الملك سليمان

   ٣٠٣٠٣٠   ---   ٢٢٢٢٢٢ :  :  : ٨٨٨سفر الملوك األول  سفر الملوك األول  سفر الملوك األول  
و قال . اءـان امام مذبح الرب تجاه آل جماعة اسرائيل و بسط یدیه الى السمـو وقف سليم

ایها الرب اله اسرائيل ليس اله مثلك في السماء من فوق و ال على االرض من اسفل حافظ العهد و 

فتكلمت الذي قد حفظت لعبدك داود ابي ما آلمته به . الرحمة لعبيدك السائرین امامك بكل قلوبهم

و االن ایها الرب اله اسرائيل احفظ لعبدك داود ابي ما آلمته به . بفمك و اآملت بيدك آهذا اليوم

قائال ال یعدم لك امامي رجل یجلس على آرسي اسرائيل ان آان بنوك انما یحفظون طرقهم حتى 

مت به عبدك و االن یا اله اسرائيل فليتحقق آالمك الذي آل. یسيروا امامي آما سرت انت امامي

اوات و سماء السماوات ال تسعك فكم ــن اهللا حقا على االرض هوذا السمـالنه هل یسك. داود ابي

فالتفت الى صالة عبدك و الى تضرعه ایها الرب الهي و اسمع . باالقل هذا البيت الذي بنيت

البيت ليال و لتكون عيناك مفتوحتين على هذا . الصراخ و الصالة التي یصليها عبدك امامك اليوم

نهارا على الموضع الذي قلت ان اسمي یكون فيه لتسمع الصالة التي یصليها عبدك في هذا 

و اسمع تضرع عبدك و شعبك اسرائيل الذین یصلون في هذا الموضع و اسمع انت في . الموضع

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .موضع سكناك في السماء و اذا سمعت فاغفر
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    النبى النبى النبىصالة دانيالصالة دانيالصالة دانيال

   ١٩١٩١٩   –––   ٤٤٤ :  :  : ٩٩٩ص ص ص 

   
د و ـو صليت الى الرب الهي و اعترفت و قلت ایها الرب االله العظيم المهوب حافظ العه

اخطانا و اثمنا و عملنا الشر و تمردنا وحدنا عن وصایاك و عن . الرحمة لمحبيه و حافظي وصایاه

 و آل شعب اـو ما سمعنا من عبيدك االنبياء الذین باسمك آلموا ملوآنا و رؤساءنا و اباءن. احكامك

لك یا سيد البر اما لنا فخزي الوجوه آما هو اليوم لرجال یهوذا و لسكان اورشليم و لكل . االرض

. اسرائيل القریبين و البعيدین في آل االراضي التي طردتهم اليها من اجل خيانتهم التي خانوك ایاها

للرب الهنا المراحم و المغفرة . يكیا سيد لنا خزي الوجوه لملوآنا لرؤسائنا و البائنا الننا اخطانا ال

و ما سمعنا صوت الرب الهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها امامنا عن ید عبيده . الننا تمردنا عليه

و آل اسرائيل قد تعدى على شریعتك و حادوا لئال یسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعنة و . االنبياء

و قد اقام آلماته التي تكلم بها علينا و . خطانا اليهالحلف المكتوب في شریعة موسى عبد اهللا الننا ا

على قضاتنا الذین قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم یجر تحت السماوات آلها آما اجري على 

آما آتب في شریعة موسى قد جاء علينا آل هذا الشر و لم نتضرع الى وجه الرب الهنا . اورشليم

سهر الرب على الشر و جلبه علينا الن الرب الهنا بار في آل ف. لنرجع من اثامنا و نفطن بحقك

و االن ایها السيد الهنا الذي اخرجت شعبك من ارض مصر . اعماله التي عملها اذ لم نسمع صوته

یا سيد حسب آل رحمتك . بيد قویة و جعلت لنفسك اسما آما هو هذا اليوم قد اخطانا عملنا شرا

رشليم جبل قدسك اذ لخطایانا و الثام ابائنا صارت اورشليم اصرف سخطك و غضبك عن مدینتك او

فاسمع االن یا الهنا صالة عبدك و تضرعاته و اضئ بوجهك . و شعبك عارا عند جميع الذین حولنا

امل اذنك یا الهي و اسمع افتح عينيك و انظر خربنا و المدینة . على مقدسك الخرب من اجل السيد

یا .  الجل برنا نطرح تضرعاتنا امام وجهك بل الجل مراحمك العظيمةالتي دعي اسمك عليها النه ال

سيد اسمع یا سيد اغفر یا سيد اصغ و اصنع ال تؤخر من اجل نفسك یا الهي الن اسمك دعي على 

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .مدینتك و على شعبك
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   رؤیا دانيال النبىرؤیا دانيال النبىرؤیا دانيال النبى

   ٢٤٢٤٢٤   ---   ١١١ :  :  : ٣٣٣ص ص ص 
تون ذراعا و عرضه ست اذرع و نصبه في نبوخذنصر الملك صنع تمثاال من ذهب طوله س

والة و القضاة ـن و الـثم ارسل نبوخذنصر الملك ليجمع المرازبة و الشح. بقعة دورا في والیة بابل

و الخزنة و الفقهاء و المفتين و آل حكام الوالیات لياتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذنصر 

اء و المفتون و آل ـلوالة و القضاة و الخزنة و الفقهن و اـع المرازبة و الشحـحينئذ اجتم. الملك

حكام الوالیات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذنصر الملك و وقفوا امام التمثال الذي نصبه 

عندما تسمعون صوت . و نادى مناد بشدة قد امرتم ایها الشعوب و االمم و االلسنة. نبوخذنصر

طير و المزمار و آل انواع العزف ان تخروا و تسجدوا القرن و الناي و العود و الرباب و السن

و من ال یخر و یسجد ففي تلك الساعة یلقى في وسط . لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر الملك

اي و العود و الرباب و ـالجل ذلك وقتما سمع آل الشعوب صوت القرن و الن. اتون نار متقدة

ة و سجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه ـ االمم و االلسنالسنطير و آل انواع العزف خر آل الشعوب و

اجابوا و قالوا . ون و اشتكوا على اليهودــالجل ذلك تقدم حينئذ رجال آلداني. ر الملكـنبوخذنص

انت ایها الملك قد اصدرت امرا بان آل انسان یسمع . للملك نبوخذنصر ایها الملك عش الى االبد

باب و السنطير و المزمار و آل انواع العزف یخر و یسجد صوت القرن و الناي و العود و الر

یوجد رجال یهود الذین . و من ال یخر و یسجد فانه یلقى في وسط اتون نار متقدة. لتمثال الذهب

خ و عبد نغو هؤالء الرجال لم یجعلوا لك ایها الملك ـوآلتهم على اعمال والیة بابل شدرخ و مشي

حينئذ امر نبوخذنصر بغضب و . ثال الذهب الذي نصبت ال یسجدوناعتبارا الهتك ال یعبدون و لتم

فاجاب نبوخذنصر و قال . غيظ باحضار شدرخ و ميشخ و عبد نغو فاتوا بهؤالء الرجال قدام الملك

. لهم تعمدا یا شدرخ و ميشخ و عبد نغو ال تعبدون الهتي و ال تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت

ا تسمعون صوت القرن و الناي و العود و الرباب و السنطير و فان آنتم االن مستعدین عندم

المزمار و آل انواع العزف الى ان تخروا و تسجدوا للتمثال الذي عملته و ان لم تسجدوا ففي تلك 

 فاجاب شدرخ و .الساعة تلقون في وسط اتون النار المتقدة و من هو االله الذي ینقذآم من یدي

هوذا یوجد الهنا . ميشخ و عبد نغو و قالوا للملك یا نبوخذنصر ال یلزمنا ان نجيبك عن هذا االمر

و اال فليكن . الذي نعبده یستطيع ان ینجينا من اتون النار المتقدة و ان ینقذنا من یدك ایها الملك

حينئذ امتال . ذهب الذي نصبتهمعلوما لك ایها الملك اننا ال نعبد الهتك و ال نسجد لتمثال ال
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نبوخذنصر غيظا و تغير منظر وجهه على شدرخ و ميشخ و عبد نغو فاجاب و امر بان یحموا 

و امر جبابرة القوة في جيشه بان یوثقوا . االتون سبعة اضعاف اآثر مما آان معتادا ان یحمى

الء الرجال في سراویلهم و ثم اوثق هؤ. شدرخ و ميشخ و عبد نغو و یلقوهم في اتون النار المتقدة

و من حيث ان آلمة الملك . م و لباسهم و القوا في وسط اتون النار المتقدةـاقمصتهم و اردیته

و . شدیدة و االتون قد حمي جدا قتل لهيب النار الرجال الذین رفعوا شدرخ و ميشخ و عبد نغو

. سط اتون النار المتقدةهؤالء الثالثة الرجال شدرخ و ميشخ و عبد نغو سقطوا موثقين في و

 ...والسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًاوالسبح هللا دائمًا .فكانوا یتمشون في وسط اللهيب مسبحين اهللا و مبارآين الرب

 

   صالة عزاریاصالة عزاریاصالة عزاریا

 ٥١٥١٥١   ---   ٢٥٢٥٢٥ :  :  : ٣٣٣من دانيال النبى   من دانيال النبى   من دانيال النبى   

ووقف عزاریا وصلى هكذا وفتح فاه في وسط النار وقال مبارك أنت إله آبائنا وحميد، 

في جميع ما صنعت بنا وأعمالك آلها صدق وطرقك آلها واسمك مملوء مجدًا إلى األبد ألنك عادل 

مستقيمة وجميع أحكامك أحكام حق وقد أجریت أحكام حق فيما جلبت علينا وعلى مدینة آبائنا 

لقد أخطأنا وأثمنا لنبتعد . المقدسة أورشليم ألنك بالحق والحكم جلبت جميع هذا علينا ألجل خطایانا

وصایاك ولم نحفظها ولم نعمل بما أوصيتنا لكي یكون لنا ولم نسمع ل. عنك وأجرمنا في آل شئ

فجميع ما جلبته علينا وجميع ما صنعت بنا إنما صنعته بحكم حق فأسلمتنا إلى أیدي أعداء . خيرًا

واآلن ليس لنا أن نفتح . أثمة وآفرة مبغضين وأشرار، وملك ظالم أشر من آل من على األرض

وال . فال تخذلنا إلى االنقضاء ألجل اسمك. دك الذین یعبدونكأفواهنا فقد صار الخزي والعار لعبي

الذین قلت . تنقض عهدك وال تنزع عنا رحمتك ألجل إبراهيم حبيبك وإسحق عبدك وإسرائيل قدیسك

آنجوم السماء وآالرمل الذي على شاطئ البحر ألننا یا سيدنا قد قللنا عددًا . لهم إنك تكثر نسلهم

وليس لنا في هذا الزمان . ضعنا ونحن اليوم في آل األرض ألجل خطایاناأآثر من آل األمم وقد أت

رئيس وال نبي وال مدبر وال محرقة وال ذبيحة وال تقدمة وال بخور وال موضع لنثمر فيه أمامك 

ولنجد رحمة نحوك یا رب، ولكن بنفس منسحقة وروح متواضعة تقبلنا إليك وآمحرقات الكباش 

 هكذا فلتكن ذبيحتنا أمامك اليوم ونكمل خلفك فإنه ال خزي بل اصنع والثيران والحمالن السمان

أتنقذنا حسب عجائبك، أتعط المجد السمك یا رب، وليخجل . معنا رحمة آدعتك وآكثرة رحمتك 

جميع الذین یطلبون الشر لعبيدك، وليتخذوا من آل قوتهم واقتدارهم، وليتحطم عزهم، وليعلموا أنك 
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ولم یفتر الذین یوقدون أتون النار خدام الملك وهم . لمكرم على آل المسكونةأنت الرب اإلله وحدك ا

یوقدون األتون بكبریت وزفت ومشاقة، فارتفع اللهيب فوق األتون تسعة وأربعون ذراعًا وانتشر 

وأحرق الكلدانين الذین وجدهم حول األتون ومالك الرب نزل مع عزاریا في أتون النار المتقدة 

ار عن األتون وجعل وسط األتون ریحًا ذات نداء بارد فلم تمسهم النار البتة ولم ونفض لهيب الن

حينئذ سبح الثالثة من فم واحد ومجدوا وبارآوا اهللا وسط األتون قائلين . تؤلمهم ولم تزعجهم

 ...).الهوس الثالث(
 

   ...و هى الهوس الثالثو هى الهوس الثالثو هى الهوس الثالث) ) ) ٩٠٩٠٩٠   –––   ٥٢٥٢٥٢ :  :  : ٣٣٣دانيال  دانيال  دانيال  (((ثم تقال تسبحة الثالث فتية ثم تقال تسبحة الثالث فتية ثم تقال تسبحة الثالث فتية    

 

   لثالثلثالثلثالثالهوس االهوس االهوس ا

مبارك أنت أیها الرب إله أبائنا ومتزاید برآة ومتزاید 

 .علوًا إلى اآلباد

 

مبارك اسم مجدك القدوس ومتزاید برآة ومتزاید علوًا إلى 

 .اآلباد

 

مبارك أنت فى هيكل مجدك المقدس ومتزاید برآة ومتزاید 

 .علوًا إلى اآلباد

 

شاروبيم مبارك أنت أیها الناظر إلى األعماق الجالس على ال

 .ومتزاید برآة ومتزاید علوًا إلى اآلباد

 

مبارك أنت على عرش ُملكك ومتزاید برآة ومتزاید علوًا 

 .إلى اآلباد

 

مبارك أنت فى فلك السماء ومتزاید برآة ومتزاید علوًا إلى 

8K8smarwout P'o's V+ 8nte 
nenio+ 8kerxou8o 8smarwout 
8kerxou8o [isi sa ni8enex. 
 
8F8smarwout 8nje piran 'e'cu 8nte 
pek8wou 8ferxou8o 8smarwout 
8ferxou8o [isi sa ni8enex . 
 
8K8smarwout qen piervei 8nte 
pek8wou 'e'cu 8kerxou8o 8smarwout 
8kerxou8o [isi sa ni8enex . 
 
8K8smarwout vhecnau 8eninoun 
efxemsi xijen Ni,eroubim 
8kerxou8o 8smarwout 8kerxou8o [isi 
sa ni8enex . 
 
8K8smarwout xijen pi8cronos 8nte 
tekmetouro 8kerxou8o 8smarwout 
8kerxou8o [isi sa ni8enex . 
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 .اآلباد

 

بارآي الرب یاجميع أعمال الرب سبحيه وزیدیه علوًا إلى 

 .اآلباد

 

 .سموات سبحيه وزیدیه علوًا إلى اآلبادبارآى الرب أیتها ال

 

بارآوا الرب یاجميع مالئكة الرب سبحوه وزیدوه علوًا إلى 

 .اآلباد

 

سبحيه . بارآي الرب یاجميع المياه التي فوق السماء

 .وزیدیه علوًا إلى اآلباد

 

سبحيه وزیدیه علوًا إلى . بارآى الرب یاجميع قوات الرب

 .اآلباد

 

مس والقمر سبحاه وزیداه علوًا إلى بارآا الرب أیتها الش

 .اآلباد

 

سبحيه وزیدیه علوًا إلى . بارآي الرب یاسائر نجوم السماء

 .اآلباد

 

سبحيه وزیدیه علوًا . بارآى الرب أیتها األمطار مع االنداء

 .إلى اآلباد

 

سبحيه وزیدیه علوًا إلى . بارآي الرب أیتها الُسحب الریاح

 
8K8smarwout qen pi8stere8wma 8nte 
8tve 8kerxou8o 8smarwout 8kerxou8o 
[isi sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's ni8xbhou8i throu 8nte 
P'o's xws 8erof 8arixou8o [asf sa 
ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nivhou8i xws 8erof 
8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's niaggelos throu 8nte 
P'o's xws 8erof 8arixou8o [asf sa 
ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nimwou throu etsa 
8pswi 8n8tve xws 8erof 8arixou8o [asf 
sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nijom throu 8nte P'o's 
xws 8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's pirh nem piiox xws 
8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nisiou throu 8nte 8tve 
xws 8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nimounxwou nem niiw+ 
xws 8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
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 .اآلباد

 

سبحيه وزیدیه علوًا إلى . األرواحبارآي الرب یاجميع 

 . اآلباد

 

سبحاه وزیداه علوًا إلى . بارآا الرب أیتها النار والحرارة

 .اآلباد

 

 .بارآا الرب أیها البرد والحر سبحاه وزیداه علوًا إلى اآلباد

 

سبحيه وزیدیه علوًا . بارآي الرب أیتها األهویة واألنداء

 .إلى اآلباد

 

سبحيه وزیدیه علوًا إلى . لى واالیامبارآى الرب أیتها الليا

 .اآلباد

 

بارآا الرب أیها النور والظلمة سبحاه وزیداه علوًا إلى 

 .اآلباد

 

بارآا الرب أیها البرد والصقيع سبحاه وزیداه علوًا إلى 

 . اآلباد

 

سبحاه وزیداه علوًا إلى . بارآا الرب أیها الجليد والثلج

 . اآلباد

 

سبحيه وزیدیه علوًا .  والسحببارآي الرب أیتها البروق

8Cmou 8eP'o's ni[hpi nem nichou xws 
8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's ni'p'na throu xws 8erof 
8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's pi8,rwm nem pikauma 
xws 8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's pi8wjeb nem pikauswn 
xws 8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's niiw+ nem ninifi xws 
8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's ni8ejwrx nem ni8exoou 
xws 8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's piouwini nem pi,aki 
xws 8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's pijaf nem pi8wjeb xws 
8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex. 
 
8Cmou 8eP'o's +pa,nh nem pi,iwn 
xws 8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nisetebrhj nem ni[hpi 
xws 8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's pikaxi thrf xws 8erof 
8arixou8o [asf sa ni8enex . 
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 .إلى اآلباد

 

سبحيه وزیدیه علوًا إلى . بارآي الرب أیتها األرض آلها

 .اآلباد

 

سبحيه وزیدیه . بارآي الرب أیتها الجبال وجميع اآلآام

 .علوًا إلى اآلباد

 

بارك الرب یاجميع ما َینبت على وجه األرض سبحه وزده 

 .علوًا إلى اآلباد

 

 .سبحيه وزیدیه علوًا إلى اآلباد. ا الينابيعبارآى الرب أیته

 

سبحيه وزیدیه علوًا إلى . بارآي الرب أیتها البحار واألنهار

 .اآلباد

 

. بارآى الرب أیتها الحيتان وجميع ما یتحرك فى المياء

 .سبحيه وزیدیه علوًا إلى اآلباد

 

سبحيه وزیدیه علوًا . بارآى الرب یاجميع طيور السماء

 .إلى اآلباد

 

سبحيه وزیدیه . بارآى الرب أیتها الوحوش وآل البهائم

 . علوًا إلى اآلباد

 

بارآوا الرب یابنى البشر واسجدوا للرب سبحوه وزیدوه 

 
8Cmou 8eP'o's nitwou nem 
pikalamvwou throu xws 8erof 
8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nh throu etrht xijen 
8pxo 8m8pkaxi xws 8erof 8arixou8o 
[asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nimoumi xws 8erof 
8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's ni8amaiou nem niiarwou 
xws 8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nikhtos nem en,ai 
niben etkim qen nimwou xws 8erof 
8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nixala+ throu 8nte 
8tve xws 8erof 8arixou8o [asf sa 
ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nichrion nem 
nitebnwou8i throu xws 8erof 
8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nishri 8nte nirwmi 
ouwst 8mP'o's xws 8erof 8arixou8o 
[asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's Pi'sl xws 8erof 8arixou8o 
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 . علوًا إلى اآلباد

 

 .بارك الرب یااسرائيل سبحه وزده علوًا إلى اآلباد

 

 .بارآوا الرب یاآهنة الرب سبحوه وزیدوه علوًا إلى اآلباد

 

 . یاعبيد الرب سبحوه وزیدوه علوًا إلى اآلبادبارآوا الرب

 

سبحوه وزیدوه . بارآوا الرب یاأرواح وأنفس الصدیقين

 .علوًا إلى اآلباد

 

سبحوه . بارآوا الرب أیها القدیسون والمتواضعو القلوب

 .وزیدوه علوًا إلى اآلباد

 

سبحوه وزیدوه . بارآوا الرب یاحنانيا وعزاریا وميصائيل

 .ادعلوًا إلى اآلب

 

سبحوه وزیدوه علوًا . بارآوا الرب یاعابدي الرب إله أبائنا

 .إلى اآلباد

[asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's niouhb 8nte P'o's xws 
8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's ni8ebiaik 8nte P'o's xws 
8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's ni'p'na nem ni\2u,h 
8nte ni8cmhi xws 8erof 8arixou8o [asf 
sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's ni'e'cu nem 
nhetcebi8hout qen pouxht xws 
8erof 8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's 8Ananias 8Azarias 
Misahl ke Danhil xws 8erof 
8arixou8o [asf sa ni8enex . 
 
8Cmou 8eP'o's nh8et8ersebesce 8mP'o's 
V+ 8nte nenio+ xws 8erof 8arixou8o 
[asf sa ni8enex. 

 
 

   ابصالية واطس للثالث فتية القدیسينابصالية واطس للثالث فتية القدیسينابصالية واطس للثالث فتية القدیسين
رّتلوا للذي صلب عّنا وقبر وقام 

سبحوه : وأبطل الموت وأهانه

 .وزیدوه علّوًا

اإلنسان العتيق والبسوا اخلعوا 

Ari2alin 8evh8etauasf 8e8xrhi 8ejwn 
ouox aukosf aftwnf afkwrf 8m8vmou 
af+sosf xws 8erof 8arixou8o [asf  
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الجدید الفاخر واقتربوا إلى عظم 

 .سبحوه وزیدوه علّوًا: الرحمة

یا جنس المسيحيين القسوس 

والشمامسة اعطوا مجدًا للرب 

سبحوه وزیدوه : ألنه مستوجب

 .علّوًا

هلم إلينا أّیها الثالثة فتية الذین 

رفعهم المسيح إلهنا وأنقذهم من 

 .ًاسبحوه وزیدوه علّو: إبليس

من أجل إلهك ماسيا المانح 

: اإلحسان هلم إلينا یا حنانيا

 .سبحه وزده علّوًا

یا عزاریا الغيور عشية وبكرة 

والظهيرة أعِط مجدًا لقوة 

 .سبحه وزده علّوًا: الثالوث

فها هوذا عمانوئيل في وسطنا یا 

: ميصائيل تكلم بصوت التهليل

 .سبحه وزده علّوًا

كلموا اجتمعوا وثابروا جميعًا ت

مع القسوس وسبحي الرب یا 

سبحوه وزیدوه : جميع أعماله

 .علّوًا

ها السموات تنطق بمجد اهللا إلى 

هذا اليوم یا أیها المالئكة الذین 

 .سبحوه وزیدوه علّوًا: أنشأهم

واآلن یا قوات الرب بارآوا اسمه 

Bws 8mpirwmi 8mpaleos ouox jwlx 
8mpiberi eu8kleos ouox 8eqwnt 
8emega8eleos xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
Genos 8nni8,risti8anos ni8presbuteros ke 
di8akonos ma8wou 8mP'o's je ouxikanos 
xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
Deute xaron 8w pi'g 8n8alou 8eta P',s 
Pennou+ 8olou afnaxmou 8ebolxa 
pidi8abolou xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
Ecbe Peknou+ Masias 8vref+ 
8neuergesias 8amou saron 8Ananias xws 
8erof 8arixou8o [asf  
 
Zhlwte 8Azarias esperas ke 8prw8i ke 
meshm 8brias ma8wou 8n8tjom 8n}8trias 
xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
Yppe gar is Emmanouhl xi tenmh+ 8w 
Misahl lali qen ou8smh 8ncelhl xws 
8erof 8arixou8o [asf  
 
:wou+ +nou kata ,in throu saji nem 
ni8presbuterou 8smou 8eP'o's nef8xbhou8i 
throu xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
Is nivhou8i sesaji 8m8p8wou 8mV+ sa 8eqoun 
8mvoou 8w niaggelos 8etaf8jvwou xws 
8erof 8arixou8o [asf  
 



 أسبوع اآلالم  دالل    ليلة سبت الفرح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

الكریم أیتها الشمس والقمر 

 .سبحوه وزیدوه علّوًا: والنجوم

ألمطار واألنداء أیضًا أیتها ا

امدحي مخلصنا ألنه هو إله 

 .سبحوه وزیدوه علّوًا: آبائنا

أعِط مجدًا أیتها السحب معًا 

واألهویة النفوس واألرواح 

سبحيه : والبرد والنار والحرارة

 .وزیدیه علّوًا

أیتها الليالي واألیام أیضًا والنور 

والظلمة والبروق قائلة المجد لك 

یدوه سبحوه وز: یا محب البشر

 .علّوًا

أیتها األشجار وجميع ما ینبت في 

األرض وآل ما یتحرك في المياه 

سبحوه : والجبال والغياض

 .وزیدوه علّوًا

وأیضًا سبحي بغير فتور الرب 

ملك الملوك أیتها البحار 

 .سبحيه وزیدیه علّوًا: واألنهار

هكذا نحن إذ ننظر إليهم فلنقل مع 

هذه الموجودات جميعها بارآي 

سبحيه :  یا جميع الطيورالرب

 .وزیدیه علّوًا

أّیها الجليد والثلج والبهائم 

: والوحوش بارآي رب األرباب

Ke nun dunamis tou Kuriou 8smou 
8epefran tou timiou pirh nem piiox nem 
nisiou xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
Loipon nimou8nxwou nem niiw+ 
euvhmisa te Penrefsw+ je 8ncof pe 
V+ 8nte nenio+ xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
Ma8wou 8mP'o's 8w ni[hpi euma nichou nem 
ninifi nem ni'p'na pijaf nem pi8,rwm 
pikauma xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
Nuktes ke 8hmererw pe vws ke 8skotos 
ke as8trape je doxa si vilan8crwpe xws 
8erof 8arixou8o [asf  
 
3ula ke panta ta vu8omena en th gh 
ke panta ta kinoumena xi nimwou nem 
nitwou nem 8drumona xws 8erof 8arixou8o 
[asf  
 
Ouox on 8smou 8nat,arwou 8eP'o's 8pouro 
8nte niourwou ni8amaiou nem niiarwou 
xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
Pairh+ 8anon tennau 8erwou marenjos 
nem nai wn throu 8Cmou 8eP'o's nixala+ 
throu xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
Rw 8nnipa,nh nem ni,iwn ke 8kthnwn 
nem nichrion 8Cmou 8eP'o's twn kuriwn 
xws 8erof 8arixou8o [asf  
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 .سبحيه وزیدیه علّوًا

سبحوا الرب آما یليق به وليس 

: آالمخالفين یا أبناء البشر

 .سبحوه وزیدوه علّوًا

مجدًا وإآرامًا قّدم أمامه یا 

إسرائيل بصوت التهليل یا آهنة 

 .سبحوه وزیدوه علّوًا: عمانوئيل

یا خدام اهللا الحقيقي وأنفس 

: األبرار المتواضعين المحبين

 .سبحوه وزیدوه علّوًا

اهللا إلهي أنا هو مخلصكم من 

الخطر یا سدراك وميساك 

 .سبحوه وزیدوه علّوًا: وأبدناغو

أسرعوا بحرص عظيم یا أتقياء 

: الرب وآل الطبائع التي صنعها

 .سبحوه وزیدوه علّوًا

برودة ونياحًا أعطنا آلنا بغير 

سبحوه : انقطاع لنقول بتمتع

 .وزیدوه علّوًا

آذلك عبدك المسكين سرآيس 

اجعله بغير دینونة ليقول مع 

سبحوه وزیدوه : هؤالء آشریك

 .علّوًا

 
8Cmou 8eP'o's kata 8vtwmi 8erof ke ou mh 
paranomi 8w nishri 8nte nirwmi xws 
8erof 8arixou8o [asf  
 
Timh ke doxa 8w Pi'sl 8ini naxraf qen 
ou8smh 8ncelhl niouhb 8nte Emmanouhl 
xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
8Uphretwn 8mV+ 8mmhi nem ni2u,h 8nte 
ni8cmhi nhetcebi8hout 8nrefmei xws 8erof 
8arixou8o [asf  
 
V+ Panou+ 8egw petenrefsw+ ek ton 
8agw Cedra, Misa, Abdenagw xws 
8erof 8arixou8o [asf  
 
<wlem qen ounis+ 8n8srwis 8w 
nh8eters8ebesce 8mP'o's nem nivusis throu 
8etafais xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
"u,os ke 8anapausis moi nan thren 
,wris 8crausis ecrenjw qen 
ou8apolausis xws 8erof 8arixou8o [asf  
 
8Wsautws pekbwk pi8ptw,os Carkis 
8aritf efoi 8n8eno,os 8esaji nem nai xws 
meto,os xws 8erof 8arixou8o [asf. 
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   قطعة یونانية تقال باللحن للثالثة فتية القدیسينقطعة یونانية تقال باللحن للثالثة فتية القدیسينقطعة یونانية تقال باللحن للثالثة فتية القدیسين

فمن ثم نقدم الذبيحة والعبادة العقلية 

ونرسل لك فى هذا اليوم التسابيح 

حنانيا . لدى مجدك یا مخلصنا

 .وعزاریا وميصائيل

نار الثالثة فتية وضعوا فى آتون ال

. و لم تمس النار اجسادهم. المتقد

ألن مالآًا نزل و ابطل لهيب النار و 

سدراك و ميصاك و . خلصهم

 . ابدیناغو

آان الثالثة یبارآون الرب و هم فى 

وسط اآلتون المتقد و لم یقو عليهم 

الحریق ألن مالك الرب آان فى 

وسطهم و خلصهم و لم یدع شيئا من 

یا و حنانيا و عزار. الشر یدرآهم

 . ميصائيل

و بعد ان ننال من اسرارة المقدسه 

قدوس . قدوس اهللا: نصرخ قائلين

قدوس غير المائت وحده ذلك . القوى

الذى اعطانا من انعامه و تحنن على 

حنانيا و عزاریا و . عدم معرفتنا

 . ميصائيل

 .یسبحون و یبارآون اهللا فى آل حين

Tenen 8Ocen cusian ke ths logikhn 
latrian @ 8anapempwmen seautw 
shmeron 8wdas @ 8pros Doxa sou 
swthr hmwn @ 8Ananias 8Azarias ke 
Misahl. 
Tris pedes is thn kaminon tou puros 
thn ke8emenhn eblhchsan@ ke pur 
ou, 8h2ato twn swmatwn @ aggelos 
gar sugkatebh ke exetinaxe thn 
8vloga tou puros ke 8eswsen autous @ 
Cedrak Misa, Abdendagw. 
Eulogoun ton Kurion 8nje 8psomt @ 
euqen 8cmh+ 8n+8xrw sate@ au8w 8mpe 
8pkwxt 8sjemjom 8eroou @ 8paggelos 
gar 8m8P[ois ef xen teumhte afnoxem 
8mmoou @ av8w 8mpefka laau @ 8Ananias 
8Azarias ke Misahl.  
Menensa 8trenji 8ebolxen 
nefmusthrion ecouab enws 8ebol 
enjw 8mmos @ je 8fouaab 8n[i 8pnoute @ 
8fouaab 8n[i Petjwre @ 8fouaab 8n[i 
Petmou an 8mmavatf @ pentaf+ nan 
8ebolxen nef8xmot afsanaxthf 8ejen 
nenagni8a @ 8Ananias 8Azarias ke 
Misahl.  
Euxws eu8smou 8eV+ 8nshou niben 

   
   

   ...یكمل القارئ بقية التسابيح قبطيا و عربيا آما یلىیكمل القارئ بقية التسابيح قبطيا و عربيا آما یلىیكمل القارئ بقية التسابيح قبطيا و عربيا آما یلىثم ثم ثم    
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   ٩٧٩٧٩٧   ---   ٩١٩١٩١ :  :  : ٣٣٣من دانيال النبى  من دانيال النبى  من دانيال النبى  
حينئذ تحير نبوخذنصر الملك و قام مسرعا فاجاب و قال لمشيریه الم نلق ثالثة رجال 

اجاب و قال ها انا ناظر اربعة . موثقين في وسط النار فاجابوا و قالوا للملك صحيح ایها الملك

ثم اقترب .  یتمشون في وسط النار و ما بهم ضرر و منظر الرابع شبيه بابن االلهةرجال محلولين

نبوخذنصر الى باب اتون النار المتقدة و اجاب فقال یا شدرخ و ميشخ و عبد نغو یا عبيد اهللا العلي 

فاجتمعت المرازبة و الشحن و . اخرجوا و تعالوا فخرج شدرخ و ميشخ و عبد نغو من وسط النار

ة و مشيرو الملك و راوا هؤالء الرجال الذین لم تكن للنار قوة على اجسامهم و شعرة من الوال

فاجاب نبوخذنصر و قال . رؤوسهم لم تحترق و سراویلهم لم تتغير و رائحة النار لم تات عليهم

تبارك اله شدرخ و ميشخ و عبد نغو الذي ارسل مالآه و انقذ عبيده الذین اتكلوا عليه و غيروا 

فمني قد صدر امر بان آل . ة الملك و اسلموا اجسادهم لكيال یعبدوا او یسجدوا الله غير الههمآلم

درخ و ميشخ و عبد نغو فانهم یصيرون اربا ـوء على اله شـان یتكلمون بالسـة و لسـشعب و ام

يشخ حينئذ قدم الملك شدرخ و م. اربا و تجعل بيوتهم مزبلة اذ ليس اله اخر یستطيع ان ینجي هكذا

   ...و السبح هللا دائماو السبح هللا دائماو السبح هللا دائما. و عبد نغو في والیة بابل
 

   العذراء مریمالعذراء مریمالعذراء مریمتسبحة تسبحة تسبحة 

   ٥٥٥٥٥٥   ---   ٤٦٤٦٤٦ :  :  : ١١١لوقا  لوقا  لوقا  
النه نظر الى اتضاع امته . و تبتهج روحي باهللا مخلصي. فقالت مریم تعظم نفسي الرب

و رحمته الى . الن القدیر صنع بي عظائم و اسمه قدوس. فهوذا منذ االن جميع االجيال تطوبني

انزل االعزاء عن . صنع قوة بذراعه شتت المستكبرین بفكر قلوبهم. يال للذین یتقونهجيل االج

عضد اسرائيل فتاه . اشبع الجياع خيرات و صرف االغنياء فارغين. الكراسي و رفع المتضعين

 ...و السبح هللا دائماو السبح هللا دائماو السبح هللا دائما. آما آلم اباءنا البراهيم و نسله الى االبد. ليذآر رحمة
 

   صالة زآریا الكاهنصالة زآریا الكاهنصالة زآریا الكاهن

   ٧٩٧٩٧٩   ---   ٦٨٦٨٦٨ :  :  : ١١١   لوقا لوقا لوقا 
و اقام لنا قرن خالص في بيت داود . مبارك الرب اله اسرائيل النه افتقد و صنع فداء لشعبه

خالص من اعدائنا و من ایدي جميع . آما تكلم بفم انبيائه القدیسين الذین هم منذ الدهر. فتاه
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ان یعطينا . م ابيناالقسم الذي حلف البراهي. ليصنع رحمة مع ابائنا و یذآر عهده المقدس. مبغضينا

و انت ایها . اـبقداسة و بر قدامه جميع ایام حياتن. اننا بال خوف منقذین من ایدي اعدائنا نعبده

لتعطي شعبه معرفة الخالص بمغفرة . الصبي نبي العلي تدعى النك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه

ليضيء على الجالسين في . ءباحشاء رحمة الهنا التي بها افتقدنا المشرق من العال. خطایاهم

 ...و السبح هللا دائماو السبح هللا دائماو السبح هللا دائما. الظلمة و ظالل الموت لكي یهدي اقدامنا في طریق السالم

 

   صالة سمعان الشيخصالة سمعان الشيخصالة سمعان الشيخ

   ٣٢٣٢٣٢   ---   ٢٩٢٩٢٩ :  :  : ٢٢٢لوقا  لوقا  لوقا  
الذي اعددته . الن عيني قد ابصرتا خالصك. االن تطلق عبدك یا سيد حسب قولك بسالم

 ...و السبح هللا دائماو السبح هللا دائماو السبح هللا دائما. شعبك اسرائيلنور اعالن لالمم و مجدا ل. قدام وجه جميع الشعوب

 

   قصة سوسنا العفيفةقصة سوسنا العفيفةقصة سوسنا العفيفة

   ١٣١٣١٣دانيال  دانيال  دانيال  
و آان متزوجا امراة اسمها سوسنة ابنة حلقيا جميلة . و آان في بابل رجل اسمه یویاقيم

و آان یواقيم . و آان ابواها صدیقين فادبا ابنتهما على حسب شریعة موسى. جدا و متقية للرب

و آان قد .  داره و آان اليهود یجتمعون اليه النه آان اوجههم جميعاغنيا جدا و آانت له حدیقة تلي

اقيم شيخان من الشعب للقضاء في تلك السنة و هما من الذین قال الرب فيهم ان االثم قد صدر من 

و آانا یترددان الى دار یویاقيم فياتيهما آل ذي . بابل من شيوخ قضاة یحسبون مدبري الشعب

فكان . تى انصرف الشعب عند الظهر تدخل و تتمشى في حدیقة رجلهاو آانت سوسنة م. دعوى

و اسلما عقولهما الى الفساد و صرفا . الشيخان یریانها آل یوم تدخل و تتمشى فكلفا بهواها

و آانا آالهما مشغوفين بها و لم یكاشف . اعينهما لئال ینظرا الى السماء فيذآرا االحكام العادلة

و آانا آل یوم یجدان في . اء من آشف هواهما و رغبة في مضاجعتهاحي. احدهما االخر بوجده

و ان احدهما قال لالخر لنتصرف الى بيوتنا فانها ساعة الغذاء فخرجا و . الترقب لكي ینظراها

ثم انقلبا و رجعا الى الموضع فسال بعضهما بعضا عن سبب رجوعه فاعترفا بهواهما و . تفارقا

و آان في بعض االیام بينما هما مترقبان . اـوا بهــكنهما فيه ان یخلحينئذ اتفقا معا على وقت یم
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ة ـاليوم الموافق انها دخلت مثل امس فما قبل و معها جاریتان فقط و ارادت ان تغتسل في الحدیق

فقالت للجاریتين ائتياني . ان و هما مختبئان یترقبانهاـو لم یكن هناك احد اال الشيخ. النه آان حر

ففعلتا آما امرتهما اغلقتا ابواب الحدیقة و خرجتا . ل و اغلقا ابواب الحدیقة الغتسلبدهن و غسو

فلما خرجت الجاریتان . ه و لم تعلما ان الشيخين مختبئان هناكـمن ابواب السر لتاتيا بما امرتا ب

 بهواك ها ان ابواب الحدیقة مغلقة و ال یرانا احد و نحن آلفان. قام الشيخان و هجما عليها و قاال

فتنهدت . و اال فنشهد عليك انه آان معك شاب و لذلك صرفت الجاریتين عنك. فوافقينا و آوني معنا

سوسنة و قالت لقد ضاق بي االمر من آل جهة فاني ان فعلت هذا فهو لي موت و ان لم افعل فال 

و صرخت . الربو لكن خير لي ان ال افعل ثم اقع في ایدیكما من ان اخطا امام . انجو من ایدیكما

فلما سمع . و اسرع احدهما و فتح ابواب الحدیقة. سوسنة بصوت عظيم فصرخ الشيخان عليها

و لما تكلم الشيخان . اهل البيت الصراخ في الحدیقة وثبوا اليها من باب السر ليروا ما وقع لها

اجتمع الشعب الى و في الغد لما . بكالمهما خجل العبيد جدا النه لم یقل قط هذا القول على سوسنة

و قاال امام الشعب ارسلوا . رجلها یویاقيم اتى الشيخان مضمرین نية اثيمة على سوسنة ليهلكاها

فاتت هي و والداها و بنوها و جميع ذوي . الى سوسنة بنة حلقيا التي هي امراة یویاقيم فارسلوا

ا و آانت ـان ان یكشف وجههفامر هذان الفاجر. دا و جميلة المنظرـو آانت سوسنة ترفة ج. قرابتها

فقام الشيخان في وسط . و آان اهلها و جميع الذین یعرفونها یبكون. مبرقعة ليشبعا من جمالها

فرفعت طرفها الى السماء و هي باآية الن قلبها آان متوآال . الشعب و وضعا ایدیهما على راسها

ا بهذه قد دخلت و معها جاریتان و فقال الشيخان اننا آنا نتمشى في الحدیقة وحدنا فاذ. على الرب

و آنا نحن في . فاتاها شاب آان مختبئا و وقع عليها. اغلقت ابواب الحدیقة ثم صرفت الجاریتين

اما ذاك فلم نستطيع ان . زاویة من الحدیقة فلما راینا االثم اسرعنا اليهما و رایناهما متعانقين

اب ـا من الشـا و سالناهـاما هذه فقبضنا عليهو . ه النه آان اقوى منا ففتح االبواب و فرـنمسك

ان و قاضيان في الشعب و حكموا ـفصدقهما المجمع النهما شيخ. د بهـفابت ان تخبرنا هذا ما نشه

فصرخت سوسنة بصوت عظيم و قالت ایها االله االزلي البصير بالخفایا العالم بكل . عليها بالموت

لي بالزور و ها انا اموت و لم اصنع شيئا مما افترى انك تعلم انهما شهدا ع. شيء قبل ان یكون

و اذ آانت تساق الى الموت نبه اهللا روحا مقدسا لشاب حدث . فاستجاب الرب لصوتها. علي هذان

فالتفت اليه الشعب آله و قالوا ما هذا . فصرخ بصوت عظيم انا بريء من دم هذه. اسمه دانيال

 اهكذا انتم اغبياء یا بني اسرائيل حتى تقضوا على بنت فوقف في وسطهم و قال. الكالم الذي قلته
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. ارجعوا الى القضاء فان هذین انما شهدا عليها بالزور. اسرائيل بغير ان تفحصوا و تتحققوا االمر

. فاسرع الشعب آله و رجع فقال له الشيخان هلم اجلس بيننا و افدنا فقد اتاك اهللا مزیة الشيوخ

فلما فرقا الواحد عن االخر دعا احدهما و . عضهما عن بعض فاحكم فيهمافقال لهم دانيال فرقوهما ب

بقضائك اقضية . قال له یا ایها المتعتق االیام الشریرة لقد اتت عليك خطایاك التي ارتكبت من قبل

فاالن ان . ظلم و حكمك على االبریاء و اطالقكك للمجرمين و قد قال اهللا البريء و الزآي ال تقتلهما

فقال دانيال لقد صوبت . رایتها فقل تحت اي شجرة رایتهما یتحدثان فقال تحت الضروةآنت قد 

ثم نحاه و امر باقبال االخر فقال . آذبك على راسك فمالك اهللا قد امر من لدن اهللا بان یشقك شطرین

 مع هكذا آنتما تصنعان. له یا نسل آنعان ال یهوذا قد فتنك الجمال و اسلم الهوى قلبك الى الفساد

فاالن قل لي تحت . بنات اسرائيل و آن یحدثنكما مخافة منكما اما بنت یهوذا فلم تحتمل فجورآما

فقال له دانيال و انت ایضا قد صوبت آذبك على . ایة شجرة صادفتهما یتحدثان فقال تحت السندیانة

صوت فصرخ المجمع آله ب. راسك فمالك اهللا واقف و بيده سيف ليقطعك شطرین حتى یهلككما

و قاموا على الشيخين و قد اثبت دانيال من نطقهما . عظيم و بارآوا اهللا مخلص الذین یرجونه

عمال بما في شریعة موسى . انهما شهدا بالزور و صنعوا بهما آما نویا ان یصنعا بالقریب

لها و حلقيا و امراته الجل ابنتهما مع یویاقيم رجفسبح . فقتلوهما و خلص الدم الزآي في ذلك اليوم

   . و عظم دانيال عند الشعب من ذلك اليوم فما بعد. ذوي قرابتهم النه لم یوجد فيها شيء قبيح

 ...و السبح هللا دائماو السبح هللا دائماو السبح هللا دائما

 

ى                     ى                 توقد الشموع ویرتلون بالناقوس لحن تين أویه انثوك بلحنها السنوي وهم یطوفون البيعة ثالث مرات إل ى                 توقد الشموع ویرتلون بالناقوس لحن تين أویه انثوك بلحنها السنوي وهم یطوفون البيعة ثالث مرات إل توقد الشموع ویرتلون بالناقوس لحن تين أویه انثوك بلحنها السنوي وهم یطوفون البيعة ثالث مرات إل

   ...أن یدخلوا الخورسأن یدخلوا الخورسأن یدخلوا الخورس

 

َنتبعك بكل قلوبنا ونخافك ونطلب 

 .وجهَك یا اهللا ال تخزنا

 

بل إصنع معنا بحسب دعتك 

 . وآثرة رحمتك یارب أعنا

 

Tenouex 8nswk qen penxht thrf @ 
tenerxo+ qatekxh @ ouox tenkw+ 8nsa 
pekxo @ V+ 8mper+sipi nan . 
 
Alla arioui neman @ kata 
tekmet8epikhs @ nem kata 8p8asai 8nte 
peknai @ P8asai 8nte Peknai P'o's 
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فلتصعد صالتنا أمامك یاسيدنا 

مثل محرقات آباش وعجول 

 .ِسمان

 

ال تنس العهد الذى قطعته مع 

أبائنا أبراهيم وإسحق ویعقوب 

 . إسرائيل قدیسك

 

بارآوا الرب یاجميع الشعوب 

 والقبائل ولغات األلسن سبحوه

 .ومجدوه وزیدوه علوًا إلى اآلباد

 

أطلبوا من الرب عنا أیها الثالثة 

سدراك وميساك . فتية القدیسين

 وابدناغو ليغفر لنا خطایانا

aribohcin eron .  
 
Mare tenproseu,h pennhb @ 8i e8pswi 
8mpek8mco @ 8m8vrh+ 8nxan[lil 8nte 
xanwili @ nem xanmasi eukeniwout .  
 
8Mperer8pwbs 8n+diachkh @ 
chetaksemnhts nem nenio+ @ Abraam 
Isaak Iakwb @ Pi'sl pe'e'cu 8ntak .  
 
8Cmou 8eP'o's nilaos throu @ nivulh niaspi 
8nlas @ xws erof ma8wou naf @ arixouo 
[asf sa nienex .  
 
Twbx 8mP'o's e8xrhi ejwn @ 8w pi'g 8nalou 
8nagios @ Cedrak Misak Abdenagw @ 
8ntef,a nennobi nan ebol.  

 



   دالل أسبوع اآلالم   سبت الفرح يوم باآر  
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   :::طقس باآر سبت الفرح طقس باآر سبت الفرح طقس باآر سبت الفرح    

ى والنصف                        ••• ة الحزاين ال اللحن نصفه بالنغم ي الفرايحى فيق األلحان تنتقل من النغمة الحزاينى إل

 .اآلخر بالفرايحى

 : توقد المصابيح ويبدأون صالة باآر   •••

 .ثم تين أوأوشت أم افيوت. . صالة الشكر   •••

 . يقول الكاهن أوشية المرضى   •••

 . يرتلون بى أوأوينى إنتا إفمى   •••

 . ول الكاهن أوشية الراقدينيق   •••

ثم التذاآية والشارات باللحن السنوي      . .  ثم يقولون تفضل يا رب واإلبصالية الواطس والمديحة            •••

 .ثم ثاؤطوآية السبت بلحن واطس. .  

 .يقول الكاهن أوشية القرابين   •••

ولوجيات ثم وأثناء ذلك يقال الذآص. ثم يقال تسبحة المالئكة ويطوفون البيعة بالبخور بدون تقبيل    •••

 ".نعم نؤمن بالروح القدس إلى آخره"ويكمل إلى " تألم وقبر"قانون اإليمان إلى 

 . يقول الكاهن إفنوتي ناي نان   •••

 .يقال آيرياليسون باللحن ويطوفون بالشموع واأليقونات حول المذبح والبيعة ثالث مرات   •••

 .ثم النبوات   •••

 

 

 
 

   ١٣١٣١٣   ---   ٢٢٢ :  :  : ٥٥٥٥٥٥       النبى النبى النبىاشعياءاشعياءاشعياءمن من من 
ب و ـوا لي استماعا و آلوا الطيـز و تعبكم لغير شبع استمعـلغير خبلماذا تزنون فضة 

اميلوا اذانكم و هلموا الي اسمعوا فتحيا انفسكم و اقطع لكم عهدا ابديا مراحم . لتتلذذ بالدسم انفسكم

ها امة ال تعرفها تدعوها . هوذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا و موصيا للشعوب. داود الصادقة

اطلبوا الرب ما . عرفك ترآض اليك من اجل الرب الهك و قدوس اسرائيل النه قد مجدكو امة لم ت

اره و ليتب الى الرب فيرحمه و ـليترك الشرير طريقه و رجل االثم افك. دام يوجد ادعوه و هو قريب

لت النه آما ع. الن افكاري ليست افكارآم و ال طرقكم طرقي يقول الرب. الى الهنا النه يكثر الغفران

   سبت الفرحسبت الفرحسبت الفرح   باآرباآرباآر
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النه آما ينزل المطر و . السماوات عن االرض هكذا علت طرقي عن طرقكم و افكاري عن افكارآم

الثلج من السماء و ال يرجعان الى هناك بل يرويان االرض و يجعالنها تلد و تنبت و تعطي زرعا 

 سررت هكذا تكون آلمتي التي تخرج من فمي ال ترجع الي فارغة بل تعمل ما. للزارع و خبزا لالآل

ون و بسالم تحضرون الجبال و االآام تشيد امامكم ـالنكم بفرح تخرج. به و تنجح فيما ارسلتها له

عوضا عن الشوك ينبت سرو و عوضا عن القريس يطلع . ترنما و آل شجر الحقل تصفق بااليادي

 و إلى أبد األبد  و إلى أبد األبد  و إلى أبد األبد دددـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .اس و يكون للرب اسما عالمة ابدية ال تنقطع

 ...آمينآمينآمين

   األنبا أثناسيوس الرسولياألنبا أثناسيوس الرسولياألنبا أثناسيوس الرسوليعظة ألبينا عظة ألبينا عظة ألبينا 
 قد حان وقت العيد أيها األخوة األحباء وهو وقتنا الحاضر هذا فافرحوا فيه آل حين، أيها 

يا : الفرحون بالرب آما هو مكتوب وهو اآلن يشير إلى آل أحد بواسطة من أرسله ليكرز به قائًال

رك وقدم للرب ثمرة أعمالك آل سنة بنية طاهرة حسب ما أوصاك يهوذا اصنع أعيادك وأوف نذو

بها الرب، فكما أنه بآالت الفالح يصعد ثمرات السنة فلنصعد ثمرة أعمالنا في آل سنة للرب آما 

فلنثمر ثمرًا مضاعفًا إذ نشرب من ينبوع الحياة بثبوتنا في الرب آثبوت األغصان في . أوصانا

م وال نخالف الذي قال احفظ الشهر الجديد لتصنع فيه فصح الرب إلهك إذًا فلنسع إلى قدا. الكرمة

ألن فصح الرب ليس هو إلنسان بل للرب ومعنى ذلك إننا نترك عنا األعمال القديمة ونتجدد بأعمال 

هذا األمر الذي لما لم يتأمل فيه اليهود صاروا بال عيد مع أنه قد قيل تصنع الفصح للرب . جديدة

 شر المهلك، هذا وقد تحققنا أن هذه الوصية ليست بوصية بسيطة بل هي مثال إلهك فيعبر عنك

عمل آامل مختص باهللا ألن العمل بالقول ال تزن، وال تسرق، وال يشهد بالزور مع باقي الوصايا هو 

. لنا حصن منيع تحتمي فيه النفس فتعتز بالسيرة المستقيمة وهو إآليل االنتصار للدعوة السماوية

الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم اآلب واالبن األنبا أثناسيوس األنبا أثناسيوس األنبا أثناسيوس وعظة أبينا القديس وعظة أبينا القديس وعظة أبينا القديس فلنختم مفلنختم مفلنختم م

 ...والروح القدس اإلله الواحد آمينوالروح القدس اإلله الواحد آمينوالروح القدس اإلله الواحد آمين

 

، "بى إهموت غار  "يقال البولس قبطيًا نصفه بلحن الحزن والنصف اآلخر باللحن السنوي دمجًا، آما يقال                 

 .ثم يفسر البولس عربيًا

 



   دالل أسبوع اآلالم   سبت الفرح يوم باآر  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

   ١٣١٣١٣   ---   ٧٧٧ :  :  : ٥٥٥ى   ى   ى   البولس من آورونثوس األولالبولس من آورونثوس األولالبولس من آورونثوس األول

ر الن فصحنا ايضا   تم فطي ا ان دا آم ا جدي وا عجين ي تكون ة لك رة العتيق نكم الخمي وا م اذا نق

ر االخالص      . المسيح قد ذبح الجلنا    اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة و ال بخميرة الشر و الخبث بل بفطي

م او الطماعين او    ـ هذا العال  و ليس مطلقا زناة   . آتبت اليكم في الرسالة ان ال تخالطوا الزناة       . و الحق 

ان احد             . الخاطفين او عبدة االوثان و اال فيلزمكم ان تخرجوا من العالم           يكم ان آ ا االن فكتبت ال و ام

ل                وا مث مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا ان ال تخالطوا و ال تؤاآل

ذين من داخل         . هذا ذين من خارج     . النه ماذا لي ان ادين الذين من خارج الستم انتم تدينون ال ا ال ام

   ...نعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آمين. فاهللا يدينهم فاعزلوا الخبيث من بينكم
 

 . بلحن الصلبوت أو دمجًا" الثالث تقديسات"تقال آجيوس    

 ". الخ…يا ربي يسوع المسيح الذي وضع في القبر"يقال    

 .وآذلك اإلنجيل) سنوي(تقال أوشية اإلنجيل ثم يرتل المزمور نصفه باللحن األدريبى ونصفه اآلخر دمجًا    

   ٢٢٢٢٢٢ ، ، ،١٩١٩١٩ :  :  : ٤٣٤٣٤٣، ، ، ٣٣٣ :  :  : ٨٧٨٧٨٧      مورمورمورالمزالمزالمز
. استيقظ يا رب لماذا تنام). جملة(صرت حرًا بين األموات . صرت مثل إنسان ليس له معين

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .ا، وأنقذنا من أجل اسمك القدوسقم يا رب أعن. قم وال تقصنا عنك إلي االنقضاء

   ٣٣٣ :  :  : ١٢٥١٢٥١٢٥      المزمورالمزمورالمزمور
حيتئذ يقال في األمم إن الرب قد عظم الصنيع معهم، . حينئذ امتأل فمنا فرحًا ولساننا تهليًال

 ...الليلوياالليلوياالليلويا. عّظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين

 

   ٦٦٦٦٦٦   ---   ٦٢٦٢٦٢ :  :  : ٢٧٢٧٢٧      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
قائلين يا . رؤساء الكهنة و الفريسيون الى بيالطسو في الغد الذي بعد االستعداد اجتمع 

فمر بضبط القبر الى اليوم . سيد قد تذآرنا ان ذلك المضل قال و هو حي اني بعد ثالثة ايام اقوم

الثالث لئال ياتي تالميذه ليال و يسرقوه و يقولوا للشعب انه قام من االموات فتكون الضاللة االخيرة 

فمضوا و ضبطوا . يالطس عندآم حراس اذهبوا و اضبطوه آما تعلمونفقال لهم ب. اشر من االولى

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.القبر بالحراس و ختموا الحجر
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   يقال بعد اإلنجيليقال بعد اإلنجيليقال بعد اإلنجيلطرح طرح طرح 

وصلبوا معه لصين، واحد عن يمينه، واآلخر عن . صلبوا مخلصنا على خشبة الصليب

علي الصليب فوق رأس مخلصنا، يساره، والمسيح في الوسط يغفر الخطايا، وآتب بيالطس آتابة 

وآان آل من يمر من هناك يقرأ تلك الكتابة، أن يسوع هذا ملك الملوك فقال اليهود المخالفين 

للوالي ال تكتب أنه ملك اليهود، بل أآتب أن هذا قال أنا ملك اليهود، فقال بيالطس لليهود 

. ومانية واليونانية أنه ملك اليهودآتب بالعبرانية والر. المخالفين، ما آتبت قد آتبت وآمل األمر

إنك : فقال له مخلصنا. أذآرني يا رب إذا جئت فى ملكوتك: فصرخ اللص اليمين بصوت عال قائًال

وصارت ظلمة في المسكونة آلها ألجل ملك الخليقة المعلق علي . اليوم تكون معي في ملكوتي

ء يوسف ونيقوديموس األرخنين، فجا. صرخ بصوت عظيم نحو أبيه وسلم الروح في يديه. الصليب

جاء يوسف الرامي ودخل إلي بيالطس . وأحضرا معهما طيبًا وصبرًا ووضعاهما على جسد الوحيد

فكفنا مخلصنا بلفائف آتان نقي . أعطني جسد ربي يسوع لكي أآفنه لتدرآني رحمته: وسأله قائًال

المدينة، وقام من األموات في ولفا وجهه بمنديل، وسكبا طيبًا علي رأسه ووضعاه في قبر خارج 

 .اليوم الثالث وخلص العالم من خطاياهم

   :::مرد مرد مرد    •••

   ...لذلك نمجده ونصرخ إليه قائلين مبارك يا ربنا يسوع ألنك قمت وخلصتنالذلك نمجده ونصرخ إليه قائلين مبارك يا ربنا يسوع ألنك قمت وخلصتنالذلك نمجده ونصرخ إليه قائلين مبارك يا ربنا يسوع ألنك قمت وخلصتنا
 

ول                        ع الصليب ويق م يرف ة، ث ول                    يقول الكاهن الثالث أواشى الصغار، وأبانا الذي في السموات، والتحاليل الثالث ع الصليب ويق م يرف ة، ث ول                    يقول الكاهن الثالث أواشى الصغار، وأبانا الذي في السموات، والتحاليل الثالث ع الصليب ويق م يرف ة، ث يقول الكاهن الثالث أواشى الصغار، وأبانا الذي في السموات، والتحاليل الثالث

   :::ونونونالشعب دمجًا هذا القانالشعب دمجًا هذا القانالشعب دمجًا هذا القان
 

يا رب يا رب يا رب، إن آنت صرت مثل األموات واليهود طرحوك فى قبر و بختم ختموا 

 .عليك حتى يحرسوا المقبرة، لكى تخلص نفوسنا

   . . .. . .. . .آى نين آى آ إى آى نين آى آ إى آى نين آى آ إى . . . . . . . . . آمين الليلويا ذآسابترى آمين الليلويا ذآسابترى آمين الليلويا ذآسابترى 

. وتـــيا من وضع فى القبر اسحق عنا شوآة الم. ارحمنا يا اهللا مخلصنا: و نصرخ قائلين

 . رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحميا

   ...قل البرآةقل البرآةقل البرآة. . . ها مطانيةها مطانيةها مطانية. . . يا رب ارحم يا رب باركيا رب ارحم يا رب باركيا رب ارحم يا رب بارك

   ...و بهذا تختتم صالة باآر سبت الفرحو بهذا تختتم صالة باآر سبت الفرحو بهذا تختتم صالة باآر سبت الفرح. . . ثم يقول الكاهن البرآةثم يقول الكاهن البرآةثم يقول الكاهن البرآة   
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   ::: سبت الفرح  سبت الفرح  سبت الفرح الساعة الثالثة من يومالساعة الثالثة من يومالساعة الثالثة من يومطقس طقس طقس    
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   ٢٢٢٢٢٢   ---   ١٥١٥١٥ :  :  : ١٣١٣١٣       النبى النبى النبىرميارميارمياااامن من من 
اعطوا الرب الهكم مجدا قبل ان يجعل ظالما و . اسمعوا و اصغوا ال تتعظموا الن الرب تكلم

و ان لم . قبلما تعثر ارجلكم على جبال العتمة فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت و يجعله ظالما دامسا

ذلك فان نفسي تبكي في اماآن مستترة من اجل الكبرياء و تبكي عيني بكاء و تذرف تسمعوا 

قل للملك و للملكة اتضعا و اجلسا النه قد هبط عن راسيكما تاج . الدموع النه قد سبي قطيع الرب

ارفعوا اعينكم و . اغلقت مدن الجنوب و ليس من يفتح سبيت يهوذا آلها سبيت بالتمام. مجدآما

ماذا تقولين حين يعاقبك و قد . لمقبلين من الشمال اين القطيع الذي اعطي لك غنم مجدكانظروا ا

و ان قلت في قلبك لماذا . علمتهم على نفسك قواد للرياسة اما تاخذك االوجاع آامراة ماخض

دوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى دوس إلهنا إلى ـــمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث القمجدًا للثالوث الق .اصابتني هذه الجل عظمة اثمك هتك ذيالك و انكشف عنفا عقباك

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــاألباألباألب

 . عربيًاانيفسرثم يقرأ المزمور واإلنجيل قبطيًا النصف بلحن التجنيز والنصف سنويًا    

   ١١١١١١ ،  ،  ، ١٠١٠١٠ :  :  : ١٥١٥١٥      مورمورمورالمزالمزالمز
. استيقظ يا رب لماذا تنام). جملة(صرت حرًا بين األموات . صرت مثل إنسان ليس له معين

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .قم يا رب أعنا، وأنقذنا من أجل اسمك القدوس. قم وال تقصنا عنك إلي االنقضاء
 

 سبت الفرحسبت الفرحسبت الفرح   الساعة الثالثة من يومالساعة الثالثة من يومالساعة الثالثة من يوم



   دالل أسبوع اآلالم   سبت الفرح يوم الساعة الثالثة من  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ٢٨٢٨٢٨   ---   ٢٤٢٤٢٤ :  :  : ١٦١٦١٦      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
ل صليبه و ـه و يحمـوع لتالميذه ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسـحينئذ قال يس

النه ماذا ينتفع . فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها. يتبعني

فان ابن االنسان .  لو ربح العالم آله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسهاالنسان

الحق اقول لكم ان من . سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ يجازي آل واحد حسب عمله

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى يروا ابن االنسان اتيا في ملكوته

   

 .ثم صالة الساعة السادسة. . .   مرة وقدوس قدوس قدوس ٤١قال آيرياليسون ي   

   

   



   دالل أسبوع اآلالم   سبت الفرح يوم  منةتاسعالساعة ال  
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   ::: سبت الفرح  سبت الفرح  سبت الفرح الساعة السادسة من يومالساعة السادسة من يومالساعة السادسة من يومطقس طقس طقس    

 .تقال ذوآسابتري وآانين وأبانا الذي في السموات وصالة الشكر   •••

 .سادسة إلي آخرهاتقرأ مزامير الساعة ال   •••

 .و تقرأ النبوه   •••

 

 
 
 
 

   

   ٨٨٨ :  :  : ٥١٥١٥١   ---   ١٠١٠١٠ :  :  : ٥٠٥٠٥٠       النبى النبى النبىشعياءشعياءشعياءااامن من من 
له فليتكل من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده من الذي يسلك في الظلمات و ال نور 

يا هؤالء جميعكم القادحين نارا المتنطقين بشرار اسلكوا بنور . على اسم الرب و يستند الى الهه

اسمعوا لي ايها . نارآم و بالشرار الذي اوقدتموه من يدي صار لكم هذا في الوجع تضطجعون

 التي منها التابعون البر الطالبون الرب انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم و الى نقرة الجب

انظروا الى ابراهيم ابيكم و الى سـارة التي ولدتكم الني دعوته و هو واحد و بارآتـه و . حفرتم

فان الرب قد عزى صهيون عزى آل خربها و يجعل بريتها آعدن و باديتها آجنة الرب . اآثرته

متي اصغي الي انصتوا الي يا شعبي و يا ا. الفرح و االبتهاج يوجدان فيها الحمد و صوت الترنم

قريب بري قد برز خالصي و ذراعاي . الن شريعة من عندي تخرج و حقي اثبته نورا للشعوب

ارفعوا الى السماوات عيونكم و انظروا الى . يقضيان للشعوب اياي ترجو الجزائر و تنتظر ذراعي

وتون االرض من تحت فان السماوات آالدخان تضمحل و االرض آثوب تبلى و سكانها آالبعوض يم

اسمعوا لي يا عارفي البر الشعب الذي شريعتي في . اما خالصي فالى االبد يكون و بري ال ينقض

النه آالثوب ياآلهم العث و آالصوف . قلبه ال تخافوا من تعيير الناس و من شتائمهم ال ترتاعوا

دوس إلهنا دوس إلهنا دوس إلهنا ـــلقلقلقمجدًا للثالوث امجدًا للثالوث امجدًا للثالوث ا .ياآلهم السوس اما بري فالى االبد يكون و خالصي الى دور االدوار

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــإلى األبإلى األبإلى األب
 

 

 

سبت الفرحسبت الفرحسبت الفرح   ة من يومة من يومة من يومسادسسادسسادسالساعة الالساعة الالساعة ال



   دالل أسبوع اآلالم   سبت الفرح يوم  منةتاسعالساعة ال  
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   ٧٧٧ :  :  : ١٤١١٤١١٤١      مورمورمورالمزالمزالمز
اخرج من الحبس نفسي، ). جملة(من األعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .لكي أشكر اسمك يا رب
 

   ١٣١٣١٣   ---   ٣٣٣ :  :  : ٥٥٥      متىمتىمتىاالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
طوبى . طوبى للحزانى النهم يتعـزون. طوبى للمساآين بالروح الن لهم ملكوت السماوات

طوبى للرحماء . طـوبى للجيـاع و العطاش الى البر النهم يشبعـون. للودعاء النهم يرثون االرض

طوبى لصانعي السالم النهم ابناء اهللا . طوبى لالنقياء القلب النهم يعاينون اهللا. النهم يرحمون

طوبى لكم اذا عيروآم و . طوبى للمطرودين من اجل البر الن لهم ملكوت السماوات. دعوني

افرحوا و تهللوا الن اجرآم عظيم في . طردوآم و قالوا عليكم آل آلمة شريرة من اجلي آاذبين

ح انتم ملح االرض و لكن ان فسد الملح فبماذا يمل. السماوات فانهم هكذا طردوا االنبياء الذين قبلكم

   ... والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا والمجد هللا دائمًا.ال يصلح بعد لشيء اال الن يطرح خارجا و يداس من الناس

   

   

   

   



   دالل أسبوع اآلالم   ترتيب األبوغالمسيس  
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ات                 " إعالن أو آشف  "أبوغلمسيس تعنى باليونانية        ا، وهي إشارة إلعالن ة في سفر الرؤي وهي أول آلم

 .اهللا للبشر بواسطة القديس يوحنا الحبيب

ب، وسبع شمعات، وصليب في الوسط وسبع مجامر                       اهن البخور      . يوقد سبع منائر بزيت طي ع الك ويرف

ى بي أو أويني     تين أو أوش"ويقولون لحن الثالوث األقدس     وت إنت خ … ت أم افي ة ويفسر    "ال م البرآ ، ث

 .عربيًا

اللحن           ان    " يبدأ الكهنة بقراءة سفر الرؤيا وعند انتهاء القارئ إلي السبع آنائس يردون عليه ب ه أذن من ل

 ".للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس

 ".الخ… ايفول خين "وعند األسباط والقبائل يقولون باللحن    

 .يرفع الكهنة البخور" بخور"صل القارئ إلى ذآر لفظة وآلما و   

 .يقول المرتلون الليلويا بالطريقة" الليلويا"وعندما يصل القارئ إلي    

" الخ… أنا نظرت إلى بناء المدينة      " يقول آبير الكهنة باللحن   " األحجار"وعندما يصل القارئ إلي آلمة         

 . والمرد

 ".آري بنسوتير"ليه وآلما قرأ القارئ ثالثة أحجار يردون ع   

 " آري بو إزمو"وعند االنتهاء من قراءة سفر الرؤيا يقولون وهم واقفون إلى الغرب    

 .وفى النهاية يقول المرتلون آيرياليسون بالكبير ثالث مرات   

 ".آآتشى اتخاريس"وإذا آان حاضرًا األب البطريرك أو المطران أو األسقف يقولون    

   

ترتيب األبوغالمسيسترتيب األبوغالمسيسترتيب األبوغالمسيس
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   ::: سبت الفرح  سبت الفرح  سبت الفرح ة من يومة من يومة من يومتاسعتاسعتاسعالساعة الالساعة الالساعة الطقس طقس طقس    

 .تقال ذوآسابتري وآانين وأبانا الذي في السموات وصالة الشكر   •••

 .سادسة إلي آخرهاتقرأ مزامير الساعة ال   •••

 .اتو تقرأ النبو   •••

 

 

 

 

   ٢٠٢٠٢٠   ---   ١٥١٥١٥ :  :  : ٤٥٤٥٤٥    النبى النبى النبىشعياءشعياءشعياءااامن من من 
ل جميعا قد خزوا و خجلوا آلهم مضوا بالخج. حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص

اما اسرائيل فيخلص بالرب خالصا ابديا ال تخزون و ال تخجلون الى دهور . الصانعون التماثيل

النه هكذا قال الرب خالق السماوات هو اهللا مصور االرض و صانعها هو قررها لم يخلقها . االبد

 لم اقل لنسل لم اتكلم بالخفاء في مكان من االرض مظلم. باطال للسكن صورها انا الرب و ليس اخر

اجتمعوا و هلموا تقدموا معا ايها . يعقوب باطال اطلبوني انا الرب متكلم بالصدق مخبر باالستقامة

مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث مجدًا للثالوث  .الناجون من االمم ال يعلم الحاملون خشب صنمهم و المصلون الى اله ال يخلص

 ...د و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آميند و إلى أبد األبد آمينـــدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبدوس إلهنا إلى األبـــالقالقالق

   ٣٤٣٤٣٤   ---   ٣١٣١٣١ :  :  : ٣١٣١٣١من ارميا النبى من ارميا النبى من ارميا النبى 
ليس آالعهد . ها ايام تاتي يقول الرب و اقطع مع بيت اسرائيل و مع بيت يهوذا عهدا جديدا

الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم الخرجهم من ارض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم 

ريعتي بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك االيام يقول الرب اجعل ش. يقول الرب

و ال يعلمون بعد آل واحد . في داخلهم و اآتبها على قلوبهم و اآون لهم الها و هم يكونون لي شعبا

صاحبه و آل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب النهم آلهم سيعرفونني من صغيرهم الى آبيرهم يقول 

ا إلى األبـد و إلى أبد ا إلى األبـد و إلى أبد ا إلى األبـد و إلى أبد مجدًا للثالوث القـدوس إلهنمجدًا للثالوث القـدوس إلهنمجدًا للثالوث القـدوس إلهن .الرب الني اصفح عن اثمهم و ال اذآر خطيتهم بعد

 ...األبد آميناألبد آميناألبد آمين
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   ٥٥٥ ،  ،  ، ٩٩٩ :  :  : ٤٠٤٠٤٠      مورمورمورالمزالمزالمز
إن أعدائي تقاولوا علّي شرًا ، متى يموت ).جملة(وأنت يا رب ارحمني وأقمني فأجازيهم 

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .ويباد اسمه
 

   ٣٠٣٠٣٠   –––   ٢١٢١٢١ :  :  : ٥٥٥      يوحنايوحنايوحنااالنجيل من االنجيل من االنجيل من 
الن االب ال يدين . النه آما ان االب يقيم االموات و يحيي آذلك االبن ايضا يحيي من يشاء

لكي يكرم الجميع االبن آما يكرمون االب من ال يكرم االبن ال . احدا بل قد اعطى آل الدينونة لالبن

له حياة الحق الحق اقول لكم ان من يسمع آالمي و يؤمن بالذي ارسلني ف. يكرم االب الذي ارسله

الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعة و . ابدية و ال ياتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة

النه آما ان االب له حياة في ذاته . هي االن حين يسمع االموات صوت ابن اهللا و السامعون يحيون

. يدين ايضا النه ابن االنسانو اعطاه سلطانا ان . آذلك اعطى االبن ايضا ان تكون له حياة في ذاته

فيخرج الذين فعلوا . ال تتعجبوا من هذا فانه تاتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته

انا ال اقدر ان افعل من نفسي . الصالحات الى قيامة الحياة و الذين عملوا السيات الى قيامة الدينونة

   .يــ اطلب مشيئتي بل مشيئة االب الذي ارسلنادلة الني الـــشيئا آما اسمع ادين و دينونتي ع

   ...والمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًاوالمجد هللا دائمًا
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 ... مرة وقدوس قدوس قدوس ٤١یقال آيریاليسون " السابق"بعد إنجيل التاسعة    

 . دمجًا ثم یصلى تحليل الخدام" سوتيس"وتقال " الليلویا فاي بيه بى"ثم یقدم الحمل وال تقال    

 .ویقرأ البولس قبطيًا النصف بلحن التجنيز واآلخر سنویًا ویفسر عربيًا   

   

   ٢٢٢٢٢٢   ---   ١١١ :  :  : ١٥١٥١٥   البولس من آورونثوس األولى البولس من آورونثوس األولى البولس من آورونثوس األولى 

ه     ون في وه و تقوم ه و قبلتم رتكم ب ذي بش ل ال وة باالنجي ا االخ رفكم ایه ا . و اع ه ایض و ب

ا تم عبث د امن تم ق ه اال اذا آن الم بشرتكم ب ذآرون اي آ تم ت ي . تخلصون ان آن يكم ف انني سلمت ال ف

انه قام في اليوم    و انه دفن و     . االول ما قبلته انا ایضا ان المسيح مات من اجل خطایانا حسب الكتب            

ر من خمس            . و انه ظهر لصفا ثم لالثني عشر      . الثالث حسب الكتب   و بعد ذلك ظهر دفعة واحدة الآث

ين   . مئة اخ اآثرهم باق الى االن و لكن بعضهم قد رقدوا     م للرسل اجمع و . و بعد ذلك ظهر ليعقوب ث

ا           ي ان ذي لست اهال             . اخر الكل آانه للسقط ظهر ل ا ال  الن ادعى رسوال الني        الني اصغر الرسل ان

ر                    . اضطهدت آنيسة اهللا   و لكن بنعمة اهللا انا ما انا و نعمته المعطاة لي لم تكن باطلة بل انا تعبت اآث

تم               . منهم جميعهم و لكن ال انا بل نعمة اهللا التي معي            ذا امن رز و هك ذا نك ك هك ا ام اولئ و . فسواء ان

يس قيامة اموات         لكن ان آان المسيح یكرز به انه قام من االموات            نكم ان ل ان  . فكيف یقول قوم بي ف

ام          ا و باطل                 . لم تكن قيامة اموات فال یكون المسيح قد ق ة آرازتن ام فباطل د ق م یكن المسيح ق و ان ل

م                       . ایضا ایمانكم  ام المسيح و هو ل ه اق و نوجد نحن ایضا شهود زور هللا الننا شهدنا من جهة اهللا ان

ام      . یقمه ان آان الموتى ال یقومون      د ق م  . النه ان آان الموتى ال یقومون فال یكون المسيح ق و ان ل

وا        . یكن المسيح قد قام فباطل ایمانكم انتم بعد في خطایاآم          ان . اذا الذین رقدوا في المسيح ایضا هلك

ع الناس                 ا اشقى جمي ام المسيح          . آان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فانن د ق و لكن االن ق

ة االموات           .  صار باآورة الراقدین   من االموات و   ا    . فانه اذ الموت بانسان بانسان ایضا قيام ه آم الن

   ...نعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آميننعمة اهللا اآلب تحل على جميعنا آمين. في ادم یموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع

 

   سبت الفرحسبت الفرحسبت الفرح   قداسقداسقداس
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   ٩٩٩   ---   ١١١ :  :  : ١١١الكاثوليكون من بطرس األولى  الكاثوليكون من بطرس األولى  الكاثوليكون من بطرس األولى  

ة و اسيا        بطرس رسول یسوع المسيح الى المتغربين من شتات بنتس و غال            ة و آبدوآي طي

ارین ة المخت ة و رش دم یسوع  . و بيثيني روح للطاع دیس ال ي تق ابق ف م اهللا االب الس بمقتضى عل

رة                  . المسيح لتكثر لكم النعمة و السالم      ه الكثي ذي حسب رحمت ا یسوع المسيح ال و ربن مبارك اهللا اب

دنس و ال یضمحل         لميراث ال   . ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة یسوع المسيح من االموات         یفنى و ال یت

ن في             . محفوظ في السماوات الجلكم    ان لخالص مستعد ان یعل وة اهللا محروسون بایم ذین بق تم ال ان

ون یسيرا بتجارب متنوعة           . الزمان االخير  لكي  . الذي به تبتهجون مع انكم االن ان آان یجب تحزن

تحن                  ه یم اني مع ان ذهب الف ة و           تكون تزآية ایمانكم و هي اثمن من ال ار توجد للمدح و الكرام  بالن

د استعالن یسوع المسيح         ه االن لكن                 . المجد عن تم ال ترون ك و ان آن ه ذل روه تحبون م ت ك و ان ل ذل

د ه و مجي رح ال ینطق ب ه فتبتهجون بف ون ب انكم خالص النفوس. تؤمن ة ایم ائلين غای وا . ن وا ال تحب وا ال تحب ال تحب

 ...العالم و ال األشياء التى فى العالمالعالم و ال األشياء التى فى العالمالعالم و ال األشياء التى فى العالم
 

   ٢١٢١٢١   ---   ١٢١٢١٢ :  :  : ٣٣٣ال آباءنا الرسل  ال آباءنا الرسل  ال آباءنا الرسل  اإلبرآسيس من أعماإلبرآسيس من أعماإلبرآسيس من أعم

ذا و                       ون من ه الكم تتعجب ا ب فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ایها الرجال االسرائيليون م

ذا یمشي            ا ه راهيم و اسحق و یعقوب     . لماذا تشخصون الينا آاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلن ه اب ان ال

ه       اله ابائنا مجد فتاه یسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه ا           و . مام وجه بيالطس و هو حاآم باطالق

ذي اقامه     . لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ان یوهب لكم رجل قاتل    وه ال اة قتلتم و رئيس الحي

ه و                . اهللا من االموات و نحن شهود لذلك       ه و تعرفون ذي تنظرون ذا ال و باالیمان باسمه شدد اسمه ه

ا           ذه الصحة ام يعكم االیمان الذي بواسطته اعطاه ه ة       . م جم م بجهال م انك ا اعل ا االخوة ان و االن ایه

د                          . عملتم آما رؤساؤآم ایضا    الم المسيح ق ه ان یت ع انبيائ افواه جمي ه ب ا ب ا سبق و انب ا اهللا فم و ام

و یرسل یسوع  . فتوبوا و ارجعوا لتمحى خطایاآم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب         . تممه هكذا 

ا اهللا                ا. المسيح المبشر به لكم قبل     م عنه لذي ینبغي ان السماء تقبله الى ازمنة رد آل شيء التي تكل

 . بفم جميع انبيائه القدیسين منذ الدهر

   ...لم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمينلم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمينلم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمين
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 ".أو إستافروتيس: "تقال آجيوس الثالثة   

 .تقال أوشية اإلنجيل   

 .صف بالتجنيز واآلخر بالفرح ویفسر عربيًایقال المزمور واإلنجيل قبطيًا الن   
  

   ٤٤٤ ،  ،  ، ٣٣٣ :  :  : ٢٢٢المزمور المزمور المزمور 

ا رب    . أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت ألن الرب نصرني         أنت هو ناصري مجدي        . فأنت ی

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .ورافع رأسي

   ٦٦٦ :  :  : ٨١٨١٨١المزمور المزمور المزمور 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .قم یا اهللا ودن األرض ألنك أنت ترث في جميع األمم

   ٢٠٢٠٢٠   ---   ١١١ :  :  : ٢٨٢٨٢٨اإلنجيل من متى  اإلنجيل من متى  اإلنجيل من متى  

ر       ریم االخرى لتنظرا القب ة و م و . و بعد السبت عند فجر اول االسبوع جاءت مریم المجدلي

اب و جلس                     اذا زلزلة عظيمة حدثت الن مالك الرب نزل من السماء و جاء و دحرج الحجر عن الب

الثلج          . عليه اموات            . و آان منظره آالبرق و لباسه ابيض آ د الحراس و صاروا آ ه ارتع . فمن خوف

ا   . فاجاب المالك و قال للمراتين ال تخافا انتما فاني اعلم انكما تطلبان یسوع المصلوب          ليس هو ههن

ه          . النه قام آما قال هلم انظرا الموضع الذي آان الرب مضطجعا فيه            ذه ان وال لتالمي و اذهبا سریعا ق

ا        قد قام من االموات ها هو یسبقكم الى     د قلت لكم ا ق ا ان ه ه اك ترون ل هن ا سریعا من    .  الجلي فخرجت

ذه اذا یسوع           . القبر بخوف و فرح عظيم راآضتين لتخبرا تالميذه        را تالمي و فيما هما منطلقتان لتخب

وال        . القاهما و قال سالم لكما فتقدمتا و امسكتا بقدميه و سجدتا له            ا ق ا اذهب فقال لهما یسوع ال تخاف

ى         .  الى الجليل و هناك یرونني     الخوتي ان یذهبوا   وم من الحراس جاءوا ال و فيما هما ذاهبتان اذا ق

ان            ا آ ل م ة بك اجتمعوا مع الشيوخ و تشاوروا و اعطوا العسكر              . المدینة و اخبروا رؤساء الكهن ف

ام                  . فضة آثيرة  يال و سرقوه و نحن ني وا ل ذه ات وا ان تالمي ائلين قول والي         . ق د ال ك عن و اذا سمع ذل

فاخذوا الفضة و فعلوا آما علموهم فشاع هذا القول عند اليهود           . ستعطفه و نجعلكم مطمئنين   فنحن ن 

رهم یسوع                       . الى هذا اليوم   ل حيث ام ى الجب ل ال ى الجلي انطلقوا ال ذا ف ا   . و اما االحد عشر تلمي و لم

ل سلطان في السماء               . راوه سجدوا له و لكن بعضهم شكوا       ي آ  و  فتقدم یسوع و آلمهم قائال دفع ال
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روح الق ـــــع االمم و عم   ـــفاذهبوا و تلمذوا جمي   . ى االرض ــــعل ـ دوهم باسم االب و االبن و ال . دسـ

ـ ام الى انقضاء الــع ما اوصيتكم به و ها انا معكم آل االی   ـــــو علموهم ان یحفظوا جمي     ين ـــ . دهر ام

   ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو

   

   :::مرد اإلنجيلمرد اإلنجيلمرد اإلنجيل   •••

یا ربى یسوع الذى وضع فى 

ر ، اسحق عنا شوآة القب

 الموت

باشویس ایسوس بى اخرستوس فى ایتاف 

اك اى خوم خيم ان . آاف خين بى امهاف

 .انتى سورى انتى افمو. اخرى ان خيتين
   

 . بعد اإلنجيل یصلى الكاهن األواشي الثالث الكبار   

 ".  . .نعم نؤمن بالروح القدس"ثم یكمل " تألم وقبر"تقال األمانة إلى    

 . . فالصلح یتم بالقيامة، آما ال توجد قبله . لحال یقال الص   

 :و یقول المرتلون هذا اإلسبسمس اآلدام   
 

. بنورك یا رب نعاین نورا

ن ــك للذیـــــــأت رحمتــــفلت

 .یعرفونك

أو أوینى إبشویس این اى ناف . جى خين بيك

ماریف اى انجى بيك نان ان نى . اى أو أوینى

 ایت سوؤون امموك
   

 . ، و اولئك یا رب ثم یقال المجمع والترحيم،ادتعالمآو یكمل القداس ألبروسفارین ثم یرفع ا   

 .المزمور و االنجيل: عند انتهاء القداس ال یقال المزمور المئة و الخمسون، بل یقال اثناء التوزیع   

د انت    . ثم تقال قطعة منتخبة من المزامير تشير الى آالم السيد المسيح            ع ق م یكن التوزی رأ    و ان ل د تق هى بع

نبوات ليلة الفصح الى ان ینتهى توزیع األسرار المقدسة، و ال یعطى الكاهن التسریح  للشعب بل یصرفهم                 

 .بسالم

 .یجب ان یكون التناول قبل الغروب حتى ال یتناول المؤمنون مرتين فى ليلة واحدة   

 .المسيح فى القبرسبت الفرح هو السبت الوحيد الذى یصام فيه انقطاعيا تذآارا لدفن السيد    
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   ١١١ :  :  : ٦٧٦٧٦٧المزمور المزمور المزمور 

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .ليقم اهللا وليتبدد جميع أعدائه وليهرب آل مبغضيه من أمام وجهه

   ١٢١٢١٢   ---   ١١١ :  :  : ٢٤٢٤٢٤اإلنجيل من لوقا  اإلنجيل من لوقا  اإلنجيل من لوقا  

ه و معهن اناس                   . ثم في اول االسبوع اول الفجر اتين الى القبر حامالت الحنوط الذي اعددن

دخلن و    . فوجدن الحجر مدحرجا عن القبر     رب یسوع         ف م یجدن جسد ال ارات في         . ل ا هن محت و فيم

ة        اال لهن        . ذلك اذا رجالن وقفا بهن بثياب براق ى االرض ق ات و منكسات وجوههن ال و اذ آن خائف

ل                       . لماذا تطلبن الحي بين االموات     د في الجلي رن آيف آلمكن و هو بع ام اذآ ه ق ا لكن . ليس هو ههن

فتذآرن . ایدي اناس خطاة و یصلب و في اليوم الثالث یقوم         قائال انه ینبغي ان یسلم ابن االنسان في         

ه              . آالمه ذا آل ة و        . و رجعن من القبر و اخبرن االحد عشر و جميع الباقين به ریم المجدلي و آانت م

ذا للرسل       ذیان و     -.یونا و مریم ام یعقوب و الباقيات معهن اللواتي قلن ه م آاله راءى آالمهن له  فت

م یصدقوهن ام بطرس و . ل دها فمضى   فق ان موضوعة وح ر االآف انحنى و نظ ر ف ى القب رآض ال

   ...و المجد هللا دائمًاو المجد هللا دائمًاو المجد هللا دائمًا. متعجبا في نفسه مما آان
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   ليلةليلةليلة

   القيامةالقيامةالقيامةعيد عيد عيد 

   المجيدالمجيدالمجيد
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   ٤٣٤٣٤٣   ---   ٣٩٣٩٣٩ :  :  : ٣٢٣٢٣٢من سفر التثنية  من سفر التثنية  من سفر التثنية  
انظروا االن انا انا هو و ليس اله معي انا اميت و احيي سحقت و اني اشفي و ليس من 

اذا سننت سيفي البارق و امسكت . اني ارفع الى السماء یدي و اقول حي انا الى االبد. یدي مخلص

 بدم و یاآل سيفي لحما بدم اسكر سهامي. بالقضاء یدي ارد نقمة على اضدادي و اجازي مبغضي

تهللوا ایها االمم شعبه النه ینتقم بدم عبيده و یرد نقمة . القتلى و السبایا و من رؤوس قواد العدو

مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد  .على اضداده و یصفح عن ارضه عن شعبه

 ...آمينآمينآمين

   ٨٨٨   ---   ١١١ :  :  : ٦٠٦٠٦٠من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  من اشعياء النبى  
النه ها هي الظلمة تغطي .  النه قد جاء نورك و مجد الرب اشرق عليكقومي استنيري

فتسير االمم في نورك و . االرض و الظالم الدامس االمم اما عليك فيشرق الرب و مجده عليك یرى

ارفعي عينيك حواليك و انظري قد اجتمعوا آلهم جاءوا اليك یاتي بنوك . الملوك في ضياء اشراقك

حينئذ تنظرین و تنيرین و یخفق قلبك و یتسع النه تتحول اليك . ك على االیديمن بعيد و تحمل بنات

تغطيك آثرة الجمال بكران مدیان و عيفة آلها تاتي من شبا . ثروة البحر و یاتي اليك غنى االمم

آل غنم قيدار تجتمع اليك آباش نبایوت تخدمك تصعد . تحمل ذهبا و لبانا و تبشر بتسابيح الرب

مجدًا مجدًا مجدًا . من هؤالء الطائرون آسحاب و آالحمام الى بيوتها. مذبحي و ازین بيت جماليمقبولة على 

 ...للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينللثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمين
 

   ١٧١٧١٧   ---   ٥٥٥ :  :  : ٤٢٤٢٤٢و أیضا من اشعياء النبى  و أیضا من اشعياء النبى  و أیضا من اشعياء النبى  
هكذا یقول اهللا الرب خالق السماوات و ناشرها باسط االرض و نتائجها معطي الشعب 

انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك و احفظك و اجعلك عهدا . الساآنين فيها روحاعليها نسمة و 

لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس الماسورین من بيت السجن الجالسين . للشعب و نورا لالمم

هوذا االوليات قد . انا الرب هذا اسمي و مجدي ال اعطيه الخر و ال تسبيحي للمنحوتات. في الظلمة

   قراءات ليلة عيد القيامة المجيدقراءات ليلة عيد القيامة المجيدقراءات ليلة عيد القيامة المجيد



 دالل أسبوع اآلالم     ليلة عيد القيامة المجيد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

غنوا للرب اغنية جدیدة تسبيحه من اقصى . الحدیثات انا مخبر بها قبل ان تنبت اعلمكم بهااتت و 

لترفع البریة و مدنها صوتها الدیار . االرض ایها المنحدرون في البحر و ملؤه و الجزائر و سكانها

ا ليعطوا الرب مجدا و یخبرو. التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا

الرب آالجبار یخرج آرجل حروب ینهض غيرته یهتف و یصرخ و یقوى . بتسبيحه في الجزائر

اخرب الجبال و . قد صمت منذ الدهر سكت تجلدت آالوالدة اصيح انفخ و انخر معا. على اعدائه

و اسير العمي في طریق لم یعرفوها . االآام و اجفف آل عشبها و اجعل االنهار یبسا و انشف االجام

 مسالك لم یدروها امشيهم اجعل الظلمة امامهم نورا و المعوجات مستقيمة هذه االمور افعلها و في

قد ارتدوا الى الوراء یخزى خزیا المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوآات انتن . ال اترآهم

 ...مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمين.الهتنا

 

   ٢٣٢٣٢٣   ---   ١٣١٣١٣ :  :  : ٤٩٤٩٤٩شعياء النبى  شعياء النبى  شعياء النبى  و أیضا من او أیضا من او أیضا من ا
ترنمي ایتها السماوات و ابتهجي ایتها االرض لتشد الجبال بالترنم الن الرب قد عزى شعبه 

هل تنسى المراة رضيعها . و قالت صهيون قد ترآني الرب و سيدي نسيني. و على بائسيه یترحم

. نقشتك اسوارك امامي دائماهوذا على آفي . فال ترحم ابن بطنها حتى هؤالء ینسين و انا ال انساك

ارفعي عينيك حواليك و انظري آلهم قد اجتمعوا . قد اسرع بنوك هادموك و مخربوك منك یخرجون

ان خربك و براریك و . اتوا اليك حي انا یقول الرب انك تلبسين آلهم آحلي و تتنطقين بهم آعروس

یقول ایضا في اذنيك بنو ثكلك . ارض خرابك انك تكونين االن ضيقة على السكان و یتباعد مبتلعوك

فتقولين في قلبك من ولد لي هؤالء و انا ثكلى و عاقر منفية و . ضيق علي المكان وسعي لي السكن

هكذا قال السيد الرب ها . مطرودة و هؤالء من رباهم هانذا آنت متروآة وحدي هؤالء این آانوا

ن باوالدك في االحضان و بناتك على اني ارفع الى االمم یدي و الى الشعوب اقيم رایتي فياتو

و یكون الملوك حاضنيك و سيداتهم مرضعاتك بالوجوه الى االرض یسجدون لك و . االآتاف یحملن

مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا    .یلحسون غبار رجليك فتعلمين اني انا الرب الذي ال یخزي منتظروه

   ...إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينإلى األبـد و إلى أبد األبد آمينإلى األبـد و إلى أبد األبد آمين
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   ٢٨٢٨٢٨   ---   ٢٣٢٣٢٣ :  :  : ٣١٣١٣١      ارميا النبىارميا النبىارميا النبىمن من من 
هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل سيقولون بعد هذه الكلمة في ارض یهوذا و في مدنها 

فيسكن فيه یهوذا و آل مدنه . عندما ارد سبيهم یبارآك الرب یا مسكن البر یا ایها الجبل المقدس

على . س ذائبةالني ارویت النفس المعيية و مالت آل نف. معا الفالحون و الذین یسرحون القطعان

ها ایام تاتي یقول الرب و ازرع بيت اسرائيل و بيت یهوذا . ذلك استيقظت و نظرت و لذ لي نومي

و یكون آما سهرت عليهم لالقتالع و الهدم و القرض و االهالك و . بزرع انسان و زرع حيوان

نا إلى األبـد و إلى نا إلى األبـد و إلى نا إلى األبـد و إلى مجدًا للثالوث القـدوس إلهمجدًا للثالوث القـدوس إلهمجدًا للثالوث القـدوس إله .االذى آذلك اسهر عليهم للبناء و الغرس یقول الرب

   ...أبد األبد آمينأبد األبد آمينأبد األبد آمين
 

   ١١١٩٩٩   ---   ٢٢٢ :  :  : ٣٣٣   صالة حبقوق النبى صالة حبقوق النبى صالة حبقوق النبى 
یا رب قد سمعت خبرك فجزعت یا رب عملك في وسط السنين احيه في وسط السنين عرف 

اهللا جاء من تيمان و القدوس من جبل فاران ساله جالله غطى السماوات . في الغضب اذآر الرحمة

قدامه .  لمعان آالنور له من یده شعاع و هناك استتار قدرتهو آان. و االرض امتالت من تسبيحه

وقف و قاس االرض نظر فرجف االمم و دآت الجبال . ذهب الوبا و عند رجليه خرجت الحمى

رایت خيام آوشان تحت بلية رجفت شقق ارض . الدهریة و خسفت اآام القدم مسالك االزل له

االنهار غضبك او على البحر سخطك حتى انك رآبت هل على االنهار حمي یا رب هل على . مدیان

عریت قوسك تعریة سباعيات سهام آلمتك ساله شققت االرض . خيلك مرآباتك مرآبات الخالص

. ابصرتك ففزعت الجبال سيل المياه طما اعطت اللجة صوتها رفعت یدیها الى العالء. انهارا

بغضب خطرت في . لمعان برق مجدكالشمس و القمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة ل

خرجت لخالص شعبك لخالص مسيحك سحقت راس بيت الشریر معریا . االرض بسخط دست االمم

ثقبت بسهامه راس قبائله عصفوا لتشتيتي ابتهاجهم آما الآل المسكين . االساس حتى العنق ساله

ئي من الصوت رجفت سمعت فارتعدت احشا. سلكت البحر بخيلك آوم المياه الكثيرة. في الخفية

شفتاي دخل النخر في عظامي و ارتعدت في مكاني الستریح في یوم الضيق عند صعود الشعب 

فمع انه ال یزهر التين و ال یكون حمل في الكروم یكذب عمل الزیتونة و الحقول ال . الذي یزحمنا

.  و افرح باله خالصيفاني ابتهج بالرب. تصنع طعاما ینقطع الغنم من الحظيرة و ال بقر في المذاود
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الرب السيد قوتي و یجعل قدمي آاالیائل و یمشيني على مرتفعاتي لرئيس المغنين على االتي ذوات 

 ...مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمين .االوتار
 

   ١٢١٢١٢   ---   ١٠١٠١٠ :  :  : ٢٢٢   زآریا النبى زآریا النبى زآریا النبى من من من 
فيتصل امم . في وسطك یقول الربترنمي و افرحي یا بنت صهيون الني هانذا اتي و اسكن 

آثيرة بالرب في ذلك اليوم و یكونون لي شعبا فاسكن في وسطك فتعلمين ان رب الجنود قد ارسلني 

مجدًا للثالوث القـدوس مجدًا للثالوث القـدوس مجدًا للثالوث القـدوس  .و الرب یرث یهوذا نصيبه في االرض المقدسة و یختار اورشليم بعد. اليك

 ...إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينإلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينإلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمين

 

   ١١١١١١   ---   ٦٦٦ :  :  : ٤٤٤٩٩٩   لنبىلنبىلنبىاشعياء ااشعياء ااشعياء امن من من 
فقال قليل ان تكون لي عبدا القامة اسباط یعقوب و رد محفوظي اسرائيل فقد جعلتك نورا 

هكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوسه للمهان النفس . لالمم لتكون خالصي الى اقصى االرض

مين و لمكروه االمة لعبد المتسلطين ینظر ملوك فيقومون رؤساء فيسجدون الجل الرب الذي هو ا

هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك و في یوم الخالص اعنتك . قدوس اسرائيل الذي قد اختارك

قائال لالسرى اخرجوا للذین . فاحفظك و اجعلك عهدا للشعب القامة االرض لتمليك امالك البراري

ن و ال ال یجوعون و ال یعطشو. في الظالم اظهروا على الطرق یرعون و في آل الهضاب مرعاهم

و اجعل آل جبالي . یضربهم حر و ال شمس الن الذي یرحمهم یهدیهم و الى ینابيع المياه یوردهم

 ...مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمينمجدًا للثالوث القـدوس إلهنا إلى األبـد و إلى أبد األبد آمين .طریقا و مناهجي ترتفع
 

   ٧٧٧   ---   ١١١ :  :  : ٥٥٥   حكمةحكمةحكمةمن سفر المن سفر المن سفر ال
فاذا راوه . لوا اتعابه باطلةحينئذ یقوم الصدیق بجراة عظيمة في وجوه الذین ضایقوه و جع

و یقولون في انفسهم نادمين . یضطربون من شدة الجزع و ینذهلون من خالص لم یكونوا یظنونه

و آنا نحن الجهال . و هم ینوحون من ضيق صدرهم هذا الذي آنا حينا نتخذه سخرة و مثال للعار

لقد . و حظه بين القدیسينفكيف اصبح معدودا في بني اهللا . نحسب حياته جنونا و موته هوانا

اعيينا في سبل االثم و . ضللنا عن طریق الحق و لم یضئ لنا نور البر و لم تشرق علينا الشمس

 . . .. . .. . .مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا مجدًا للثالوث القـدوس إلهنا  .الهالك و همنا في متایه ال طریق فيها و لم نعلم طریق الرب
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   ٦٠٦٠٦٠ ،  ،  ، ٦٥٦٥٦٥ :  :  : ٧٨٧٨٧٨المزمور المزمور المزمور 

دس،           . لخمر المفيق استيقظ اهللا آالنائم، و آالثمل من ا       رن موضعه المق د الق ل وحي و بنى مث

 ...الليلویاالليلویاالليلویا .و اسسه على األرض الى األبد

 

   ١١١١١١   ---   ٢٢٢ :  :  : ١٦١٦١٦      مرقسمرقسمرقساإلنجيل من اإلنجيل من اإلنجيل من 

نهن من           . و باآرا جدا في اول االسبوع اتين الى القبر اذ طلعت الشمس              ا بي ن فيم و آن یقل

د دحر          . یدحرج لنا الحجر عن باب القبر      ن ان الحجر ق تطلعن و رای دا    ف ا ج ان عظيم ه آ ا  . ج الن و لم

ة بيضاء فاندهشن                    ين البسا حل ن شابا جالسا عن اليم تن         . دخلن القبر رای ال لهن ال تندهشن ان فق

لكن اذهبن   . تطلبن یسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو ههنا هوذا الموضع الذي وضعوه فيه        

ه آم       م  و قلن لتالميذه و لبطرس انه یسبقكم الى الجليل هناك ترون ال لك فخرجن سریعا و هربن    . ا ق

ات                   اآرا       . من القبر الن الرعدة و الحيرة اخذتاهن و لم یقلن الحد شيئا النهن آن خائف ام ب دما ق و بع

ا سبعة شياطين                     د اخرج منه ان ق ذه و     . في اول االسبوع ظهر اوال لمریم المجدلية التي آ ذهبت ه ف

م یصدقوا  فلما . اخبرت الذین آانوا معه و هم ینوحون و یبكون            ووو   .سمع اولئك انه حي و قد نظرته ل

   ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا

   :::مرد اإلنجيلمرد اإلنجيلمرد اإلنجيل   •••

 قدوس یا رب و مبـارك
 

 و قمت من بين األموات

 ألنك تألمت و لم تغضب
 

 ـثــــــوم  الثالــفـى  الي
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   ٥٠٥٠٥٠   ---   ٢٣٢٣٢٣ :  :  : ١٥١٥١٥البولس من آورونثوس األولى  البولس من آورونثوس األولى  البولس من آورونثوس األولى  

ه                   ذين للمسيح في مجيئ م ال اآورة ث ة       . و لكن آل واحد في رتبته المسيح ب ك النهاي د ذل و بع

ى يضع          . متى سلم الملك هللا االب متى ابطل آل رياسة و آل سلطان و آل قوة               ك حت النه يجب ان يمل

ه       ه و لكن               . تاخر عدو يبطل هو المو         . جميع االعداء تحت قدمي ل شيء تحت قدمي ه اخضع آ الن

ل                       ه الك ذي اخضع ل ر ال ه غي د اخضع فواضح ان ل         . حينما يقول ان آل شيء ق ه الك و متى اخضع ل

و اال فماذا يصنع     . فحينئذ االبن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل آي يكون اهللا الكل في الكل              

. قومون البتة فلماذا يعتمدون من اجل االموات   الذين يعتمدون من اجل االموات ان آان االموات ال ي   

وم                    . و لماذا نخاطر نحن آل ساعة      ل ي ا اموت آ ي في يسوع المسيح ربن ذي ل ارآم ال ان . اني بافتخ

ل و  وات ال يقومون فلناآ ان االم ي ان آ ة ل ا المنفع ي افسس فم ا ف د حاربت وحوش آنت آانسان ق

دا نموت       ا غ ان المعاشرات ا       . نشرب النن دة       ال تضلوا ف ة تفسد االخالق الجي ر و ال      . لردي اصحوا للب

يلكم              ك لتخج ول ذل اهللا اق ام االموات و             . تخطئوا الن قوما ليست لهم معرفة ب ل آيف يق ول قائ لكن يق

م يمت          . باي جسم ياتون   ذي           . يا غبي الذي تزرعه ال يحيا ان ل زرع الجسم ال ذي تزرعه لست ت و ال

ل  . حد البواقيسوف يصير بل حبة مجردة ربما من حنطة او ا        و لكن اهللا يعطيها جسما آما اراد و لك

ائم جسد اخر و                      . واحد من البزور جسمه    ل للناس جسد واحد و للبه دا ب ل جسد جسدا واح ليس آ

ر اخر د . للسمك اخر و للطي د السماويات شيء و مج ام ارضية لكن مج و اجسام سماوية و اجس

از عن نجم        مجد الشمس شيء و مجد القمر اخر و     . االرضيات اخر  ا يمت  مجد النجوم اخر الن نجم

يزرع في هوان و يقام في . هكذا ايضا قيامة االموات يزرع في فساد و يقام في عدم فساد  . في المجد 

يزرع جسما حيوانيا و يقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني          . مجد يزرع في ضعف و يقام في قوة       

اني د جسم روح وب ايضا صار ادم . و يوج ذا مكت ا هك ر روح ة و ادم االخي ا حي االنسان االول نفس

االنسان االول من االرض ترابي        . لكن ليس الروحاني اوال بل الحيواني و بعد ذلك الروحاني         . محييا

ذا                 . االنسان الثاني الرب من السماء       ا هو السماوي هك ون ايضا و آم ذا الترابي ا هو الترابي هك آم

فاقول هذا ايها االخوة    . ابي سنلبس ايضا صورة السماوي    و آما لبسنا صورة التر    . السماويون ايضا 
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ى           .ان لحما و دما ال يقدران ان يرثا ملكوت اهللا و ال يرث الفساد عدم الفساد                 ة اهللا اآلب تحل عل ى        نعم ة اهللا اآلب تحل عل ى        نعم ة اهللا اآلب تحل عل نعم

   ...جميعنا آمينجميعنا آمينجميعنا آمين

   ٦٦٦ :  :  : ٤٤٤   ---   ١٥١٥١٥ :  :  : ٣٣٣الكاثوليكون من بطرس األولى  الكاثوليكون من بطرس األولى  الكاثوليكون من بطرس األولى  

ل            ة آ ا لمجاوب من يسالكم عن سبب الرجاء      بل قدسوا الرب االله في قلوبكم مستعدين دائم

يكم بوداعة و خوف ذي ف ي . ال ذين يشتمون سيرتكم الصالحة ف ون ال م ضمير صالح لكي يك و لك

تم صانعون            . المسيح يخزون في ما يفترون عليكم آفاعلي شر        الن تالمكم ان شاءت مشيئة اهللا و ان

ار من         فان المسيح ايضا تالم مرة واحدة م        . خيرا افضل منه و انتم صانعون شرا       ا الب ن اجل الخطاي

روح               رز       . اجل االثمة لكي يقربنا الى اهللا مماتا في الجسد و لكن محيى في ال ه ايضا ذهب فك ذي في ال

ك                      . لالرواح التي في السجن    ان الفل وح اذ آ ام ن رة في اي اذ عصت قديما حين آانت اناة اهللا تنتظر م

ة ال     الذي م . يبنى الذي فيه خلص قليلون اي ثماني انفس بالماء         ثاله يخلصنا نحن االن اي المعمودي

ين اهللا اذ          . ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن اهللا بقيامة يسوع المسيح              ذي هو في يم ال

ه                وات مخضعة ل ا بالجسد            . قد مضى الى السماء و مالئكة و سالطين و ق الم المسيح الجلن د ت اذ ق ف

الم في الجس             ة     تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فان من ت ان     . د آف عن الخطي لكي ال يعيش ايضا الزم

ا            . الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة اهللا        د عملن الن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون ق

ان                          ادة االوث ان الخمر و البطر و المنادمات و عب دعارة و الشهوات و ادم ارادة االمم سالكين في ال

ة تغربون ا . المحرم ه يس ذي في ر ال ا    االم ة عينه ذه الخالع يض ه ى ف م ال تم ترآضون معه م لس نك

اء و االموات             . مجدفين دين االحي ه الجل   . الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد ان ي فان

ال تحبوا ال تحبوا ال تحبوا  .هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب اهللا بالروح               

 ... العالم العالم العالمالعالم و ال األشياء التى فىالعالم و ال األشياء التى فىالعالم و ال األشياء التى فى
 

   ٣٥٣٥٣٥   ---   ٢٢٢٢٢٢ :  :  : ٢٢٢اإلبرآسيس من أعمال آباءنا الرسل  اإلبرآسيس من أعمال آباءنا الرسل  اإلبرآسيس من أعمال آباءنا الرسل  

ل                   م من قب رهن لك ايها الرجال االسرائيليون اسمعوا هذه االقوال يسوع الناصري رجل قد تب

هذا اخذتموه مسلما    . اهللا بقوات و عجائب و ايات صنعها اهللا بيده في وسطكم آما انتم ايضا تعلمون              

ه ا ة و علم وهبمشورة اهللا المحتوم ة صلبتموه و قتلتم دي اثم ه اهللا ناقضا . لسابق و باي ذي اقام ال

ل حين    . اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه   الن داود يقول فيه آنت ارى الرب امامي في آ
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ى رجاء             . انه عن يميني لكي ال اتزعزع      . لذلك سر قلبي و تهلل لساني حتى جسدي ايضا سيسكن عل

ي اله رك نفسي ف ن تت ك ل اداالن رى فس دع قدوسك ي ة و ال ت تمالني . اوي اة و س بل الحي ي س عرفتن

ه مات و                    . سرورا مع وجهك   اء داود ان ايها الرجال االخوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس االب

يم       . دفن و قبره عندنا حتى هذا اليوم       رة صلبه يق فاذ آان نبيا و علم ان اهللا حلف له بقسم انه من ثم

رك نفسه               . ليجلس على آرسيه  المسيح حسب الجسد     م تت ه ل سبق فراى و تكلم عن قيامة المسيح ان

ادا ده فس ة و ال راى جس ي الهاوي ذلك . ف ا شهود ل ه اهللا و نحن جميع ذا اقام ع . فيسوع ه و اذ ارتف

تم االن تبصرونه و تسمعونه                     ذي ان الن . بيمين اهللا و اخذ موعد الروح القدس من االب سكب هذا ال

حتى اضع اعداءك    . ى السماوات و هو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني           داود لم يصعد ال   

   ...لم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمينلم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمينلم تزل آلمة اهللا تنمو و تزداد فى هذه الكنيسة و آل آنيسة آمين .موطئا لقدميك
 

   ٢٧٢٧٢٧ ،  ،  ، ٢٥٢٥٢٥ ،  ،  ، ٢٤٢٤٢٤ :  :  : ١١٨١١٨١١٨المزمور المزمور المزمور 

ا   . يارب تخلصنا . فلنبتهج ونفرح به  . هذا هو اليوم الذي صنعه الرب       اهللا. يارب تسهل طريقن

 ...الليلوياالليلوياالليلويا .الرب أضاء علينا

   ١٨١٨١٨   ---   ١١١ :  :  : ٢٠٢٠٢٠      يوحنايوحنايوحنااإلنجيل من اإلنجيل من اإلنجيل من 

ر       رت الحج اق فنظ الم ب اآرا و الظ ر ب ى القب ة ال ريم المجدلي اءت م بوع ج ي اول االس و ف

ه           . مرفوعا عن القبر   ان يسوع يحب ذي آ فرآضت و جاءت الى سمعان بطرس و الى التلميذ االخر ال

ن وضعوه   و قالت لهما اخذوا السيد من القبر و لس    م اي ا      . نا نعل ذ االخر و اتي فخرج بطرس و التلمي

ر         . الى القبر  ى القب ذ االخر بطرس و جاء اوال ال ا فسبق التلمي ى  . و آان االثنان يرآضان مع و انحن

ان             . فنظر االآفان موضوعة و لكنه لم يدخل       ر و نظر االآف ه و دخل القب ثم جاء سمعان بطرس يتبع

ا في موضع وحده               و المنديل الذي آان ع    . موضوعة ل ملفوف . لى راسه ليس موضوعا مع االآفان ب

امن       ر و راى ف ون      . فحينئذ دخل ايضا التلميذ االخر الذي جاء اوال الى القب د يعرف وا بع م يكون م ل النه

ة     . فمضى التلميذان ايضا الى موضعهما    . الكتاب انه ينبغي ان يقوم من االموات       اما مريم فكانت واقف

دا       . كي و فيما هي تبكي انحنت الى القبر       عند القبر خارجا تب    فنظرت مالآين بثياب بيض جالسين واح

ان جسد يسوع موضوعا                ين       . عند الراس و االخر عند الرجلين حيث آ اذا تبك راة لم ا ام ا ي اال له فق

وراء فنظرت           . قالت لهما انهم اخذوا سيدي و لست اعلم اين وضعوه           ى ال ذا التفتت ال ا قالت ه و لم
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ه يسوع      يسوع واقفا و   ه                        .  لم تعلم ان ك ان ين فظنت تل ين من تطلب اذا تبك راة لم ا ام ا يسوع ي ال له ق

ا اخذه                     ن وضعته و ان ا        . البستاني فقالت له يا سيد ان آنت انت قد حملته فقل لي اي ا يسوع ي ال له ق

م اصعد            . مريم فالتفتت تلك و قالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم            قال لها يسوع ال تلمسيني الني ل

م   يكم و الهي و الهك ي و اب ى اب ي اصعد ال م ان ولي له ى اخوتي و ق ي ال ن اذهب ي و لك ى اب د ال . بع

   ...المجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًاالمجد هللا دائمًا   ووو .فجاءت مريم المجدلية و اخبرت التالميذ انها رات الرب و انه قال لها هذا
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   ...انه بارآنا ببرآة اتمام هذا العمل لمجد اسمة و لخدمة  الكلانه بارآنا ببرآة اتمام هذا العمل لمجد اسمة و لخدمة  الكلانه بارآنا ببرآة اتمام هذا العمل لمجد اسمة و لخدمة  الكل

 ...و نشكر السيد الرب انه جعلنا اهال لنوال برآة هذه الخدمةو نشكر السيد الرب انه جعلنا اهال لنوال برآة هذه الخدمةو نشكر السيد الرب انه جعلنا اهال لنوال برآة هذه الخدمة
 

 ثم نشكر آل من ساهم فى آتابة و عمل هذا الدالل
 و نخص بالذآر

ذى                /  الراهب القمص  ابونا ز ال امج القطمارس المتمي ة برن ا بيشوى إلتمام اطيوس األنب أغن
 .آان خير معين لنا فى اتمام هذه الخدمة

 

 .التى قامت بكتابة و مراجعة جزء آبير من هذا الدالل: نانسى/ ا
 .الذى قام بكتابة جزء آبير آما آان خير معين على اتمام هذا الكتاب: هانى سمير/ ا
   org.takla-st.www://http  يكل خادم موقع األنبا تكالهيمانوتما/ ا
 .شيرين باألخص لتشجيعها الدائم إلتمام هذا العمل و تضحيتها بوقتها/ ا
 .انجيل/ا

 .و آذلك مينا و آيرلس
 

 .نرجو ان تصلوا معنا لكى تنمو هذه الخدمة
 

 :صحيحات نرجو ارسال بريد الكترونى الىألى تعليقات أو ت
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