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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
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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
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 "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  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Copyright © 2004-2006  www.FreeCopticBooks.com   

 

 "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  
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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  
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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  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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


