
   دالل أسبوع اآلالم   الساعة األولى من ليلة الثالثاء  
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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 



   دالل أسبوع اآلالم   الساعة األولى من ليلة الثالثاء  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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  
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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
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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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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
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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  
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. 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
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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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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


