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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 
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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



 دالل أسبوع اآلالم     الخميس  ليلة منةتاسعال  الساعة 
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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

 

 


