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عشية أحد الشعاني
طرح يقال ف عشية وباكر أحد الشعاني
إصعد عَل الجبال العالية يا مبّش صهيون ،إرفع صوتك بقوة وبّش
أورشليم ،وقل لمدن يهوذا :هوذا ملكك يأتيك وأجرته معه وعمله
قدامه.
مثل الراع الذي يرع قطيع غنمه وبذراعه الرفيعة يجمع الحمَلن.
قوم زين أبوابك فإن ابن للا آت ،وهو يخلصك بطهارة وسَلمة،
هوذا جميع بنيك يأتون إليه بفرح صارخي قائلي :أوصنا ِلبن داود.
ولما قرب من بيت فاج عند جبل الزيتون ،أرسل يسوع اثني من
تَلميذه ،قائَل :إمضيا إَل هذه القرية الن أمامكما ،فتجدا جحشا
مربوطا وأتانا معه ،فحَلهما وائتيان بهما ،فإن قال لكما أحد شيئا
فقول له إن الرب يحتاج إليهما.
فلما جاء التلميذان كما قال لهما ،وجدا اْلتان والجحش مربوطي،
فحَلهما وأتيا بهما إليه ك يتم ما قاله الرب من قبل النن :قولوا
إلبنة صهيون هوذا ملكك يأتيك راكبا عَل أتان وجحش ابن أتان.
يا للعجب العظيم! إن الجالس عَل الّشوبيم ركب عَل جحش أتان
كالتدبي .فإنه هو الجالس عَل اْلرض ،ولم ييك السموات .متك
ف حضن أبيه وكائن بأورشليم .أوِلد العيانيي فرشوا ثيابهم قدامه،
والّشوبيم معا يسيون وجوههم بأجنحتهم .وهم يمجدون
باستحقاق بشفاه ِل تسكت قائلي :مبارك هو مجد الرب ف سلمون
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جبله المقدس .وهؤلء كانوا يسبحونه قائلي :أوصنا ِلبن داود،
مبارك يسوع المسيح الذي أن ليخلصنا.
َ َ َ ََ َ َ
َوَلَهََأََيَضَا َ:لما قرب يسوع من منحدر جبل الزيتون صاعدا إَل
أورشليم ،إبتدأ جميع محفل التَلميذ يفرحون ويسبحون للا
بصوت عظيم ،من أجل القوات الن رأوها ،صارخي قائلي :أوصنا
ِلبن داود ،أوصنا ف اْلعاَل ،هذا هو ملك إسائيل .وف الغد لما
سمع الجمع الكبي الذين جاءوا إَل العيد أن يسوع سيأن إَل
أورشليم ،أخذوا سعفا بأيديهم وخرجوا للقائه وهم يْصخون
قائلي :أوصنا ِلبن داود .وجموع العيانيي الكثية خرجوا
إلستقباله ،وفرشوا ثيابهم ف الطريق الن يسي فيها مخلصنا .وقوم
منهم قطعوا أغصانا من الشجر وجاءوا بها بفرح وفرشوها ف
الطريق ،والذين كانوا يسيون أمامه والذين خلفه كانوا يْصخون
قائلي :أوصنا ِلبن داود .افرج يا ابنة صهيون فإنه قد جاء ملكك
بمجد وكرامة وعظم بهاء راكبا عَل جحش .والجمع يمش أمامه
صارخي قائلي :أوصنا ِلبن داود ،مبارك الملك اآلن باسم الرب
أوصنا ف اْلعاَل هذا هو ملك إسائيل .يزهر قضيب من أصل يش
وتصعد زهرة وتطلع من وسطه ،ويسيي ح عليه روح للا :روح
الحكمة وروح القوة ،روح الفهم والمشورة وروح العبادة .ويمأله
الروح من مخافة للا.
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يا لهذه اْلعجوبة العظيمة .الجالس عَل الّشوبيم والسيافيم
يسبحونه ويغطون وجوههم من أجل َلهوته ،تفضل اليوم وركب
عَل جحش آتان كالتدبي من أجل خَلصنا .يباركونك ف السموات
ويمجدونك عَل اْلرض ويْصخون قائلي :أوصنا ِلبن داود .أوصنا
ف اْلعاَل ،هذا هو ملك إسائيل ،مبارك اآلن باسم رب القوات.
ولعظمته المجد دائما .آمي.
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إنجيل عشية أحد الشعاني
يوحنا ()11 -1 :12
قفوا بمخافة للا لنسمع اإلنجيل المقدس ،فصل من بشارة معلمنا
مار يوحنا البشي ،التلميذ الطاهر بركاته ،عَل جميعنا.
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز26 ،25 :117

مبارك اآلن بإسم الرب .باركناكم من بيت الرب .رتبوا عيدا ف
الواصلي إَل قرون المذبح .هللويا.
مبارك اآلن بإسم الرب ،ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ،يسوع
المسيح إبن اَّلل الح ،الذي له المجد الدائم ،إَل اْلبد آمي.
وإن يسوع قبل الفصح بستة أيام جاء إَل بيت عنيا ،حيث كان
لعازر الميت .الذى أقامه يسوع من اْلموات .فصنعوا له وليمة ف
ذلك الموضع .وكانت مرثا تخدم .وأما لعازر فكان أحد المتكئي
معه .فأخذت مريم رطل طيب ناردين فائق كثي الثمن ،ودهنت به
قدم يسوع ،ومسحتهما بشعر رأسها .فإمتأل البيت من رائحة
الطيب.
فقال واحد من تَلميذه الذي هو يهوذا سمعان السخريوط ،الذي
كان مزمعا أن يسلمه :لماذا لم يبع هذا الطيب بثالثمائة دينار ويعط
للمساكي؟ وهذا قاله ليس عناية منه بالمساكي ،بل ْلنه كان
7
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سارقا ،وكان الصندوق عنده ،وكان يحمل ما يلق فيه .فقال يسوع:
دعوها .إنما حفظته ليوم دفنْ ،لن المساكي معكم كل حي ،وأما
أنا فلست معكم كل حي.
وعلم جمع كثي من اليهود أنه هناك ،فجاءوا ليس من أجل يسوع
وحده ،بل لينظروا أيضا لعازر الذى أقامه من بي اْلموات.
فتشاور رؤساء الكهنة أن يقتلوا لعازر أيضاْ .لن كثيين من اليهود
كانوا من أجله يمضون ويؤمنون بيسوع.
والمجد هلل دائما.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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باكر أحد الشعاني
أناجيل دورة الشعاني
اإلنجيل اْلول :أمام الهيكل الكبي

يوحنا ()51 -43 :1
قفوا بمخافة للا لنسمع اإلنجيل المقدس ،فصل من بشارة معلمنا
مار يوحنا البشي ،التلميذ الطاهر بركاته ،عَل جميعنا.
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز1: 137 ،4 :103

الذي صنع مَلئكته أرواحا ،وخدامه نارا تلتهب ،أمام المَلئكة أرتل
لك ،وأسجد قدام هيكلك المقدس .هللويا.
مبارك اآلن بإسم الرب ،ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ،يسوع
المسيح إبن اَّلل الح ،الذي له المجد الدائم ،إَل اْلبد آمي.
وف الغد أيضا أراد أن يأن إَل الجليل ،فوجد فيلبس فقال له يسوع:
"إتبعن" وكان فيلبس من بيت صيدا ،من مدينة أندراوس وبطرس.
فوجد فيلبس نثنائيل وقال له" :وجدنا الذي كتب عنه موَس ف
الناموس واْلنبياء ،يسوع ابن يوسف الذي من الناِصة" .فقال له
نثنائيل" :هل يمكن أن يخرج من الناِصة صالح؟" .فقال له فيلبس:
"تعال وانظر" .ورأى يسوع نثنائيل مقبَل إليه ،فقال عنه" :هوذا
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إسائيَل حقا ِل غش فيه" .فقال له نثنائيل" :من أين عرفتن؟".
أجاب يسوع وقال له" :قبل أن يدعوك فيلبس وأنت تحت شجرة
التي ،رأيتك" .أجاب نثنائيل وقال له" :يا معلم ،أنت هو ابن اَّلل،
أنت هو ملك إسائيل" .أجاب يسوع وقال له" :هل آمنت ْلن قلت
لك إن رأيتك تحت شجرة التي؟ سوف ترى أعظم من هذا!" وقال
له" :الحق الحق أقول لكم :إنكم سوف ترون السماء مفتوحة،
ومالئكة اَّلل يصعدون وييلون عَل إبن اإلنسان" .والمجد هلل
دائما.
مرد اإلنجيل :اْلربعة الحيوانات الغي المتجسدين الحاملي مركبة
اَّلل .وجه أسد ،ووجه ثور ،ووجه إنسان ،ووجه نّش.
Pi`ftoou `nzwon `n`acwmatoc@ etfai qa piharma `nte V]@ ouho
`mmou`i nem ouho `mmaci@ ouho n
` rwmi nem ouho `n`aytoc.

Pie ifto in zo-on in asomatos, et fai ga pie harma inte
Ifnotie, oe-ho im moe-ie nem oe-ho im ma-sie, oe-ho in
romie nem oe-ho in a-ietos.

مرد الشعاني :أوصنا ف اْلعاَل ،هذا هو ملك إسائيل ،مبارك اآلن،
بٳسم رب القوات.
` Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.
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اإلنجيل الثان :أمام أيقونة العذراء

لوقا ()56 -39 :1
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز7 ،5 ،2 :86

أعمال مجيدة قد قيلت ْلجلك يا مدينة اَّلل ،هو العَل الذي أسسها
إَل اْلبدْ ،لن سكن الفرحي جميعهم فيك .هللويا.
اإلنجيل فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشي ،التلميذ الطاهر
بركاته ،عَل جميعنا.
فقامت مريم ف تلك اْليام وذهبت بّشعة إَل الجبال إَل مدينة من
يهوذا ،ودخلت بيت زكريا وسلمت عَل أليصابات .وحدث لما
سمعت أليصابات سَلم مريم أن ارتكض الجني ف بطنها ،وامتألت
أليصابات من الروح القدس ،وِصخت بصوت عظيم وقالت:
"مباركة أنت ف النساء ومباركة ه ثمرة بطنك! فمن أين َل هذا أن
تأن أم رن إَل؟ فهوذا حي صار صوت سَلمك ف أذن ارتكض
الجني بابتهاج ف بطن .فطون للن آمنت أن يتم ما قيل لها من
قبل الرب" .فقالت مريم" :تعظم نفش الرب ،وتتهلل روج باَّلل
مخلصْ ،لنه نظر إَل اتضاع أمته .فهوذا منذ اآلن جميع اْلجيال
تطوبنْ ،لن القدير صنع ن عظائم ،واسمه قدوس ،ورحمته إَل
أجيال فأجيال للذين يتقونه .صنع عزة بذراعه .شتت المستكيين
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 أشبع. أنزل اْلقوياء عن الكراَس ورفع المتضعي.بفكر قلوب هم
 عضد إسائيل فتاه ليذكر.الجياع خيات وِصف اْلغنياء فارغي
 وأقامت مريم." إبراهيم ونسله إَل اْلبد، كما كلم آباءنا،رحمته
. ثم عادت إَل بيتها،عندها نحو ثَلثة أشهر
.والمجد هلل دائما
: قائلي، نرفعك بإستحقاق مع أليصابات نسيبتك:مرد اإلنجيل
. ومباركة ه ثمرة بطنك،مباركة أنت ف النساء
Ten[ici `mmo qen ouem`psa@ nem `Elicabet tecuggenyc@ je
te`cmarwout `n;o qen nihi`omi@ `f`cmarwout `nje `poutah `nte
teneji.

Ten et shisie immo gen oe em-ipsha, nem Elisavet te sinkhenies, zje tes maro-ot inso gen nie hie-jomie, if esmaroot inzje ip oe-ta inte te nezj-ie.

، مبارك اآلن، هذا هو ملك إسائيل، أوصنا ف اْلعاَل:مرد الشعاني
.بٳسم رب القوات
` Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.
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اإلنجيل الثالث :أمام أيقونة المَلك غييال

لوقا ()38 -26 :1
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز7 ،6 :33

يعسكر مَلك الرب حول كل خائفيه وينجيهم ،ذوقوا وإنظروا ما
أطيب الرب ،طون لْلنسان المتكل عليه .هللويا.
اإلنجيل فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشي ،التلميذ الطاهر
بركاته ،عَل جميعنا.
وف الشهر السادس أرسل جيائيل المَلك من قبل اَّلل إَل مدينة
من الجليل اسمها ناِصة ،إَل عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود
اسمه يوسف .واسم العذراء مريم .فدخل إليها المَلك وقال لها:
"سالم لك أيتها الممتلئة نعمة! الرب معك .مباركة أنت ف النساء".
فلما رأته اضطربت من الكَلم ،وفكرت" :ما عش أن يكون هذا
السالم!" فقال لها المَلكِ" :ل تخاف يا مريم؛ ْلنك قد وجدت نعمة
عند اَّلل .وها أنت ستحبلي وتلدين ابنا وتدعي اسمه يسوع .وهذا
يكون عظيما ،وابن العَل يدع ويعطيه الرب اإلله كرَس داود أبيه،
ويملك عَل بيت يعقوب إَل اْلبد ،وِل يكون لملكه انقضاء".
فقالت مريم للمَلك" :كيف يكون َل هذا وأنا لست أعرف رجَل؟".
فأجاب المَلك وقال لها" :الروح القدس يحل عليك ،وقوة العَل
13
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 وهوذا. فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدع ابن اَّلل،تظللك
 وهذا هو،أليصابات نسيبتك ه أيضا حبَل بابن ف شيخوختها
 ْلنه ليس َسء غي ممكن عند،الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا
." ليكن َل كقولك. "هوذا أنا أمة الرب: فقالت مريم للمالك."اَّلل
.فانْصف عنها المَلك
.والمجد هلل دائما
 عَل، واقفا عَل قدميه، غييال المَلك رآه دانيال:مرد اإلنجيل
.شاط النهر
Jabri3l piajjeloc: a4nav `ero4 `nge Dani3l: e4`ohi `erat4
higen ne4fat: higen nen`cfotov `mf
` iaro.

Ghabreej-iel pie ankhelos, af naf irof inzje Daneej-iel, ef
ohie iratf hizjen nef-fat, hizjen nen is fotoe im if-jaro.

، مبارك اآلن، هذا هو ملك إسائيل، أوصنا ف اْلعاَل:مرد الشعاني
.بٳسم رب القوات
` Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.
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اإلنجيل الرابع :أمام أيقونة المَلك ميخائيل

من ()52 -44 :13
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز18 ،17 :102

باركوا الرب يا جميع مَلئكته ،المقتدرين بقوتهم الصانعي قوله.
باركوا الرب يا جميع قواته ،خدامه العاملي إرادته .هللويا.
اإلنجيل فصل من بشارة معلمنا مار من البشي ،التلميذ الطاهر
بركاته ،عَل جميعنا.
يشبه ملكوت السموات كيا مخق ف حقل ،وجده إنسان فخبأه.
ومن الفرح مص وباع كل ما كان له وإشيى ذلك الحقل .وأيضا
يشبه ملكوت السموات رجَل تاجرا يطلب الجواهر الجيدة ،فلما
وجد جوهرة واحدة ثمينة ،مص وباع كل ما كان له وإشياها .وأيضا
يشبه ملكوت السموات شبكة ألقيت ف البحر ،فجمعت من كل
جنس .ولما إمتألت جذبوها إَل الشاط ،وجلسوا ينتقون فجمعوا
الجياد ف اْلوعية ،وأما الرديء فرموه خارجا .وهكذا سيكون ف
نهاية هذا الدهر :يخرج المالئكة ويفرزون اْلسار من بي اْلخيار،
ويقذفونهم ف أتون النار .هناك يكون البكاء وِصير اْلسنان .قال
لهم يسوع" :أفهمتم هذا كله؟" .قالوا له" :نعم يا رب" .قال لهم:
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"من أجل هذا كل كاتب متعلم ف ملكوت السموات يشبه رجَل رب
."حقل يخرج من كيه جددا وعتقاء
.والمجد هلل دائما
 ميخائيل رئيس السمائيي هو اْلول ف الطقوس:مرد اإلنجيل
.المَلئكية يخدم أمام الرب
Mi,ayl `p`ar,wn `nna nivyou`i@ `n;of etoi `nsorp@ qen nitaxic
`n`aggelikon@ efsemsi `mpe`m;o `mP=o=c.

Micha-iel ip argon in na nie fie-o-wie, insof et-oi in shorp,
gen nie tak sies in ankhelikon, ev shem-shie im pie imso
im Ipshois.

، مبارك اآلن، هذا هو ملك إسائيل، أوصنا ف اْلعاَل:مرد الشعاني
.بٳسم رب القوات
` Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.
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اإلنجيل الخامس :أمام أيقونة مار مرقس اإلنجيَل

لوقا ()12 -1 :10
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز13 :67

الرب يعط كلمة للمبّشين بقوة عظيمة ،ملك القوات هو
المحبوب ،وف بهاء بيت الحبيب إقسموا الغنائم .هللويا.
اإلنجيل فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشي ،التلميذ الطاهر
بركاته ،عَل جميعنا.
وبعد ذلك عي الرب سبعي آخرين ،وأرسلهم اثني اثني أمام
وجهه إَل كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يمص .فكان
يقول لهم" :إن الحصاد كثي ،ولكن الفعلة قليلون .فإطلبوا إَل رب
الحصاد أن يرسل فعلة إَل حصاده .إذهبوا ،ها أنا أرسلكم مثل
حمالن ف وسط ذئابِ .ل تحملوا كيسا وِل مزودا وِل أحذية ،وِل
تسلموا عَل أحد ف الطريق .وأي بيت دخلتموه فقولوا أوَل :السالم
لهذا البيت .فإن كان هناك ابن السالم يحل سالمكم عليه ،وإن لم
يكن فسالمكم يرجع إليكم .وأقيموا ف ذلك البيت آكلي وشاربي
مما عندهمْ ،لن الفاعل مستحق أجرتهِ .ل تنتقلوا من بيت إَل
بيت .وأية مدينة دخلتموها ويقبلونكم إليهم ،فكلوا مما يقدم لكم،
وإشفوا المرض الذين فيها ،وقولوا لهم :قد اقيب منكم ملكوت
17
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اَّلل .وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم ،فاخرجوا إَل شوارعها
وقولوا :حن الغبار أيضا الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه
لكم .ولكن اعلموا هذا إنه قد اقيب منكم ملكوت اَّلل .وأقول لكم:
إنه سيكون لسدوم ف ذلك اليوم راحة أكي من تلك المدينة.
والمجد هلل دائما.
مرد اإلنجيل :مار مرقس الرسول واإلنجيَل ،الشاهد عَل آَلم اإلله
الوحيد.
Markoc pi`apoctoloc@ ouoh pi`eu`aggelictyc@ pime;re qa
ni`mkauh@ `nte pimonogenyc `Nnou].

Markos pie apostolos, owoh pie ef ankheli-sties, pie mesre
ga nie im kavh, inte pie monokhenies in notie.

مرد الشعاني :أوصنا ف اْلعاَل ،هذا هو ملك إسائيل ،مبارك اآلن،
بٳسم رب القوات.
` Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.

18

باكر وقداس أحد الشعانين

اإلنجيل السادس :أمام أيقونة الرسل

من ()8 -1 :10
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز4 ،3 :18

الذين ل تسمع أصواتهم ،ف كل اْلرض خرج منطقهم ،وإَل أقطار
المسكونة بلغت أقوالهم .هللويا.
اإلنجيل فصل من بشارة معلمنا مار من البشي ،التلميذ الطاهر
بركاته ،عَل جميعنا.
ثم دعا تَلميذه اِلثن عّش وأعطاهم سلطانا عَل أرواح نجسة حن
يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل سقم .وأما أسماء اِلثن عّش رسوَل
فه هذه :اْلول سمعان الذي يقال له بطرس ،وأندراوس أخوه.
يعقوب بن زبدي ،ويوحنا أخوه .فيلبس ،وبرثولماوس .توما ،ومن
العشار .يعقوب بن حلق ،وتداوس .سمعان القانوي وي هوذا
اإلسخريوط الذي أسلمه .هؤَلء اِلثنا عّش أرسلهم يسوع
وأوصاهم قائَل" :إَل طريق أمم ِل تذهبوا وإَل مدينة للسامريي ِل
تدخلوا .بل اذهبوا بالحري إَل خراف بيت إسائيل الضالة .وفيما
أنتم ذاهبون اكرزوا قائلي :إنه قد اقيب ملكوت السموات .اشفوا
المرض .أقيموا المون .طهروا اليص .أخرجوا الشياطي .مجانا
أخذتم ،مجانا أعطوا .والمجد هلل دائما.
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، أيها اِلثن عّش رسول، أرسلكم يسوع المسيح:مرد اإلنجيل
. وتصيوهم مسيحيي،لتبّشوا بي اْلمم
I=y=c P=,=c afouwrp `mmwten@ `wpimyt`cnau (=i=b) `n`apoctoloc@
`eteten hiwis qen nie;noc@ `ereten aitou n
` `,rycti`anoc.

Iesos Pegrestos af oe-orp im mo-ten, o-pie miet isnav in
apostolos, e-te ten hie oish gen nie esnos, e-re ten ai to in
igris tie jenos.

، مبارك اآلن، هذا هو ملك إسائيل، أوصنا ف اْلعاَل:مرد الشعاني
.بٳسم رب القوات
` Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.
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اإلنجيل السابع :أمام أيقونة الشهيد مار جرجس

لوقا ()19 -12 :21
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز11 :96

نور أسق للصديقي ،وفرح للمستقيمي بقلبهم ،إفرحوا أيها
الصديقون بالرب ،واعيفوا لذكر قدسه .هللويا.
اإلنجيل فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشي ،التلميذ الطاهر
بركاته ،عَل جميعنا.
وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ،ويسلمونكم إَل
مجامع وسجون ،وتقدمون أمام ملوك ووِلة ْلجل اسم .فيكون
لكم ذلك شهادة .فضعوا إذا ف قلوبكم أن ِل تهتموا من قبل بما
تحتجون به؛ ْلن أنا أعطيكم فما وحكمة الن ِل يقدر جميع
معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها .وسوف تسلمون من الوالدين
واإلخوة واْلقرباء واْلصدقاء ،ويقتلون منكم .وتكونون مبغضي من
الجميع ْلجل اسم .وشعرة من رؤوسكم ِل تهلك .بصيكم تقتنون
أنفسكم .والمجد هلل دائما.
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 سبع سني أ كملها القديس جرجس وسبعون ملكا:مرد اإلنجيل
. يحكمون عليه كل يوم،منافقون
Sasf (=z) `nrompi afjokou `ebol@ `nje vy=e=;=u Gewrgioc@ `ere
pi`sbe `nouro `nanomoc@ eu]hap erof `mmyni.

Shashf in rompie af kho-ko ivol, inzje fie es-o-web Kheor-khios, e-re pi ishve in oro in anomos, ev tie hap irof im
minie.

، مبارك اآلن، هذا هو ملك إسائيل، أوصنا ف اْلعاَل:مرد الشعاني
.بٳسم رب القوات
Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.
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اإلنجيل الثامن :أمام أيقونة آنبا أنطونيوس

من ()28 -24 :16
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز4 ،33 :67

عجيب هو اَّلل ف قديسيه ،إله إسائيل هو يعط قوة وعزا لشعبه.
الصديقون يفرحون ويتهللون أمام اَّلل ،ويتنعمون بالّشور .هللويا.
اإلنجيل فصل من بشارة معلمنا مار من البشي ،التلميذ الطاهر
بركاته ،عَل جميعنا.
حينئذ قال يسوع لتالميذه" :من أراد أن يتبعن فلينكر نفسه
ويحمل صليبه ويتبعنْ ،لن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ،ومن
يهلك نفسه من أجَل يجدهاْ .لنه ماذا ينتفع اإلنسان لو رب ح العالم
كله وخّش نفسه؟ أو ماذا يعط اإلنسان فداء عن نفسه؟ ْلن ابن
اإلنسان سوف يأن ف مجد أبيه مع مالئكته ،وحينئذ يجازي كل
واحد حسب أعماله .الحق أقول لكم :إن من القيام ههنا قوما ِل
يذوقون الموت حن يروا إبن اإلنسان آتيا ف مجد أبيه" .والمجد
هلل دائما.
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 والظنون الخداعة الن، حلوا من قلوبكم أفكار الّش:مرد اإلنجيل
.تظلم العقل
Bwl `ebol qen netenhyt@ `nnimokmek `nte ],ak`ia@ nem nimeu`i
etsebswb@ et`iri `mpinouc `n,aki.

Vol ivol gen ne ten hiet, in nie mok mek inte tie kakeeje,
nem nie mevie et-shev shov, et irie im pie nos in kakie.

، مبارك اآلن، هذا هو ملك إسائيل، أوصنا ف اْلعاَل:مرد الشعاني
.بٳسم رب القوات
`Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.
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اإلنجيل التاسع :أمام باب الكنيسة البحري

لوقا ()30 -22 :3
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز2 ،1 :83

مساكنك محبوبة يا رب إله القوات ،تشتاق وتذوب نفش للدخول
إَل ديار الرب .هللويا.
اإلنجيل فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشي ،التلميذ الطاهر
بركاته ،عَل جميعنا.
وكان يسي ف كل مدينة وقرية يعلم وهو سائر إَل أورشليم ،فقال له
واحد" :يا رب ،أقليل هم الذين يخلصون؟" .فقال لهم" :إجتهدوا
أن تدخلوا من الباب الضيق ،فإن أقول لكم :إن كثيين سيطلبون
أن يدخلوا وِل يقدرون وإذا بلغ أن يقوم رب البيت ويغلق الباب،
فتبتدئون بالوقوف خارجا وتقرعون الباب قائلي :يا رب ،يا رب!
افتح لنا .فيجيب ،ويقول لكمِ :ل أعرفكم من أين أنتم! حينئذ
تبتدئون تقولون :أ كلنا قدامك وسبنا ،وعلمت ف شوارعنا! فيقول
لكم :إن ِل أعرفكم من أين أنتم! اذهبوا عن يا جميع فاعَل الظلم!
هناك يكون البكاء وِصير اْلسنان ،من رأيتم إبراهيم وإسحق
ويعقوب وجميع اْلنبياء ف ملكوت اَّلل ،وأنتم مطروحون خارجا.
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 ويتكئون ف،ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب
." وأولون يكونون آخرين، وهوذا آخرون يكونون أولي.ملكوت اَّلل
.والمجد هلل دائما
 فَل نسمع، من أتيت ف ظهورك الثان المخوف:مرد اإلنجيل
.برعدة أنن لست أعرفكم
Aksan`i qen tekmah`cnou]@ `mparouci`a etoi `nho]@
`mpen`;rencwtem qen ou`c;erter@ je ]cwoun m
` mwten an.

Ak shan-ie gen tek mah is-notie, im paroseeje etoi in
hotie, im pen isren sotem gen oe-is-ser-ter, zje tie so-on
im mo-ten an.

، مبارك اآلن، هذا هو ملك إسائيل، أوصنا ف اْلعاَل:مرد الشعاني
.بٳسم رب القوات
`Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.
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اإلنجيل العاس :أمام اللقان

من ()17 -13 :3
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز4 ،3 :28

صوت الرب عَل المياه ،إله المجد أرعد ،الرب عَل المياه الكثية،
صوت الرب بقوة .هللويا.
اإلنجيل فصل من بشارة معلمنا مار من البشي ،التلميذ الطاهر
بركاته ،عَل جميعنا.
حينئذ جاء يسوع من الجليل إَل اْلردن إَل يوحنا ليعتمد منه .ولكن
يوحنا منعه قائَل" :أنا المحتاج أن أعتمد منك ،وأنت تأن إَل!"
فأجاب يسوع وقال له" :إسمح اآلن؛ ْلنه هكذا ينبغ لنا أن نكمل
كل بر" .حينئذ سمح له .فلما إعتمد يسوع صعد للوقت من الماء،
وإذا السموات قد انفتحت له ،فرأى روح اَّلل نازَل مثل حمامة وآتيا
عليه ،وكان صوت من السموات قائَل" :هذا هو ابن حبين الذي
به سرت" .والمجد هلل دائما.
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 أن عمدت مخلص. شهد يوحنا ف اْلربعة اْلناجيل:مرد اإلنجيل
.ف مياه اْلردن
Aferme;re `nje Iwannyc@ qen pi`ftoou (=d) `n`eu`aggelion@ je
ai]wmc `mpaCwtyr@ qen nimwou `nte piIordanyc.

Af er mesre inzje Joannes, gen pi ifto in ev-ankhelion, zje
ai tie oms im Pasotier, gen ni mo-oe inte pi Jordanies.

، مبارك اآلن، هذا هو ملك إسائيل، أوصنا ف اْلعاَل:مرد الشعاني
.بٳسم رب القوات
Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.
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اإلنجيل الحادي عّش :أمام باب الكنيسة القبَل

من ()11 -1 :21
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز20 ،19 :117

افتحوا َل أبواب العدل ،لكيما أدخل فيها وأعيف للرب ،هذا هو
باب الرب ،والصديقون يدخلون فيه .هللويا.
اإلنجيل فصل من بشارة معلمنا مار من البشي ،التلميذ الطاهر
بركاته ،عَل جميعنا.
ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إَل بيت فاج عند جبل الزيتون،
حينئذ أرسل يسوع إثني من تَلميذه قائَل لهما :إذهبا إَل هذه
القرية الن أمامكما ،فستجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ،فحَلهما
وأتيان بهما .وإن قال لكما أحد شيئا ،فقوَل :إن الرب محتاج إليهما،
فللوقت يرسلهما .فكان هذا كله لك يتم ما قيل بالنن القائل :قولوا
ِلبنة صهيون :هوذا ملكك يأتيك وديعا ،راكبا عَل أتان وجحش إبن
أتان .فلما ذهب التلميذان وصنعا كما أمرهما يسوع ،وأتيا باْلتان
والجحش ،ووضعا عليهما ثيابهما وجلس فوقهما .والجمع اْل كي
فرشوا ثيابهم ف الطريق .وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر
وفرشوها عَل الطريق .والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا
يْصخون قائلي :أوصنا ِلبن داود! مبارك اآلن بإسم الرب! أوصنا
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 من هو:ف اْلعاَل! ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة
. هذا هو يسوع النن الذي من ناِصة الجليل:هذا؟ فقالت الجموع
.والمجد هلل دائما
 دخل إَل، الجالس فوق الشاروبيم عَل كرَس مجده:مرد اإلنجيل
. ما هو هذا التواضع العظيم،أورشليم
Vyethemci hijen ni<eroubim@ hijen pi`;ronoc `nte pef`wou @
afse `eqoun e` Ieroucalym@ oupe painis] `n;ebi`o.

Fie et hemsie hizjen nie Sherobiem, hizjen pie isronos inte
pef o-oe, af she iegon e-Jerosaliem, oe pe pai nishtie in
seveejo.

، مبارك اآلن، هذا هو ملك إسائيل، أوصنا ف اْلعاَل:مرد الشعاني
.بٳسم رب القوات
`Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.
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اإلنجيل الثان عّش :أمام أيقونة يوحنا المعمدان

لوقا ()35 -28 :7
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز8 ،7 :51

وأنا مثل شجرة الزيتون المثمرة ف بيت اَّلل ،أتمسك بإسمك ،فإنه
صالح قدام إبرارك .هللويا.
اإلنجيل فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشي ،التلميذ الطاهر
بركاته ،عَل جميعنا.
أقول لكم" :إنه ليس أحد ف مواليد النساء أعظم من يوحنا
المعمدان ،ولكن اْلصغر منه ف ملكوت السموات أعظم منه".
وجميع الشعب إذ سمعوا والعشارون برروا اَّلل معتمدين
بمعمودية يوحنا .وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة اَّلل
من جهة أنفسهم ،ولم يعتمدوا منه .بماذا أشبه أناس هذا الجيل؟
ومن يشبهون؟ يشبهون أوِلدا جالسي ف السوق ينادون بعضهم
بعضا قائلي :زمرنا لكم فلم ترقصوا! نحنا لكم فلم تبكوا! ْلنه جاء
يوحنا المعمدان ِل يأ كل خيا وِل يّشب خمرا ،فتقولون :به شيطان.
جاء ابن اإلنسان يأ كل ويّشب ،فتقولون :هوذا إنسان أ كول وسيب
خمر ،محب للعشارين والخطاة .والحكمة تيرت من جميع بنيها.
والمجد هلل دائما.
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 أنت عظيم ف. لم يقم ف مواليد النساء من يشبهك:مرد اإلنجيل
. يا يوحنا المعمدان،جميع القديسي
Mpe ouon twnf qen nijinmici@ `nte nihiomi efoni `mmok@ `n;ok
ounis] qen ny=e=;=u tyrou@ Iwannyc piref]wmc.

Im pe oe-on tonf gen nie zjen misie, inte nie hi-jomie ef onie immok, insok oe-nishtie gen nie es-o-web tiro,
Joannes pie ref tie oms.

، مبارك اآلن، هذا هو ملك إسائيل، أوصنا ف اْلعاَل:مرد الشعاني
.بٳسم رب القوات
Wcanna qen nyet[oci@ vai pe `pouro `mpIcrayl@ `f`cmarwout
`nje vye;nyou@ qen `vran `mP=o=c `nte nijom.

Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel, if
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois inte nie
khom.
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إنجيل باكر أحد الشعاني
لوقا ()10 -1 :19
قفوا بمخافة للا لنسمع اإلنجيل المقدس ،فصل من بشارة معلمنا
مار لوقا البشي ،التلميذ الطاهر بركاته ،عَل جميعنا.
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز33 ،19 :67

مبارك الرب اإلله ،مبارك الرب يوما فيوما .إله إسائيل هو يعط
قوة وعزا لشعبه ،مبارك هو للا .هللويا.
مبارك اآلن بإسم الرب ،ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ،يسوع
المسيح إبن اَّلل الح ،الذي له المجد الدائم ،إَل اْلبد آمي.
ولما دخل (يسوع) مجتازا ف أريحا .وإذا برجل اسمه زكا ،وهذا كان
رئيسا للعشارين ،وكان غنيا .وكان يطلب راغبا ف أن يرى من هو
يسوع ،ولم يقدر من أجل الجمعْ ،لنه كان قصي القامة.
فتقدم مّشعا وصعد إَل جمية لك يراهْ ،لنه كان مزمعا أن يجتاز
بها .فلما جاء يسوع إَل الموضع ،نظر إليه وقال له :يا زكا ،أسع
وإنزلْ ،لنه ينبغ َل أن أ كون اليوم ف بيتك .فأسع ونزل وقبله
فرحا.
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فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلي :إنه دخل بيت رجل خاطء
ليسيي ح .فوقف زكا وقال للرب :ها أنا يا رب أعط نصف أمواَل
للمساكي ،ومن إغتصبته شيئا فإن أعوضه أربعة أضعاف .فقال له
يسوع :اليوم وجب الخَلص ْلهل هذا البيت ،إذ هو أيضا إبن
إبراهيمْ ،لن إبن اإلنسان إنما جاء لك يطلب ويخلص من كان هالكا.
والمجد هلل دائما.
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البولس
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إَل العيانيي ،بركته
المقدسة تكون معنا ،آمي)28-11 :9( .
فلما جاء المسيح رئيس كهنة للخيات العتيدة ،فبالمسكن اْلعظم
واْل كمل ،غي المصنوع بيد ،أي الذي ليس هو من هذه الخليقة.
وليس بدم تيوس وعجول ،بل بدمه الخاص ،دخل دفعة واحدة
إَل اْلقداس ،فوجد فداء أبدياْ .لنه إن كان دم التيوس والعجول
ورماد العجلة إذا ما نضح عَل المتنجسي ،يقدسهم لتطهي
الجسد.
فكم أحرى أن يكون دم المسيح ،هذا الذي من جهة الروح القدس
قدم ذاته هلل نقيا ،ليطهر نيتكم من اْلعمال الميتة ،لك تعبدوا للا
الح الحقيق! وْلجل هذا فهو واسطة عهد جديد ،حن ٳذ صار
موت لفداء معاض العهد اْلول ،حط المدعوون بوعد المياث
اْلبديْ ،لنه حيث يوجد عهد بوصية ،فالْصورة داعية ٳَل حلول
الموت بالموضْ ،لن الوصية ثابتة عَل اْلموات ،إذ ل قوة لها ما
دام الذي قررها حيا .من أجل هذا العهد اْلول لم يطهر بغي دم،
ولما خاطب موَس كل الشعب بجميع الوصايا الن بحسب
الناموس ،أخذ دم العجول والتيوس ،مع ماء ،وصوف قرمزي
وزوفا ،فنضحه عَل الكتاب نفسه وعَل كافة الشعب .قائَل :هذا
هو دم العهد الذي أوصاكم للا به .كذلك أيضا المسكن وجميع
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آنية الخدمة نضحها هكذا بالدم .وباإلقياب تتطهر جميعها بالدم
كالناموس ،وبغي سفك دم لم تكن مغفرة!
فالْصورة داعية إَل أن تتطهر أمثلة اِلشياء الن ف السموات بهذه
اإلمور ،فأما السمويات فبذبائح أفضل من هذه قدراْ ،لن المسيح
لم يدخل إَل اْلقداس المصنوعة باْليادي الن ه أشباه (اْلقداس)
الحقيقية ،بل إَل السماء نفسها ،ليظهر اآلن أمام للا عنا .ليس
ليقرب ذاته مرات كثية ،كما يدخل رئيس الكهنة إَل المقادس ف
كل سنة بدم ليس هو له .وإل فقد كان ينبغ له أن يتألم مرارا كثية
منذ إنشاء العالم ،ولكنه اآلن قد ظهر مرة واحدة عند انقضاء
الدهور ليبطل الخطيه بذبيحة نفسه .وكما أنه موضوع للناس أن
يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة ،هكذا المسيح هو أيضا ،قرب ذاته
مرة لك يرفع خطايا كثيين .وأما المرة الثانية فسيظهر بغي خطية
خَلصا للذين ينتظرونه.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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الكاثوليكون
فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول اْلوَل بركته المقدسة تكون
معنا ،آمي)11-1 :4( .
فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا ،تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال.
فإن من تألم بالجسد ،كف عن الخطية ،لك َل يعيش أيضا الزمان
الباف ف الجسد ،لشهوات الناس ،بل إلرادة للا.
ْلنه يكفيكم الزمان الذي مص إذ كنتم تصنعون فيه إرادة اْلمم،
وتسلكون ف الناجاسات والشهوات ،وإدمان المسكرات المتنوعة،
واللهو ،والدنس ،وعبادة اْلوثان المرذولة ،اْلمر الذي فيه
يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إَل فيض الخَلعة عينها،
مجدفي.
الذين سوف يعطون جوابا للذي هو عَل إستعداد أن يدين اْلحياء
واْلموات .فإنه ْلجل هذا بّش المون أيضا ،لك يدانوا حسب الناس
بالجسد ،ولكن ليحيوا حسب للا بالروح.
وإنما نهاية كل َسء قد اقيبت ،فتعقلوا إذا وإسهروا ف الصلوات.
ولكن قبل كل َسء ،فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعضْ ،لن
المحبة تسي كية من الخطايا.
كونوا محبي ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بَل تذمر .وليخدم كل
واحد اآلخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا ،كوكالء صالحي
عَل نعمة للا المتنوعة.
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من يتكلم فكأقوال للا .ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها للا ،لك
يتمجد للا ف كل َسء بيسوع المسيح .الذي له المجد والعزة ٳَل
أبد اآلبدين ،آمي.
ِل تحبوا العالم وِل اْلشياء الن ف العالمْ ،لن العالم يمص وشهوته
معه ،وأما من يعمل مشيئة للا فإنه يثبت إَل اْلبد .آمي.
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اإلبركسيس
فصل من أعمال آبائنا الرسل اْلطهار المشمولي بنعمة الروح
القدس .بركتهم المقدسة تكون معنا .آمي)31-11 :28( .
وبعد ثَلثة أشهر أقلعنا ف سفينة إسكندرية وكان عليها عَلمة الجوزاء
(التوأمي) ،وكانت قد شتت ف الجزيرة .ورسونا عَل سياكوسا فمكثنا
هناك ثَلثة أيام ،ولما خرجنا من هناك درنا إَل ريغيون .ومن بعد يوم
واحد هبت علينا ري ح الجنوب ،وف اليوم الثان جئنا إَل بونطيلوس.
فوجدنا هناك اإلخوة فطيبوا قلبنا لك نقيم عندهم سبعة أيام.
وهكذا جئنا إَل رومية ،فلما سمع اإلخوة الذين هناك بخينا ،خرجوا
إلستقبالنا إَل أبيوفورو وإَل الثَلثة الحوانيت .فلما رآهم بولس شكر
للا وتشجع .ولما دخلنا إَل رومية ،أذن لبولس أن يكون وحده مع
الجندي الذي كان يحرسه.
ولما كان بعد ثَلثة أيام إستدع بولس وجهاء اليهود الساكني هناك.
فلما جاءوا قال لهم :أيها الرجال إخوتنا ،أنا لم أصنع شيئا ضد الشعب
أو عوائد اآلباء ،قيدت من أورشليم وأسلمت إَل أيدي الرومانيي،
وهوِلء لما فحصوا أرادوا أن يطلقونْ ،لنهم لم يجدوا ف شيئا يكون
مستوجبا الموت .وفيما كان اليهود يقاومون الخطاب ،إضطرن اْلمر
أن أستغيث بالملك ،ليس كأنن أصنع شيئا يوجب الشكوى عَل هذه
اْلمة .فمن أجل هذه العلة كنت أطلب أن أراكم وأن أتكلم معكمْ ،لن
من أجل رجاء إسائيل أنا موثق بهذه السلسلة.
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وأما هم فقالوا له :نحن لم يأتنا من اليهود كتابات ْلجلك ،ولم يقدم
أحد من اإلخوة فعرفنا أو قال عنك شيئا رديا .ونحن نرغب أن نسمع
منك تلك الن تعتقدهاْ ،لن من أجل هذا الخالف ،اْلمر ظاهر لنا
أنه يقاوم ف كل مكان.
فعينوا له يوما ،فجاء إليه كثيون إَل الميل ،فجعل يقص عليهم
ويشهد لهم ْلجل ملكوت للا ،ويقنع قلبهم ْلجل يسوع من ناموس
موَس واْلنبياء ،من الصباح إَل المساء .فكان قوم منهم مقتنعي بما
قيل ،وآخرون لم يؤمنوا.
فانْصفوا وهم غي متفقي بعضهم مع بعض ،لما قال بولس كلمة
واحدة :إنه حسنا تكلم الروح القدس من قبل إشعياء النن مع آبائكم
قائَل :إنطلق إَل هذا الشعب وقل لهم :سمعا تسمعون وَل تفهمون،
ونظرا تنظرون وَل تبْصونْ .لن قلب هذا الشعب قد غلظ ،وثقلت
آذانهم عن السماع ،وطمسوا عينوهم .لئَل يبْصوا بأعينهم،
ويسمعوا بآذانهم ،ويفهموا بقلوب هم ،ويرجعوا فأشفيهم .فليكن
معلوما عندكم أن للا أرسل خَلصه إَل اْلمم وهم أيضا يطيعونه.
وأقام بولس سنتي كاملتي ف محل إستأجره لنفسه .وكان يقبل كل
من يدخل إليه ،كارزا بملكوت للا ،ويعلم بكل مجاهرة من أجل الرب
يسوع المسيح ،ولم يكن أحد يمنعه.
لم تزل كلمة الرب تنمو وتكي وتعي وتثبت ،ف بيعة للا المقدسة،
آمي.
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اإلنجيل اْلول
من ()17-1 :21
قفوا بمخافة للا لنسمع اإلنجيل المقدس ،فصل من بشارة معلمنا
مار من البشي ،التلميذ الطاهر بركاته ،عَل جميعنا.
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز 2 ،1 ،3 :80

بوقوا ف رأس الشهر بالبوق ،ف يوم عيدكم المشهور .ابتهجوا باهلل
معيننا ،هللوا ِلله يعقوب .خذوا مزمارا واِصبوا دفا ،مزمارا مطربا
مع قيثارة .هللويا.
مبارك اآلن بإسم الرب ،ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ،يسوع
المسيح إبن اَّلل الح ،الذي له المجد الدائم ،إَل اْلبد آمي.
ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إَل بيت فاج عند جبل الزيتون،
حينئذ أرسل يسوع إثني من تَلميذه قائَل لهما :إذهبا إَل هذه
القرية الن أمامكما ،فستجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ،فحَلهما
وأتيان بهما .وإن قال لكما أحد شيئا ،فقوَل :إن الرب محتاج إليهما،
فللوقت يرسلهما .فكان هذا كله لك يتم ما قيل بالنن القائل :قولوا
ِلبنة صهيون :هوذا ملكك يأتيك وديعا ،راكبا عَل أتان وجحش إبن
أتان .فلما ذهب التلميذان وصنعا كما أمرهما يسوع ،وأتيا باْلتان
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والجحش ،ووضعا عليهما ثيابهما وجلس فوقهما .والجمع اْل كي
فرشوا ثيابهم ف الطريق .وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر
وفرشوها عَل الطريق .والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا
يْصخون قائلي :أوصنا ِلبن داود! مبارك اآلن بإسم الرب! أوصنا
ف اْلعاَل!
ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة :من هو هذا؟ فقالت
الجموع :هذا هو يسوع النن الذي من ناِصة الجليل .ودخل يسوع
اَل الهيكل واخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشيون ف الهيكل،
وقلب موائد الصيارفة وكراَس باعة الحمام .وقال لهم :مكتوب:
بين بيت الصَلة يدع .وأنتم جعلتموه مغارة لصوص! وتقدم إليه
عم وعرج ف الهيكل فشفاهم .فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة
العجائب الن صنعها ،واْلوَلد يصيحون ف الهيكل قائلي :أوصنا
ِلبن داود ،تذمروا .وقالوا له :أما تسمع ما يقوله هؤلء؟ فقال لهم
يسوع :نعم! أما قرأتم قط ف الكتب أنه :من أفواه اْلطفال
والرضعان هيأت سبحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة إَل بيت
عنيا وبات هناك .والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثان
مرقس ()11-1 :11
وأيضا من إنجيل معلمنا مار مرقس البشي ،بركاته عَل جميعنا
آمي.
ولما قرب من أورشليم وأن اَل بيت فاج وبيت عنيا ،عند جبل
الزيتون .أرسل إثني من تَلميذه ،وقال لهما :إذهبا اَل القرية الن
أمامكما ،فللوقت وأنتما داخَلن إليها تجدان جحشا مربوطا ،وهذا
لم يركبه أحد من الناس .فحَله وأتيا به .وإن قال لكما أحد :لماذا
تفعَلن هذا؟ فقوَل :الرب محتاج إليه .فللوقت يرسله إَل هنا.
فمضيا ووجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا عَل الطريق،
فحَله .فقال لهما قوم من القيام هناك :ماذا تفعَلن ،تحَلن
الجحش؟ أما هما فقال لهم كما قال لهما يسوع فيكوهما.
فأتيا بالجحش إَل يسوع ،وألقيا عليه ثيابهما فركب عليه .وكثيون
فرشوا ثيابهم ف الطريق ،وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر من
الحقول وفرشوها ف الطريق .والذين تقدموا ،والذين تبعوا كانوا
يْصخون قائلي :أوصنا! مبارك اآلن بإسم الرب!
مباركة مملكة أبينا داود اآلتية بإسم الرب! أوصنا ف اْلعاَل! فدخل
ٳَل أورشليم ٳَل الهيكل ،ولما نظر حوله إَل كل َسء إذ كان الوقت
قد أمش ،خرج إَل بيت عنيا مع اِلثن عّش.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثالث
لوقا ()48-29 :19
وأيضا من إنجيل معلمنا مار لوقا البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وإذ قرب من بيت فاج وبيت عنيا ،عند الجبل الذي يدع جبل
الزيتون ،أرسل اثني من تَلميذه قائَل :اذهبا إَل القرية الن أمامكما،
وحي تدخَلنها تجدان جحشا مربوطا لم يركبه أحد من الناس قط.
فحَله وأتيا به .وأن سألكما أحد وقال :لماذا تحَلنه؟ فقول له
هكذا :إن الرب محتاج ٳليه.
فلما ذهب المرسَلن وجدا كما قال لهما .وفيما هما يحَلن الجحش
قال لهما أصحابه :لماذا تحَلن الجحش؟ أما هما فقاِل :إن الرب
محتاج اليه .وأتيا به اَل يسوع ،وطرحا ثيابهما عَل الجحش وأركبا
يسوع .وفيما هو سائركانوا يفرشون ثيابهم ف الطريق .وعندما قرب
من منحدر جبل الزيتون ،إبتدأ كل جمهور التَلميذ يفرحون
ويباركون للا بصوت عظيمْ ،لجل جميع القوات الن نظروها.
قائلي :مبارك الملك اآلن باسم الرب! سَلم ف السماء ومجد ف
اْلعاَل! وإن قوما من الفريسيي من الجمع قالوا له :يا معلم ،إنتهر
تَلميذك .فأجاب وقال لهم :أقول لكم إنه إن سكت هؤلء نطقت
الحجارة!
فلما قرب ورأى المدينة بك عليها قائَل :لو كنت أنت تعلمي ف
هذا اليوم ما هو لسَلمك .ولكن اآلن قد أخق عن عينيك .فإنه
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ستأن أيام ويحيط بك أعداؤك بميسة ،ويحدقون بك
ويحاِصونك من كل جهة .وي هدمونك وبنيك فيك ،وَل ييكون فيك
حجرا عَل حجرْ ،لنك لم تعرف زمان إفتقادك.
ولما دخل الهيكل إبتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون (ويشيون فيه)،
قائَل لهم :مكتوب :إن بين بيت الصَلة .وأنتم جعلتموه مغارة
لصوص! وكان يعلم كل يوم ف الهيكل ،وكان رؤساء الكهنة والكتبة
ومقدموا الشعب يطلبون أن يهلكوه .ولم يجدوا ما يفعلونْ ،لن
الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الرابع
يوحنا ()19 -12 :12
قفوا بمخافة للا لنسمع اإلنجيل المقدس ،فصل من بشارة معلمنا
مار يوحنا البشي ،التلميذ الطاهر بركاته ،عَل جميعنا.
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مز 1 ،2 :64

لك ينبغ التسبيح يا للا ف صهيون ،ولك توف النذور ف أورشليم.
إستمع يا للا صَلنْ ،لنه إليك يأن كل بّش .هللويا.
مبارك اآلن بإسم الرب ،ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ،يسوع
المسيح إبن اَّلل الح ،الذي له المجد الدائم ،إَل اْلبد آمي.
وف الغد سمع الجمع الكثي الذي جاء إَل العيد أن يسوع آت إَل
أورشليم ،فأخذوا سعف النخل وخرجوا للقائه ،وكانوا يْصخون
قائلي :أوصنا! مبارك اآلن بإسم الرب ،ملك إسائيل! ووجد يسوع
جحشا فركبه كما هو مكتوب :ل تخاف يا إبنة صهيون .هوذا ملكك
يأتيك راكبا عَل جحش إبن أتان .وهذه اْلمور لم يفهمها تَلميذه
أوَل ،ولكن لما تمجد يسوع ،حينئذ تذكروا أن هذه إنما كتبت من
أجله ،وصنعت له .وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من
القي وأقامه من اْلموات .ومن أجل هذا خرج الجمع للقائه ،لنهم
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سمعوا أنه صنع هذه اآلية .فقال الفريسيون بعضهم لبعض:
انظروا! إنكم َل تنفعون شيئا! هوذا العالم كله قد ذهب وراءه!
والمجد هلل دائما.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة السادسة من يوم أحد الشعاني
(التجني العام)
سفر حزقيال ()14 - 1 :37
من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وكانت عَل يد الرب ،فأخرجتن بروح الرب ووضعتن ف وسط
الحقل ،وهذا كان ممتلئا عظاما بّشية .وأمرتن عليها من حولها
كلها ،فإذا ه كثية جدا عَل وجه الحقل ويابسة جدا .فقال َل
الرب :يا ٳبن اإلنسان ،أترى تحيا هذه العظام؟ فقلت :أيها السيد
الرب إله الجنود أنت تعلم .فقال َل :تنبأ عَل هذه العظام وقل
لهذه العظام اليابسة :إسمغ كلمة الرب .هكذا قال السيد الرب
لهذه العظام :هأنذا أدخل فيكم روحا فتحيون .وأضع عليكم عصبا
وأ كسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا ،فتحيون
وتعلمون أن أنا الرب .فتنبأت كما أمرن .فكان صوت عند تنبؤي،
وإذا زلزلة حدثت ،فتقاربت العظام لبعضها بعضا .ورأيت وإذا
العصب كساها ،والجلد بسط عليها ،ولم يكن بها روح .فقال َل:
تنبأ نحو الروح ،تنبأ يا إبن اإلنسان .وقل للروح :هكذا قال السيد
الرب :هلم أيها الروح من رياحك اْلرب ع .وهب ف اْلموات فيحيوا.
فتنبأت كما أمرن ،فدخل فيهم الروح ،وبينما أنا أتنبأ وإذا زلزلة قد
حدثت ،فقاموا واقفي عَل أقدامهم ،وكانوا جيشا عظيما كثيا جدا.

الساعة السادسة من يوم أحد الشعانين

فقال َل :يا إبن النسان ،هذه العظام كلها ه بيت إسائيل .وهم
يقولون :قد سحقت عظامنا ،وهلك رجاؤنا .وإنقطعنا .لذلك تنبأ
وقل لهم :هكذا قال السيد الرب ،هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم يا
شعن .وأجعل فيكم روح الحياة .وآن بكم إَل أرض إسائيل.
فتعلمون أن أنا الرب ،حي أفتح القبور وأصعدكم منها يا شعن.
وآن بكم إَل أرضكم .فتعلمون أن أنا هو الرب ،تكلمت وفعلت قال
السيد الرب .مجدا للثالوث القدوس.
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البولس
كورنثوس اْلوَل ()27-1 :15
مقدمة البولس :من أجل قيامة اْلموات الذين رقدوا وتنيحوا ف
اإليمان بالمسيح ،يا رب نيح نفوسهم أجمعي.
بولس ،عبد ربنا يسوع المسيح ،الرسول المدعو ،المفرز لبّشى
للا.
البولس :فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول اْلوَل إَل أهل
كورنثوس ،بركته المقدسة تكون معنا ،آمي.
وأنا أعلمكم يا إخون أن اإلنجيل الذي بّشتكم به ،هو الذي
قبلتموه ،هذا الذي أنتم فيه ثابتون .هذا الذي أيضا خلصتم من
قبلهْ .لن بالكَلم بّشتكم إن كنتم تتمسكون به ،وإِل فباطل قد
آمنتمْ .لن سلمت إليكم أوَل ما قد أخذته :أن المسيح مات عن
خطايانا كما ف الكتب ،وأنه دفن ،وأنه قام ف اليوم الثالث كما ف
الكتب ،وأنه ظهر لكيفا (أي لصفا) ثم ظهر لْلثن عّش .ومن
بعدهم ْل كي من خمسمئة أخ معا ،أ كيهم باق أحياء إَل اآلن،
ومنهم من قد رقد .ثم ظهر ليعقوب ،ثم ترآءى لسائر الرسل .وف
آخر جميعهم أنا الذي مثل السقط ظهر َل أيضا .وأنا أصغر الرسل
كلهم ،ولست أهَل ْلن ادع رسوَل ،من أجل أن إضطهدت كنيسة
للا .وبنعمة للا ِصت إَل ما أنا عليه ،ونعمته الن ف لم تكن
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باطلة ،بل قد تعبت أ كي من جميعهم .ولكن ل أنا ،بل نعمة للا
الن مغ .فسواء كنت أنا أم أولئك ،فهكذا نبّش وهكذا آمنتم.
وإن كان يكرز بالمسيح أنه قام من بي اْلموات ،فكيف صار قوم
بينكم يقولون :ٳنه ل تكون قيامة لألموات؟ فإن لم تكن قيامة
لألموات ،فالمسيح إذا لم يقم! وإن كان المسيح لم يقم ،فكرازتنا
باطلة وباطل أيضا إيمانكم .وسنوجد نحن أيضا شهود زور هلل،
حيث قد شهدنا عَل للا أنه قد أقام المسيح وهو لم يقمه ،إن كان
اْلموات ل يقومون .فإن كان اْلموات ل يقومون فَل يكون المسيح
أيضا قد قام .وإن كان المسيح لم يقم ،فباطل هو إيمانكم ،وأنتم
بعد تحت خطاياكم! أو لعل الذين رقدوا ف المسيح قد هلكوا! وإن
كنا ف هذه الحياة فقط نرجو المسيح ،فنحن أشق جميع الناس.
واآلن قد قام المسيح من بي اْلموات وصار باكورة الراقدين .وكما
أنه بإنسان كان الموت ،كذلك بإنسان آخر تكون قيامة اْلموات.
وكما أنه ف آدم يموت الجميع ،كذلك ف المسيح أيضا سيحيا
الجميع ،كل واحد ف رتبته .فالمسيح هو الباكورة ،ثم الذين للمسيح
عند مجيئه .وبعد ذلك المنته ،من سلم الملك هلل اآلب ،ومن
أبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل قوةْ .لنه يجب أن يملك حن
يضع جميع أعدائه تحت قدميه .وآخر عدو يبطل هو الموتْ .لنه
أخضع كل َسء تحت قدميه.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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اإلنجيل
يوحنا ()29-19 :5
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()5 ،4 :64

طون لمن اخيته وقبلته ،ليسكن ف ديارك إَل اْلبد .سنشبع من
خيات بيتك ،قدوس هو هيكلك وعجيب بالي .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
أجاب يسوع وقال لهم :الحق الحق أقول لكم ،ٳن البن ل يقدر أن
يفعل شيئا من ذاته وحده ،إل أن يرى اآلب فاعلهْ .لن اْلعمال الن
يعملها اآلب يعملها البن أيضاْ ،لن اآلب يحب البن وكل َسء
يصنعه يريه إياه ،ويريه أعماَل أعظم من هذه لك تتعجبوا أنتمْ ،لنه
كما أن اآلب يقيم اْلموات ويحييهم ،كذلك البن أيضا يحن من
يشاء.
ْلن اآلب ِل يدين أحدا ،بل قد أعط الحكم كله لَلبن ،لك يكرم كل
أحد البن كما يكرمون اآلب .ومن ل يكرم البن ِل يكرم اآلب أيضا
الذي أرسله.
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الحق الحق أقول لكم :إن من يسمع كَلم ويؤمن بالذي أرسلن فله
حياة أبدية ،وِل يأن إَل الدينونة ،بل ينتقل من الموت إَل الحياة.
الحق الحق أقول لكم :أنه تأن ساعة وه اآلن ،حي يسمع اْلموات
صوت ابن للا ،والذين يسمعون يحيونْ .لنه كما أن لْلب الحياة
ف ذاته .كذلك أيضا أعط البن أن تكون له الحياة ف ذاته ،وأعطاه
سلطانا أن يحكم ْلنه إبن اإلنسان.
ل تتعجبوا من هذا ،فإنه ستأن ساعة حي يسمع كل من ف القبور
صوته .فيخرج الذين فعلوا الصالحات إَل قيامة الحياة ،والذين
فعلوا السيئات إَل قيامة الدينونة.
والمجد هلل دائما.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ

53

الساعة التاسعة من يوم أحد الشعانين

الساعة التاسعة من يوم أحد الشعاني
سفر مران إرميا ()4 -1 :1
من سفر مران إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وكان بعد سن إسائيل وخراب أورشليم ،أن إرميا جلس باكيا ،وناح
عَل أورشليم بهذا النوح وقال :كيف جلست وحدها المدينة الكثية
الشعوب! كيف صارت كأرملة ،العظيمة ف اْلمم .رئيسة البلدان
صارت تحت الجزية!
تبك ف الليل بكاء ،ودموعها عَل خديها .ليس لها من معز من جميع
محبيها .وكل أصدقائها أهانوها ،وصاروا لها أعداء.
قد سبيت اليهودية من المذلة وشدة العبودية .سكنت بي اَلمم
ولم تجد راحة .قد أدركها جميع مضطهديها بي المضايق.
كل طرق صهيون نائحة لعدم اآلتي إَل العيد .جميع أبوابها
متهدمة .كهنتها متنهدون .وعذاراها مسبيات .وه مغشية
بالمرارة .مجدا للثالوث القدوس.

الساعة التاسعة من يوم أحد الشعانين

سفر صفونيا ()20 -11 :3
من سفر صفونيا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
يقول الرب :ف ذلك اليوم أنزع من بينك المرحي معك بتكي ،فَل
تعودين تستعلي بكيياء قلبك ف جبل قدَس .وأبق ف وسطك
شعبا وديعا ومتواضعا ،فيتوكلون عَل اسم الرب .بقية إسائيل
ل يفعلون إثما .ول ينطقون بالكذب ،ول يوجد ف أفواهم لسان
غشْ ،لنهم يرعون ويضطجعون وليس من يذعرهم.
إفرج يا ابنة صهيون! تهلل يا إسائيل! إفرج وابتهح من كل قلبك
يا إبنة أورشليم! ْلن الرب قد رفع عنك الظلم ،وخلصك من يد
أعدائك .الرب يملك ف وسطك يا إسائيل .فَل تري بعد سا .ف
ذلك اليوم يقول الرب ْلورشليم :ل تخاف يا صهيون .ول تسيخ
يداك .الرب إلهك ف وسطك جبار فهو يخلصك .ويسكب عليك
الفرح .ويجددك ف محبته .ويبتهج بك متهلَل كما ف يوم عيد.
وأبناءك المتفرقون أجمعهم لئَل يكون لك عار عليهم .هأنذا ف ذلك
اليوم أقتل جميع الذين أحزنوك ،يقول الرب .ف ذلك الوقت انح
الن ضايقوها ،وأقبل إَل الن طردوها ،وأجعل بنيها ف مجد .فيكون
لهم اسم ف كل اْلرض .ويخزى ف ذلك الحي أعداؤك .لما أحسن
عليكم وأقبلكم إَل .فإن أعطيكم اسما ومجدا ف كل شعوب اْلرض،
عندما أرد سبيكم أمام عيونكم يقول الرب.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
من ()17-10 :21
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
من أفواه اْلطفال والرضعان هيأت سبحا .أيها الرب ربنا مثل عجب
صار إسمك عَل اْلرض كلها .هللويا.
()1 ،2 :8

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا ،آمي.
ولما دخل أورشليم إرتجت المدينة كلها قائلة :من هذا؟ فقالت
الجموع :هذا هو يسوع النن الذي من ناِصة الجليل .فدخل يسوع
إَل الهيكل وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشيون ف الهيكل.
وقلب موائد الصيارفة وكراَس باعة الحمام.
وقال لهم :مكتوب ،بين بيت الصَلة يدع ،وأنتم جعلتموه مغارة
لصوص! وتقدم إليه عم وعرج ف الهيكل فشفاهم .فلما رأى
رؤساء الكهنة والكتبة العجائب الن صنعها ،واْلوِلد يصيحون ف
الهيكل ويقولون :أوصنا ِلبن داود ،تذمروا وقالوا له :أما تسمع ما
يقوله هؤلء؟ فقال لهم يسوع :نعم! أما قرأتم قط ف الكتب أنه:
من أفواه اْلطفال والرضعان هيأت سبحا؟ ثم تركهم وخرج خارج
المدينة إَل بيت عنيا وبات هناك .والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة التاسعة من يوم أحد الشعاني
هلم كلكم اليوم أيها الشعب المبارك المحب للكنيسة ،لنمجد للا
الواحد الذي قبل اآلِلم عنا ف هذه الجمعة ْلجل خَلصنا.
ف هذا اليوم دخل الرب إَل أورشليم وتالميذه معه ،ولما دخل
أورشليم إرتجت المدينة كلها قائلة :من هذا؟ فقالت الجموع :هذا
هو يسوع النن الذي من ناِصة الجليل .وتقدم إليه عم وعرج ف
الهيكل فشفاهم .فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب الن
صنعها ،واْلوَلد يصيحون ف الهيكل ويقولون :أوصنا ِلبن داود،
تذمروا .وقالوا له :أما تسمع ما يقوله هؤَلء؟ فقال لهم يسوع :نعم!
أما قرأتم قط ف الكتب أنه :من أفواه اْلطفال والرضعان
هيأت سبحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة إَل بيت عنيا وبات
هناك.
فلما سمع هذا اليهود المعاندون ،تشاوروا جميعا لك يقتلوه.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الحادية عّشة من يوم أحد الشعاني
سفر إشعياء ()22 -12 :48
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
اسمع َل يا يعقوب ،وإسائيل الذى دعوته :أنا هو .أنا اْلزَل وأنا
اْلبدي .ويدي الن أسست اْلرض .ويمين الن ثبتت السماء .أنا
أدعوهن جميعا فيقفن معا .اجتمعوا كلكم واسمعوا ما أقوله لهن
هكذا إعرف ذاتك ْلن صنعت هواك ببابل ،وأبدت نسل
الكلدانيي .أنا تكلمت ،أنا دعوت وأتيت به .وقومت طريقه .اقيبوا
إَل ،واسمعوا هذه ْلن منذ البدء لم أتكلم ف الخفاء ول ف اْلرض
المظلمةْ ،لن عند كونها أنا حاِص .واآلن فالرب أرسلن وروحه.
هكذا يقول الرب مخلصك قدوس إسائيل :أنا هو للا معلمك
لتجد الطريق الذى تسي فيه .ليتك أصغيت لوصاياي ،فكانت
سَلمتك كالنهر ،وعدلك كأمواج البحر ،ونسلك يصي كالرمل.
وذرية بطنك كحص اْلرض .واآلن ل أمحوك ول يباد إسمك من
قدام.
فاخرج من بابل واهرب من الكلدانيي .وبصوت الشدو أخي
ليسمعوا .ناد بهذا ،شيعه إَل أقطار اْلرض .قل :إن الرب فدى
يعقوب عبده .وإذ عطشوا ف اليية ،أخرج لهم من الصخرة ماء،
وشق الصخرة ففاضت المياه فّشب الشعب ،ليس سَلم
للمنافقي يقول الرب .مجدا للثالوث القدوس.

الساعة الحادية عشرة من يوم أحد الشعانين

سفر ناحوم ()8 -2 :1
من سفر ناحوم النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
الرب إله غيور ومنتقم .ينتقم الرب بغضب من المقاومي له .وهو
يبيد أعداءه .الرب طويل الروح وعظيمة ه قوته ،ولكنه ل يير
الخاطء .الرب ف الزوبعة ،وف العاصف طريقه ،والسحاب طريق
أقدامه .يغضب عَل البحر فييبسه ،وجميع النهار يجففها .قد
ذوى بيسان والكرمل .وذبل زهر لبنان .تزلزلت منه الجبال،
وتحركت اآلكام ،وانطوت اْلرض من أمام وجهه .الدنيا وكل
الساكني فيها .من يقدر أن يقف أمام سخط وجهه؟ ومن هو الذى
يقاومه عند حنق رجزه؟ ْلن غضبه يبيد الرؤساء ومنه تزلزلت
الصخور .صالح هو الرب لمنتظريه ف يوم ضيقهم .وهو يعرف
خائفيه .وبطوفان عابر يصنع هَل كا تاما بالقائمي عليه ،وأعداؤه
يطاردهم ظَلم.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
من ()28-20 :20
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
اذيع اسمك بي إخون ،وف وسط الجماعة اسبحك .يا خائق الرب
سبحوه .ويا معّش ذرية يعقوب مجدوه ،وليخشه كل زرع إسائيل.
هللويا.
()22 ،21 :21

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا ،آمي.
حينئذ جاءت إليه أم إبن زبدي مع ابنيها ،وسجدت له وسألته
شيئا .أما هو فقال لها :ماذا تريدين؟ قالت له :أن تقول قوَل أن
يجلس إبناي اإلثنان ،أحدهما عن يمينك واآلخر عن يسارك ف
ملكوتك .فأجاب يسوع وقال :إنكما لستما تعلمان ما تطلبان.
أتقدران أن تّشبا الكأس الن أنا مزمع أن أسب ها ،وبالصبغة الن
سأصطبغ بها تصطبغان؟ فقال له إننا لقادران.
فقال لهما يسوع :أما الكأس فتّشبانها ،وبالصبغة الن أصطبغ بها
أنا تصطبغان .وأما الجلوس عن يمين وعن يساري فليس َل أن
أعطيه إل للذين أعد لهم من قبل أن الذي ف السموات .فلما سمع
العّشة التَلميذ تقمقموا من أجل اْلخوين .فدعاهم يسوع وقال
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لهم :أما علمتم أن رؤساء اْلمم يسودونهم ،وعظماءهم يتسلطون
عليهم.
وأما أنتم فَل يكون فيكم هكذا .ولكن من أراد أن يكون فيكم كبيا
فليكن لكم خادما ،ومن يرد أن يكون فيكم أوَل فليكن لكم عبدا .كما
أن ابن اإلنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم ،ويبذل نفسه فداء عن
كثيين.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الحادية عّشة من يوم أحد الشعاني
اْلفكار الن كانت لليهود المخالفي بسبب مخلصنا وملكنا
المسيح ،أنه مثل ملوك اْلرض ،والجموع الكثية محيطة به.
والجند والعساكر والمحاربون مثل الملوك .هكذا ظنت أم يوحنا
ويعقوب إبن زبدي .فكرت هكذا وأتت إَل مخلصنا أمام الجمع مع
تَلميذه ،وسجدت له مع ابنيها ،وسألته وطلبت منه هكذا قائلة:
قل قوَل أن يجلس ابناي اإلثنان معك ف ملكوتك ،واحد عن يمينك
واآلخر عن يسارك ف عز مملكتك.
إسمعوا الرؤوف الكثي الرحمة الذي يريد حياة جميع العالم ،قال:
أتقدران أن تّشبا الكأس الن أتيت بسببها لك أسب ها ،وأن تصطبغا
بالصبغة الن سأصطبغ بها؟ فقال :نقدر أن نصنع هذا .فلعلكما
حقا تقدران ،فأما الجلوس فليس َل أن أعطيه لكما ،لكنه ْلن الماَل
كل موضع ،وهو الذي يعطيه ْلصفيائه .فلما سمع اْلخوان هذا
سكتا ،ومضيا من أجل عظم مجده.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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قراءات
إثني
البصخة
المقدسة

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ

الساعة ا األولى من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

الساعة اْلوَل من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
سفر صفونيا ()12 -2 :1
من سفر صفونيا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
بالفناء فليفن الكل عن وجه اْلرض ،يقول الرب .فليفن اإلنسان
والحيوان .وليفن طيور السماء وسمك البحر ،ويضعف المنافقون،
وأستأصل المخالفي عن وجه اْلرض ،يقول الرب.
وأمد يدي عَل يهوذا وعَل جميع سكان أورشليم .وأبيد من هذا
المكان أسماء البعل وأسماء الكهنة .والذين يسجدون عَل السطوح
لجند السماء ،والذين يحلفون بمولوخ الملك والذين يحيدون عن
الرب .والذين لم يطلبوا الرب ولم يلتمسوه.
خافوا الرب اإلله ْلنه قريب هو يوم الربْ ،لن الرب قد أعد ذبيحته
وقدس مدعويه .ويكون ف يوم ذبيحة الرب أن أنتقم من الرؤساء،
ومن بيت الملك ،ومن جميع ِلبش الحرير .وف ذلك اليوم أنتقم
من جميع الذين يتظاهرون عَل اْلبواب الخارجية ،الذين يمألون
بيت الرب إلههم ظلما وخبثا .ويكون ف ذلك اليوم ،يقول الرب،
صوت ِصاخ من باب المذبوحي ،وتهليل ف الباب الثان ،وذبح
عظيم من التَلل .نوج أيتها الساكنة ف المنحوتةْ ،لن جميع
الشعب قد تشبه بكنعان .وقد باد جميع الميفعي بالفضة.
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وسيكون ف ذلك اليوم أن أفتش أورشليم بّشاج ،وأعاقب الناس
الذين يرفضون التحفظ القائلي ف قلوب هم :إن الرب ل ينفع ول
يْص.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
يوحنا ()36-20 :12
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
أسبح وأرتل للرب استمع يا رب صون الذي به دعوتك .إرحمن
واستجب َل ،فإن لك قال قلن .هللويا.
()11 ،10 :26

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا ،آمي.
وكان قوم من اليونانيي الذين صعدوا ليسجدوا ف العيد .فجاء
هؤلء إَل فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل ،وجعلوا يسألونه
قائلي :يا سيدنا ،نريد أن نرى يسوع .فجاء فيلبس وقال إلندراوس،
وأندراوس وفيلبس قال ليسوع.
فأجابهما يسوع قائَل :قد أتت الساعة الن يتمجد فيها إبن اإلنسان.
الحق الحق أقول لكم :إن لم تقع حبة الحنطة ف اْلرض وتمت
فه تبق وحدها .ولكن إن ماتت فه تأن بثمر كثي .من يحب
نفسه يهلكها ،ومن يبغض نفسه ف هذا العالم يحفظها إَل حياة
أبدية.
إن كان أحد يخدمن فليلحق ن ،وحيث أ كون أنا فهناك أيضا يكون
خادم .ومن يخدمن يكرمه أن .اآلن نفش قد اضطربت .وماذا
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أقول؟ يا أبت نجن من هذه الساعة ،ولكن من أجل هذا أتيت إَل
هذه الساعة .أيها اآلب مجد ابنك .فجاء صوت من السماء قائَل:
قد مجدت ،وأيضا أمجد! فالجمع الذي كان واقفا وسمع .قال :قد
حدث رعد! وآخرون قالوا :قد كلمه مَلك!
فأجاب يسوع وقال :ليس من أجَل كان هذا الصوت ،بل من أجلكم.
قد حْصت اآلن دينونة هذا العالم .اآلن يلق رئيس هذا العالم
خارجا .وأنا إن ارتفعت عن اْلرض أجذب إَل كل أحد.
قال هذا مشيا إَل أية ميتة كان عتيدا أن يموتها .فأجابه الجمع
قائَل :نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يدوم إَل اْلبد .فكيف
تقول أنت أنه ينبغ أن يرتفع ابن اإلنسان؟ من هو هذا ابن
اإلنسان؟
فقال لهم يسوع :إن النور معكم زمانا يسيا ،فسيوا ف النور ما دام
لكم النور لئَل يدرككم الظَلمْ ،لن من يمش ف الظَلم ل يدري إَل
أين يتوجه .ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيوا أبناء النور.
والمجد هلل دائما.
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الساعة ا األولى من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

طرح الساعة اْلوَل من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
إذا أزهر القمر ف أول الشهر ،وأسقت أشعته عَل اْلرض ،يصي
سائر الناس ف اشتياق ويشتهون أن يروا بهاءه ،فكم بالحري أعَل
بزيادة المسيح إلهنا شمس الي ،الذي شارك ف المش مع الناس،
ووجد ف شكل العبد؟ ِل سيما لما رأى اليونانيون الذين أتوا إَل العيد
عظم مجده ،قالوا لفيلبس الذي من بيت صيدا :يا سيدنا نريد أن
نرى يسوع .فجاء فيلبس وقال إلندراوس ،وأندراوس جاء وقال
ليسوع .فقال ربنا يسوع :قد أتت الساعة لك يتمجد ابن اإلنسان.
إبتدأ يرمز بهذا الكَلم عن موته المعط الحياة.
فلما سمع الجمع كله  -هؤلء وأولئك  -أقواله اإللهية ،أجابهم
المخلص وعلمهم بأمثال :آمنوا بالنور ما دام هو كائنا معكم ،لك
تصيوا أبناء النور .نحن أيضا نؤمن أنه هو بالحقيقة نور اآلب الذي
أرسله إَل العالم .أضاء علينا بمجد َلهوته نحن الجلوس ف الظلمة
وظَلل الموت ،وأصعدنا إَل العلو اْلول من هوة آثامنا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الثالثة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

الساعة الثالثة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
سفر صفونيا ()3:2 - 14 :1
من سفر صفونيا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
قريب هو يوم الرب العظيم .قريب هو وسي ع جدا .صوت يوم
الرب ،مر وشديد وصعب قوي .ذلك اليوم يوم غضب ،يوم شدة
وضيق ،يوم عدم رحمة وهَلك ،يوم ظَلم وضباب ،يوم غمام
وقتام .يوم بوق وِصاخ عَل المدن الحصينة وعَل الزوايا العالية.
واضايق الناس فيمشون كالعم ،لنهم أخطأوا إَل الرب ،فيسفح
دمهم كالياب ولحمهم كالجلة .ل فضتهم ول ذهبهم يقدر أن
يخلصهم ف يوم غضب الرب ،وبنار غيته تفن اْلرض كلهاْ ،لنه
يوقع قضاء سيعا عَل جميع سكان اْلرض.
اجتمعوا وإحتشدوا يا أيها اَلمم الجهلة .قبل أن تصيوا كالزهرة
العابرة .قبل أن يدرككم غضب الرب .قبل أن يأن عليكم يوم سخط
الرب .اطلبوا الرب ،يا جميع متواضغ اْلرض اصنعوا الحكم،
واطلبوا العدل وجاوبوا بهما ،لعلكم تسيون ف يوم رجز الرب.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة الثالثة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

اإلنجيل
لوقا ()22-18 :9
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
خلص شعبك ،بارك مياثك ،ارعهم وإرفعهم إَل اْلبد .إستمع يا رب
صوت تْصع إذ أبتهل إليك .هللويا.
()2 ،10 :27

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي،
بركاته عَل جميعنا ،آمي.
وإذ كان يصَل منفردا وحده ،كان تَلميذه معه .فسألهم قائَل :من
تقول الجموع أن أنا؟ أما هم فأجابوا وقالوا :يوحنا المعمدان،
وآخرون إيليا .وآخرون يقولون :إن نبيا من اْلولي قد قام.
فقال لهم :وأنتم ،من تقولون أن أنا؟ فأجاب بطرس وقال :أنت
المسيح للا .فأما هو فانتهرهم وأوصاهم أن ل يقولوا هذا ْلحد،
وقال :إنه ينبغ ِلبن اإلنسان أن يتألم كثيا ،ويرذل من الشيوخ
ورؤساء الكهنة والكتبة ،ويقتلوه ،وف اليوم الثالث يقوم.
والمجد هلل دائما.
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الساعة الثالثة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

طرح الساعة الثالثة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
مخلصنا صَل لك يعلمنا أن نسهر ف كل حي للصَلة .وبعد أن فرغ
سأل تَلميذه قائَل :ماذا يقول الناس من أجَل؟ فأجابوه :إن قوما
يقولون إنك أنت القديس يوحنا المعمدان ،وآخرون يقولون أنت
إيليا ،أو واحد من اْلنبياء اْلولي .وإن العارف بكل َسء قبل كونه
امتحنهم ،ثم قال لهم :فأنتم ماذا تقولون؟ فأجاب بطرس وقال:
أنت هو المسيح ابن للا الذي أن إَل العالم حن يخلصنا.
طوباك أنت يا بطرسْ ،لنه ليس جسد ودم كشف لك هذا ،لكن
أن هو الذي أظهره لك لك تكرز به ف المسكونة.
فأما اليهود المعاندين فإنهم يجحدونن من أجل حسدهم
ويسلمونن إَل الموت ،أنا أشهرهم وأفضحهم وأعطيهم عارا وخزيا
أبديا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة السادسة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

الساعة السادسة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
سفر يوئيل ()15 -5 :1
من سفر يوئيل النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
إستيقظوا أيها السكارى من الخمر ،وإبكوا ونوحوا يا جميع شارن
الخمر المسكرْ .لنه قد نزع عنكم الّشور والفرح ،إذ قد جاءت عَل
اْلرض أمة قوية بَل عدد ،أسنانها أسنان اْلسد ،ولها أنياب الليوث.
جعلت كرمن للفساد وتينن لَلنحطام .وفتشتها تفتيشا وطرحتها
فابيضت قضبانها.
وسيحزن الكرامون عَل اْلرض أ كي من العروس المشدودة عَل
رأسها ،الحزينة عَل بعل بكوريتها .نوحوا أيها الكهنة ويا خدام
المذبحْ .لنه قد رفعت الذبائح والسكيب من بيت الرب .تلفت
البقاع وفسدت .ولتحزن اْلرض ْلنه قد عدم القمح ،وجف الخمر،
وقل الزيت ويبس.
إحزنوا أيها الفَلحون ف المساكن عَل القمح والشعيْ ،لنه قد تلف
القطاف ف الحقل ويبست الكرمة .وذبلت شجرة التي ،وشجرة
الرمان مع النخلة ،وشجرة التفاح وجميع أشجار الغياض يبست.
ْلجل أن بن البّش رذلوا الفرح.

الساعة السادسة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

اتزروا بالمسوح ونوحوا أيها الكهنة .إحزنوا يا خدام المذبح .أدخلوا
بيتوا بالمسوح يا خدام للاْ ،لنه قد بطلت الذبيحة والسكيب من
بيت الرب إلهكم .قدسوا صوما .واكرزوا بالخدمة .إجمعوا الشيوخ،
مع سكان اْلرض ،وإدخلوا إَل بيت الرب إلهكم .واِصخوا إَل الرب
إلهكم جدا ،وقولوا ويل َل ،ويل َلْ ،لن يوم الرب قرب ،وهو يأن
مجدا للثالوث القدوس.
كالدمار.
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الساعة السادسة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

اإلنجيل
مرقس ()34-32 :10
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
قدموا للرب يا أبناء للا ،قدموا للرب يا أبناء الكباش .قدموا للرب
مجدا وكرامة .قدموا للرب مجدا ِلسمه ،أسجدوا للرب ف دار
قدسه .هللويا.
()2 ،1 :28

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وكانوا ف الطريق صاعدين إَل أورشليم ،وكان يسوع يتقدمهم وهم
خائفون .وكان الذين يتبعونه خائفي .فتقدم إليه أيضا اإلثنا عّش،
وإبتدأ يقول لهم عما سيحدث له :ها نحن صاعدون إَل أورشليم،
وابن اإلنسان سيسلم إَل رؤساء الكهنة والكتبة .فيحكمون عليه
بالموت ،ويسلمونه إَل اْلمم ،فيهزأون به ويتفلون عليه ويجلدونه
ويقتلونه ،وف اليوم الثالث يقوم.
والمجد هلل دائما.
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الساعة السادسة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

طرح الساعة السادسة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
وفيما كان المسيح إلهنا وتَلميذه صاعدين إَل أورشليم ،دعا إليه
اِلثن عّش رسوَل ،تَلميذه القديسي ،وإبتدأ يقول لهم بالذي
سيكون له بسبب آَلمه قائَل :إعلموا أيها اْلصفياء اْلطهار ،هوذا
نحن صاعدون إَل أورشليم ،وسوف يقوم رؤساء كهنة اليهود
ومشائخهم وكتبتهم معا عَل إبن اإلنسان ،ويحكمون عليه بحكم
الموت ويسلمونه إَل اْلمم ،وي هزأون به ويبصقون ف وجهه،
ويصلبونه عَل خشبة الصليب ،ويقوم ف اليوم الثالث.
كيف تجاست يا إسائيل المسكي وفعلت هذا اْلمر بجهلك؟
وصلبت يسوع المسيح الذى أنقذك من العبودية! وجازيت
اإلحسان باإلساءة! من أجل ذلك خطيتك باقية إَل كمال الدهور.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة التاسعة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

الساعة التاسعة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
سفر ميخا ()10 -3 :2
من سفر ميخا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
من أجل ذلك هكذا ما يقوله الرب :هأنذا أفكر بالّشور عَل هذه
القبيلة ،ومن ثم ل تقدرون أن ترفعوا أعناقكم منها ،ول تمشوا
متشامخي ْلنه زمان رديء .ذلك اليوم يتخذ عليكم مثل ،وينوحون
نوحا بتسبيح قائلي :لقد شقيت شقاء .ونصيب شعن قاسوه
بالحبل .ولم يكن من يحوله ليجع .قاسوا حقولكم وإقتسموا
بقاعكم .من أجل هذا ل يكون لك من يلق حبَل ف نصيب مياث.
ل تبكوا بدموع ف كنيسة الرب .ول تسكبوا العيات عَل هذاْ ،لنه
ل ييك التعبي عنه القائل :إن بيت يعقوب أغضب روح الرب.
أليست هذه أعماله الكائنة معه؟ أليس كَلمه صالحا نحو من يسلك
بالستقامة؟ وقام شعن بالعداوة قبالة سَلمته .سلخوا جلده لييع
الرجاء من إنكسار الحرب.
من أجل ذلك مدبرو شعن يطرحون خارجا من بيوت التنعم ،من
أجل أعمالهم الّشيرة طردوا .اقيبوا إَل الجبال الدهرية .قم إنطلق
ْلنه ليست هذه ه راحتك .لقد هلكتم هَل كا من أجل النجاسة،
وهربتم وليس من يطردكم .مجدا للثالوث القدوس.

الساعة التاسعة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

اإلنجيل
مرقس ()33-27 :8
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
أنا ِصخت ْلنك قد سمعتن يا للا ،أمل أذنيك يا رب وأنصت
لكالم .إستمع يا للا عدَل وأصغ إَل طلبن .هللويا.
()1 ،6 :16

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
ثم خرج يسوع وتَلميذه إَل قرى قيْصية فيلبس .وف الطريق سأل
تَلميذه قائَل لهم :من يقول الناس إن أنا؟ أما هم فقالوا له :يقولون
إنك يوحنا المعمدان .وآخرون إنك إيليا .وآخرون أنك أحد اْلنبياء.
فسألهم قائَل :وأنتم من تقولون إن أنا؟ أجاب بطرس وقال أنت هو
المسيح .فإنتهرهم ك ِل يقولوا ْلحد عنه.
وإبتدأ يعلمهم أنه ينبغ ِلبن اإلنسان أن يتألم كثيا ،ويرذل من
الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ،ويقتل ،وبعد ثَلثة أيام يقوم .وكان
يقول القول عَلنية .فأمسكه بطرس وبدأ ينتهره .أما هو فإلتفت
ونظر إَل تَلميذه ،وزجر بطرس وقال له :إذهب خلق يا شيطان!
ْلنك ل تفكر فيما هلل بل فيما للناس.
والمجد هلل دائما.
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الساعة التاسعة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

طرح الساعة التاسعة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
لما فرغ الرب من أن يسأل تَلميذه ف طريق قيْصية فيلبس ،إبتدأ
يقول لهم عَلنية من أجل الذي سيحدث له ف أورشليم .إنه ينبغ
أن يكمل المكتوب :أن ابن اإلنسان ينال آِلما كثية ،ويرذل من
الكتبة ومشايخ اليهود ،ومن بعد اآلَلم الن سيقبلها يقوم من
اْلموات ف اليوم الثالث.
هذا هو الحجر الذي رذله البناؤون ،كقول الكتب ،فسيهبط عليهم
غضبه العظيم ،وي هشمهم الرجز .هو يصب الخزي عَل وجوههم،
ْلنهم جازوا اإلحسان باإلساءة .أما الذين يسمعون ويؤمنون به
فسيعطيهم فرحا ل يفن إَل اْلبد.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الحادية عشرة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

الساعة الحادية عّشة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
سفر ميخا ()4 -1 :3
من سفر ميخا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
والرب يرشدهم ويقول :إسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب،
ومختاري بيت إسائيل .أما ينبغ لكم أن تعرفوا الحكم؟ أيها
الباغضون الخيات والمبتغون الّشور ،النازعون جلودهم عنهم،
ولحومهم عن عظامهم .وكما أ كلوا لحوم شعن ،وكشطوا جلودهم
عن عظامهم ،وكّشوها ،وقطعوها كلحوم المراجل .وكاللحم ف
وسط القدور ،حينئذ يْصخون إَل الرب فَل يجيبهم ،بل يْصف
وجهه عنهم ف ذلك الوقت ،والّش الذي صنعوه بإساءاتهم يأن
عليهم.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة الحادية عشرة من ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

اإلنجيل
من ()23-19 :17
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
نجن من أعدان اْلقوياء ،ومن أيدي الذين يبغضوننْ ،لنهم تقووا
أ كي من ،بادرون ف يوم ضيق .هللويا.
()17 ،16 :17

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
حينئذ جاء التَلميذ إَل يسوع منفردين وحدهم وقالوا له :لماذا لم
نقدر نحن أن نخرجه؟ أما هو فقال لهمْ :لجل قلة إيمانكم .الحق
أقول لكم :لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا
الجبل ،إنتقل من هنا إَل هناك فينتقل ،ول يكون َسء غي ممكن
لديكم .وأما هذا الجنس فَل يخرج بشء إل بالصَلة والصوم.
وبينما هم ييددون ف الجليل قال لهم يسوع :إن ابن اإلنسان
سيسلم إَل أيدي الناس فيقتلونه ،وبعد ثَلثة أيام يقوم .فحزنت
قلوب هم جدا.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الحادية عّشة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
اسمعوا الرؤوف الصانع الخيات ذا الصَلح والتحي ،يمجد الصَلة
ويكرم الصومْ ،لنهما أساس سائر الفضائل .فإن تَلميذه عندما
سألوه قائلي :لماذا لم نقدر نحن أن نخرج الشيطان؟ قال لهم:
ْلجل قلة إيمانكم امتنع الشيطان أن يخرج .ثم قال الرب :أقول لكم،
لو كان لكم إيمان لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل إَل هنا ،فلوقته
سيعا كان يسمع لكم ،ول يعّش عليكم َسء ،فإن كل َسء مستطاع
للمؤمن.
فلنقي لنا رجاء عظيما ،وإيمانا حقيقيا بغي شك ،ولنغر عَل
المحبة الن تفوق كل َسء .فإن الذي يحب يصدق كل َسء،
ولنواظب عَل الصَلة ،ونحب الصوم لك نفوز بمواعيده.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الطروحات

َ َ
روحَات َ
الطَ َ َ
َََ
طرح الساعة اْلوَل من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
إذا أزهر القمر ف أول الشهر ،وأسقت أشعته عَل اْلرض ،يصي
سائر الناس ف اشتياق ويشتهون أن يروا بهاءه ،فكم بالحري أعَل
بزيادة المسيح إلهنا شمس الي ،الذي شارك ف المش مع الناس،
ووجد ف شكل العبد؟ ِل سيما لما رأى اليونانيون الذين أتوا إَل العيد
عظم مجده ،قالوا لفيلبس الذي من بيت صيدا :يا سيدنا نريد أن
نرى يسوع .فجاء فيلبس وقال إلندراوس ،وأندراوس جاء وقال
ليسوع .فقال ربنا يسوع :قد أتت الساعة لك يتمجد ابن اإلنسان.
إبتدأ يرمز بهذا الكَلم عن موته المعط الحياة.
فلما سمع الجمع كله  -هؤلء وأولئك  -أقواله اإللهية ،أجابهم
المخلص وعلمهم بأمثال :آمنوا بالنور ما دام هو كائنا معكم ،لك
تصيوا أبناء النور .نحن أيضا نؤمن أنه هو بالحقيقة نور اآلب الذي
أرسله إَل العالم .أضاء علينا بمجد َلهوته نحن الجلوس ف الظلمة
وظَلل الموت ،وأصعدنا إَل العلو اْلول من هوة آثامنا.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم
رحمته.

الطروحات

طرح الساعة الثالثة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
مخلصنا صَل لك يعلمنا أن نسهر ف كل حي للصَلة .وبعد أن فرغ
سأل تَلميذه قائَل :ماذا يقول الناس من أجَل؟ فأجابوه :إن قوما
يقولون إنك أنت القديس يوحنا المعمدان ،وآخرون يقولون أنت
إيليا ،أو واحد من اْلنبياء اْلولي .وإن العارف بكل َسء قبل كونه
امتحنهم ،ثم قال لهم :فأنتم ماذا تقولون؟ فأجاب بطرس وقال:
أنت هو المسيح ابن للا الذي أن إَل العالم حن يخلصنا.
طوباك أنت يا بطرسْ ،لنه ليس جسد ودم كشف لك هذا ،لكن
أن هو الذي أظهره لك لك تكرز به ف المسكونة.
فأما اليهود المعاندين فإنهم يجحدونن من أجل حسدهم
ويسلمونن إَل الموت ،أنا أشهرهم وأفضحهم وأعطيهم عارا وخزيا
أبديا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة السادسة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
وفيما كان المسيح إلهنا وتَلميذه صاعدين إَل أورشليم ،دعا إليه
اِلثن عّش رسوَل ،تَلميذه القديسي ،وإبتدأ يقول لهم بالذي
سيكون له بسبب آَلمه قائَل :إعلموا أيها اْلصفياء اْلطهار ،هوذا
نحن صاعدون إَل أورشليم ،وسوف يقوم رؤساء كهنة اليهود
ومشائخهم وكتبتهم معا عَل إبن اإلنسان ،ويحكمون عليه بحكم
الموت ويسلمونه إَل اْلمم ،وي هزأون به ويبصقون ف وجهه،
ويصلبونه عَل خشبة الصليب ،ويقوم ف اليوم الثالث.
كيف تجاست يا إسائيل المسكي وفعلت هذا اْلمر بجهلك؟
وصلبت يسوع المسيح الذى أنقذك من العبودية! وجازيت
اإلحسان باإلساءة! من أجل ذلك خطيتك باقية إَل كمال الدهور.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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الطروحات

طرح الساعة التاسعة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
لما فرغ الرب من أن يسأل تَلميذه ف طريق قيْصية فيلبس ،إبتدأ
يقول لهم عَلنية من أجل الذي سيحدث له ف أورشليم .إنه ينبغ
أن يكمل المكتوب :أن ابن اإلنسان ينال آِلما كثية ،ويرذل من
الكتبة ومشايخ اليهود ،ومن بعد اآلَلم الن سيقبلها يقوم من
اْلموات ف اليوم الثالث.
هذا هو الحجر الذي رذله البناؤون ،كقول الكتب ،فسيهبط عليهم
غضبه العظيم ،وي هشمهم الرجز .هو يصب الخزي عَل وجوههم،
ْلنهم جازوا اإلحسان باإلساءة .أما الذين يسمعون ويؤمنون به
فسيعطيهم فرحا ل يفن إَل اْلبد.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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الطروحات

طرح الساعة الحادية عّشة من ليلة اإلثني
من البصخة المقدسة
اسمعوا الرؤوف الصانع الخيات ذا الصَلح والتحي ،يمجد الصَلة
ويكرم الصومْ ،لنهما أساس سائر الفضائل .فإن تَلميذه عندما
سألوه قائلي :لماذا لم نقدر نحن أن نخرج الشيطان؟ قال لهم:
ْلجل قلة إيمانكم امتنع الشيطان أن يخرج .ثم قال الرب :أقول لكم،
لو كان لكم إيمان لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل إَل هنا ،فلوقته
سيعا كان يسمع لكم ،ول يعّش عليكم َسء ،فإن كل َسء مستطاع
للمؤمن.
فلنقي لنا رجاء عظيما ،وإيمانا حقيقيا بغي شك ،ولنغر عَل
المحبة الن تفوق كل َسء .فإن الذي يحب يصدق كل َسء،
ولنواظب عَل الصَلة ،ونحب الصوم لك نفوز بمواعيده.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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باكر يوم اإلثني من البصخة المقدسة
سفر التكوين ()3 :2 - 1 :1
من سفر التكوين لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ف البدء خلق للا السماء واْلرض .وكانت اْلرض غي مرئية وغي
مستعدة ،وعَل وجه الغمر ظَلم ،وروح للا يرف عَل وجه المياه.
وقال للا :ليكن نور ،فكان النور .ورأى للا النور أنه حسن .وفصل
للا بي النور والظَلم .ودعا للا النور نهارا ،والظَلم دعاه ليَل .وكان
مساء وكان صباح يوما أوَل.
وقال للا :ليكن جلد متوسط بي المياه .وليكن فاصَل بي مياه
ومياه ،فكان كذلك .فخلق للا الجلد ف وسط المياه وفصل للا
بي المياه الن تحت الجلد والمياه الن فوق الجلد .ودعا للا الجلد
سماء .ورأى للا أن ذلك حسن .وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا.
وقال للا :لتجتمع المياه الن تحت السماء إَل مجمع واحد،
وليظهر اليبس .وكان كذلك .فإجتمعت المياه الن تحت السماء
مجمعا واحدا .وظهر اليبس ،ودعا للا اليبس أرضا .ومجتمع
المياه دعاه بحارا .ورأى للا ذلك أنه حسن.
وقال للا :لتنبت اْلرض نباتا عشبا يير بزرا كجنسه وشكله ،وشجرا
ذا ثمر يخرج ثمرا كجنسه ،بزره فيه عَل اْلرض .وكان كذلك.
فأخرجت اْلرض نباتا عشبا يير بزرا كجنسه ،وشجرا مثمرا يعمل
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ثمرا بزره فيه كجنسه عَل اْلرض ،ورأى للا ذلك أنه حسن .وكان
مساء وكان صباح يوما ثالثا.
وقال للا :لتكن أنوار ف جلد السماء لتني عَل اْلرض ،ولتفصل
بي النهار والليل .وتكون آليات وأوقات وأيام وسني .وتكون أنوارا
ف جلد السماء لتصء عَل اْلرض .فكان كذلك .فخلق للا النورين
العظيمي .النور اْل كي لسلطان النهار ،والنور اْلصغر لسلطان الليل
مع النجوم .وجعلها للا ف جلد السماء لتصء عَل اْلرض.
وتتسلط عَل النهار والليل ،ولتفصل بي النور والظَلم .ورأى للا
ذلك أنه حسن ،وكان مساء وكان صباح يوما رابعا.
وقال للا :لتفض المياه زحافات ذات أنفس حية ،وطيورا تطي فوق
اْلرض عَل وجه جلد السماء .وكان كذلك .فخلق للا الحيتان
العظام ،وكل ذي نفس حية من الهوام الن فاضت بها المياه
كأجناسها .وكل طائر ذي جناح كجنسه .ورأى للا ذلك إنه حسن.
وباركها للا قائَل :إنم وإكيي وإملن المياه ف البحار ،وليكي الطي
عَل اْلرض .وكان مساء وكان صباح يوما خامسا.
وقال للا :لتخرج اْلرض أنفسا حية ذوات أرب ع ،وهوام ووحوش
اْلرض كأجناسها ،وكل دبابات اْلرض كأجناسها .وكان كذلك .فخلق
للا جميع وحوش اْلرض كأجناسها ،والبهائم كأجناسها ،وكل
دبابات اْلرض كأجناسها .ورأى للا ذلك انه حسن.
وقال للا :لنخلق إنسانا عَل صورتنا كمثالنا ،وليتسلط عَل سمك
البحر وطي السماء والبهائم ،وعَل جميع اْلرض .وكل ما يدب
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ويتحرك عَل اْلرض .فخلق للا اإلنسان عَل صورته .عَل صورة
للا خلقه .ذكرا وأنن خلقهما .وباركهما للا قائَل :إنميا وإكيا وإمليا
اْلرض ،وأخضعاها ،وتسلطا عَل سمك البحر وطي السماء وجميع
البهائم وسائر اْلرض .وكل الهوام الن تدب عَل اْلرض.
وقال للا :ها قد أعطيتكما كل عشب مزروع يير بزرا عَل وجه
اْلرض كلها ،وكل شجر فيه ثمر يير بزرا يكون لكما طعاما .ولجميع
وحوش اْلرض وكل طي السماء ،وكل ما يدب ويتحرك عَل اْلرض.
مما فيه نفس حية أعطيت كل عشب أخْص طعاما .وكان كذلك.
ورأى للا جميع ما خلقه فإذا هو حسن جدا .وكان مساء وكان صباح
يوما سادسا.
فأ كملت السماء واْلرض وكل زينتها .وأ كمل للا أعماله الن خلقها
ف اليوم السادس .وإسياح ف اليوم السابع من جميع أعماله الن
صنعها .وبارك للا اليوم السابع وقدسهْ ،لنه فيه إسياح من جميع
أعماله الن إبتدأ للا بخلقها.
مجدا للثالوث القدوس.

89

باكر يوم اإلثنين من البصخة المقدسة

سفر إشعياء ()9 -1 :5
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
أمجد الذى أحبه بنشيد الحبيب لهذا الكرم :كان للحبيب كرم ف
رابية ،ف موضع خصب ،فأحطت به سياجا ورفعته عَل القصب
وغرست كرما ف سورق ،وبنيت فيه برجا ف وسطه ،وحفرت فيه
معْصة ،وإنتظرت أن يخرج عنبا فأخرج شوكا.
واآلن يا رجال يهوذا وسكان أورشليم ،أحكموا بين وبي كرمْ ،لن
إنتظرت أن يخرج عنبا فأخرج شوكا.
أى َسء يصنع لكرم وأنا لم أصنعه به؟ ْلن رجوت أن يخرج عنبا
فأخرج شوكا .فاآلن أعلمكم ماذا أفعل بكرم .أقلع سياجه فيصي
للنهب .وأهدم جوسقه فيكون مدوسا .وأهمل هذا الكرم ،ل
يقضب ول يفلح ،وينبت فيه الشوك مثل القفر .وأوض السحاب
أن ل يمطر عليه مطراْ .لن كرم رب الصباؤوت هو بيت إسائيل.
ورجال يهوذا الغرس الجديد المحبوب .رجوت أن يصنع إنصافا
فصنع إثما ،وعدَل فإذا ِصاخ.
ويل للذين يصلون بيتا ببيت ،ويقرنون حقَل بحقل ،لك يسلبوا
أصحابهم .إذا أنتم تسكنون اْلرض وحدكم ،قد سمع هذا ف مسامع
رب الصباؤوت.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر يشوع بن سياخ ()24 -1 :1
من سفر يشوع بن سياخ ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
كل الحكمة ه من قبل الرب ،وه دائمة معه إَل اْلبد ،من يقدر
أن يحص رمل البحر ،وقطرات المطر وأيام الدهور .من يستطيع
أن يمسح علو السماء ،ورحب اْلرض ،وعمق الغمر والحكمة .قبل
كل َسء حيت الحكمة ،ومنذ اْلزل الفهم والفطنة .ينبوع الحكمة
كلمة للا ف العَل ،وطرقها الوصايا اْلزلية.
لمن إستعلن أصل الحكمة ،ومن عرف خفاياها؟ لمن تجلت معرفة
الحكمة ،ومن أدرك كية خيتها؟ واحد هو الحكيم عظيم المهابة،
جالس عَل عرشه ،الرب هو الذي حازها ورآها وأحصاها ،وأفاضها
عَل جميع أعماله .فه مع كل ذي جسد عَل حسب عطيته ،وقد
منحها لمحبيه.
مخافة الرب ه مجد وفخر ،وسور وإكليل فرح .مخافة الرب
تبهج القلب ،وتعط فرحا وسورا وطول أيام .المتق الرب يكون
له الخي ف آخرته .وينال حظوة ف يوم موته .رأس الحكمة مخافة
الرب ،إنها تولدت ف الرحم مع المؤمني وتأسست مع البّش مدى
الدهر .وه تثبت مع نسلهم.
كمال الحكمة مخافة الرب ،والفرح من ثمارها ،تمأل كل بيتها من
المختارين ،وتروي هم من عصيها .تاج الحكمة مخافة للا ،وه
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تنشء زهرة ونعمة الشفاء .قد رآها وأحصاها وأفاض الفهم
والمعرفة والعلم ،ورفع مجد المتمسك بها.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين
عظة ْلبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين ،بركته المقدسة
تكون معنا آمي.
يا إخوة ،إن كنا نريد اآلن أن نفلت من يدي عقاب للا ،ونجد رحمة
أمامه .فلنجلس بالعشاء كل يوم منفردين وحدنا عند كمال النهار،
ونفتش ذواتنا عما قدمناه للمَلك الذى يخدمنا (المَلزم لنا)
ليصعده إَل الرب.
وأيضا إذا إنقص الليل وطلع النهار (وأسق النور) نفتش ذواتنا
وحدنا ،ونعلم ما الذي قدمناه للمَلك الموكل بنا ليصعده إَل للا.
ول نشك البتة ْلن كل إنسان ذكرا كان أو أنن ،صغيا أو كبيا ،قد
اعتمد بإسم اآلب والبن والروح القدس ،قد جعل للا له مَل كا
موكَل به إَل يوم وفاته ،ليصعد إليه كل يوم أعمال اإلنسان الموكل
به الليلية والنهارية .ليس ْلن للا غي عارف بأعمالنا ،حاشا .بل هو
عارف بها أ كي .كما هو مكتوب :إن عين الرب ناظرة كل حي ف كل
مكان عَل صانغ الّش وفاعَل الخي ،إنما المَلئكة هم خدام قد
أقامهم خالق الكل من أجل المزمعي أن يرثوا الخَلص.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين ،الذي أنار
عقولنا وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله
الواحد ،آمي.
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اإلنجيل
مرقس ()24 - 12 :11
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
مبارك الرب إله إسائيل ،الصانع العجائب وحده ،مبارك اسم مجده
القدوس ،إَل اْلبد يكون يكون .هللويا.
()18 :71

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وف الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع ،فرأى شجرة تي عن بعد
وكان عليها ورق ،وجاء لعله يجد فيها شيئا .فلما جاء إليها لم يجد
شيئا إل ورقاْ ،لنه لم يكن أوان التي .فأجاب وقال لها :ل يأكل أحد
منك ثمرا بعد إَل اْلبد .وكان تَلميذه يسمعون.
وجاءوا إَل أورشليم .ولما دخل الهيكل إبتدأ يخرج الذين كانوا
يبيعون ويشيون ف الهيكل .وقلب موائد الصيارفة وكراَس باعة
الحمام .ولم يدع أحدا ينقل متاعا بالهيكل .وكان يعلم قائَل لهم:
أليس مكتوبا ،أن بين بيت صالة يدع لجميع اَلمم؟ وأنتم
جعلتموه مغارة لصوص.
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فلما سمع رؤساء الكهنة والكتبة كانوا يطلبون بأي نوع أن يهلكوه،
ْلنهم كانوا يخافونه ،إذ الجمع كله كان يتعجب من تعليمه .ولما
صار المساء ،خرج إَل خارج المدينة.
وف الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من أصلها .فتذكر
بطرس وقال له :يا معلم ،ها إن التينة الن لعنتها قد يبست! فأجاب
يسوع وقال لهم :ليكن لكم إيمان باهللْ .لن الحق أقول لكم ،إن من
يقول لهذا الجبل ،إنتقل وانطرح ف البحر ،وهو ل يشك ف قلبه،
بل يؤمن بأن ما يقوله يكون ،فإنه يكون له .فألجل ذلك أقول لكم:
إن كل َسء تسألونه ف الصَلة ،آمنوا أنكم تنالونه ،فيكون لكم.
والمجد هلل دائما.
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طرح باكر يوم اإلثني من البصخة المقدسة
ف البدء خلق للا السماء واْلرض وزينهما هكذا بروح فيه .وبدد
الظلمة وأخرج النور وفرق بينهما بأسماء جديدة .ودعا النور نهارا
ودعا الظلمة ليَل ،وف ذلك اليوم خلق هذه جميعها بحكمة وفهم
رفيع .وف اليوم الثان خلق للا جلد السماء ،وفصل بي مياه ومياه،
وبعد هذا ثبت للا الماء العلوي وسماه سماء.
وف اليوم الثالث جمع المياه وثبت اْلرض فوق المياه .وخلق أنواع
الشجر وزرع الحقل والعشب المزروع المثمر .وف اليوم الرابع خلق
الشمس والقمر وكية النجوم .وف اليوم الخامس خلق الهوام
والطيور والحيتان الكبار وحيوانات الحقل .وف اليوم السادس خلق
للا الكائن الح العظيم آدم أول البّش ومعينة له من جسده ،ذكرا
وأنن كالتدبي .هذان جعلهما متسلطي عَل جميع أعماله الن
خلقها الخالق .وإسياح ف اليوم السابع ْلن فيه أ كمل جميع أعماله.
هذا هو تدبي الخالق ومؤسس كل الموجودات .فلنمجده ونرفع
إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الثالثة من يوم اإلثني من البصخة المقدسة
سفر إشعياء ()30 -20 :5
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ويل للقائلي للخي سا وللّش خيا ،الجاعلي الظَلم نورا والنور
ظَلما .القائلي عن الحلو مرا والمر حلوا .ويل للحكماء الذين هم
ف أعي أنفسهم ،والفهماء عند ذواتهم .ويل لألقوياء الذين يّشبون
الخمر ،ولألبطال الذين يمزجون المسكر .الذين ييرون المنافق
ْلجل الرشوة ،وييعون حق البار.
فلذلك كما يحيق اليون (القش) بجمر النار ،ويلتهب بلهيبه
المشتعل ،فهكذا يكون أصلهم كالغبار وزهرهم كالهشيمْ .لنهم
رذلوا سيعة للا رب الجنود .وأغضبوا واستهانوا بكلمة قدوس
إسائيل .فحم غضب رب الصباؤوت عَل شعبه ،ورفع يده عليهم
ليْصب هم ،وسخط عَل الجبال وصارت جثث موتاهم مثل الزبل ف
وسط الطريق .ومع هذا كله لم يرتد غضبه .بل يده لم تزل عالية
ممدودة.
من أجل ذلك يرفع عَلمة لألمم من بعيد ،ويجتذبهم من أقاض
اْلرض ،فإذا هم يأتون سيعا بخفة .ل يجوعون ول يتعبون ،وِل
ينعسون ،ول ينامون ،وَل يحلون مناطقهم من أوساطهم ،ول
تنقطع سيور أحذيتهم .هؤلء الذين سهامهم مسنونه ،وقسيهم
مشدودة (موترة) حوافر خيولهم كصخرة صلبة ،وبكرات مراكبهم
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كالعاصف .لهم زئي كاْلسود ،ويمسك ويصيح كوحش ،ويطرح
وليس من يخلص .ويْصخ عليهم ف ذلك اليوم كصوت البحر
المتموج (الخضم) .وينظرون إَل علو السماء وإَل أسفل اْلرض
فيجدون ظَلما شديدا ،وظلمه مدلهمة.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إرميا ()19 -12 :9
من سفر إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
من هو اإلنسان الحكيم فليفهم هذا ،والذي عنده كَلم فم الرب
فليخيكم؟ لماذا هلكت اْلرض وإحيقت وصارت كيية بَل عابر؟
فقال َل الربْ :لنهم تركوا ناموَس عنهم الذي جعلته أمامهم ،ولم
يسمعوا لصون .بل ساروا وراء عناد قلوب هم الّشيرة .وسلكوا وراء
اْلصنام الن علمهم إياها آباؤهم.
لذلك قال الرب إله إسائيل :هأنذا أطعمهم خي الضيق وأسقيهم
العلقم .وأشتتهم ف اْلمم الن لم يعرفوها هم ول أباؤهم .وأرسل
عليهم سيفا حن أفنيهم به .هذا ما يقوله الرب :أدعوا النساء
النائحات ليأتي ،وأرسلوا إَل الحكيمات ليفتحن أفواههن بالكَلم
لينشدن عليكم نوحا .ولتسكب عيونكم دموعا ،ولتفض أجفانكم
ماءْ ،لنه قد سمع صوت النوح ف صهيون.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
مرقس ()19-11 :11
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
فرحت بالقائلي َل ،إَل بيت الرب نذهب .وقفت أرجلنا ،ف ديار
أورشليم .هللويا.
()2 ،1 :121

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
ولما جاء يسوع إَل أورشليم دخل الهيكل ،ونظر الجمع وإذ كان
المساء ف تلك الساعة ،خرج إَل بيت عنيا مع اِلثن عّش .وف الغد
لما خرجوا من بيت عنيا جاع .فرأى شجرة تي عن بعد وكان عليها
ورق ،وجاء لعله يجد فيها شيئا .فلما جاء إليها لم يجد شيئا إل ورقا،
ْلنه لم يكن أوان التي .فأجاب وقال لها :ل يأ كل أحد منك ثمرا بعد
إَل اْلبد .وكان تَلميذه يسمعون.
وجاءوا إَل أورشليم .ولما دخل الهيكل إبتدأ يخرج الذين كانوا
يبيعون ويشيون ف الهيكل .وقلب موائد الصيارفة وكراَس باعة
الحمام .ولم يدع أحدا ينقل متاعا بالهيكل .وكان يعلم قائَل لهم:
أليس مكتوبا ،أن بين بيت صَلة يدع لجميع اْلمم؟ وأنتم
جعلتموه مغارة لصوص.
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فلما سمع رؤساء الكهنة والكتبة كانوا يطلبون بأي نوع أن يهلكوه،
ْلنهم كانوا يخافونه ،إذ الجمع كله كان يتعجب من تعليمه .ولما
صار المساء ،خرج إَل خارج المدينة.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الثالثة من يوم اإلثني
من البصخة المقدسة
ف عشية يوم الشعاني أن خارج المدينة مع تالميذه .أعن المسيح
إلهنا يسوع المخلص ،فجاع وقال :أطلب طعاما .فرأى شجرة تي
من بعيد ،فأن إليها يطلب ثمرا فيها ،فوجد ورقا بغي ثمر ،فلعنها
فيبست من أصلها .فتعجب جميع تَلميذه وقالوا للرب :إن شجرة
التي يبست.
ضعوا اإليمان ف قلوبكم وكل َسء يخضع لكم .ول تتعجبوا من
شجرة التي هذه ،إنها بكلمة واحدة يبست من أصلها ،فإذا كان ف
قلوبكم إيمان لنقلتم هذا الجبل من مكانه.
تعالوا وأنظروا أيها الناس الجهال ما كان من شجرة التي هذه،
وإصنعوا ثمرة صالحة للرب لك تخلصوا من الّشير ،وإصنعوا توبة
أيها الكساَل ،لك تنالوا الغفران .وإغسلوا وجوهكم بدموع غزيرة،
فإن الدموع تمحو اآلثام .وأوقدوا مصابيحكم بالفضائل ،لتصء
عليكم ف الحكم .تألم مع أخيك وأنظر الرب كيف تألم عنا حن
خلصنا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة السادسة من يوم اإلثني
من البصخة المقدسة
سفر الخروج ()15 -7 :32
من سفر الخروج لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وكلم الرب موَس قائَل :إمض مّشعا من ههنا وإنزلْ ،لنه قد أثم
شعبك الذي أخرجته من أرض مْص .وقد زاغوا سيعا عن الطريق
الذي أوصيتهم به .وصنعوا لهم عجَل (مسبوكا) ،وسجدوا له
وذبحوا ذبائح لصنعة أيديهم قائلي :هذه ه آلهتك يا إسائيل الن
أخرجتك من أرض مْص .واآلن دعن يضطرم غضن عليهم
وأبيدهم وأجعلك أمة عظيمة.
فتْصع موَس أمام الرب اإلله قائَل :لماذا يا رب يشتد غضبك عَل
شعبك الذي أخرجته من أرض مْص بقوتك العظيمة وذراعك
الرفيعة؟ لئَل يقول المْصيون :إنك أخرجتهم بكيد لتقتلهم ف
الجبال ،وتفنيهم عن وجه اْلرض ،إرجع يا رب عن حمو غضبك،
وإغفر س شعبك .وأذكر عهدك مع إبراهيم وإسحق ويعقوب،
الذين أقسمت لهم بذاتك وقلت لهم :إن أ كي نسلكم جدا كنجوم
السماء ف كيتها ،وكل هذه اْلرض الن قلت عنها أن تعطيها لنسلهم
فيثوها إَل اْلبد .فصفح الرب عن س شعبه .ثم رجع موَس ونزل
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من الجبل ولوحا الشهادة ف يديه ،وهما لوحان من حجارة،
مكتوبان من الوجهي من هنا ومن هنا.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر الحكمة ()9 -1 :1
من سفر الحكمة لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
أحبوا العدل يا قضاة اْلرض .أذكروا الرب بالصَلح ،أطلبوه ببساطة
قلوبكم فإنما يجده الذين ل يجربونه ،ويتجَل للذين ل يكفرون به.
ْلن الفكر الّشير يبعدهم عن للا .وقوته الظاهرة تبكت الجهال.
ْلن الحكمة ل تدخل ف نفس سيرة .ول تحل ف جسم خاطء.
ْلن روح الحكمة الطاهر يهرب من كل غش ،ويبتعد عن أفكار
الجهال ويبكت الظالم إذا أقبل.
ْلن روح الحكمة محب للبّش ،فَل ييىء المجدف بشفتيهْ ،لن
شاهد كليتيه هو للا ،وهو الفاحص الحقيق لقلبه والسامع للسانه.
ْلن روح الرب مأل المسكونة ،والذي يحوي الكل يعرف أصواتهم.
فلذلك ل يخق عليه أحد ناطق بالظلم ،ول ينجو من الدينونة
اآلتيةْ .لنه يفحص مشورة المنافق ،والرب ل يسمع لكَلمه حن
يعيف بأثامه.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
يوحنا ()17-13 :2
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
ْلنه هناك صعدت القبائل ،قبائل الرب شهادة إلسائيل ،يعيفون
إلسم الرب .هللويا.
()4 :121

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وصعد يسوع إَل أورشليم ،فوجد ف الهيكل باعة البقر والغنم
والحمام ،والصيارفة جلوسا .فصنع سوطا من حبال وطرد الجميع
من الهيكل ،الغنم والبقر ،وني دراهم الصيارف وقلب موائدهم.
وقال لباعة الحمام :إرفعوا هذه من ههنا ،ول تصيوا بيت أن بيت
تجارة! فتذكر تَلميذه أنه مكتوب :غية بيتك أكلتن.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة السادسة من يوم اإلثني
من البصخة المقدسة
يا لهذه الجسارة الن صنعتها يا شعب إسائيل أول ميَلد للا! وهذه
البَلدة الن من كهنتك! إذ موضع الغفران صار موضع الخطية،
وبيت الصَلة وموضع الطلبة صيتموه مسكنا للصوص ،ومكانا
للعجول والخراف ولباعة الحمام والصيارف .ما هو هذا الرب ح
المملوء من كل نجس وهذا الظلم الذي صنعتموه؟
لما نظر ابن للا بيت أبيه ،وهذه كلها تصنع فيه ،فإنهم صيوه
مسكنا للصوص الخاطفي والظلمة ،وبيتا للتجارة .أخرج البقر
والغنم ومعها كراَس باعة الحمام ،وموائد الصيارف قلبها ،وبدد
دراهمهم .فلما نظر تَلميذه هذا ،علموا أنه هكذا هو مكتوب ْلجله:
إن غية بيتك أ كلتن ،فلهذا صنع هكذا بغي خوف.
سلطانك دائم ف السماء وعَل اْلرض ،وخوفك يا رب زعزع الجبال.
أما إسائيل فقد صار جاهَل ،فلذلك استيت عنه معونته.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة التاسعة من يوم اإلثني
من البصخة المقدسة
سفر التكوين ()24 :3 - 15 :2
من سفر التكوين لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وأخذ الرب اإلله اإلنسان الذي خلقه ووضعه ف فردوس النعيم
ليفلحه ويحفظه .وأمر الرب اإلله آدم قائَل :من جميع اْلشجار
الن ف الفردوس تأ كل أ كَل ،وأما شجرة معرفة ابدال الخي والّش فَل
تأ كل منها ،فإنك ف اليوم الذي تأ كل منها موتا تموت .وقال الرب
اإللهِ :ل يحسن أن يكون اإلنسان وحده ،فلنصنع له معينا نظيه.
وجبل الرب اإلله من اْلرض جميع وحوش اليية وجميع طيور
السماء ،وأحْصها إَل آدم ليى ماذا يسميها ،فكل ما سماه به آدم
من نفس حية فهو إسمها .وسم آدم جميع البهائم وجميع طيور
السماء وجميع وحوش اليية .وأما آدم فلم يجد له معينا يشبهه.
فأوقع للا عَل آدم سباتا فنام ،وأخذ ضلعا من جنبه ومأل موضعها
لحما .وبن الرب اإلله الضلع الن أخذها من آدم إمرأة وأحْصها إَل
آدم.
فقال آدم :هذه اآلن عظم من عظام ولحم من لحم .هذه تدع
إمرأة ْلنها من إمرء أخذت .لذلك ييك الرجل أباه وأمه ويلتصق

الساعة التاسعة من يوم اإلثنين من البصخة المقدسة

بإمرأته ويكونان كَلهما جسدا واحدا .وكانا كَلهما عرياني معا ،آدم
وإمرأته ،وهما ِل يخجالن.
وكانت الحية أحكم جميع الوحوش الن خلقها الرب اإلله عَل
اْلرض .فقالت الحية للمرأة :لماذا قال للا لكما أن ل تأ كَل من جميع
شجر الفردوس؟ فقالت المرأة للحية :إن من جميع ثمار شجر
الفردوس نأ كل ،وأما ثمر الشجرة الن ف وسط الفردوس فقال للا:
ل تأ كَل منه ول تمساه لئَل تموتا .فقالت الحية للمرأة :لن تموتا
موتا! إنما للا عالم أنكما ف اليوم الذي تأ كَلن منه تنفتح أعينكما،
وتصيان كآلهة عارفي الخي والّش .فرأت المرأة أن الشجرة جيدة
لأل كل ،ومبهجة للنظر ،حسنة التأمل إليها .فأخذت من ثمرها
وأ كلت ،وأعطت رجلها أيضا معها فأ كل .فإنفتحت أعينهما كَلهما
وعلما أنهما عريانان ،فخاطا من ورق التي وصنعا لهما مآزر.
فسمعا صوت الرب اإلله ماشيا ف الفردوس وقت المساء .فإختبأ
آدم وزوجته من وجه الرب اإلله ف وسط شجر الفردوس .فنادى
الرب اإلله آدم وقال له :أين أنت يا آدم؟ فقال له :سمعت صوتك
ماشيا ف الفردوس فخفتْ ،لن عريان فاختبأت .فقال له :ومن
أعلمك أنك عريان؟ أْلنك أ كلت من الشجرة الن أوصيتك أن ل
تأ كل منها وحدها ،فأ كلت منها .فقال آدم :إن المرأة الن جعلتها
مغ ه الن أعطتن من الشجرة فأ كلت .فقال الرب اإلله للمرأة:
لما فعلت هذا؟ فقالت المرأة :الحية أغوتن فأ كلت.
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فقال الرب اإلله للحيةْ :لنك فعلت هذا ،فملعونة أنت من بي
جميع البهائم ،وجميع الوحوش الن عَل وجه اْلرض .وتدبي عَل
صدرك وبطنك ،وتأ كلي ترابا طول أيام حياتك .وأضع عداوة بينك
وبي المرأة ،وبي نسلك ونسلها .فهو يسحق رأسك ،وأنت ترصدين
عقبه .وقال للمرأة :تكثيا أ كي أحزان قلبك وتنهدك ،وباْلوجاع
تلدين البني .وإَل رجلك يكون رجوعك وهو يسود عليك.
وقال آلدم :بما أنك أطعت إمرأتك ،وأ كلت من الشجرة الن أوصيتك
قائَل :هذه وحدها ل تأ كل منها ،فملعونة اْلرض بسبب أعمالك.
بالمشقة تأ كل منها كل أيام حياتك .وشوكا وحسكا تنبت لك ،وتأ كل
عشب اْلرض ،وبعرق وجهك تأ كل خيك حن تعود إَل اْلرض الن
أخذت منهاْ .لنك تراب ،وإَل الياب تعود .ودعا آدم اسم امرأته
حواءْ ،لنها أم كل ج.
وصنع الرب اإلله آلدم وإمرأته أقمصة من جلد وكساهما .وقال
الرب اإلله :هوذا آدم قد صار كواحد منا يعرف الخي والّش .واآلن
لعله يمد يده إَل شجرة الحياة فيأكل منها ويحيا إَل اْلبد .فأخرجه
الرب اإلله من فردوس النعيم ،ليعمل ف اْلرض الن أخذ منها.
فخرج آدم ،وسكن أمام فردوس النعيم .وجعل الرب الكاروبيم
ومعه سيف ناري متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة.
مجدا للثالوث القدوس.

110

الساعة التاسعة من يوم اإلثنين من البصخة المقدسة

سفر إشعياء ()5-1 :40
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
عزوا ،عزوا شعن أيها الكهنة ،قال للا .تكلموا ف قلب أورشليم،
عزوها ْلنه قد كي ذلها ،وإنحلت خطيتها ،وقبلت من يد الرب
ضعفي عن خطاياها.
صوت الصارخ ف اليية :اعدوا طريق الرب .قوموا سبل إلهنا .كل
جبل وكل تل ينخفض ،ويصي المعوج مستقيما ،والطرق الوعرة
لينة ،ويظهر يوم الرب وكل ذي جسد يعاين مجد للاْ ،لن الرب
تكلم.
مجدا للثالوث القدوس.

111

الساعة التاسعة من يوم اإلثنين من البصخة المقدسة

سفر اْلمثال ()9 -1 :1
من سفر اْلمثال لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
أمثال سليمان بن داود الملك ،الذي ملك عَل إسائيل :لمعرفة
الحكمة واْلدب .إلدراك أقوال الفطنة .لقبول تدرب الكَلم .لتعليم
العدل الحقيق والحكم المستقيم .لك تعط لمن ل س فيهم
حكمة ،وعقَل وفهما للشاب الحدثْ ،لن الحكيم إذا سمع هذه
يزداد حكمة .والفهيم يكتسب تدبيا ،فيفهم المثل والكَلم
العويص ،وأقوال الحكماء وغوامضهم.
رأس الحكمة مخافة الرب ،والفهم صالح لكل من يعمل به ،وتقوى
للا ه بدء الفهم .الحكمة واْلدب يحتقرهما المنافقون.
إسمع يا إبن تأديب أبيك ،وِل ترفض مشورة أمك ،فإنهما أكليل
نعمة لرأسك ،وقَلدة ذهب لعنقك.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
من ()27-23 :21
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
إستجب لنا يا للا مخلصنا ،يا رجاء جميع أقطار اْلرض .طون لمن
إخيته وقبلته ،ليسكن ف ديارك إَل اْلبد .هللويا.
()4 ،6 :64

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
ولما دخل إَل الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو
يعلم ،قائلي له :بأي سلطان تفعل هذا .ومن أعطاك هذا
السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم :وأنا أيضا أسألكم كلمة ،فإن
أعلمتمون عنها أعلمكم أنا أيضا بأي سلطان فعلت هذا :معمودية
يوحنا ،من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟
أما هم فكانوا يفكرون ف أنفسهم قائلي :إن قلنا من السماء ،يقول
لنا ،فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس ،فإننا نخاف من
الجمعْ ،لن يوحنا كان عندهم مثل نن .فأجابوا وقالوا ليسوعِ :ل
نعلم .فقال لهم :وأنا أيضا ِل أعلمكم بأي سلطان فعلت هذا.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة التاسعة من يوم اإلثني
من البصخة المقدسة
بيديك اللتي بال عيب يا رب خلقتن ،وزينتن مضيئا كثوب مزين.
ووهبت َل نعيم الفردوس ،وثمر اْلشجار أعطيته َل إنعاما .منحتن
عزة سلطانك عَل كل الخليقة الن تحت السماء .وجعلت سائر
اْلشياء دون ،جنس الهوام والوحوش ،ولم يعوزن شن من الكرامة
وجعلت كل َسء يخضع َل .وأوصيتن وصية فخالفتها يا رن
وإله.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
رأيتك يا آدم كائنا وحدك وكل َسء غي مفرد ،فجبلت لك واحدة
من عظامك كشبهك ومثالك ،وقلت ل يحسن أن تكون وحدك،
فإهتممت بك وفعلت لك هذا .وسلطتك عليها وعَل جميع
المسكونة ك تكون تحت سلطانك ،فأطعتها وتركت أوامري،
ورفضت قوَل ووصاياي.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
أذكرن يا رب ،إنن تراب ،ومثل العشب الذي ف الحقل .أعطيتن
يا رن عزة قوتك فتناقصت حقارن .قال الرب :شجرة واحدة
أوصيتك عنها ،فكيف ِصت مخالفا لوصين؟ وإستظلمت المرأة،
114

الساعة التاسعة من يوم اإلثنين من البصخة المقدسة

هذه الن لم أوصها مثلك ،فأطعتها ورفضت كَلم وإختفيت ف
الشجر كيَل أراك!
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
فكرت ف العلويات ،أعن اْللوهية ،وأنك تصي خالقا مثل سيدك،
وبثمرة الشجرة علمت الخي والّش لتصي إلها .يا آدم أين هو المجد
الذى كان لك؟ تعريت من الحلة الن ألبستك إياها ،وأخذت الورق
من الشجر وسيت عورتك من وجهك .أعلمتك أنن خلقتك
وعرفتك قبل أن تكون.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
سبقت فأخيتك من أول اْلمر ،سلمت إليك كَلم وصاياي .وهكذا
أعلمتك عن هذه الشجرة من دون جميع الشجر الذي ف الفردوس،
هذه الن ف ثمرتها مرارة الموت ،وإنك إن أ كلت منها فموتا تموت،
وأنا لم أدعك جاهَل بل أعلمتك قبل أن يكون هذا .فأملت سمعك،
وأطعت المرأة لذلك سأجلب عليك العقوبة.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
يا آدم أنت تراب ،وسأردك إَل الياب جزاء اْلعمال الن تجاست
عليها .وأنت يا حواء لماذا صنعت هكذا وخالفت وصاياي؟ ليس
مَلك تكلم معك ،ول طائر من الجو ،بل وحش ،ثعبان بطبيعته،
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فسمعت منه مشورته .فكثية ه اْلحزان الن تكون لك ،والتنهد
والنوح العظيمان .وسأقيم عداوة بينك وبي الحية ،وبي نسلك
ونسلها إَل إنقضاء الدهور ،فهو يرصد عقب نسلك ،ونسلك
يسحق رأسه.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
ثم دعا المخلص الحية ولعنها مع طبيعتها ،وقال :ملعونة أنت من
بي جميع الوحوش ،وعَل بطنك تسعي ،وتراب اْلرض يكون لك
طعاما ،من أجل أنك ِصت شكا ،فوجد العدو مسكنا فيك ،وِصت
بيتا للّشير .ومن أجل أن الرجل أمال سمعه إليك ،فاْلرض كلها
ملعونة معك.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
وأما الرجل الذي هو آدم أول من سكن ف الفردوس .فقال له :من
أجل أنك سمعت إلمرأتك ،لعنت اْلرض بأعمالك .وتعيش يا آدم
حزين القلب ،واْلرض تنبت لك حسكا وشوكا .ثم قال لحواء:
ستلدين البني باْلحزان والتنهد .وترجعي إَل رجلك ،وهو يتسلط
عليك.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
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ثم قال الرب :هوذا آدم صار كواحد منا يعرف الخي والّش .فَل
أتركه ف الفردوس لئَل يمد يمينه ويأ كل من شجرة الحياة .فأخرج
آدم وإمرأته معه من فردوس النعيم .وجعل كاروبيم ،وسيف نار
لحراسة باب الفردوس.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
إَل أين أذهب من روحك؟ وإَل أين أهرب من وجهك؟ إن صعدت
إَل السموات ،أو إَل اْلماكن السفلية أجدك هناك .فمص آدم إَل
مكان أسفل أمام باب الفردوس ،ليحرث ف اْلرض ويأ كل ثمرتها ْلنه
سقط ف خديعة المضل .وكتب عَل آدم وحواء كتاب رق
العبوديةْ ،لنه إتبع هواه ،هو وبنوه كلهم إَل كمال الدهور.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الحادية عّشة من يوم اإلثني
من البصخة المقدسة
سفر إشعياء ()3 - 1 :50
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هكذا يقول الرب :أين هو كتاب طَلق أمكم الذي طلقتها به ،أو إَل
من أسلمتكم؟ هوذا من أجل خطاياكم قد أسلمتكم ،وبسبب آثامكم
طلقت أمكم .لماذا أتيت وليس إنسان ،دعوت وليس من يجيب؟
أقْصت يدي عن أن تخلص؟ أو ثقلت أذن عن السماع؟ إنما
خطاياكم قائمة بينكم وبي للا .ومن أجل ذنوبكم ِصف وجهه
عنكم لك ِل يرحمكم .هل ليس َل قوة عَل خَلصكم؟
هوذا بغضن أنشف البحر وأصي اْلنهار قفارا .فيني سمكها من
عدم الماء ،ويموت من العطش .وألبس السماء ظَلما ،وأجعل
المسح غطاءها.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر يشوع بن سياخ ()40 - 25 :1
من سفر يشوع بن سياخ ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
أصل الحكمة ه مخافة الرب ،وأغصانها كية اْليام .والغضوب ِل
يمكن أن يتيرْ ،لن ميله للغضب يسقطه .الطويل الروح يصي إَل
حي ثم يعاوده الّشور .يكتم كَلمه إَل حي ،وشفاة الكثيين تنطق
بحكمة.
أمثال المعرفة كائنة ف كنوز الحكمة ،أما عند الخاطء فعبادة للا
رجس .إن إشتهيت الحكمة فإحفظ الوصايا ،فيهبها لك الرب .فإن
الحكمة واْلدب هما مخافة الرب ،والذي يرضيه هو اإليمان
والوداعة .ل تكن مخالفا لمخافة الرب ،ول تتقدم إليه بقلبي ،ل
تكن مرائيا قدام الناس ،وإحفظ فمك وشفتيك.
ِل تيفع لئَل تسقط ،فتجلب عَل نفسك الهوان ،ويكشف الرب
خفاياك ،ويْصعك ف وسط الجماعةْ ،لنك لم تتقدم إَل مخافة
الرب ،وقلبك ممتَلء غشا.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين
عظة ْلبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين ،بركته المقدسة
تكون معنا آمي.
قد توجد أعمال نخالها أنها صالحة ولكنها رديئة عند للا .وذلك
أننا نتغاض عن بعضنا بعضا فنخطء ف المواضع المقدسةْ .لن
الرب لم يغرس ف الفردوس اْلشجار الصالحة وغي الصالحة ،بل
غرسه من اْلشجار الصالحة فقط.
ولم يغرس فيه أشجارا غي مثمرة أو رديئة الثمر .وليس هذا فقط،
بل الناس أنفسهم الذين جعلهم هناك ،عندما خالفوا لم يحتملهم
بل أخرجهم منه .فمن هذا إعلموا أيها اْلخوة اْلحباء أنه ل يجب
أن نمأل مساكن للا المقدسة من الناس اْلسار والصالحي.
كما ف العالم المملوء من الخطاة والظالمي والقديسي واْلنجاس.
ولكن الذين يخطئون ِل ييكهم فيها بل يخرجهم.
أنا أعرف أن اْلرض كلها ه للرب ،فإذا كان بيته كباف اْلرض ،فما
ه ميته إذا عَل غيه.
فإن كنت وأنا الكاهن أعمل الّش كما يفعله اْلسار عَل اْلرض ،فَل
يحق َل أن أدع كاهناْ ،لنه مرارا كثية نخطء ول نعرف كيف ندين
أنفسنا بما نقولْ ،لنه ِل يتجرأ أحد أن يمأل بيتك قذارة إل إذا رأى
منك التهاون ،ول حجاب الملك يتجرأون أن يدخلوا بكل إنسان إَل
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بيته من الحافظي مراسيمه والمخالفي لها إل بأمره ،ومن عملوا
بخَلف ذلك يعاقبون.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين ،الذي أنار
عقولنا وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله
الواحد ،آمي.
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اإلنجيل
يوحنا ()59-51 :8
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
انظر وأستجب َل يا رن وإله ،أنر عين لئَل أنام ف الموت ،لئَل
يقول عدوي :إن قد قويت عليه .هللويا.
()4 :12

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
الحق الحق أقول لكم :إن كان أحد يحفظ كَلم فلن يرى الموت
إَل اْلبد .فقال له اليهود :اآلن علمنا أن بك شيطانا .قد مات
أبراهيم واْلنبياء ،وأنت تقول :إن كان أحد يحفظ كَلم فلن يذوق
الموت إَل اْلبد .ألعلك أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات،
واْلنبياء ،قد ماتوا أيضا .من تجعل نفسك؟
أجاب يسوع قائَل :إن كنت أنا امجد نفش وحدي فليس مجدي
شيئا .أن هو الذي يمجدن ،الذي تقولون أنتم إنه إلهنا ،ولستم
تعرفونه .أما أنا فأعرفه .وإن قلت إن لست أعرفه ِصت كاذبا
مثلكم ،لكنن أعرفه وأحفظ كَلمه .إبراهيم أبوكم تهلل مشتهيا أن
يرى يوم فرأى وفرح.
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فقال له اليهود :ليس لك خمسون سنة بعد ،وقد رأيت إبراهيم؟
فقال لهم يسوع :الحق الحق أقول لكم :قبل أن يكون إبراهيم ،أنا
كائن .فأخذوا حجارة ليجموه .فتوارى يسوع وخرج من الهيكل
مجتازا ف وسطهم ومص هكذا.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الحادية عّشة من يوم اإلثني
من البصخة المقدسة
أيها النور الحقيق الذي يصء ،الماَل كل مكان ف المسكونة .أعن
يسوع النور الحقيق الذي يصء لجميع اْلمم ما خَل اليهود .فإنهم
لم يقيبوا من هذا النور ليتأملوه .وأظهر فيهم سه قائَل :إن من
يؤمن به لن يموت إَل اْلبد.
إسمعوا كيف أن الجهال ومخالق الناموس قالوا:
إن معه شيطانا ،ويخرج الشياطي.
إبراهيم مات ،واْلنبياء أيضا .فكيف ل يموت الذي يؤمن بك؟
إن أنا مجدت نفش فليس مجدي شيئاَ ،ل من يمجدن.
ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم ،ومن نسله الذين ذاقوا الموت؟ ليس
لك خمسون سنة من الزمان ،فهل رأيت إبراهيم ،من يصدقك؟
قال المخلص الحق ،إنه كائن من قبل أن يكون إبراهيم .نحن أيضا
نؤمن ،معّش الشعوب الجديدة ،ونواظب عَل وصاياه ف أفواهنا،
ونعيف من عمق قلوبنا ،بالكلمة الحقيق الذى لضابط الكل.
إن الصالح الكائن منذ البدء مع الروح القدس المعزي .لم يزل يخي
الجهال المملوئي إثما ،المخالفي ،اْلبناء المرذولي ،فجحدوا هذه
النعمة العظيمة والعجائب الجزيلة الن أظهرها فيهم ،ولم يفهموا
أنه هو مخلصهم كما قال اْلنبياء ،فجحدوه ولم يقبلوه ،ورفضوه
وصاروا بغي إله.
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مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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َ َ
روحَات َ
الطَ َ َ
َََ
طرح باكر يوم اإلثني من البصخة المقدسة
ف البدء خلق للا السماء واْلرض وزينهما هكذا بروح فيه .وبدد
الظلمة وأخرج النور وفرق بينهما بأسماء جديدة .ودعا النور نهارا
ودعا الظلمة ليَل ،وف ذلك اليوم خلق هذه جميعها بحكمة وفهم
رفيع.
وف اليوم الثان خلق للا جلد السماء ،وفصل بي مياه ومياه ،وبعد
هذا ثبت للا الماء العلوي وسماه سماء.
وف اليوم الثالث جمع المياه وثبت اْلرض فوق المياه .وخلق أنواع
الشجر وزرع الحقل والعشب المزروع المثمر.
وف اليوم الرابع خلق الشمس والقمر وكية النجوم.
وف اليوم الخامس خلق الهوام والطيور والحيتان الكبار وحيوانات
الحقل.
وف اليوم السادس خلق للا الكائن الح العظيم آدم أول البّش
ومعينة له من جسده ،ذكرا وأنن كالتدبي .هذان جعلهما متسلطي
عَل جميع أعماله الن خلقها الخالق.
وإسياح ف اليوم السابع ْلن فيه أ كمل جميع أعماله .هذا هو تدبي
الخالق ومؤسس كل الموجودات .فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع
معنا رحمة كعظيم رحمته.

الطروحات

مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة الثالثة من يوم اإلثني
من البصخة المقدسة
ف عشية يوم الشعاني أن خارج المدينة مع تالميذه .أعن المسيح
إلهنا يسوع المخلص ،فجاع وقال :أطلب طعاما .فرأى شجرة تي
من بعيد ،فأن إليها يطلب ثمرا فيها ،فوجد ورقا بغي ثمر ،فلعنها
فيبست من أصلها .فتعجب جميع تَلميذه وقالوا للرب :إن شجرة
التي يبست.
ضعوا اإليمان ف قلوبكم وكل َسء يخضع لكم .ول تتعجبوا من
شجرة التي هذه ،إنها بكلمة واحدة يبست من أصلها ،فإذا كان ف
قلوبكم إيمان لنقلتم هذا الجبل من مكانه.
تعالوا وأنظروا أيها الناس الجهال ما كان من شجرة التي هذه،
وإصنعوا ثمرة صالحة للرب لك تخلصوا من الّشير ،وإصنعوا توبة
أيها الكساَل ،لك تنالوا الغفران .وإغسلوا وجوهكم بدموع غزيرة،
فإن الدموع تمحو اآلثام .وأوقدوا مصابيحكم بالفضائل ،لتصء
عليكم ف الحكم .تألم مع أخيك وأنظر الرب كيف تألم عنا حن
خلصنا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة السادسة من يوم اإلثني
من البصخة المقدسة
يا لهذه الجسارة الن صنعتها يا شعب إسائيل أول ميَلد للا! وهذه
البَلدة الن من كهنتك! إذ موضع الغفران صار موضع الخطية،
وبيت الصَلة وموضع الطلبة صيتموه مسكنا للصوص ،ومكانا
للعجول والخراف ولباعة الحمام والصيارف .ما هو هذا الرب ح
المملوء من كل نجس وهذا الظلم الذي صنعتموه؟
لما نظر ابن للا بيت أبيه ،وهذه كلها تصنع فيه ،فإنهم صيوه
مسكنا للصوص الخاطفي والظلمة ،وبيتا للتجارة .أخرج البقر
والغنم ومعها كراَس باعة الحمام ،وموائد الصيارف قلبها ،وبدد
دراهمهم .فلما نظر تَلميذه هذا ،علموا أنه هكذا هو مكتوب ْلجله:
إن غية بيتك أ كلتن ،فلهذا صنع هكذا بغي خوف.
سلطانك دائم ف السماء وعَل اْلرض ،وخوفك يا رب زعزع الجبال.
أما إسائيل فقد صار جاهَل ،فلذلك استيت عنه معونته.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة التاسعة من يوم اإلثني
من البصخة المقدسة
بيديك اللتي بال عيب يا رب خلقتن ،وزينتن مضيئا كثوب مزين.
ووهبت َل نعيم الفردوس ،وثمر اْلشجار أعطيته َل إنعاما .منحتن
عزة سلطانك عَل كل الخليقة الن تحت السماء .وجعلت سائر
اْلشياء دون ،جنس الهوام والوحوش ،ولم يعوزن شن من الكرامة
وجعلت كل َسء يخضع َل .وأوصيتن وصية فخالفتها يا رن
وإله.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
رأيتك يا آدم كائنا وحدك وكل َسء غي مفرد ،فجبلت لك واحدة
من عظامك كشبهك ومثالك ،وقلت ل يحسن أن تكون وحدك،
فإهتممت بك وفعلت لك هذا .وسلطتك عليها وعَل جميع
المسكونة ك تكون تحت سلطانك ،فأطعتها وتركت أوامري،
ورفضت قوَل ووصاياي.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
أذكرن يا رب ،إنن تراب ،ومثل العشب الذي ف الحقل .أعطيتن
يا رن عزة قوتك فتناقصت حقارن .قال الرب :شجرة واحدة
أوصيتك عنها ،فكيف ِصت مخالفا لوصين؟ وإستظلمت المرأة،
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هذه الن لم أوصها مثلك ،فأطعتها ورفضت كَلم وإختفيت ف
الشجر كيَل أراك!
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
فكرت ف العلويات ،أعن اْللوهية ،وأنك تصي خالقا مثل سيدك،
وبثمرة الشجرة علمت الخي والّش لتصي إلها .يا آدم أين هو المجد
الذى كان لك؟ تعريت من الحلة الن ألبستك إياها ،وأخذت الورق
من الشجر وسيت عورتك من وجهك .أعلمتك أنن خلقتك
وعرفتك قبل أن تكون.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
سبقت فأخيتك من أول اْلمر ،سلمت إليك كَلم وصاياي .وهكذا
أعلمتك عن هذه الشجرة من دون جميع الشجر الذي ف الفردوس،
هذه الن ف ثمرتها مرارة الموت ،وإنك إن أ كلت منها فموتا تموت،
وأنا لم أدعك جاهَل بل أعلمتك قبل أن يكون هذا .فأملت سمعك،
وأطعت المرأة لذلك سأجلب عليك العقوبة.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
يا آدم أنت تراب ،وسأردك إَل الياب جزاء اْلعمال الن تجاست
عليها .وأنت يا حواء لماذا صنعت هكذا وخالفت وصاياي؟ ليس
مَلك تكلم معك ،ول طائر من الجو ،بل وحش ،ثعبان بطبيعته،
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فسمعت منه مشورته .فكثية ه اْلحزان الن تكون لك ،والتنهد
والنوح العظيمان .وسأقيم عداوة بينك وبي الحية ،وبي نسلك
ونسلها إَل إنقضاء الدهور ،فهو يرصد عقب نسلك ،ونسلك
يسحق رأسه.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
ثم دعا المخلص الحية ولعنها مع طبيعتها ،وقال :ملعونة أنت من
بي جميع الوحوش ،وعَل بطنك تسعي ،وتراب اْلرض يكون لك
طعاما ،من أجل أنك ِصت شكا ،فوجد العدو مسكنا فيك ،وِصت
بيتا للّشير .ومن أجل أن الرجل أمال سمعه إليك ،فاْلرض كلها
ملعونة معك.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
وأما الرجل الذي هو آدم أول من سكن ف الفردوس .فقال له :من
أجل أنك سمعت إلمرأتك ،لعنت اْلرض بأعمالك .وتعيش يا آدم
حزين القلب ،واْلرض تنبت لك حسكا وشوكا .ثم قال لحواء:
ستلدين البني باْلحزان والتنهد .وترجعي إَل رجلك ،وهو يتسلط
عليك.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
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ثم قال الرب :هوذا آدم صار كواحد منا يعرف الخي والّش .فَل
أتركه ف الفردوس لئَل يمد يمينه ويأ كل من شجرة الحياة .فأخرج
آدم وإمرأته معه من فردوس النعيم .وجعل كاروبيم ،وسيف نار
لحراسة باب الفردوس.
المرد :أسألك أيها الصالح أن تصنع مغ رحمة كعظيم رحمتك.
إَل أين أذهب من روحك؟ وإَل أين أهرب من وجهك؟ إن صعدت
إَل السموات ،أو إَل اْلماكن السفلية أجدك هناك .فمص آدم إَل
مكان أسفل أمام باب الفردوس ،ليحرث ف اْلرض ويأ كل ثمرتها ْلنه
سقط ف خديعة المضل .وكتب عَل آدم وحواء كتاب رق
العبوديةْ ،لنه إتبع هواه ،هو وبنوه كلهم إَل كمال الدهور.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

طرح الساعة الحادية عّشة من يوم اإلثني
من البصخة المقدسة
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الطروحات

أيها النور الحقيق الذي يصء ،الماَل كل مكان ف المسكونة .أعن
يسوع النور الحقيق الذي يصء لجميع اْلمم ما خَل اليهود .فإنهم
لم يقيبوا من هذا النور ليتأملوه .وأظهر فيهم سه قائَل :إن من
يؤمن به لن يموت إَل اْلبد.
إسمعوا كيف أن الجهال ومخالق الناموس قالوا:
إن معه شيطانا ،ويخرج الشياطي.
إبراهيم مات ،واْلنبياء أيضا .فكيف ل يموت الذي يؤمن بك؟
إن أنا مجدت نفش فليس مجدي شيئاَ ،ل من يمجدن.
ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم ،ومن نسله الذين ذاقوا الموت؟ ليس
لك خمسون سنة من الزمان ،فهل رأيت إبراهيم ،من يصدقك؟
قال المخلص الحق ،إنه كائن من قبل أن يكون إبراهيم .نحن أيضا
نؤمن ،معّش الشعوب الجديدة ،ونواظب عَل وصاياه ف أفواهنا،
ونعيف من عمق قلوبنا ،بالكلمة الحقيق الذى لضابط الكل.
إن الصالح الكائن منذ البدء مع الروح القدس المعزي .لم يزل يخي
الجهال المملوئي إثما ،المخالفي ،اْلبناء المرذولي ،فجحدوا هذه
النعمة العظيمة والعجائب الجزيلة الن أظهرها فيهم ،ولم يفهموا
أنه هو مخلصهم كما قال اْلنبياء ،فجحدوه ولم يقبلوه ،ورفضوه
وصاروا بغي إله.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة األولى من ليلة الثالثاء البصخة المقدسة

الساعة اْلوَل من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
سفر زكريا ()6 -1 :1
من سفر زكريا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وف الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس ،كانت كلمة الرب إَل
زكريا بن براشيا بن عدو النن قائَل :قد غضب الرب عَل آبائكم.
قائَل :قل لهم هكذا ما يقوله الرب الضابط الكل ،إرجعوا إَل ،وأنا
أيضا أرجع إليكم ،قال الرب الضابط الكل.
ول تكونوا كأبائكم الذين خاطبهم اْلنبياء اْلولون قائلي :هذا ما
يقوله الرب الضابط الكل ،إرجعوا عن طرقكم الرديئة وعن أعمالكم
الّشيرة .فلم يصغوا ليسمعوا من ،قال الرب الضابط الكل .فأين
هم أباؤكم واْلنبياء؟ فهل يحيون إَل اْلبد؟ لكن نواميش وأقواَل
إقبلوها ،تلك الن أمرت بها روح عبيدي اْلنبياء ،الذين أدركوا آبائكم
وخاطبوهم قائلي :كما أمر الرب الضابط الكل أن يصنع بكم
بحسب طرقكم وكأعمالكم ،هكذا صنع بكم.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة األولى من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة

اإلنجيل
لوقا ()30-23 :13
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
خالض ومجدي هما بإله ،إله معونن ،ورجان هو باهللْ ،لنه إله
ومخلص ،ناِصي فَل أتزعزع أبدا .هللويا.
()1 ،4 :61

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
فقال له واحد :يا رب ،أقليلون هم الذين يخلصون؟ أما هو فقال
لهم :إجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق ،فإن أقول لكم ،إن
كثيين سيطلبون أن يدخلوا فَل يستطيعون .فإذا بلغ أن يقوم رب
البيت ليغلق الباب ،فتبدأون بأن تقفوا خارجا وتقرعون الباب
قائلي :يا رب ،يا رب ،إفتح لنا ،فيجيبكم قائَل :إن لست أعرفكم
من أين أنتم!
حينئذ تبتدئون أن تقولوا :أ كلنا قدامك وسبنا ،وعلمت ف شوارعنا.
فيقول لكم :إن ِل أعرفكم من أين أنتم! إذهبوا عن يا جميع فاعَل
اْلثم .هناك يكون البكاء وِصير اْلسنان .إذا رأيتم إبراهيم وإسحق
ويعقوب وجميع اْلنبياء ف ملكوت للا ،وأنتم تطردون خارجا.
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وسيأتون من المشارق والمغارب والشمال والجنوب ،ويتكئون ف
ملكوت للا .فهوذا آخرون يكونون أولي ،وأولون يكونون آخرين.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة اْلوَل من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
إن مخلصنا جعل مسيته إَل أورشليم مع خواصه ،فقال له واحد
من الجمع :يا رب أقليلون هم الذين يخلصون؟ فأجابه مخلصنا
قائَل :إحرصوا عَل الدخول من الباب الضيق ،لئَل تأتوا وتقرعوا
الباب وتقولوا :يا رب إفتح لنا .فيجيب هو من داخل قائَل لكم :إن
ما أعرفكم من أين أنتم؟ إذهبوا عن خارجا يا جميع فاعَل اإلثم،
حيث يكون البكاء وِصير اْلسنان معا .إن كثيين من اْلمم يأتون
من المشارق والمغارب ،ويتكئون ف حضن إبراهيم وإسحق
ويعقوب ف ملكوت السموات .وأما أنتم فسيطردونكم خارجا،
وتتسلط عليكم أثامكم .فإرجعوا عن طرقكم الرديئة ،لك تمح
عنكم هفواتكم.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الثالثة من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
سفر مالج ()8 -1 :1
من سفر مالج النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
فتح كَلم الرب إلسائيل عَل يد مَل كه :ضعوا ف قلوبكم أن
أحببتكم ،يقول الرب .وقلتم :بم أحببتنا؟ أليس عيسو أخا ليعقوب،
يقول الرب ،وقد أحببت يعقوب وأبغضت عيسو .وجعلت حدوده
للفساد ونصيب مياثه قفرا (لبنات آوى)؟ وإن قال اْلدوميون :إننا
قد إنهدمنا ،فليجع وني خرب ها .هذا ما يقوله الرب الضابط الكل:
هم يبنون وأنا أهدم .وأدعوها تخوم اإلثم ،والشعب الذي قاومه
الرب إَل اْلبد .فتبْص عيونكم وأنتم تقولون :لقد تعظم الرب فوق
تخوم إسائيل .البن يكرم أباه ،والعبد سيده .فإن كنت أنا أبا،
فأين كرامن؟ وإن كنت سيدا ،فأين مهابن؟ قال الرب الضابط
الكل .وأنتم أيها الكهنة المحتقرون إسم .وقلتم :بم إحتقرنا
إسمك؟ ْلنكم تقربون عَل مذبح خيا نجسا .وقلتم بم
نجسناه؟ بقولكم :إن مائدة الرب حقية ،وحقية ه اْلطعمة
الموضوعة عليها .إذا قربتم اْلعم ذبيحة ،أفليس ذلك سا؟ وإذا
قربتم اْلعرج أو السقيم ،أفليس ذلك سا؟ قربه لرئيسك ،أفيقبله
منك أو يقبل وجهك؟ يقول الرب الضابط الكل .مجدا للثالوث
القدوس.

الساعة الثالثة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة

اإلنجيل
لوقا ()35-31 :13
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
أنظر وإستجب َل يا رن وإله ،أنر عين لئَل أنام ف الموت .أما أنا
فعَل رحمتك توكلت ،يبتهج قلن بخَلصك .هللويا.
()6 ،4 :12

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وف ذلك اليوم جاء إليه قوم من الفريسيي وقالوا له :اخرج وإذهب
من ههنا ،فإن هيودس يريد أن يقتلك .فقال لهم إذهبوا وقولوا
لهذا الثعلب :ها أنا أخرج الشياطي ،وأتمم الشفاء اليوم وغدا ،وف
اليوم الثالث أ كمل.
ولكن ينبغ َل أن أقيم اليوم وغدا وف اآلن أذهبْ ،لنه ل يهلك
نن خارجا عن أورشليم.
يا أورشليم ،يا أورشليم! يا قاتلة اْلنبياء وراجمة المرسلي إليها ،كم
من مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت
جناحيه ،فلم تريدوا.
هوذا بيتكم ييك لكم خرابا ،وإن أقول لكم :إنكم ِل ترونن من اآلن،
والمجد هلل دائما.
حن تقولوا :مبارك اآلن بإسم الرب.
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طرح الساعة الثالثة من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
ف ذلك اليوم وافاه قوم وأخيوه عن هيودس الملك قائلي :يا
معلم أخرج من ههنا فإن هيودس المارق يريد قتلك .فأجاب وقال
للذي قال له :إمض وقل لهذا الثعلب الّشير :إن أ كمل شفاء كثيين
اليوم وغدا وف اليوم اآلن ،فقد كتب أنه ل يهلك نن خارجا عن
أورشليم .يا أورشليم ،يا أورشليم! يا قاتلة اْلنبياء وراجمة المرسلي،
كم من مرة أردت أن أجمع بنيك فلم تريدي .هوذا أترك لكم بيتكم
خرابا إَل كل اْلجيال .أقول لكم أيها الذين تسمعونن :إنكم ل ترونن
منذ هذا اليوم حن تقولوا كلكم من فم واحد :مبارك اآلن بإسم
الرب اإلله.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة السادسة من ليلة الثالثاء من البصخة
المقدسة
سفر هوشع ()7 :5 - 15:4
من سفر هوشع النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وأما أنت يا إسائيل فَل تكن جاهَل .ويا يهوذا ل تدخل الجلجال ول
تذهبوا إَل الظلم ،ول تحلفوا بالرب الحْ .لنه قد جمح إسائيل
كعجلة جامحة .فاآلن يرعاهم الرب كحمل ف موضع رحب .خليل
اْلصنام أفرايم قد ترك له عية .فطاعوا الكنعانيي وزنوا زن إَل
اآلخر .وأحبوا الهوان من تعظم القلب ،وأنت ف جناحيك هبوب
ري ح ،وسيخزون ف مذبحهم.
إسمعوا لهذا أيها الكهنة! وأنصتوا يا بيت إسائيل! وأصغوا يا بيت
الملك! ْلن الحكم موضوع قبالتكم .إذ قد ِصتم فخا للمحرس،
وكالشبكة المنصوبة عَل تابور ،تلك الن ينصبها الصيادون للصيد.
أما أنا فإن مؤدبكم .أنا عرفت أفرايم ،ولم يخف عن إسائيلْ .لنه
اآلن قد زن أفرايم ،وتنجس إسائيل .ولم يوجهوا أفكار قلوب هم
ليجعوا إَل إلههمْ .لن روح الزن فيهم ،والرب لم يعرفوه .وسيغط
إسائيل وجهه بذراعه (من الخزي) .فيتعي إسائيل وأفرايم بالظلم،
ويتعي يهوذا أيضا معهما .ويذهبون بغنم وثيان ليطلبوا الرب فَل
يجدونهْ ،لنه قد تنح عنهم .بما أنهم قد إنْصفوا عن الرب،

الساعة السادسة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة

وصارت لهم ثيان وكان لهم بنون غرباء .فاآلن يأكلهم الدبا (القمل)
مع مياثهم.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
لوقا ()38-34 :21
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
ملجأي إله فأتكل عليهْ ،لنه ينجين من فخ الصياد ،ومن كلمة
مقلقة .هللويا.
()2 ،1 :90

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
فاحيزوا ْلنفسكم لئَل تثقل قلوبكم من الشبع والسكر والهموم
الدنيوية ،فيقبل عليكم بغتة ذلك اليومْ .لنه يأن كالفخ عَل جميع
الجالسي عَل وجه اْلرض كلها .إسهروا إذا وتْصعوا ف كل حي،
لك تقووا عَل الهرب من هذه اْلمور المزمعة أن تصي ،وتقفوا أمام
إبن اإلنسان.
وكان ف النهار يعلم ف الهيكل ،وف الليل يخرج ويسيي ح عَل الجبل
الذى يدع جبل الزيتون .وكان جميع الشعب يبكرون إليه ف
الهيكل ليسمعوا منه.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة السادسة من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
كمثل طبيب مداو ،كان المسيح إلهنا يداوي مجانا قائَل :إن زيادة
اْل كل تثقل القلوب وتقطع القوة من الجسد .واإلهتمام الدنيوي
أيضا يجلب عَل اإلنسان سورا كثية ،ويحيد باإلنسان عن مخافة
للا ،فيخنقه الّشير ويبعده عن طريق الخَلص ،ومعرفة خَلص
نفسه .ويوقعه ف سلطان الموت ،مثل الفخ الذي يخطف الفريسة.
إسهروا أنتم أيضا وإصنعوا ثمرة تليق بالي والتوبة ،لك تكونوا
واقفي أمام الديان يسوع المخلص.
وكان يعلم الجموع ف الهيكل ،وف الليل كان يسيي ح .وكانت راحته
ف جبل الزيتون ،وف النهار كان يأن إَل أورشليم .وكان جميع
الشعب يبكرون إليه ليسمعوا تعاليمه المفعمة صَلحا ،والذين
سمعوا كانوا يسبقون إَل ينبوعه ويّشبون منه الماء الحلو ،كما قال
الكتاب الشاهد بمجيئه :إنه الطعام غي الفاسد المغذي كل الذين
يؤمنون به.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة التاسعة من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
سفر هوشع ()2:11 - 12:10
من سفر هوشع النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
إزرعوا ْلنفسكم برا ،إجنوا ثمرة الحياة .إستنيوا بنور المعرفة
وأطلبوا الرب حن يأتيكم ثمر الي .لماذا سكتم عَل النقاق (الذي
فيكم) وحصدتم ظلمكم ،وأ كلتم ثمرة الكذبْ .لنك توكلت عَل
مركباتك ،وكية قوتك ،يقوم هَلك ف شعبك ،وتخرب جميع
حصونك المسيجة ،كخراب بيت يوربعام من رؤساء سلمان يوم
الحرب .إذ حطمت اَلمهات عَل البني .هكذا أصنع بكم يا بيت
إسائيل أمامكم من قدام وجه.
ْلن ظلمكم وسوركم طرحت ملك إسائيل خارجاْ ،لن إسائيل
صغي وأنا أحببته ،ودعوت ابنه وإبن من مْص .فكما دعوتهم هكذا
ذهبوا عن وجه ،فذبحوا للبعليم وبخروا للمنحوتات.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
لوقا ()52 - 37 :11
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
الرب يشتت آراء اْلمم ،ويرذل أفكار الشعوب ،ويرفض مؤامرة
الرؤساء .وأما رأي الرب فهو يكون إَل اْلبد ،وأفكار قلبه من جيل
إَل جيل .هللويا.
()11 ،10 :32

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وفيما هو يتكلم سأله فريش أن يأ كل عنده ،فدخل وإتكأ .وأما
الفريش فلما رأى أنه لم يغتسل أوَل قبل اْل كل تعجب .فقال له
الرب :أنتم اآلن معّش الفريسيي تطهرون خارج الكأس والصحفة،
وأما باطنكم فمملوء إختطافا وخبثا.
أيها الجهال ،أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بل أعطوا
ما عندكم صدقة ،فهوذا كل َسء يتطهر لكم .ولكن ويل لكم أيها
الفريسيونْ ،لنكم تعّشون النعنع والسذاب وكل بقل ،وتتجاوزون
عن الحكم ومحبة للا .وكان ينبغ أن تفعلوا هذه ول تيكوا تلك.
ويل لكم أيها الفريسيونْ ،لنكم تحبون أوائل المجالس ف المجامع،
والتحيات ف اْلسواق .ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون،
148

الساعة التاسعة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة

ْلنكم مثل القبور المختفية ،والناس يمشون عليها وِليعلمون!
فأجاب واحد من الناموسيي ،وقال له :أيها المعلم ،إنك بقولك
هذا تشتمنا نحن أيضا.
أما هو فقال له :وأنتم أيضا أيها الناموسيون ،ويل لكم ْلنكم تحملون
الناس أحماَل ثقيلة ،وأنتم ِل تمسون تلك اْلحمال بإحدى
أصابعكم .ويل لكم ،فإنكم تشيدون قبور اْلنبياء ،الذين قتلهم
أباؤكم .فأنتم إذا تشهدون وتّشون بأعمال آبائكمْ ،لنهم هم
قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم.
لذلك أيضا قالت حكمة للا :إن أرسل إليهم أنبياء ورسَل ،فيقتلون
منهم ويطردون ،لك يطلب من هذا الجيل دم جميع اْلنبياء الذي
سفك منذ إنشاء العالم .من دم هابيل إَل دم زكريا بن براشيا الذي
أهلك بي المذبح والبيت .نعم ،أقول لكم :إنه يطلب من هذا
الجيل!
الويل لكم أيها الناموسيونْ ،لنكم أخذتم مفاتيح المعرفة .فما
دخلتم أنتم ،والداخلون منعتموهم.
والمجد هلل دائما.

149

الساعة التاسعة من ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة

طرح الساعة التاسعة من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
إسمعوا الرؤوف الرحوم الكثي الرحمة المتأن ،كيف يوصينا أن
نكون أطهارا ،ليس ف أجسادنا فقط بل ف قلوبنا أيضا.
لما تعجب منه ذلك الفريش ،الذى سأله أن يأ كل عنده ،عندما رآه
يأ كل الخي بغي طهر ول غسل يد ،تكلم معه المعلم العارف بكل
اْلشياء قبل كونها قائَل :أنتم يا معّش الفريسيي تطهرون خارج
الكأس والطاس ،فأما داخلكم فإنه مملوء دعارة وإختطافا وظلما.
أعطوا صدقة وحكم عدل ،وكل َسء يتطهر لكم .فلنكن نحن
رحومي عَل كل إنسان خلقه للا .وعند ذلك نطهر نفوسنا
وأجسادنا وأرواحنا من كل دنس الخطية.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الحادية عّشة من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
سفر عاموس ()14 - 6 :5
من سفر عاموس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
أطلبوا الرب فتحيوا ،لئَل يتقد بيت يوسف كنار فيحيق .وليس من
يطقء من بيت إسائيل .الرب يصنع حكما من العَل .ووضع العدل
عَل اْلرض .هو الذي خلق كل اْلشياء وينقلها ،الذي يحول الظل
بالصباح ،ويغش النهار بالليل.
الذي يدعو مياه البحر فيفيضها عَل وجه اْلرض كلها ،الرب اإلله
الضابط الكل هو اسمه .الذي يفرق المنسحق عن القوة ،ويأن
بالدمار عَل الموضع الحصي .لقد أبغضوا الموب خ ف اْلبواب،
ونجسوا الكَلم الطاهر .من أجل ذلك هذا ما يقول الرب :بما أنكم
ِصبتم المساكي عَل رؤوسهم ،وأخذتم منهم هدايا فاخرة .شيدتم
بيوتا حسنة وِل تسكنون فيها .وغرستم كروما مختارة ول تّشبون
من خمرها .فإن عالم بنفاقكم الكثي ،وخطاياكم المتجددة.
تدوسون البار ،وتأخذون الرشوة ،وتصدون البائسي من اْلبواب.
لذلك يسكت العاقل ف ذلك الزمان ْلنه زمان ردئ .فإطلبوا الخي
ل الّش لتحيوا.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
مرقس ()2:14 - 32:13
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
ْلنه هناك صعدت القبائل ،قبائل الرب ،شهادة إلسائيل ،يعيفون
إلسم الرب .هللويا.
()4 :121

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
فأما ذلك اليوم وتلك الساعة فَل يعلمهما أحد ،ول المَلئكة الذين
ف السماء ،ول البن ،إل اآلب .انظروا! إسهروا وصلواْ ،لنكم ِل
تعلمون من يكون الزمان .كمثل إنسان مسافر ترك بيته ،وأعط
عبيده السلطان ،كل واحد وواحد ف عمله ،وأوض البواب بالسهر.
فإسهروا إذاْ ،لنكم ِل تعلمون من يأن رب البيت ،أف المساء ،أم ف
نصف الليل ،أم عند صياح الديك ،أم ف الصباح .لئَل يأن بغتة
فيجدكم نياما .وما أقوله لكم أقوله للجميع :إسهروا.
وكان الفصح والفطي بعد يومي .وكان رؤساء الكهنة والكتبة
يطلبون كيف يمسكونه بمكر ليقتلوه ،ولكنهم قالوا :ل نفعل هذا
ف العيد ،لئَل يكون شغب ف الشعب.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الحادية عّشة من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
أنت وحدك أيها المدبر ،العالم بسائر اْلشياء قبل كون جميعها.
واْلزمنة والسنون وكل اْلوقات ،واْلجيال الماضية أنت العالم بها.
إسمعوا مخلصنا يقول عَلنية بفمه اإلله هكذا قائَل :من أجل
ذلك اليوم وتلك الساعة الن يأن فيها إبن اإلنسان .إنه ليس أحد
من سائر البّش ول المَلئكة يعلمهما ،واإلبن أيضا ل يعلمهما ،إَل
اآلب فقط العارف بكل َسء .فإسهروا كل حي ،وصلوا فإنكم لستم
تعلمون من يكون الوقت ،لئَل يأن بغته فيجدكم نياما .فإحيزوا
وإحفظوا ذواتكم لك تخلصوا من الفخاخ المنصوبة.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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َ َ
روحَات َ
الطَ َ َ
َََ
طرح الساعة اْلوَل من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
إن مخلصنا جعل مسيته إَل أورشليم مع خواصه ،فقال له واحد
من الجمع :يا رب أقليلون هم الذين يخلصون؟ فأجابه مخلصنا
قائَل :إحرصوا عَل الدخول من الباب الضيق ،لئَل تأتوا وتقرعوا
الباب وتقولوا :يا رب إفتح لنا .فيجيب هو من داخل قائَل لكم :إن
ما أعرفكم من أين أنتم؟ إذهبوا عن خارجا يا جميع فاعَل اإلثم،
حيث يكون البكاء وِصير اْلسنان معا .إن كثيين من اْلمم يأتون
من المشارق والمغارب ،ويتكئون ف حضن إبراهيم وإسحق
ويعقوب ف ملكوت السموات .وأما أنتم فسيطردونكم خارجا،
وتتسلط عليكم أثامكم .فإرجعوا عن طرقكم الرديئة ،لك تمح
عنكم هفواتكم.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

الطروحات

طرح الساعة الثالثة من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
ف ذلك اليوم وافاه قوم وأخيوه عن هيودس الملك قائلي :يا
معلم أخرج من ههنا فإن هيودس المارق يريد قتلك .فأجاب وقال
للذي قال له :إمض وقل لهذا الثعلب الّشير :إن أ كمل شفاء كثيين
اليوم وغدا وف اليوم اآلن ،فقد كتب أنه ل يهلك نن خارجا عن
أورشليم .يا أورشليم ،يا أورشليم! يا قاتلة اْلنبياء وراجمة المرسلي،
كم من مرة أردت أن أجمع بنيك فلم تريدي .هوذا أترك لكم بيتكم
خرابا إَل كل اْلجيال .أقول لكم أيها الذين تسمعونن :إنكم ل ترونن
منذ هذا اليوم حن تقولوا كلكم من فم واحد :مبارك اآلن بإسم
الرب اإلله.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة السادسة من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
كمثل طبيب مداو ،كان المسيح إلهنا يداوي مجانا قائَل :إن زيادة
اْل كل تثقل القلوب وتقطع القوة من الجسد .واإلهتمام الدنيوي
أيضا يجلب عَل اإلنسان سورا كثية ،ويحيد باإلنسان عن مخافة
للا ،فيخنقه الّشير ويبعده عن طريق الخَلص ،ومعرفة خَلص
نفسه .ويوقعه ف سلطان الموت ،مثل الفخ الذي يخطف الفريسة.
إسهروا أنتم أيضا وإصنعوا ثمرة تليق بالي والتوبة ،لك تكونوا
واقفي أمام الديان يسوع المخلص.
وكان يعلم الجموع ف الهيكل ،وف الليل كان يسيي ح .وكانت راحته
ف جبل الزيتون ،وف النهار كان يأن إَل أورشليم .وكان جميع
الشعب يبكرون إليه ليسمعوا تعاليمه المفعمة صَلحا ،والذين
سمعوا كانوا يسبقون إَل ينبوعه ويّشبون منه الماء الحلو ،كما قال
الكتاب الشاهد بمجيئه :إنه الطعام غي الفاسد المغذي كل الذين
يؤمنون به.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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الطروحات

طرح الساعة التاسعة من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
إسمعوا الرؤوف الرحوم الكثي الرحمة المتأن ،كيف يوصينا أن
نكون أطهارا ،ليس ف أجسادنا فقط بل ف قلوبنا أيضا.
لما تعجب منه ذلك الفريش ،الذى سأله أن يأ كل عنده ،عندما رآه
يأ كل الخي بغي طهر ول غسل يد ،تكلم معه المعلم العارف بكل
اْلشياء قبل كونها قائَل :أنتم يا معّش الفريسيي تطهرون خارج
الكأس والطاس ،فأما داخلكم فإنه مملوء دعارة وإختطافا وظلما.
أعطوا صدقة وحكم عدل ،وكل َسء يتطهر لكم .فلنكن نحن
رحومي عَل كل إنسان خلقه للا .وعند ذلك نطهر نفوسنا
وأجسادنا وأرواحنا من كل دنس الخطية.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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الطروحات

طرح الساعة الحادية عّشة من ليلة الثالثاء
من البصخة المقدسة
أنت وحدك أيها المدبر ،العالم بسائر اْلشياء قبل كون جميعها.
واْلزمنة والسنون وكل اْلوقات ،واْلجيال الماضية أنت العالم بها.
إسمعوا مخلصنا يقول عَلنية بفمه اإلله هكذا قائَل :من أجل
ذلك اليوم وتلك الساعة الن يأن فيها إبن اإلنسان .إنه ليس أحد
من سائر البّش ول المَلئكة يعلمهما ،واإلبن أيضا ل يعلمهما ،إَل
اآلب فقط العارف بكل َسء .فإسهروا كل حي ،وصلوا فإنكم لستم
تعلمون من يكون الوقت ،لئَل يأن بغته فيجدكم نياما .فإحيزوا
وإحفظوا ذواتكم لك تخلصوا من الفخاخ المنصوبة.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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باكر يوم الثالثاء من البصخة المقدسة
سفر الخروج ()8 -1 :19
من سفر الخروج لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وف الشهر الثالث لخروج بن إسائيل من أرض مْص ،ف ذلك اليوم
جاءوا إَل برية سيناء .ورحلوا من رافازين ووصلوا إَل برية سيناء.
ونزلوا هناك قبالة الجبل .فصعد موَس إَل جبل للا .فناداه للا
من الجبل قائَل :هذا ما تقوله لبيت يعقوب ،وتخي به بن إسائيل
قائَل لهم :قد رأيتم كل اْلعمال الن صنعتها بالمْصيي وكيف
حملتكم كأنكم عَل أجنحة النسور وأتيت بكم إَل.
واآلن إن كنتم سمعا تسمعون لصون ،وتحفظون عهدي ،فإنكم
تكونون َل شعبا خاصا إَل اآلبد من بي جميع اْلممْ .لن َل اْلرض
بأسها .وأنتم تكونون َل مملكة مقدسة وأمة مطهرة .هذا هو الكَلم
الذي تقوله لبيت إسائيل.
فجاء موَس ودعا شيوخ الشعب وقص عليهم كل هذه الكلمات الن
أمره للا بها .فأجاب جميع الشعب معا وقالوا :كل ما تكلم به للا
نسمعه ،ونعمل به .فرفع موَس كَلم الشعب إَل للا.
مجدا للثالوث القدوس.

باكر يوم الثالثاء من البصخة المقدسة

سفر أيوب ()25:24 - 2:23
من سفر أيوب الصديق ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
أنا أعلم أن توبيح هو منه .ويده قد ثقلت عَل تنهدي .من َل بأن
أعلم وأجده وأتقدم إَل منصبه ،فأحسن الدعوى أمامه .فيمتَل
فم توبيخا .أنا أعلم بثبات ما يقوله َل ،وأفهم ما يعرفن إياه .ول
يأن عَل بقوة عظيمة ول يفسح َل ف الرجزْ .لن الي والتوبيخ هما
منه ،ويخرج حكم إَل اإلنقضاء ،وأمص إَل اْلوائل ،ول أ كون بعد
ول أعلم ما ف اْلواخر .يعمل ف الشمال ولم أدركه ،ويستي ف
الجنوب ولم أنظره.
هو عارف طريق ،ومحصن مثل الذهب .فأسلك بحسب أوامره
ول أرفضها .أخق كَلمه ف حضن .فإن كان قد حكم هكذا فمن هو
الذي يقاومه؟ وهو ما يريده يفعله.
من أجل ذلك أسعت إليه ،أدبن فخفت منه .لهذا أسع قدام
وجهه وأتأمل فأرتعب منهْ ،لن الرب قد أضعف قلن .والضابط
الكل أسع ورانْ .لن كنت أعلم أن الظلمة ستأن عَل .والضباب
غط وجه.
كيف خفيت هذه اْلزمنة عَل الرب ،فتجاوز المنافقون حدودهم
مختطفي القطيع مع راعيه .سلبوا حمار اْليتام ،وإرتهنوا بقرة
اْلرملة.
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وجعلوا الضعفاء يميلون عن طريق الحق .وإختق ودعاء اْلرض
معا .وصاروا كالبقر ف الحقل .وطرحوا أعمالهم عَل ،وإستحلوا خي
اْلطفال .وحقل ليس لهم حصدوه قبل أوانه .يعمل الضعفاء ف
كروم المنافقي بَل أجرة ول طعام .كثيا ما جعلوهم يبيتون عراة
بغي لباس ،ونزعوا كساء أنفسهم .فإبتلوا من قطر الجبال ،وحيث
أن ل خيام لهم إستيوا بالصخور .خطفوا اْليتام عن ثديهم ،ومن
سقط أذلوه .بظلمهم جعلوا قوما ينامون عراة .وأخذوا خي الجياع،
ف المواضع الضيقة إصطادوا بالظلم ،وطريق العدل لم يعرفوه،
والذين طردوهم من مدنهم وبيوتهم لم يعرفوهم.
فصارت نفس اْلطفال ف تنهد شديد .لماذا لم يفتقد هؤلء وهم
عَل اْلرض وهم لم يعرفوا طريق الي ولم يمشوا ف سبله؟ فلما
علم بأعمالهم أسلمهم للظلمة .وف الليل يصي مثل اللص .وعي
الزان ترقب الظَلم قائلةِ :ل تبْصن عي .فيجعل سيا عَل وجهه.
نقب بيوتا ف الظَلم .وف النهار أغلقوا عَل أنفسهم .فَل يعرفون
النور صباحاْ ،لن ظل الموت يدركهم معاْ ،لنه يعرف أهوال ظل
الموت .خفيف هو عَل وجه الماء .فليكن نصيبهم ملعونا عَل
اْلرض.
وليظهر نباتهم يابسا عَل وجه اْلرضْ ،لنهم نهبوا أغمار اْليتام،
وحي ذكر خطيته وصار غي ظاهر كمثل طل الندى ،وسيجازى بما
فعل .وينسحق كل ظالم مثل الخشب غي النافعْ .لنهم لم يحسنوا
إَل العاقر ولم يرحموا (اْلرملة) .وبغضب طرحوا الضعفاء ،فإذا قام
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ل يأمن عَل حياته .وإذا مرض ل يجعلوه يرجو أن يشق بل يسقط
بالمرض .إن كثيين خفضهم إرتفاعه ،فذبلت خْصتهم بالحر مثل
السنبل إذا سقط وحده من اليائب ،وإل فمن قال له إن كذبت
ويجعل كَلم كَل َسء.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر هوشع ()8-1 :4
من سفر هوشع النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
إسمعوا كَلم الرب يا بن إسائيل :فإن للرب محاكمة مع سكان
اْلرضْ ،لنه ل حق ول رحمة ول معرفة للا عَل اْلرض .بل لعنة
وكذب وقتل وسقة وفسق ،قد فاضت عَل اْلرض ،ودماء تختلط
بدماء .لذلك تنوح اْلرض وكل من يسكن فيها يذبل مع وحوش
اليية ودبابات اْلرض وطيور السماء ،وسمك البحر أيضا يفن.
حن ل يكون من يحاكم وِل من يوب خْ ،لن الشعب يماري ف عبادة
اْلصنام .مثل الكاهن الذي يماري ف عبادة اإلله .فيتعي بالنهار
ويتعي أيضا النن معك .وأمك شبهتها بالليل .وصار شعن كمن ِل
معرفة لهْ .لنك أنت رفضت المعرفة .أنا أيضا أرفضك فَل تكهن
َل .وأنش أنا أيضا ناموس إسائيل وأنش أعمالهم .هكذا أخطأوا،
فأبدل مجدهم هوانا .وخطايا شعن تأكلهم ،وبظلمهم تيع
نفوسهم.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين
عظة ْلبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين ،بركته المقدسة
تكون معنا آمي.
أنا أخيكم بأمرين :إن كل الذين فرح بهم ف السماء ْلجل توبتهم عَل
اْلرض ،سوف ِل يرون حزنا ول ألما ف ذلك المكان .وأما الذين لم
يفرح بهم ف السماء لعدم توبتهم عَل اْلرض ،فسوف ِل يرون فرحا
وِل نياحا ف ذلك الموضعْ .لن الذين سيصنعون فرحهم عَل
اْلرض ،سوف ِل يرون فرحا ول نياحا من اآلن.
أما سمعتم :طون للحزان فإنهم يتعزون .وكذلك اْلخرون الذين ل
يفرحون عَل اْلرض ،يفرحون أيضا ف السموات.
أما سمعتم :الويل لكم أيها الضاحكون اآلن ،فإنكم ستبكون
وتحزنون .أليس هذا هو الزمان الذي فيه يلبس الضعفاء القوة.
والذي ليس بقوي يقول أنا قوي عندما يعط قلبه للقول المكتوب.
وكقول النن :كثيون هم الذين ضعفت أجسادهم من كية زناهم،
سيضعفون أيضا ف قلوب هم .كما يقول الكتاب عن هؤلء هكذا :إنه
يتحطم بنجاسة نفسه .وأما المجاهدون بشجاعة فقد قيل عنهم:
أسع وقوم ذاتك صفيا هلل ،فاعَل ل يخزى ،يقطع كلمة الحق.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين ،الذي أنار
عقولنا وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله
الواحد ،آمي.
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اإلنجيل
يوحنا ()29-21 :8
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
يا رب تنح نفش من الشفاه الظالمة ،ومن اللسان الغاش .ومع
مبغص السَلم كنت صاحب سالم ،وحي كنت أ كلمهم كانوا
يقاتلونن مجانا .هللويا.
()5 ،2 :119

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
ثم قال لهم يسوع أيضا :أنا أمص وستطلبونن فَل تجدونن،
وتموتون ف خطاياكم .وحيث أمص أنا ل تقدرون أنتم أن تأتوا.
فقال اليهود :ألعله يقتل نفسه ،حن يقول حيث أمص أنا ل
تقدرون أنتم أن تأتوا؟
فقال لهم :أنتم أنتم من أسفل ،وأما أنا أنا فمن فوق .أنتم أنتم من
هذا العالم ،وأما أنا فلست من هذا العالم .قد قلت لكم :إنكم
تموتون ف خطاياكمْ ،لنكم إن لم تؤمنوا أن أنا هو ،تموتون ف
خطاياكم.
فقالوا له :من أنت؟ فقال لهم يسوع :أنا من البدء تكلمت معكم.
وَل أشياء كثية أقولها من أجلكم وأحكم ،ولكن الذي أرسلن هو
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حق .وأنا ما سمعته منه ،فهذا أتكلم به ف العالم .فلم يفهموا أنه
كان يقول لهم عن اآلب.
فقال لهم يسوع :من رفعتم إبن اإلنسان ،فحينئذ تعلمون إن أنا
هو ،ولست أفعل شيئا من ذان وحدي ،بل كما علمن أن فبهذا
أتكلم .والذي أرسلن هو مغ ،ولم ييكن وحديْ ،لن أفعل ما
يرضيه كل حي.
والمجد هلل دائما.
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طرح باكر يوم الثالثاء من البصخة المقدسة
جاء إسائيل إَل جبل رافازين من بعد ثَلثة أشهر وهو ف اليية،
وخرج بنو إسائيل من مْص وجبل سيناء ،إَل هذا المكان .فجاء
موَس ووقف قدام للا ،فناداه وتكلم معه قائَل :هذا ما تقوله لبيت
يعقوب ،وتخي به بن إسائيل :إنكم قد رأيتم أعماَل الكثية الن
صنعتها أنا بالمْصيي ،وكيف حملتكم أنا بقون العالية كأنكم عَل
أجنحة النسور .فإحفظوا ناموَس ووصاياي وأنصتوا لكالم
وإصنعوا إرادن ،فإنن إخيتكم من بي جميع اْلممْ ،لن َل اْلرض
كلها ،والبحر معا ،لتصيوا َل مملكة ،وشعبا مختارا ،وأمة مطهرة.
فجاء موَس وأخي الشعب بجميع هذا الكَلم الذى قاله الرب.
فْصخ جميع الشعب بصوت واحد قائلي :كل ما يأمر به للا،
نحفظه .فقام موَس وخي العارف أن الشعب سمع أوامره.
فعاد إسائيل ،ورجع يعقوب إَل خلف ،وحاد بنو إسائيل ،وصارت
وصاياه كَل َسء ،وأوامره عادت باطلة ،فلذلك أسلمهم إَل أعداء
مبغضي .وإستعبدوا للغرباء مرة أخرى ،ونكس رؤوسهم أمام اْلمم
وصاروا ف فضيحة وخزي أبدي.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الثالثة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
سفر التثنية ()20 -11 :8
من سفر التثنية لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
إحيز من أن تنش الرب إلهك وِل تحفظ وصاياه وأحكامه وحقوقه
هذه الن أنا أوصيك بها .لئَل تأ كل وتشبع وتبن بيوتا حسنة جميلة
وتسكنها .ويكي لك الغنم والبقر ،ويكي لك الذهب والفضة .وتكي
كل مقتنياتك ،فتنش الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مْص من
بيت عبوديتك ،الذي أجازك هذا القفر العظيم المخوف ،مكان
حيات وعقارب لدغة ،وعطش حيث ول يوجد ماء .الذي أخرج
لك ينبوع ماء من صخرة صماء .الذي أطعمك المن ف اليية .هذا
الذي لم يعرفه آباؤك ،لك يؤدبك ويجربك ،ثم يحسن اليك ف
آخرتك .وِل تقل ف قلبك :إن شجاعن وقوة يدي صنعت َل هذه
الخيات العظيمة .بل تذكر الرب إلهك ،فهو الذي ثبتك ليجعل لك
القوة ،لك يق بعهده الذي أقسم الرب من أجله ْلبائك كما ف نهار
هذا اليوم.
فإن أنت نسيت نسيانا الرب إلهك ،وذهبت وإتبعت آلهة أخرى
غريبة لتعبدها وتسجد لها .فإن أشهد عليكم اليوم السماء واْلرض
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أنكم تهلكون هَل كا ،كبقية اْلمم الن أبادها الرب من أمامكم ،هكذا
أنتم تهلكونْ ،لنكم لم تطيعوا صوت الرب إلهكم.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر يشوع بن سياخ ()9 -1 :2
من سفر يشوع بن سياخ ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
يا إبن إن تقدمت لخدمة الرب ،هن نفسك للتجارب ،قوم قلبك
وإحتمل وِل تنحل ف زمان أتعابك .إلتصق به ول تبتعد عنه ،لك
تنمو ف آخرتك ،إقبل كل ما يأن عليك لتكون طويل الروح ف أرض
تواضعك .فإن الذهب يمحص بالنار ،والمختارين من الناس ف
أتون الذل.
آمن به فيقبلك ،قوم سبلك وليكن عليه إتكالك .أيها المتقون الرب
إنتظروا رحمتة ول تحيدوا لئَل تسقطوا .أيها المتقون الرب آمنوا به
فَل يضيع أجركم .أيها المتقون الرب إرجوا الخيات والحياة اْلبدية
والرحمة.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر أيوب ()2:28 - 22 -2:27
من سفر أيوب الصديق ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ج هو الرب الذي حكم عَل هكذا ،والضابط الكل الذي أحزن
نفش ،إنه ما دامت نسمن ف ،وروح القدس ف أنق ،فلن تنطق
شفتاي إثما ،ول تتلو نفش ظلما .حاشاي أن أقول أنكم أبرار إَل
اآلن! ولن أقلع عن كماَل .وقد تمسكت بالحق فَل أتركه عن.
ولست أعرف أن فعلت شيئا من الّش أو الظلم .بل أعدان يصيون
مثل سقوط المنافقي ،والقائمون عَل مثل هَلك مخالق
الناموس .فإنه ما هو رجاء المنافق إذا صي وتوكل عَل الرب؟ أتراه
يخلص ،أو يسمع الرب صَلته؟ أو إذا أن عليه ضيق ،هل يجد أي
دالة أمامه؟ أو إذا ِصخ إليه هل يسمعه؟
بل إن أعرفكم بما ف يدي الرب .ول أ كذب بما هو عند الضابط
الكل .هوذا كلكم تعلمون أنه باطل هو نصيب الرجل المنافق من
قبل الرب ،وخزي اْلقوياء يأن عليه من قبل الضابط الكل .إن كي
بنوه يكونوا للذبح ،وإذا إعيوا يتصدقون .والباقون له موتا يموتون،
وأراملهم ل يرحمهم أحد .جمعوا الفضة كالياب ،وأعدوا الذهب
كالطي .هذه جميعها يأخذها الصديقون ،ويرث أهل البيت أمواله.
بيته صار مثل العثة ،ومثل العنكبوت .يضطجع الغن ول يعود
ليفتح عينيه فَل يوجد .دخلت عليه اْلحزان كالمياه ف الليل
فيحمله الضباب ،ويأخذه القيظ فيذهب ،ويقتلعه من مقره مهانا
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منبوذا ول يشفق عليه .وهروبا يهرب من يديه فيفع يديه عليه
ويستأصله من مكانه.
الموضع الذي إستخرجوا منه الفضة ل يوجد .وإستخرجوا الحديد
من اْلرض ،ومن الحجر يشغل النحاس.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر الملوك اْلول ()14 -9 :19
من سفر الملوك اْلول ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وصار كَلم الرب إَل إيليا قائَل :مالك هنا يا إيليا؟ فقال :غرت غية
أيها السيد إله القوات ضابط الكلْ ،لن بن إسائيل قد تركوك،
وهدموا مذابحك ،وقتلوا أنبياءك بالسيف ،وبقيت أنا وحدي ،وهم
يطلبون نفش .فقال الرب له :أخرج أنت غدا وقف أمام الرب ف
الجبل .وإذ الرب عابر وري ح شديدة منيعة تشقق الجبال وتحطم
الصخور أمام الرب ،ولم يكن الرب ف الري ح .وبعد الري ح زلزلة،
وبعد الزلزلة نار ،ولم يكن الرب ف النار .وبعد النار صوت نسيم
لطيف وهدوء عظيم والرب هناك .وحدث لما سمع إيليا ،أنه سي
وجهه بردائه وخرج ووقف أمام المغارة ،وهوذا صوت الرب صار
إليه قائَل له :ما لك هنا يا إيليا؟ فقال إيليا :غرت غية أيها السيد
ضابط الكل رب القوات إله إسائيلْ ،لن بن إسائيل قد تركوا
عهدك ،وهدموا مذابحك ،وقتلوا أنبياءك بالسيف ،وبقيت أنا
وحدي ،وهم يطلبون نفش ليأخذوها.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
من ()2 :24 - 37 :23
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
أحكم حكم ونجن ،من أجل كَلمك أحين ،بعيد الخَلص من
الخطاةْ ،لنهم لم يطلبوا حقوقك .هللويا.
()119 ،118 :118

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
يا أورشليم ،يا أورشليم ،يا قاتلة اْلنبياء وراجمة المرسلي إليها ،كم
مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه،
فلم تريدوا .هأنذا أترك لكم بيتكم خرابا.
فإن أقول لكم :إنكم من اآلن ل ترونن حن تقولوا ،مبارك اآلن
باسم الرب!
ثم خرج يسوع من الهيكل ومص ،فتقدم إليه تَلميذه ليوه أبنية
الهيكل .أما هو فأجاب وقال لهم :أما تنظرون هذه كلها؟ الحق أقول
لكم :إنه ل ييك ههنا حجر عَل حجر ،إل وينقض!
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الثالثة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
كم من مرة قال الرب :أردت أن أجمع بنيك يا أورشليم كمثل الطائر
الذى يجمع فراخه تحت جناحيه ،ولم تريدوا؟ ها أنا أترك لكم
بيتكم خرابا  -قال الرب  -إَل اإلنقضاء.
فلما سمع التَلميذ نبوة النن والمخلص ،أروه أبنية الهيكل
والحجارة المكرمة والمحرمات .فأجابهم قائَل :إنه ل ييك ههنا
حجر عَل حجر إل وينقض.
فبالحقيقة صار هذا من بعد أربعي سنة لصعود مخلصنا .جاء
الرومانيون وهدموا المدينة ،وخربوا الهيكل إَل اليوم .مائة وعّشون
ربوة رجال من اليهود قتلوا بحد السيف .وحل عليهم غضب للا،
واللعنة غطت وجوههم.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة السادسة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
سفر حزقيال ()13 -3 :21
من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هذا ما يقوله السيد الرب :هأنذا ضدك ،وأستل سيق من غمده
وأستأصل منك الظالم والمتجاوز الناموس .هكذا يخرج سيق من
غمده عَل كل ذي جسد من المغرب إَل الشمال .ويعلم كل ذي
جسد أن أنا هو الرب ،جردت سيق من غمده ،ول يرتد بعد .أما
أنت يا إبن اإلنسان ،فتنهد بتنهد قراك وبإنسحاق الحزن تتأوه أمام
عيونهم .ويكون إذا قالوا لك :عَلم تتنهد؟ فتقول :إنن أتنهد عَل
الخيْ ،لنه آت فينسحق كل قلب ،وترتح كل يد ،ويضعف كل
جسد وكل روح .ويتدنس كل صلب بالردي .ها هو آت ويكون ،قال
الرب.
وكان إَل كَلم الرب قائَل :يا إبن اإلنسان ،تنبأ وقل :هذا ما يقوله
السيد الرب .قل للسيف ،يا سيف يا سيف إحتد وإِصب لك تذبح
ذبحا .وإِصب بحدك لك تكون لمعا ،تأهب وإسحق العار وأسقط
كل اْلشجارْ ،لنه قد أعط ليكون مهيئا عندما يمسك باليد ليْصب
بحده .سيف مستعد يعط ليد الذي يذبح .أِصخ وولول يا إبن
اإلنسانْ ،لن هذا قد صار عَل شعن وعَل مدبري بيت إسائيل.
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وسيف يحول قد صار عَل شعن .لذلك صفق عَل يدك .فانه قد
تذك وهو منذ رفضه القبيلة ِل تكون ،قال الرب.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر يشوع بن سياخ ()2:5 - 23:4
من سفر يشوع بن سياخ ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
تأمل الزمان وتحفظ من الّش ،ول تستح من عدم معرفتك .فإن من
الحياء ما يجلب الخطية ،ومنه ما هو مجد ونعمةِ .ل تحاب
فذلك ِصر لنفسك .ول تستح من سقطتك ،ل تمتنع عن الكَلم ف
وقت الخَلصْ .لنه بالكَلم تعرف الحكمة ،والفهم من نطق
اللسانَ ،ل تقاوم الحق وإستح من جهالتك .ل تستح أن تعيف
بخطاياك ول تغالب نهرا جاريا ،وَل تتذلل للرجل اْلحمق .ول تحاب
المقتدر ،جاهد عن الحق إَل الموت لك يقاتل للا عنك.
لتكن سي ع الكَلم ،مكسورا مياخيا ف أعمالك .ل تكن كأسد ف
بيتك ،قاسيا عَل عبيدك .ل تكن يدك مبسوطة لألخذ ،مقبوضة
عن العطاء .ل تتوكل عَل اْلموال ،وِل تقل ه تكفين ف حيان ،ل
تتبع هواك وقوتك لتسي ف شهوات قلبك.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()9 - 1 :1
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
رؤيا إشعياء بن آموص ،الن رآها عَل يهوذا وأورشليم ،ف مملكة
عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا الذين ملكوا عَل يهوذا:
إسمغ أيتها السموات وأصغ أيتها اْلرض ،فإن الرب قد تكلم .إن
ربيت بني ورفعتهم ،أما هم فتمردوا عَل .الثور يعرف قانيه
والحمار معلف صاحبه ،أما إسائيل فلم يعرفن .وشعن لم
يفهمن .ويل لألمة الخاطئة ،الشعب الممتَل إثما ،النسل الخبيث،
أولد المخالفي! تركتم الرب عنكم ،وأغضبتم قدوس إسائيل،
وإزددتم إثما عَل إثم فيلت عليكم الْصبات .كل رأس للوجع ،وكل
قلب للحزن .من أخمص القدم إَل قمة الرأس ليس فيه صحة ،بل
جراح وكلوم وقرحة ملتهبة لم يوضع عليها مرهم ول دهن ول
عصائب .أرضكم تخرب .ومدنكم تحرق بالنار .وكوركم تأكلها غرباء
قدامكم ،وقد خربت وإنهدمت من الشعوب الغرباء .وتبق إبنة
صهيون كمظلة ف كرم وكمثل المحرس المنقطع ف المقثأة.
وكالمدينة المنهوبة .ولول أن رب الجنود أبق لنا بقية صغية ،لْصنا
مثل سدوم وشابهنا عمورة.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
يوحنا ()20 - 12 :8
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
منقذي من أعدان الحانقي ،ومن الذين يقومون عَل ترفعن ،ومن
الرجل الظالم تنجين .يخلصن من أعدان اْلشداء ومن أيدي الذين
يبغضونن .هللويا.
()19 ،48 :17

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
ثم كلمهم أيضا يسوع قائَل :أنا هو نور العالم .من يتبعن ِل يمش
ف الظلمة ،بل ينال نور الحياة .فقال له الفريسيون :أنت وحدك
تشهد لنفسك .شهادتك ليست حقا .أجاب يسوع وقال لهم :إن
وإن كنت قد شهدت لنفش فشهادن حقْ ،لن أعلم من أين أتيت
وإَل أين أذهب .وأما أنتم فَل تعلمون من أين أتيت ول إَل أين
أمص.
أنتم حسب الجسد تدينون ،أما أنا فلست أدين أحدا .وإن أنا دنت
فدينونن حقْ ،لن لست وحدي ،بل أنا واآلب الذي أرسلن.
ومكتوب أيضا ف ناموسكم ،أن شهادة رجلي حق .أنا أشهد لنفش،
وأن الذي أرسلن يشهد َل .فقالوا له أين هو أبوك؟ أجاب يسوع:
180
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لستم تعرفونن أنا ول أن أيضا .لو كنتم تعرفونن لعرفتم أن أيضا.
هذا الكالم قاله ف الخزانة وهو يعلم ف الهيكل .ولم يقدر أحد أن
يمسكهْ ،لن ساعته لم تكن قد جاءت بعد.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة السادسة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
اإلله الحقيق الذي أن إَل العالم يقول ،وقوله الحق من فمه غي
الكاذب :إنن أنا نور العالم .ومن يتبعن لن يمش ف الظَلم ،بل
يجد نور الحياة يهديه إَل طريق الحق.
أنت هو بالحقيقة نور اآلب ،والشخص الذي من جوهره الذي
مجده يّشق بلمعان عظيم عَل المسكونة .ف آخر الدهور جذبنا
معا نحن معّش الشعوب الغريبة إَل معرفة الحق بإسمه .وأضاء
علينا بنور لهوته ،نحن الجلوس ف الظلمة وظَلل الموت .أما
اليهود المخالفون الذي هم خاصته ألقاهم ف ظلمة الجحيم إَل
اْلبدْ .لنهم رفضوا أقواله ولم يقبلوه ،وحكموا عليه بحكم الموت.
فلنعظم نحن إسمه القدوس ونمجده بغي فتور.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ

182

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
سفر التكوين ()7 :9 - 5 :6
من سفر التكوين لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ولما رأى الرب اإلله أن سور الناس قد كيت عَل اْلرض ،وأن كل
واحد قد مال بقلبه كثيا إَل الّش كل اْليام .ففكر الرب اإلله أنه
خلق اإلنسان عَل اْلرض ،وفكر الرب اإلله ف قلبه وقال :إن مبيد
عن وجه اْلرض اإلنسان الذي خلقته ،من اإلنسان إَل البهائم ،ومن
الهوام إَل طيور السماءْ ،لن حنقت إذ خلقتهم .وأما نوح فوجد
نعمة أمام الرب اإلله.
وهذه مواليد نوح :كان نوح رجَل بارا كامَل ف جيله .وأرض نوح للا.
وولد نوح ثَلثة بني ،ساما ،وحاما ،ويافث.
وتنجست اْلرض أمام للا ،وإمتَلت اْلرض ظلما .فنظر الرب اإلله
إَل اْلرض فإذا ه قد فسدتْ ،لن كل ذي جسد قد نجس طريقه
عَل اْلرض.
فقال الرب اإلله لنوح :إن أجل كل بّش قد إقيب أمامْ ،لن اْلرض
إمتألت ظلما منهم .فها أنا مهلكهم واْلرض معا .فاصنع لك فلكا
من خشب الساج الذى ِل يسوس .وإصنع الفلك كامَل ،وتطَل
داخله وخارجه بالقار .وهكذا تصنع الفلك :ثَلثمائة ذراعا يكون
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طول الفلك ،وخمسي ذراعا عرضه ،وثَلثي ذراعا إرتفاعه .ويكون
الفلك مقبيا وتصنع له كوا ،وتكمله إَل حد ذراع من فوق .وتصنع
باب الفلك ف جانبه .طوابق سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله .فها
أنا آت بطوفان الماء عَل اْلرضَ ،لهلك كل جسد فيه روح حياة
تحت السماء .وكل َسء كائن عَل اْلرض يموت .وأقرر عهدي
معك ،فتدخل الفلك أنت وبنوك وإمرأتك ونساء بنيك معك .ومن
جميع الوحوش .ومن جميع الدواب .ومن كل ذي جسد ،إثني
إثني من كل تدخل إَل الفلك لك تعولها معك .تكون ذكرا وأنن.
من الطيور الطائرة كجنسها ،ومن جميع البهائم كأجناسها ،ومن
الهوام الن عَل اْلرض كأجناسها .اثني اثني تدخل اليك لتعولها
معك .ويكون ذكرا وأنن .وأنت فخذ لك من كل اْلطعمة الن
تأكلونها وإجمعها إليك ،لتكون لك ولْلخرين مأ كَل .ففعل نوح كل
ما أمره به الرب اإلله ،هكذا فعل.
وقال الرب اإلله لنوح :إمض أنت وأهل بيتك وإدخل الفلكْ ،لنك
أنت هو الذي رأيتك بارا أمام ف هذا الجيل .من جميع البهائم
الطاهرة أدخل معك سبعة سبعة ذكرا وأنن .ومن البهائم الن
ليست بطاهرة اثني اثني ،ذكرا وأنن .ومن طيور السماء الطاهرة
سبعة سبعة ،ذكرا وأنن .ومن طيور السماء غي الطاهرة اثني
اثني ،ذكرا وأنن .ليين منها نسل عَل اْلرض كلهاْ .لن بعد سبعة
أيام أمطر ماء عَل اْلرض أربعي يوما وأربعي ليلة .وأمحو كل
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الخليقة الن خلقتها عن وجه اْلرض .ففعل نوح كل ما أمره به الرب
اإلله.
وكان نوح ابن ست مائة سنه إذ هطل ماء الطوفان عَل اْلرض.
فمص نوح وبنوه وإمرأته ونساء بنيه معه ودخلوا الفلك بسبب ماء
الطوفان .ومن البهائم الطاهرة ومن البهائم الن ليست بطاهرة،
ومن الطيور الطاهرة ومن الطيور غي الطاهرة .ومن كل الهوام الن
عَل اْلرض ،دخل إثنان إثنان إَل نوح إَل الفلك ،ذكرا وأنن ،كما
أمره الرب اإلله.
وحدث بعد سبعة أيام ،أن مياه الطوفان صارت عَل اْلرض .ف
سنة ست مائة من حياة نوح ،ف الشهر الثان ،ف اليوم السابع عّش
من الشهر ف ذلك اليوم ،تفجرت كل ينابيع الغمر العظيم،
وتفتحت ميازيب السماء .وكان الطوفان عَل اْلرض أربعي يوما
وأربعي ليلة .وف هذا اليوم دخل نوح وبنوه إَل الفلك ،سام وحام
ويافث بنو نوح ،وإمرأته ،ونساء بنيه الثالث معه إَل الفلك .هم
والوحوش كأجناسها ،وكل الهوام الن تدب عَل اْلرض كأجناسها،
وكل الطيور كأجناسها ،دخلت الفلك ،اثني اثني من كل جسد فيه
روح حياة.
والداخَلت دخلت ذكرا وأنن ،من كل ذي جسد دخلت ،كما أمر
للا نوحا .وأغلق الرب اإلله الفلك من خارج .وكان ماء الطوفان
عَل اْلرض أربعي يوما وأربعي ليلة .وكي الماء ورفع الفلك ،فإرتفع
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عن اْلرض .وتعاظم الماء وكان يتكاثر جدا عَل اْلرض ،وكان الفلك
يسي فوق الماء.
وزاد الماء وكي جدا عَل اْلرض ،فتغطت جميع الجبال الشامخة
الن تحت السماء .وإرتفع الماء فوق الجبال خمس عّشة ذراعا،
وغط الجبال الشامخة كلها .وهلك كل ذي جسد كان يدب عَل
اْلرض من الطيور والبهائم والوحوش ،وكل الزحافات الن كانت
تزحف عَل اْلرض ،وجميع الناس .كل ما كان فيه روح حياة ،وكل
ما كان عَل اليابسة مات .فمحيت كل الخليقة الن كانت عَل وجه
اْلرض كلها :من الناس ،والبهائم ،والهوام ،وطيور السماء ،فإنمحت
من عَل اْلرض .وبق نوح وحده ومن معه ف الفلك .وإرتفع الماء
عَل اْلرض مائة وخمسي يوما.
ثم ذكر للا نوحا وكل الوحوش ،وكل الدواب ،وكل الطيور ،وكل
الهوام ،والذين كانوا معه ف الفلك .وأجاز للا ريحا عَل اْلرض
فهبط الماء .وإنسدت ينابيع الغمر وميازيب السماء ،فإمتنع المطر
من السماء .وغاض الماء راجعا عن اْلرض ،ونضب الماء متناقصا
من بعد مائة وخمسي يوما .وإستقر الفلك ف الشهر السابع ،ف
اليوم السابع عّش من الشهر ،عَل جبل أراراط .وكانت المياه ترسب
وتنقص إَل الشهر العاس .وف الشهر الحادي عّش ف اليوم اْلول
من الشهر ،ظهرت رؤوس الجبال.
وحدث من بعد أربعي يوما ،أن نوحا فتح طاقة الفلك الن عملها.
وأرسل الغراب ،لينظر إن كان الماء إنقطع .فلما خرج لم يرجع إليه.
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حن جف الماء من اْلرض .ثم أرسل الحمامة خلفه ليى هل إنقطع
الماء عن وجه اْلرض .فلما لم تجد الحمامة مستقرا لرجليها،
رجعت إليه ودخلت الفلكْ ،لن مياها كانت عَل وجه اْلرض كلها.
فمد يده وأخذها وأدخلها إليه ف الفلك .فلبث أيضا سبعة أيام أخر،
وعاد فأرسل الحمامة من الفلك ،فرجعت إليه الحمامة ف الفلك
عند المساء ،وإذا ورقة زيتون خْصاء ف فمها .فعلم نوح أن الماء قد
إنقطع عن اْلرض .ثم تأن سبعة أيام أخر ،وأرسل الحمامة أيضا
فلم تعد ترجع إليه.
وكان ف السنة الواحدة والست مائة من حياة نوح ،ف الشهر اْلول
ف أول الشهر ،أنه جفت المياه عن وجه اْلرض .فكشف نوح
الغطاء عن طبقات الفلك ونظر ،وإذا الماء قد جف عن وجه
اْلرض .وف الشهر الثان ،ف اليوم السابع والعّشين ،جفت اْلرض.
وكلم الرب اإلله نوحا قائَل :أخرج من الفلك أنت وبنوك وزوجتك
ونساء بنيك معك .وكل الوحوش معك ،وكل ذي جسد :من الطيور
إَل البهائم وكل الهوام الن تدب عَل اْلرض ،أخرجها معك .وإنموا
وإكيوا عَل اْلرض .فخرج نوح وبنوه وإمرأته ونساء بنيه معه.
وجميع الوحوش ،وكل الدواب وكل الهوام الن تدب عَل اْلرض،
وكل الطيور كأجناسها خرجت من الفلك.
وبن نوح مذبحا هلل .وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور
الطاهرة وأصعد محرقات عَل المذبح ،فإشتم الرب اإلله رائحة
البخور .فقال الرب اإلله ف فكره :إن ل أعود بعد ألعن اْلرض من
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أجل أعمال البّشْ .لن قلب اإلنسان مائل إَل الّش منذ حداثته .ول
أعود أيضا أِصب كل ذي جسد ج كما فعلت .كل أيام اْلرض :زرع
وحصاد ،وبرد وحر ،وصيف وشتاء ،ونهار وليل ،ل يسييحان.
وبارك للا نوحا وبنيه وقال لهم :إنموا وإكيوا وإمألوا اْلرض.
وتسلطوا عليها ،ولتكن خشيتكم ورهبتكم عَل كل وحوش اْلرض
وجميع طيور السماء .وكل ما يدب عَل اْلرض ،وكل أسماك البحر،
قد دفعتها إَل أيديكم .وكل دابة حية تكون لكم طعاما .كالعشب
اْلخْص أعطيتكم جميعها .غي أن لحما بدم نفسه ل تأكلوهْ ،لن دم
أنفسكم أطلبه من يد جميع الوحوش .ومن يد الرجل اللص أطلب
نفس الرجل ،ومن أهرق دم إنسان يهرق دمه عوضا عنهْ .لن
خلقت اإلنسان عَل صورة للا .أما أنتم فانموا وإكيوا وإمألوا
اْلرض وتكاثروا فيها.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر اْلمثال ()11 -1 :9
من سفر اْلمثال لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
الحكمة بنت لها بيتا .ونصبت فيه سبعة أعمدة .ذبحت ذبائحها.
ومزجت خمرها ف اْلوان .وهيأت مائدتها .أرسلت عبيدها لينادوا
بصوت عال عَل الزوايا قائلي :من كان منكم جاهَل فليأت إَل.
وناقصو الفهم أقول لهم :هلموا كلوا من خيي ،وإسبوا من الخمر
الن مزجتها لكم .أتركوا عنكم الجهل لتحيوا ،أطلبوا الحكمة
لتعمروا ،وقوموا فهمكم بمعرفة.
من يؤدب اْلسار يلحق بنفسه هوانا ،ومن يبكت المنافق يكسب
عيبا لذاته .ل توب خ اْلسار لئَل يبغضوك .وب خ حكيما فيحبك .وب خ
جاهَل فيبغضك .أعط الحكيم سببا فيداد حكمة .وعلم البار فيداد
برا .رأس الحكمة مخافة الرب ،ومشورة القديسي فهم .ومعرفة
الناموس ه الفكر الصالح .بهذا المثال تعيش زمانا طويَل وتزداد
لك سنو الحياة.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()31 -9 :40
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
إصعد عَل جبل عال ،يا مبّش صهيون .إرفع صوتك بقوة ،يا مبّش
أورشليم .إرفع صوتك بقوة ول تخف .قل لمدن يهوذا :هوذا ربكم
آت بقوة وذراعه بربوبية .هوذا أجرته معه وعمله قدامه .كراع يرع
قطيع غنمه .وبذراعه يجمع الحمَلن ،ويعزي الحباَل.
من كال الماء بيده ،وقاس السماء بشيه ،واْلرض كلها بقبضته ،من
وزن الجبال بالمثقال ،واْل كام بالميان؟ من علم قلب الرب ،أو من
كان معه مشيا فعلمه؟ أو من الذي أراه الحكم ،أو طريق الفهم من
عرفها له؟ أو من سبق فأعطاه حن عوضه؟
إنما اَلمم كلها عنده مثل نقطة ماء تنقط من قادوس ،ومثل ميَلن
الميان حسبوا .وجميعهم كالبصاق يعدون .وخشب لبنان ل يعد
للحريق ،وجميع البهائم ِلتعد شيئا للمحرقة .جميع اَلمم لديه كَل
َسء .وعنده كالعدم حسبوا.
فبمن شبهتم الرب ،وبأي مثل مثلتموه؟ هل بتمثال صنعه النجار،
وصفحه الصائغ بالذهب ،وركب فيه الذهب وشبهه يتلف؟ إنما
خشبة ل تسوس إختارها النجار ،وبحكمة يطلب كيف يقيم تمثاَل
ل يتحرك!
أل تعلمون؟ أل تسمعون؟ ألم تخيوا منذ البدء؟ أما فهمتم أسس
اْلرض؟ القابض عَل كل محيط اْلرض والسكان فيها كالجراد.
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الذي رفع السماء كالقبة ،وبسطها كالخيمة ليسكن فيها .الذى
يجعل الرؤساء كَل َسء ،واْلرض الن خلقها كخواءْ ،لنهم ِل
يزرعون وَل يغرسون ول يكون أصلهم عَل اْلرضْ ،لنه نفخ عليهم
فيبسوا ،وحملهم العاصف كالقش .واآلن بمن تشبهونن فأتعاَل؟
يقول القدوس .إرفعوا عيونكم إَل العَلء وانظروا ،من خلق هذه
كلها؟ الذي يخرج زينتها عددا ،يدعوها من مياه كثية؟ ومن عزة
قوته ل ينش شيئا منها.
فلماذا تقول يا يعقوب ،ولماذا تتكلم يا إسائيل :إن طريق خفيت
عن للا ،وإن للا قد نزع قضان فمص .واآلن أتعلم إل إنك قد
سمعت أن للا اْلبدي ،للا الذي خلق أقطار اْلرض ل يتحرك ول
يتعب ،ول حد لعلمه .الذي يهب المعن قوة ،والمعط وجع
القلب للذين ل تحيق قلوب هم .جاعت الغلمان ،وتعب الشبان،
والمختارون يصيون غي أقوياء ،والذين ينتظرون للا يتبدلون
فتتجدد قوتهم وتنبت لهم أجنحة كالنسور .يّشعون وِل يتعبون،
يمشون ول يعيون.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر دانيال ()15 - 9 :7
من سفر دانيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
أنا دانيال رأيت ف رؤى الليل ،كنت أرى أنه وضعت عروش ،وجلس
العتيق اْليام .لباسه أبيض كالثلج ،وشعر رأسه كالصوف النق،
وعرشه لهيب نار ،وعجَلته نار متقدة .ونهر نار يخرج ويجري
أمامه .والوف الوف كانت تخدمه .وربوات ربوات وقوف قدامه.
فجلس الديان ،وفتحت اْلسفار .ورأيت ف تلك الساعة صوت
الكَلم العظيم الذي تكلم به القرن .وكنت أنظر حن قتل الوحش
وهلك ودفع جسمه ليحرق بالنار .أما باف الوحوش فيع عنهم
سلطانهم ،وأعطوا طول الحياة اَل زمان ووقت.
ثم رأيت ف رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن اإلنسان آتيا
عَل سحاب السماء ،فبلغ وجاء إَل العتيق اْليام ،فقربه أمامه.
فأعط له الرئاسة والكرامة والملك .وجميع الشعوب واْلسباط
ولغات اْللسن تتعبد له .وسلطانه سلطان أبدي ل يزول ،وملكه
ليس له انقضاء .أما أنا دانيال فإرتعدت روج وفرائص وأفزعتن
رؤى رأَس.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر اْلمثال ()12 ،11 :6 -1 :8
من سفر اْلمثال لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
وأنت يا إبن فناد بالحكمة ،فتعطيك الفطنةْ ،لنها كائنة عَل الزوايا
العالية ،وتقف ف وسط الطرق .وتَلزم أبواب المقتدرين ،وتمدح
ف المداخل قائلة :إليكم أيها الناس أتوسل ،وتعليم إَل بن البّش
أعط .أيها البسطاء تفهموا الحكمة ،ويا أيها الجهَلء تفطنوا ف
قلوبكم .إسمعون فإن أنطق بتعاليم ،وأفيض من شفن أقواَل
مستقيمة .الحكمة أفضل من الجواهر الكريمة وكل النفائس ِل
تساوي ها ،أنا الحكمة خلقت المشورة .ودعوت إَل الفكر ومحبة للا
والفهم.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين
عظة ْلبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين ،بركته المقدسة
تكون معنا آمي.
فلنصنع إرادة للا يا إخون ما دام لنا وقت نعمل فيه أعمال الرب.
تذكروا أن الموت ِل يتأخر ،ومصينا أن نيك العالم.
أين جميع الذين كانوا قبلنا؟ هوذا كلهم اآلن يرقدون ف القبور،
فلنصنع أثمارا تليق بنعمة للا الن أعطاها لنا.
وعلينا نحن وكل المسيحيي أن نتشبه بيسوع المسيح النور
الحقيقْ ،لننا نحن بّش .هو السيد ونحن عبيده ،هو الراع ونحن
غنم تحت يده ،هو مولود من اآلب ولكن نحن خليقته ،نور من
نور ،مات عنا نحن الخطاة ،وسلم ذاته عنا عَل خشبة الصليب،
لينعم علينا بملكوته .ما كان العبيد مليمي أن يموتوا عن سيدهم،
أما السيد فقد إستهان بالخزي ومات عن عبيده ،ك حسبما مات
هو ،هم يموتون معه ،وكما هو ج ،فهم أيضا يحيون معه.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين ،الذي أنار
عقولنا وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله
الواحد ،آمي.
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اإلنجيل
من ()35 - 3 :24
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
إليك يا رب رفعت نفش ،إله عليك توكلت فَل تخزن إَل اْلبد.
ول تضحك ن أعدان ،ليخز الذين يصنعون اإلثم باطَل .هللويا.
()2 ،1 :24

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وفيما هو جالس عَل جبل الزيتون ،جاء إليه تَلميذه عَل إنفراد
قائلي :قل لنا من يكون هذا؟ وما ه عَلمة مجيئك وإنقضاء هذا
الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم :انظروا ،ل يضلكم أحد .فإن كثيين
سيأتون بإسم قائلي :أنا هو المسيح ،ويضلون كثيين.
وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب .انظروا ،ل ترتاعوا .فإنه
لبد أن تكون هذه كلها ،ولكن ليس المنته بعدْ ،لنه تقوم أمة عَل
أمة ومملكة عَل مملكة ،وتكون زلزل ومجاعات وأوبئة ف أماكن.
وهذه كلها مبتدأ اْلوجاع.
حينئذ يسلمونكم إَل الضيق ويقتلونكم ،وتكونون مبغضي من
جميع اْلمم ْلجل إسم .حينئذ يعي كثيون ويسلمون بعضهم
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بعضا ويبغضون بعضهم بعضا .ويقوم كثيون من اْلنبياء الكذبة
ويضلون كثيين.
ولكية اإلثم تيد محبة الكثيين .ومن يصي إَل المنته فهذا
يخلص .وسيكرز ببشارة الملكوت هذه ف كل المسكونة شهادة
لجميع اْلمم .وحينئذ يأن المنته.
فمن نظرتم رجسة الخراب ،الن قال عنها ف دانيال النن قائمة ف
المكان المقدس فليفهم القارئ .حينئذ فليهرب الذين ف اليهودية
إَل الجبال ،والذي عَل السطح ل ييل ليأخذ ما ف بيته.
والذي ف الحقل ل يرجع إَل ورائه ليأخذ ثوبه .وويل للحباَل
والمرضعات ف تلك اْليام! وصلوا لك ل يكون هربكم ف شتاء ول
ف سبت.
ْلنه سيكون ف ذلك الوقت ضيق شديد ،لم يكن مثله منذ إبتداء
العالم إَل اآلن ولن يكون أيضا .ولو لم تقْص تلك اْليام لم يخلص
كل ذي جسد .ولكن ْلجل المختارين تقْص تلك اْليام .حينئذ إن
قال لكم أحد :هوذا المسيح هنا! أو هناك! فَل تصدقوا.
ْلنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة
وعجائب ،حن يضلوا لو أمكن المختارين أيضا .هأنذا قد سبقت
وقلت لكم .فإن قالوا لكم :ها هو ف اليية! فَل تخرجوا .ها هو ف
المخادع! فَل تصدقواْ .لنه كما أن اليق يخرج من المشارق ويظهر
نحو المغارب ،هكذا يكون محء ابن اإلنسان .وحيث تكون الجثة،
فهناك تجتمع النسور.
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وللوقت بعد ضيق تلك اْليام تظلم الشمس ،والقمر ل يعط
ضوءه ،والنجوم تتساقط من السماء ،وقوات السموات تيعزع.
وحينئذ تظهر عَلمة إبن اإلنسان ف السماء .وحينئذ تنوح جميع
قبائل اْلرض ،ويبْصون إبن اإلنسان آتيا عَل سحب السماء بقوة
ومجد عظيم .ويرسل مَلئكته ببوق عظيم ،فيجمعون مختاريه من
الرياح اْلرب ع .من أقاض السموات إَل أقاصيها .فمن شجرة التي
تعلموا المثل :فإنها إذا لنت أغصانها وأخرجت أوراقها ،تعلمون أن
الصيف قد قرب.
هكذا أنتم أيضا ،من رأيتم هذا كله ،فإعلموا أنه قريب عَل اْلبواب.
الحق أقول لكمِ :ل يمص هذا الجيل حن يكون هذا كله .السماء
واْلرض تزولن ولكن كَلم ِل يزول.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
يا جميع سكان أورشليم ،تعالوا لنمص إَل جبل الزيتون لننظر
يسوع الناِصي إبن دواد ،كلمة اآلب ،جالسا هناك ،وتَلميذه
محيطون به يسألونه ،فأعلموه أوَل ببناء الهيكل ،وحجارته
العظيمة ،وكمال زينته.
فأجاب مخلصنا الكثي الرحمة ،مرشد كل أحد يتوكل عليه ،بهدوء
ومعرفة ،يثبت قلوب هم عَل ما سوف يكون :أنظروا ،ل يضلكم أحد
ف َسء إذا وقعتم ف التجارب .فسوف تقوم أمة عَل أمة ،ومملكة
عَل مملكة ،وتكون زلزل وأوبئة ف أماكن .وتكون الشدائد
والضيقات عَل اْلرض .وإعلموا أنهم سوف يقتلونكم ،واْلمم
يبغضونكم .هذا يفعلونه بكم من أجل إسم ،فإصيوا أنتم لك
تخلصوا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدس ِِِة
سِالبصخةِالمِِِِ
ِفِهِرِِ ِِِِِ ِ ِ ِِِِ
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الساعة الحادية عّشة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
سفر إشعياء ()33 -25 :30
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وسيكون ف ذلك اليوم عَل كل جبل شامخ وعَل كل أ كمة مرتفعة
ماء يجري ف ذلك اليوم ،عندما يهلك كثي ويسقط اليج .ويكون
نور القمر كنور الشمس ،ونور الشمس يصي سبعة أضعاف ف ذلك
اليوم ،إذا ما جي الرب كّش شعبه ،وداوى ِصبات جراحه.
هوذا إسم الرب يأن من زمن بعيد .غضب مشتعل ومجد هو كَلم
شفتيه ،والكَلم مملوء حنقا .ورجز سخطه يأ كل كنار ،وتأن نفخته
مثل الماء الجاري ف واد إَل اْلعناق .ويقسم عَل اَلمم قلقا ْلجل
الضَللة الباطلة ،وستكدرهم الضَللة وتأخذهم عَل وجوههم .هل
تتنعمون كل وقت وتدخلون مقادَس كل حي كالمعيدين والفرحي
وتدخلون بآلت اللهو إَل جبل للا .إَل اإلله القوي قدوس إسائيل.
فيسمعهم للا جَلل صوته ،ويظهر نزول غضب ذراعه ،ويأن
عليهم بأرجل غاصبة وغضب وحنق ،ولهيب رجز يأ كل مثل الماء
واليد النازلي بعنف.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة الحادية عشرة من يوم الثالثاء من البصخة المقدسة

سفر اْلمثال ()4: 7 - 20 :6
من سفر اْلمثال لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
يا إبن إحفظ سيعة أبيك ول ترفض مشورة أمك .أربطها بثبات ف
نفسك .وإجعلها قَلدة ف عنقك .وإذا مشيت فخذها معك ولتكن
لك .وإذا نمت فلتحرسك ،حن إذا إستيقظت فإنها تحدثكْ ،لن
وصية للا مصباح ،والناموس نور كل السبلْ .لن اْلدب يكسب
طريق طول العمر .لك يحفظك من امرأة ليست ه لك ،ومن دغل
ذي لساني ،وغش إنسان غريبِ .ل يغلبك جمال الشهوة ،وِل
تصدك ول تقتنصك بحبالهاْ ،لنه بسبب امرأة زانية تفتقر إَل
رغيف خي واحد ،والمرأة تصطاد نفس الرجل الكريم .أيضم أحد
جمر نار ف حضنه ول تحيق ثيابه؟ أم يمش أحد عَل جمر نار ول
تكتوي رجَله؟ هكذا إنسان يدخل عَل إمرأة ذات زوج ،ل يكون
بريئا من الخطية ،ول من يمسهاِ .ل عجب إذا وجد أحد سارقا ،فإنه
يّشق ليشبع نفسه الجائعة .وإذا مسك يعط سبعة أضعاف،
ويعط كل ما له ليخلص .أما الفاسق فمن أجل جهله سيجلب عَل
نفسه هَل كا ويقاَس أحزانا وخزيا وعاره ِل يمح إَل اْلبدْ .لن حنق
رجلها يلتهب نارا ،ولن يشفق ف يوم المجازاة وِل يخق عداوته
نظي أية فدية .وِل نظي أية هدية .يا إبن ،إحفظ كالم وإذخر
وصاياي عندك .أ كرم للا لتتقوى .ول تخف أحدا سواه .إحفظ
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وصاياي فتحيا .وأحرص عَل كَلم كحدقة العي .أربطه عَل
أصابعك .أ كتبه ف عمق قلبك .قل للحكمة :أنت أخن ،والفهم هو
رجلك.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم
عظة ْلبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم ،بركته المقدسة تكون
معنا آمي.
أريد أن أذكركم أيها اإلخوة ،بما أقوله لكم مرات عديدة وقت تناولنا
من اْلسار المقدسة الن للمسيح.
إذ رأيتكم ف تراخ عظيم وعدم مخافة ،تستوجب النوح .فإن أبك
لنفش وأقول ف فكري :ألعل هؤلء عارفون لمن هم قيام أو قوة
هذا الّش؟ وهكذا أغضب بغي إرادن ،وإن كنت أريد أن أخرج من
وسطكم من ضيقة نفش .وإذا وبخت أحدا منكم ل يكيث لقوَل،
بل يتذمر عَل كأنن قد ظلمته!
يا للعجب العظيم :إن الذين يظلمونكم ويسلبون أمتعتكم ِل
تغضبون عليهم كغضبكم عَل ،أنا الذي أريد خَلصكم .أنا خائف
ومرتعد حي علمت بعقاب للا الذي سيحل بكم بسبب تهاونكم
بهذا الّش العظيم.
ألعلكم تعلمون من هو هذا الذي تريدون أن تتناولوا منه؟ هو
الجسد المقدس الذي هلل الكلمة ،ودمه الذي بذله عن خَلصنا.
هذا إذا تناول أحد منه بغي إستحقاق يكون له عقوبة ومحقا.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم ،الذي أنار عقولنا
وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله الواحد ،آمي.
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اإلنجيل
من ()2 :26 – 14 :25
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
كرسيك يا للا إَل دهر الدهر ،قضيب الستقامة هو قضيب ملكك.
طون للذي يتفهم ف أمر المسكي والفقي ،ف يوم السوء ينجيه
الرب .هللويا.
()1:40 ،9 :44

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
كمثل إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله ،فأعط واحدا
خمس وزنات ،وآخر وزنتي ،وآخر وزنة .كل واحد عَل قدر طاقته،
وسافر .فمص الذي أخذ الخمس وزنات وتاجر بها ،فرب ح خمسا
أخر .وكذلك أيضا الذي أخذ اإلثنتي ،رب ح إثنتي أخريي.
أما الذي أخذ الواحدة فمص وحفر ف اْلرض وأخق فضة سيده.
وبعد زمان طويل ،جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم .فجاء الذي
أخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات أخر قائَل :يا سيدي ،خمس
وزنات سلمتن ،هوذا خمس وزنات أخر ربحتها.
فقال له سيده :نعما أيها العبد الصالح واْلمي .قد وجدت أمينا ف
القليل فسأقيمك عَل الكثي .أدخل إَل فرح سيدك .ثم جاء الذي
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أخذ الوزنتي وقال :يا سيدي ،وزنتي سلمتن ،وهاتان وزنتان
أخريان ربحتهما .فقال له سيده :نعما أيها العبد الصالح واْلمي .قد
وجدت أمينا ف القليل ،فسأقيمك عَل الكثي .أدخل إَل فرح
سيدك.
ثم جاء أيضا الذي أخذ الوزنة وقال :يا سيدي ،علمت أنك إنسان
قاس ،تحصد الذي لم تزرعه ،وتجمع الذي لم تبذره ،فخفت
ومضيت ودفنت وزنتك ف اْلرض .وها هوذا ما لك عندي.
فأجاب سيده وقال له :أيها العبد الّشير والكسَلن ،إن كنت قد
علمت إن أحصد الذي لم أزرعه ،وأجمع الذي لم أبذره ،فكان ينبغ
لك أن تسلم فضن إَل الصيارفة ،وكنت من جئت أستلمها مع
ربحها .خذوا منه الوزنة وأعطوها لصاحب العّش وزناتْ ،لن كل
من له يعط ويزداد .ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه ،وذلك
العبد البطال ألقوه ف الظلمة الخارجية ،هناك يكون البكاء وِصير
اْلسنان.
ومن جاء ابن اإلنسان ف مجده وجميع مَلئكته القديسي معه،
فحينئذ يجلس عَل عرش مجده .وتجتمع أمامه جميع الشعوب،
فيمي بعضهم من بعض كما يمي الراع الخراف من الجداء .فيقيم
الخراف عن يمينه والجداء عن يساره .حينئذ يقول الملك للذين
عن يمينه :تعالوا إَل يا مبارك أن ،رثوا الملك المعد لكم منذ إنشاء
العالمْ .لن جعت فأطعمتمون ،وعطشت فسقيتمون .كنت
غريبا فآويتمون .عريانا فكسوتمون .كنت مريضا فزرتمون.
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ومحبوسا فأتيتم إَل .حينئذ يجيبه الصديقون قائلي :ربنا ،من
رأيناك جائعا فأطعمناك ،أو عطشانا فسقيناك؟ ومن رأيناك غريبا
فأويناك ،أو عريانا فكسوناك؟ ومن رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا
إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم :الحق أقول لكم ،بما أنكم
فعلتموه بأحد إخون هؤلء الصغار ،فن فعلتم.
حينئذ يقول لألسار الذين عن يساره :إذهبوا عن يا مالعي إَل النار
اْلبدية المعدة إلبليس ومَلئكتهْ ،لن جعت فلم تطعمون.
عطشت فلم تسقون .كنت غريبا فلم تأوون .عريانا فلم تكسون.
كنت مريضا فلم تزورون .ومحبوسا فلم تأتوا إَل .حينئذ يجيبون
هم أيضا قائلي :ربنا ،من رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا
أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟
حينئذ يجيبهم قائَل :الحق أقول لكم ،بما أنكم لم تفعلوه بأحد
هؤلء الصغار ،فن لم تفعلوا .فيذهب هؤلء إَل العذاب اْلبدي
والصديقون إَل الحياة اْلبدية.
ولما أ كمل يسوع هذه اْلقوال كلها ،قال لتَلميذه :تعلمون أنه بعد
يومي يكون الفصح ،وابن اإلنسان يسلم ليصلب.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الحادية عّشة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
إليك وحدك أخطأت أيها الرب ضابط الكل .فإغفر َل يا رن وإله.
وصنعت الّش بجسارة ،وتكاسلت ف أوامرك أيها الرب.
من جئت بقوة مجدك ،يحيط بك مَلئكتك ،وتجلس أنت أيها
الديان العادل عَل كرَس مملكتك .وتجتمع إليك جميع اْلمم من
اْلرب ع رياح زوايا اْلرض ،ويفيقون بعضهم من بعض ،يمينا وشماَل
بكلمة واحدة .وتقف الخراف عن يمينك والجداء عن يسارك.
فيفرح معك الذين عن يمينك ،واْلبرار الذين صنعوا مرضاتك،
المتمسكون بأوامرك وحفظوها ويصنعوها جميعها .الذين
أطعموك ف جوعك ،وسقوك أيضا ف عطشك ،وف غربتك آووك
ف بيوتهم ،وف عريك سيوك ،وعندما كنت ف السجن جاءوا
لزيارتك ،وف مرضك خدموك ،حينئذ يفرحون بأعمالهم الحسنة،
ويأخذون أجرهم دون الجداء .فيمص اْلبرار إَل الحياة الدائمة،
والجداء إَل العذاب.
إسمعوا أيها الجهال وإفهموا أيها الضالون :إن الرحمة تفتخر عَل
الحكم ،فإصنعوا الرحمة قبل أن تأن عليكم دينونة الديان.
لما فرغ مخلصنا من كَلمه ،أخي التَلميذ أصفياءه أنه بعد يومي
يكون الفصح ،فإسمعوا يا إخون الذين إصطفيتهم :إن إبن اإلنسان
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سيكمل عليه المكتوب ف سفر اْلنبياء ،لك يكون خروفا للذبح،
وفصحا كامَل إَل كمال الدهور.
فبالحقيقة ِصت أيها المسيح إلهنا حمَل بَل عيب عن حياة العالم،
الذي هو حمل للا اْلب ،حامل خطية العالم بأسه.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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َ َ
روحَات َ
الطَ َ َ
َََ
طرح باكر يوم الثالثاء من البصخة المقدسة
جاء إسائيل إَل جبل رافازين من بعد ثَلثة أشهر وهو ف اليية،
وخرج بنو إسائيل من مْص وجبل سيناء ،إَل هذا المكان .فجاء
موَس ووقف قدام للا ،فناداه وتكلم معه قائَل :هذا ما تقوله لبيت
يعقوب ،وتخي به بن إسائيل :إنكم قد رأيتم أعماَل الكثية الن
صنعتها أنا بالمْصيي ،وكيف حملتكم أنا بقون العالية كأنكم عَل
أجنحة النسور .فإحفظوا ناموَس ووصاياي وأنصتوا لكالم
وإصنعوا إرادن ،فإنن إخيتكم من بي جميع اْلممْ ،لن َل اْلرض
كلها ،والبحر معا ،لتصيوا َل مملكة ،وشعبا مختارا ،وأمة مطهرة.
فجاء موَس وأخي الشعب بجميع هذا الكَلم الذى قاله الرب.
فْصخ جميع الشعب بصوت واحد قائلي :كل ما يأمر به للا،
نحفظه .فقام موَس وخي العارف أن الشعب سمع أوامره.
فعاد إسائيل ،ورجع يعقوب إَل خلف ،وحاد بنو إسائيل ،وصارت
وصاياه كَل َسء ،وأوامره عادت باطلة ،فلذلك أسلمهم إَل أعداء
مبغضي .وإستعبدوا للغرباء مرة أخرى ،ونكس رؤوسهم أمام اْلمم
وصاروا ف فضيحة وخزي أبدي.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم
رحمته.

الطروحات

طرح الساعة الثالثة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
كم من مرة قال الرب :أردت أن أجمع بنيك يا أورشليم كمثل الطائر
الذى يجمع فراخه تحت جناحيه ،ولم تريدوا؟ ها أنا أترك لكم
بيتكم خرابا  -قال الرب  -إَل اإلنقضاء.
فلما سمع التَلميذ نبوة النن والمخلص ،أروه أبنية الهيكل
والحجارة المكرمة والمحرمات .فأجابهم قائَل :إنه ل ييك ههنا
حجر عَل حجر إل وينقض.
فبالحقيقة صار هذا من بعد أربعي سنة لصعود مخلصنا .جاء
الرومانيون وهدموا المدينة ،وخربوا الهيكل إَل اليوم .مائة وعّشون
ربوة رجال من اليهود قتلوا بحد السيف .وحل عليهم غضب للا،
واللعنة غطت وجوههم.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة السادسة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
اإلله الحقيق الذي أن إَل العالم يقول ،وقوله الحق من فمه غي
الكاذب :إنن أنا نور العالم .ومن يتبعن لن يمش ف الظَلم ،بل
يجد نور الحياة يهديه إَل طريق الحق.
أنت هو بالحقيقة نور اآلب ،والشخص الذي من جوهره الذي
مجده يّشق بلمعان عظيم عَل المسكونة .ف آخر الدهور جذبنا
معا نحن معّش الشعوب الغريبة إَل معرفة الحق بإسمه .وأضاء
علينا بنور لهوته ،نحن الجلوس ف الظلمة وظَلل الموت .أما
اليهود المخالفون الذي هم خاصته ألقاهم ف ظلمة الجحيم إَل
اْلبدْ .لنهم رفضوا أقواله ولم يقبلوه ،وحكموا عليه بحكم الموت.
فلنعظم نحن إسمه القدوس ونمجده بغي فتور.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
يا جميع سكان أورشليم ،تعالوا لنمص إَل جبل الزيتون لننظر
يسوع الناِصي إبن دواد ،كلمة اآلب ،جالسا هناك ،وتَلميذه
محيطون به يسألونه ،فأعلموه أوَل ببناء الهيكل ،وحجارته
العظيمة ،وكمال زينته.
فأجاب مخلصنا الكثي الرحمة ،مرشد كل أحد يتوكل عليه ،بهدوء
ومعرفة ،يثبت قلوب هم عَل ما سوف يكون :أنظروا ،ل يضلكم أحد
ف َسء إذا وقعتم ف التجارب .فسوف تقوم أمة عَل أمة ،ومملكة
عَل مملكة ،وتكون زلزل وأوبئة ف أماكن .وتكون الشدائد
والضيقات عَل اْلرض .وإعلموا أنهم سوف يقتلونكم ،واْلمم
يبغضونكم .هذا يفعلونه بكم من أجل إسم ،فإصيوا أنتم لك
تخلصوا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة الحادية عّشة من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة
إليك وحدك أخطأت أيها الرب ضابط الكل .فإغفر َل يا رن وإله.
وصنعت الّش بجسارة ،وتكاسلت ف أوامرك أيها الرب.
من جئت بقوة مجدك ،يحيط بك مَلئكتك ،وتجلس أنت أيها
الديان العادل عَل كرَس مملكتك .وتجتمع إليك جميع اْلمم من
اْلرب ع رياح زوايا اْلرض ،ويفيقون بعضهم من بعض ،يمينا وشماَل
بكلمة واحدة .وتقف الخراف عن يمينك والجداء عن يسارك.
فيفرح معك الذين عن يمينك ،واْلبرار الذين صنعوا مرضاتك،
المتمسكون بأوامرك وحفظوها ويصنعوها جميعها .الذين
أطعموك ف جوعك ،وسقوك أيضا ف عطشك ،وف غربتك آووك
ف بيوتهم ،وف عريك سيوك ،وعندما كنت ف السجن جاءوا
لزيارتك ،وف مرضك خدموك ،حينئذ يفرحون بأعمالهم الحسنة،
ويأخذون أجرهم دون الجداء .فيمص اْلبرار إَل الحياة الدائمة،
والجداء إَل العذاب.
إسمعوا أيها الجهال وإفهموا أيها الضالون :إن الرحمة تفتخر عَل
الحكم ،فإصنعوا الرحمة قبل أن تأن عليكم دينونة الديان.
لما فرغ مخلصنا من كَلمه ،أخي التَلميذ أصفياءه أنه بعد يومي
يكون الفصح ،فإسمعوا يا إخون الذين إصطفيتهم :إن إبن اإلنسان
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سيكمل عليه المكتوب ف سفر اْلنبياء ،لك يكون خروفا للذبح،
وفصحا كامَل إَل كمال الدهور.
فبالحقيقة ِصت أيها المسيح إلهنا حمَل بَل عيب عن حياة العالم،
الذي هو حمل للا اْلب ،حامل خطية العالم بأسه.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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قراءات
أربعاء
البصخة
المقدسة
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ

الساعة األولى من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة

الساعة اْلوَل من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
سفر حزقيال ()22 - 17 :22
من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وكانت إَل كلمة الرب قائَل :يا إبن اإلنسان ،هوذا قد صار لدي بيت
إسائيل جميعهم خليطا نحاسا وقصديرا وحديدا ورصاصا مخلوطا
مع الفضةْ .لجل ذلك قل هذا ما يقوله الرب :بما أنكم جميعا قد
ِصتم إمياجا واحدا ،فألجل هذا ها أنا آخذكم ف أورشليم .كما آخذ
الفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير ف وسط اْلتون،
لنفخ النار عليها لسبكها .وهكذا آخذكم برجزي وأجمعكم وأذيبكم.
وأنفخ عليكم بنار غضن ،وأسبككم ف وسطها .كما تسبك الفضة ف
وسط اْلتون ،كذلك تسبكون ف وسطه ،فتعلمون أن أنا هو الرب،
صببت غضن عليكم.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة األولى من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة

سفر حزقيال ()28 -23 :22
وأيضا من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وصار كَلم الرب إَل قائَل :يا إبن اإلنسان ،قل لها :أنت اْلرض الن
لم ترو ،ولم يمطر عليها ف يوم غضن .هذه الن مدبروها ف وسطها
مثل أسود تزأر ،تخطف خطفا .وتأ كل نفوسا بالظلم والرشوة ،وقد
كيت أراملك فيك .ورذل كهنتك ناموَس ودنسوا مقادَس .ولم
يميوا بي المقدس والمدنس ،وبي النجس والطاهر ،وحجبوا
عيونهم عن سبون ،ونجسون ف وسطك .رؤساؤها ف وسطها
كالذئاب الخاطفة إختطافا لسفك الدم ،إلكتساب كسب لك
يأخذوا باْلفضل كثيا .وأنبياؤها الذين مسحوا يسقطون إذ يرون
باطَل ،ويسألون فينطقون كذبا.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
من ()14 – 1 :22
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
ِصت ناِصي وملجأي ف يوم شدن .أنت معين ،لك أرتل يا إله،
ْلنك أنت ناِصي ،إله ورحمن .هللويا.
()14 ،13 :58

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
ثم أجابهم يسوع بأمثال قائَل :يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا
صنع عرسا ِلبنه .فأرسل عبيده ليدعوا المدعوين إَل العرس ،فلم
يريدوا أن يأتوا .فأرسل أيضا عبيدا أخرين قائَل :قولوا للمدعوين،
هأنذا قد أعددت وليمن .وعجوَل ومسمنان قد ذبحت ،وكل َسء
معد .فتعالوا إَل العرس! أما هم فتهاونوا ومضوا ،واحد إَل حقله،
وآخر إَل تجارته ،والباقون أمسكوا عبيده وأهانوهم وقتلوهم.
فلما سمع الملك غضب ،وأرسل جنوده وأهلك أولئك القتلة،
وأحرق مدينتهم بالنار .حينئذ قال لعبيده :أما العرس فمعد ،وأما
المدعوون فلم يكونوا مستحقي .فإذهبوا إَل مفارق الطرق ،وكل
من وجدتموه فادعوه إَل العرس.
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فخرج أولئك العبيد إَل الطرق ،وجمعوا كل الذين وجدوهم من
اِلسار والصالحي ،فإمتأل العرس من المتكئي .فلما دخل الملك
لينظر المتكئي ،رأى هناك رجَل ليس عليه ثياب العرس .فقال له
يا صاحب ،كيف دخلت إَل هنا وليس عليك ثياب العرس؟ أما هو
فسكت.
حينئذ قال الملك للخدام :أوثقوا يديه ورجليه ،وإطرحوه ف الظلمة
الخارجية .هناك يكون البكاء وِصير اْلسنانْ ،لن المدعوين كثيون
والمختارين قليلون.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة اْلوَل من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
اإلنسان الملك الذي صنع العرس ،ودعا المدعوين هو للا اآلب.
وإبنه هو المسيح يسوع مخلصنا .والعرس هو العالم الذي ظهر
فيه ،الذي ولدته بالجسد والدة اإلله ،وصار مع الناس كواحد
منهم .والعبيد الذين أرسلهم هم اْلنبياء الذين سبقوه ،ودعوا اْلمم
قبل مجيئه قائلي :إن اآلن سوف يأن ول يبط .فتكاسلوا ولم
يقبلوا أقوالهم ،ثم مضوا متهاوني ،واحد إَل حقله ،وآخر إَل
تجارته ،والباقون أمسكوا عبيده وقتلوهم .فغضب الملك وأرسل
عسكره وِصب أولئك القتلة وأحرق مدينتهم.
من هم الناس الذين دعوا إَل الوليمة الحقيقية الن هلل الكلمة ،إل
اليهود المخالفي الذين محيت أسماؤهم من سفر الحياة!
فعاد أيضا وأرسل آخرين ،وأوصاهم هكذا قائَل :أخرجوا إَل مسالك
الطرق ،وإدعوا كل الذين تجدونهم .فلما خرجوا ،دعوا كثيين
صالحي وطالحي ،فإمتأل البيت من المتكئي ،فدخل الملك لينظر
المدعوين ،فرأى رجَل ليس عليه ثياب العرس .فقال له :يا صاحب
كيف دخلت هنا وليس عليك ثياب العرس؟ فللوقت صمت وصار
ف فضيحة ،ثم ألقاه الخدام إَل الظلمة الخارجية.
من هو هذا اإلنسان إل يهوذا الذي تعرى من الحلة السمائية ،ولبس
اللعنة مثل الثوب ،ودخلت إَل أمعائه؟ ْلنه جحد نعمة سيده،
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وتجرأ أن يسلم معلمه ،فلذلك صار غريبا عن مجده .ورئاسة
كهنوته أخذها آخر.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الثالثة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
سفر عاموس ()27 - 18 :5
من سفر عاموس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ويل للذين يشتهون يوم الرب! ما بغيتكم ف يوم الرب؟ فإن هذا
اليوم ظَلم ل نور .كما إذا هرب إنسان من وجه أسد فصادفته لبوة،
فيلتح إَل بيته ويرفع يده عَل الحائط فتلدغه حية! أليس يوم
الرب يوم ظَلم ل نور ،وضباب ل ضياء له؟
لقد أبغضت أعيادكم ورذلتها ،ولست أشتم رائحة ف أيام أعيادكم
العظيمة .إن إذا قربتم َل محرقاتكم وتقدماتكم ل أقبلها .ولست
أنظر إَل فدية شكركم .أبعد عن صوت تسابيحك ،ومزمار أرغنك
لست أسمعه .وليجر القضاء كالماء ،والعدل كالوادي الذي ل يعي
هل قربتم َل ذبائح وتقدمات ف اليية أربعي سنة يا بيت إسائيل،
يقول الرب؟ بل حملتم خيمة مولوخ وكوكب إلهكم رافان ،التماثيل
الن صنعتموها لكم .فسأسبيكم إَل ما وراء دمشق ،قال الرب اإلله
الضابط الكل هو إسمه.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة الثالثة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة

اإلنجيل
من ()51 – 36 :24
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
طون لمن إخيته وقبلته ،ليسكن ف ديارك إَل اْلبد .قدوس هو
هيكلك ،وعجيب بالي .هللويا.
()5 ،4 :64

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وأما ذلك اليوم وتلك الساعة ،فَل يعلمهما أحد ،ول مَلئكة
السموات ،إل اآلب وحده ،وكما كان ف أيام نوح ،كذلك يكون ف
ظهور إبن اإلنسانْ .لنه كما كانوا قبل أيام الطوفان يأ كلون ويّشبون
وييوجون وييوجن ،إَل اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك .ولم
يعلموا حن جاء الطوفان وأخذ الجميع ،كذلك يكون محء إبن
اإلنسان .حينئذ يكون إثنان ف الحقل ،فيؤخذ الواحد وييك اآلخر.
وإثنتان تطحنان عَل رج ،فتؤخذ الواحدة وتيك اْلخرى.
فإسهروا إذا ْلنكم ل تعلمون ف أية ساعة يأن ربكم .وإعلموا هذا:
أنه لو علم رب البيت ف أية ساعة يأن السارق ،لسهر لك ِل يدع
بيته ينهب .لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدينْ ،لنه ف ساعة ِل
تعرفونها ،يأن إبن اإلنسان.
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من هو ترى العبد اْلمي الحكيم الذي يقيمه سيده عَل عبيده
ليعطيهم طعامهم ف حينه؟ طون لذلك العبد الذي إذا جاء سيده
يجده يفعل هكذا! الحق أقول لكم :إنه يقيمه عَل جميع ما له .فإن
قال ذلك العبد الرديء ف قلبه :إن سيدي يبط ،فيبتدىء يْصب
العبيد رفقاءه ،ويأ كل ويّشب مع السكيين .يأن سيد ذلك العبد ف
اليوم الذي ِل يتوقعه والساعة الن ل يعرفها ،فيشقه من وسطه،
ويجعل نصيبه مع المرائي .هناك يكون البكاء وِصير اْلسنان.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الثالثة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
تأملوا يا عابدي اإلله إَل تحي المسيح إلهنا ،كيف يدعو أصفياءه
الصانعي إرادته عبيدا حكماء وأمناء! أعن الذين يحفظون وصاياه،
المتوقعي أجرا صالحا ،الساهرين المتيقظي لك ينالوا المواعيد.
كما قال ف اإلنجيل :إن ذلك العبد مغبوط ،أعن الذي يأن سيده
بغتة فيجده يفعل هكذا .أقول لكم إنه يقيمه وكيَل عَل جميع ما
له .فأما ذلك الذي يجده متغافَل ،وي همل يوما بعد يوم ،فيحء
سيده ف ساعة ل يعرفها فيشقه من وسطه ،ويجعل نصيبه مع
المرائي ف الظلمة وموضع العذاب.
فلنتيقظ من غفلتنا ،وننتظر يوم الرب ،لنفرح معه ف دياره ،ونفوز
بمراحمه ورأفاته.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ

224

الساعة السادسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة

الساعة السادسة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
سفر إرميا ()13 - 9 :16
من سفر إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هذا ما يقوله رب القوات إله إسائيل :هأنذا أفسد ف هذا المكان
أمام عيونكم ،وف أيامكم ل يكون صوت سور ول صوت فرح ،ول
صوت عريس ول صوت عروس.
ويكون إذا عرفت الشعب بجميع هذه اْلقوال ،وقالوا لك :لماذا
تكلم الرب علينا بكل هذه الّشور ،وما الظلم أو الخطية الن
صنعناها أمام الرب إلهنا؟ فتقول لهمْ :لن آباءكم تركون ،قال
الرب ،وإتبعوا آلهة غريبة وعبدوها وسجدوا لها ،وأما أنا فيكون،
ولم يحفظوا ناموَس .وقد عملتم أنتم أيضا الّش أ كي من آبائكم.
فهوذا أنتم أيضا تسلكون كل واحد وراء شهوات قلوبكم الّشيرة غي
مطيعي َل .فسأطردكم من هذه اْلرض إَل أرض ل تعرفونها أنتم
ول آباؤكم ،وف ذلك الموضع تتعبدون آللهة أخرى ،هؤلء الذين ل
يرحمونكم.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة السادسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة

اإلنجيل
من ()13 – 1 :25
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
يا رب إستمع صَلن ،وليصعد أمامك ِصاج .ف اليوم الذي أدعوك
فيه ،إستجب َل سيعا .هللويا.
()2 ،1 :101

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
حينئذ يشبه ملكوت السموات عّش عذارى ،أخذن مصابيحهن
وخرجن للقاء العريس .وكان خمس منهن جاهَلت ،وخمس
حكيمات.
أما الجاهَلت فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا .وأما
الحكيمات فأخذن زيتا ف آنيتهن مع مصابيحهن .فلما أبطأ العريس
نعسن كلهن ونمن .فق نصف الليل صار ِصاخ :هوذا العريس قد
أقبل ،فقمن واخرجن للقائه.
حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزين مصابيحهن .فقالت
الجاهَلت للحكيمات :أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطقء.
فأجابت الحكيمات قائالت :لعله ِل يكفينا وإياكن ،فإذهي بالحري
إَل الباعة وإبتعن لكن.
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فلما ذهي ليبتعن جاء العريس ،والمستعدات دخلن معه إَل
العرس ،وأغلق الباب .وأخيا جاءت بقية العذارى قائَلت :ربنا،
ربنا ،إفتح لنا .أما هو فأجاب وقال :الحق أقول لكن ،إن ل أعرفكن.
فإسهروا إذاْ ،لنكم ل تعرفون اليوم ول الساعة.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة السادسة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
يا لهذه الفضائل وهذه اْلمثال الن قالها ملك المجد! الذي هو
يسوع ملك النعمة والخيات ،المكمل السَلم ،الذي أنعم عَل
جنس البّش بّشكة ملكوته.
إسمعوا وتأملوا وإفهموا واعلموا أمثاله الطوباوية ،من أجل العذارى
الحكيمات اللوان نطق من أجلهن ف اإلنجيل .وشبههن بملكوته
المملوء فرحا وسورا .عّش عذارى ،قال الرب ،خمس جاهَلت
وخمس حكيمات.
قال :هؤلء العّشة كن عذراى ،ولكنهن افيقن ْلجل أعمالهن.
فطوب الحكيمات الفهيمات ْلنهن صنعن الحكمة بإجتهاد ،ومألن
مصابيحهن من الزيت ،وأوعيتهن مما فضل عنهن.
أما العذارى الجاهَلت ،فتكاسلن ولم يفهمن ثبات مصابيحهن.
فلما قمن جميعهن ف ساعة واحدة ليمشي قدام العريس،
فتعطلت مصابيحهن وقت الفرح ولم يحْصن مع العريس،
والمستعدات دخلن معه اَل العرس ،والمتكاسَلت وقفن خارجا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
البصخةَالمَقدسة
َفَهَرََسََََََ َ َ َََََ
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الساعة التاسعة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
سفر هوشع ()2 :10 -14 :9
من سفر هوشع النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
أعطهم يا رب .وماذا تعطيهم؟ أعطيهم أباء بَل بني وأثداء يابسة.
ْلن جميع سورهم ف الجلجالْ ،لن ف ذلك المكان أبغضتهم من
أجل سوء أعمالهم .سأطردهم من بين ،ول أعود أحبهمْ ،لن جميع
رؤسائهم متمردون .حزن أفرايم ْلن أصله قد جف .ول يعود يأن
بثمرة .وإن ولدوا فإن أقتل شهوات بطونهم .يرفضهم للا ْلنهم لم
يسمعوا له ،فيكونون تائهي بي اْلمم.
إن إسائيل كرمة حسنة اْلغصان وثمرتها شهية .وعَل حسب كية
ثمره كي المذابح .وعَل حسب خصب أرضه بن اْلنصاب .قد
قسموا قلوب هم .واآلن سيهلكون .هو يحطم مذابحهم ،ويخرب
أنصابهم.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة التاسعة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة

اإلنجيل
من ()36 – 29 :23
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
نج من السيف نفش ،ومن يد الكلب بنون الوحيدة .خلصن من
فم اْلسد ،وتواضغ من قرن ذي القرن الواحد .هللويا.
()20 ،19 :21

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤونْ ،لنكم تبنون قبور اْلنبياء
وتزينون مدافن الصديقي ،وتقولون :لو كنا ف أيام آبائنا لما
شاركناهم ف دم اْلنبياء! فأنتم تشهدون عَل أنفسكم أنكم بنو قتلة
اْلنبياء.
فكملوا أنتم مكيال آبائكم .أيها الحيات أوَلد اْلفاع ،كيف تهربون
من دينونة جهنم؟ من أجل هذا ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء
وكتبة ،فمنهم من تقتلون وتصلبون ،ومنهم من تجلدون ف
مجامعكم ،وتطردون من مدينة إَل مدينة .لك يأن عليكم كل دم
بار سفك عَل اْلرض ،من دم هابيل الصديق إَل دم زكريا بن براشيا
الذي قتلتموه بي الهيكل والمذبح .الحق أقول لكم :إن هذه كلها
والمجد هلل دائما.
تأن عَل هذا الجيل.
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طرح الساعة التاسعة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
يا لهذه اْلوصاف المحزنة الن قالها المسيح عَل الفريسيي .إذ
يعطيهم الويل بغي محاباةْ ،لنهم تشبهوا بآبائهم وكملوا مكاييلهم.
أولئك الذين قتلوا اْلنبياء القديسي ،وهؤلء اآلخرون بنوا مقابرهم.
هؤلء هم الحيات المولودون من اْلفاع ،الذين لم يهربوا من
جهنم .فسينتقم منهم لدم جميع اْلبرار الذي سفك عَل وجه
اْلرض ،من دم هابيل إَل دم زكريا الذي قتلوه بي الهيكل والمذبح.
كل هذه الضوائق وهذه الشدائد تسبق وتأن عَل هذا الجيلْ ،لنهم
جميعهم تشاوروا مشورة واحدة عَل إبن للا ليقتلوه .لذلك فرقهم
للا ف اْلرض .وأعداؤهم تسلطوا عليهم ،ومياثهم صار لقوم
آخرين ،وصارت منازلهم خرابا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الحادية عّشة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
سفر الحكمة ()30 - 24 :7
من سفر الحكمة لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
إن الحكمة تتحرك ف كل متحرك فه تبلغ وتأن عَل الكل من أجل
طهارتها ،فإنها لهب قوة للا .وفيض من المجد المقدس الذي
لضابط الكل .فلذلك ل يقدر أن يقرب ها َسء دنس ْلنها ضياء النور
اْلزَل ،ومرآة أعمال للا النقية وصورة صَلحه .تقدر عَل كل َسء
وه واحدة .وتجدد كل َسء .وه ثابتة ف ذاتها .وف كل جيل تحل
ف النفوس الطاهرة .وتجعلهم سكاء للا وتصيهم أنبياءْ ،لن للا
ل يحب أحدا إل من يساكن الحكمةْ ،لنها أبه من الشمس وأسم
من كل مركز للنجوم .وإذا قيست بالنور تقدمت عليهْ ،لن النور
يعقبه الليل ،وأما الحكمة فَل يقوى عليها الظَلم.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة الحادية عشرة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة

اإلنجيل
يوحنا ()57 – 55 :11
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
إرحمن يا للا إرحمن ،فإنه عليك توكلت نفش ،وبظل جناحيك
أتكل ،إَل أن يعي اإلثم .هللويا.
()1 :56

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وكان قد إقيب فصح اليهود .فصعد كثيون من الكورة إَل أورشليم
قبل الفصح ليتطهروا .وكان اليهود يطلبون يسوع ويقولون فيما
بينهم ،وهم قائمون ف الهيكل :ماذا تظنون؟ ألعله ل يأن إَل العيد؟
وكان رؤساء الكهنة والفريسيون قد أوصوا بأنه إذا علم أحد أين هو
فليدل عليه ليمسكوه.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الحادية عّشة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
جرت عادة لسائر اليهود إذا إقيب عيد الفصح ،تصعد جموع كثية
من الكور إَل أورشليم ليتطهروا .فلما صعدوا كالعادة لم ينظروا
يسوع يصعد .فقالوا بعضهم لبعض وهم ف الهيكل :ألعله حقا ل
يأن إَل العيد؟ وكان المنافقون يفتكرون ف أفكار مملوءة من الخبث
والرياءْ ،لن رؤساء الكهنة والفريسيي والشيوخ كانوا قد أوصوا أنه
إن علم أحد أين هو فليدلهم عليه ليمسكوه.
يا لهذا الجهل وهذه البَلدة وعدم المعرفة الن لهؤلء الجهال!
فإنهم وضعوا فخا لصاحب القوة الشديدة ،الكَل القدرةْ ،لنهم
مخالفون ،فسيبطهم هو بسَلسل ،ويسوقهم إَل الجحيم وموضع
العذاب.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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َ َ
روحَات َ
الطَ َ َ
َََ
طرح الساعة اْلوَل من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
اإلنسان الملك الذي صنع العرس ،ودعا المدعوين هو للا اآلب.
وإبنه هو المسيح يسوع مخلصنا .والعرس هو العالم الذي ظهر
فيه ،الذي ولدته بالجسد والدة اإلله ،وصار مع الناس كواحد
منهم .والعبيد الذين أرسلهم هم اْلنبياء الذين سبقوه ،ودعوا اْلمم
قبل مجيئه قائلي :إن اآلن سوف يأن ول يبط .فتكاسلوا ولم
يقبلوا أقوالهم ،ثم مضوا متهاوني ،واحد إَل حقله ،وآخر إَل
تجارته ،والباقون أمسكوا عبيده وقتلوهم .فغضب الملك وأرسل
عسكره وِصب أولئك القتلة وأحرق مدينتهم.
من هم الناس الذين دعوا إَل الوليمة الحقيقية الن هلل الكلمة ،إل
اليهود المخالفي الذين محيت أسماؤهم من سفر الحياة!
فعاد أيضا وأرسل آخرين ،وأوصاهم هكذا قائَل :أخرجوا إَل مسالك
الطرق ،وإدعوا كل الذين تجدونهم .فلما خرجوا ،دعوا كثيين
صالحي وطالحي ،فإمتأل البيت من المتكئي ،فدخل الملك لينظر
المدعوين ،فرأى رجَل ليس عليه ثياب العرس .فقال له :يا صاحب
كيف دخلت هنا وليس عليك ثياب العرس؟ فللوقت صمت وصار
ف فضيحة ،ثم ألقاه الخدام إَل الظلمة الخارجية.

الطروحات

من هو هذا اإلنسان إل يهوذا الذي تعرى من الحلة السمائية ،ولبس
اللعنة مثل الثوب ،ودخلت إَل أمعائه؟ ْلنه جحد نعمة سيده،
وتجرأ أن يسلم معلمه ،فلذلك صار غريبا عن مجده .ورئاسة
كهنوته أخذها آخر.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة الثالثة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
تأملوا يا عابدي اإلله إَل تحي المسيح إلهنا ،كيف يدعو أصفياءه
الصانعي إرادته عبيدا حكماء وأمناء! أعن الذين يحفظون وصاياه،
المتوقعي أجرا صالحا ،الساهرين المتيقظي لك ينالوا المواعيد.
كما قال ف اإلنجيل :إن ذلك العبد مغبوط ،أعن الذي يأن سيده
بغتة فيجده يفعل هكذا .أقول لكم إنه يقيمه وكيَل عَل جميع ما
له .فأما ذلك الذي يجده متغافَل ،وي همل يوما بعد يوم ،فيحء
سيده ف ساعة ل يعرفها فيشقه من وسطه ،ويجعل نصيبه مع
المرائي ف الظلمة وموضع العذاب.
فلنتيقظ من غفلتنا ،وننتظر يوم الرب ،لنفرح معه ف دياره ،ونفوز
بمراحمه ورأفاته.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة السادسة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
يا لهذه الفضائل وهذه اْلمثال الن قالها ملك المجد! الذي هو
يسوع ملك النعمة والخيات ،المكمل السَلم ،الذي أنعم عَل
جنس البّش بّشكة ملكوته.
إسمعوا وتأملوا وإفهموا واعلموا أمثاله الطوباوية ،من أجل العذارى
الحكيمات اللوان نطق من أجلهن ف اإلنجيل .وشبههن بملكوته
المملوء فرحا وسورا .عّش عذارى ،قال الرب ،خمس جاهَلت
وخمس حكيمات.
قال :هؤلء العّشة كن عذراى ،ولكنهن افيقن ْلجل أعمالهن.
فطوب الحكيمات الفهيمات ْلنهن صنعن الحكمة بإجتهاد ،ومألن
مصابيحهن من الزيت ،وأوعيتهن مما فضل عنهن.
أما العذارى الجاهَلت ،فتكاسلن ولم يفهمن ثبات مصابيحهن.
فلما قمن جميعهن ف ساعة واحدة ليمشي قدام العريس،
فتعطلت مصابيحهن وقت الفرح ولم يحْصن مع العريس،
والمستعدات دخلن معه اَل العرس ،والمتكاسَلت وقفن خارجا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
238

الطروحات

طرح الساعة التاسعة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
يا لهذه اْلوصاف المحزنة الن قالها المسيح عَل الفريسيي .إذ
يعطيهم الويل بغي محاباةْ ،لنهم تشبهوا بآبائهم وكملوا مكاييلهم.
أولئك الذين قتلوا اْلنبياء القديسي ،وهؤلء اآلخرون بنوا مقابرهم.
هؤلء هم الحيات المولودون من اْلفاع ،الذين لم يهربوا من
جهنم .فسينتقم منهم لدم جميع اْلبرار الذي سفك عَل وجه
اْلرض ،من دم هابيل إَل دم زكريا الذي قتلوه بي الهيكل والمذبح.
كل هذه الضوائق وهذه الشدائد تسبق وتأن عَل هذا الجيلْ ،لنهم
جميعهم تشاوروا مشورة واحدة عَل إبن للا ليقتلوه .لذلك فرقهم
للا ف اْلرض .وأعداؤهم تسلطوا عليهم ،ومياثهم صار لقوم
آخرين ،وصارت منازلهم خرابا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة الحادية عّشة من ليلة اْلربعاء
من البصخة المقدسة
جرت عادة لسائر اليهود إذا إقيب عيد الفصح ،تصعد جموع كثية
من الكور إَل أورشليم ليتطهروا .فلما صعدوا كالعادة لم ينظروا
يسوع يصعد .فقالوا بعضهم لبعض وهم ف الهيكل :ألعله حقا ل
يأن إَل العيد؟ وكان المنافقون يفتكرون ف أفكار مملوءة من الخبث
والرياءْ ،لن رؤساء الكهنة والفريسيي والشيوخ كانوا قد أوصوا أنه
إن علم أحد أين هو فليدلهم عليه ليمسكوه.
يا لهذا الجهل وهذه البَلدة وعدم المعرفة الن لهؤلء الجهال!
فإنهم وضعوا فخا لصاحب القوة الشديدة ،الكَل القدرةْ ،لنهم
مخالفون ،فسيبطهم هو بسَلسل ،ويسوقهم إَل الجحيم وموضع
العذاب.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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باكر يوم اْلربعاء من البصخة المقدسة
سفر الخروج ()7 - 1 :17
من سفر الخروج لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ثم إرتحل كل جماعة بن إسائيل من برية سينا بحسب مراحلهم
عَل موجب قول الرب .ونزلوا ف رافازين .ولم يكن ماء ليّشب
الشعب .فخاصم الشعب موَس وقالوا له :أعطنا ماء لنّشب .فقال
لهم موَس :لماذا تخاصمونن؟ ولماذا تجربون الرب؟
وعطش الشعب ،وتذمر عَل موَس قائلي :لماذا أصعدتنا من مْص
لتقتلنا وأوَلدنا ومواشينا بالعطش؟ فْصخ موَس إَل الرب قائَل:
ماذا أفعل بهذا الشعب؟ إنهم بعد قليل يرجمونن.
فقال الرب لموَس إنطلق قدام الشعب ،وخذ معك من شيوخ
إسائيل .وعصاك الن ِصبت بها البحر خذها ف يدك وس أمامهم
إَل صخرة حوريب ،ها أنا أقف هناك قدامك عَل صخرة حوريب،
وإِصب الصخرة فيخرج منها ماء ويّشب الشعب .ففعل موَس
هكذا عَل مشهد بن إسائيل.
وسم ذلك المكان تجربة ومخاصمة بن إسائيلْ ،لنهم جربوا
الرب قائلي :أف وسطنا الرب أم ل؟
مجدا للثالوث القدوس.

باكر يوم األربعاء من البصخة المقدسة

سفر اْلمثال ()14 -5 :3
من سفر اْلمثال لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
كن متكَل عَل للا بكل قلبك ،ول تتكي بحكمتك .وكل طرقك
أظهرها ،لك تستقيم سبلك ول تعي رجلك .ل تكن حكيما ف عين
نفسك .بل إتق للا وتجنب كل س ،حينئذ يكون شفاء لجسدك،
وصحة لعظامك.
أ كرم للا من أتعابك ،وقدم له البكور من أثمار برك ،لك تمتَل
أهراؤك من كية القمح ،وتفيض معاِصك من الخمر.
يا إبن ل يصغر قلبك من تأديب الرب ،وِل تخر عندما يوبخكْ ،لن
من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله.
طون لْلنسان الذي وجد حكمة ،والح الذي نال أدباْ ،لن التجار
ف هذه أفضل من كنوز الذهب والفضة ،وأكرم من اْلحجار
الثمينة.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر هوشع ()3 :6 - 13 :5
من سفر هوشع النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وذهب أفرايم مع اِلشوريي ،وأرسل شفعاء إَل ملك ياريم .وهو لم
يستطع أن يشفيكم وِل يزيل الحزن عنكمْ .لن أنا أ كون كالشبل
ْلفرايم ،وكاْلسد لبيت يهوذا .وأتلقاهم ف طريق اْلشوريي مثل
اللبؤة الغضن الجائعة ،فأختطف وأمص وأفيس وأنزع ول يكون
لكم مخلص .وأمص وِل أرجع إَل هذا الموضع حن يهلكوا،
ويلتمسوا وجه ف شدتهم .ويأتون إَل قائلي :فلنمض وليجع إَل
الرب إلهناْ .لنه اختطف وهو يشق ،ويْصب ويداوي أيضا.
ويشفينا بعد يومي .وف اليوم الثالث نقوم ونحيا أمامه .ونعلم
ونّشع إَل معرفة الرب .فنجده كالفجر المعد ،ويأن إلينا كالمطر
المبكر والمتأخر عَل اْلرض.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر يشوع بن سياخ (مقتطفات )23 :3 - 16 :1
من سفر يشوع بن سياخ ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
رأس الحكمة مخافة الرب ،إنها خلقت ف الرحم مع المؤمني .إنها
تفيض الفهم والمعرفة والفطنة ،وتعَل مجد الذين يملكونها.
الغضوب ل يمكن أن يير ْلن ميل غضبه يسقطه .طويل اْلناة
يصي إَل حي ويخق كَلمه إَل حي ،وشفاه كثية تحدث بفهمه.
ف ذخائر الحكمة أمثال المعرفة ،أما عند الخاط فعبادة للا رجس.
إذا رغبت ف الحكمة إحفظ الوصايا ،والرب يهبها لك .ل تعص
مخافة الرب ،وِل تتقدم إليه بقلبي .كن محيسا لشفتيكِ .ل ترتفع
لئَل تسقط ،فتجلب عَل نفسك هوانا ويكشف الرب خفاياك.
يا إبن إذا أقبلت إَل خدمة الرب فهن نفسك للتجارب ،فإن الذهب
يمحص ف النار ،والمرضيي من الناس يمحصون ف أتون التواضع.
أيها المتقون الرب انتظروا رحمته ،وِل تحيدوا لئَل تسقطوا .انظروا
إَل اْلجيال القديمة وتأملوا :من آمن بالرب فخزي؟ أو من ثبت ف
وصاياه فيكه؟ أو من ِصخ إليه فأهمله قط؟
ويل لكل قلب هياب ،ولأليدي المياخية ،وللخاطء الذي يمش
ف طريقي .ويل لكم أيها الذين تركوا الصي ،فماذا تصنعون عندما
يفتقدكم الرب؟ إن المتقي الرب ل يخالفون كلماته ،وأبراره
يمتلئون من سائعه.
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يا إبن أعن أباك ف شيخوخته .يا إبن أ كمل أعمالك بوداعة،
وإحفظ نفسك من أوهامهم ْلن أوهامهم تقتلهم .الذي يحب
الخطر يسقط فيه .القلب القاَس يتعب ف آخرته ،والخاطء يزيد
خطية عَل خطية .ألم المتكي ل شفاء له ،وقلب العاقل يتأمل ف
المثل .الماء يطقء النار الملتهبة ،والصدقة تغفر كل خطية.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين
عظة ْلبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين ،بركته المقدسة
تكون معنا آمي.
أقول هذا الكَلم ول أتركه .وهو هذا :ل تظنوا إنه بعد عزل التي من
الحنطة يحصل الخطاة عَل راحة .وأقول لكم كشهادة الكتب :أما
المَلئكة أو رؤساء المَلئكة فإنهم يصمتون جميعا ،وكذلك
القديسون أيضا يصمتون جميعا ،ويكون حكم للا قوَل تاما فاصَل
ف اليوم الذي يفرز فيه اْلسار من بي الصديقي .وقت أن يلق
الخطاة ف أتون النار المتقدة .هل للا كالبّش حن يجعل له مشيا
أو جليسا ليسأله؟ ما هو الذي ينساه للا لك يجيب به آخر ،أو
يسأله عن كلمة إل هذا القول فقط ،أن يقال من فم واحد :يا ديان
الحق ،أحكامك عادلة أيها المعط كل واحد حسب أعماله ،وليس
نحن الذين نذكرك بهذاْ ،لنك أنت الذي من عندك كل الرأفات.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين ،الذي أنار
عقولنا وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله
الواحد ،آمي.
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اإلنجيل
يوحنا ()57 – 46 :11
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
لكيما تير ف أقوالك ،وتغلب إذا حوكمت ،الرب يفرق مؤامرة اْلمم،
ويرذل أفكار الشعوب .هللويا.
()10 :32 ،4:50

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وذهب قوم منهم إَل الفريسيي وأخيوهم بما فعل يسوع .فجمع
رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا :ماذا نصنع؟ فإن هذا
اإلنسان يعمل آيات كثية .وإن تركناه هكذا يؤمن الجميع به ،فيأن
الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا.
أجاب واحد منهم ،إسمه قيافا ،كان رئيسا للكهنة ف تلك السنة
وقال لهم :أنتم ِل تعرفون شيئا ،ول تفكرون أنه خي لكم أن يموت
إنسان واحد عن الشعب ول تهلك اْلمة كلها .ولم يقل هذا من تلقاء
نفسه ،بل إذ كان رئيسا للكهنة ف تلك السنة ،تنبأ أنه ينبغ أن
يموت يسوع عن اْلمة ،وليس عن اْلمة فقط ،بل ليجمع أيضا أبناء
للا المتفرقي إَل واحد .فمن تلك الساعة تشاوروا ليقتلوه .أما
يسوع فلم يكن يمش بعد ف اليهودية عَلنية ،بل مص من هناك
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إَل كورة عند اليية ،إَل مدينة تدع أفرايم ،ومكث هناك مع
تَلميذه.
وكان فصح اليهود قد قرب .فصعد كثيون من الكورة إَل أورشليم
قبل الفصح ليتطهروا .وكان اليهود يطلبون يسوع ويقولون فيما
بينهم ،وهم قائمون ف الهيكل :ماذا تظنون؟ ألعله ِل يأن إَل العيد؟
وكان رؤساء الكهنة والفريسيون قد أوصوا إنه إذا علم أحد أين هو
فليدل عليه ،ليمسكوه.
والمجد هلل دائما.
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طرح باكر يوم اْلربعاء من البصخة المقدسة
إجتمع الفريسيون وخاطب بعضهم بعضا قائلي :ما الذي نصنعه؟
فإن هذا الرجل يصنع آيات وعجائب غزيرة! وإن تركناه سيؤمن به
الكل ،ويأن الرومانيون ويأخذون موضعنا .فقال أحدهم الذي هو
قيافا رئيس كهنة اليهود :إنه يجب أن يموت رجل واحد عن الشعب
دون اْلمة كلها.
ومن تلك الساعة تشاوروا عَل الرب يسوع مشورة رديئة ليقتلوه.
فمص الرب يسوع إَل كورة ف اليية ،وأقام هناك مع تَلميذه .وكان
قد قرب عيد اليهود ،وكانوا يطلبونه لك يقتلوه.
بالحقيقة كمل عليهم ما قاله إشعياء النن :الويل لألمة المملوءة
إثما ،الزرع الفاسد ،اْلبناء المخالفي .من أجل أن الثور عرف مذوده
والحمار عرف قانيه ،وإسائيل لم يعرفن ،ولم يعلم أنن أنا خالقه،
من أجل ذلك يخلدون هم وأبناؤهم ف الجحيم ،بيتهم إَل اْلبد.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الثالثة من يوم اْلربعاء
من البصخة المقدسة
سفر الخروج ()22 - 17 :13
من سفر الخروج لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وعندما أطلق فرعون الشعب ،لم يهدهم للا إَل طريق فلسطي
مع أنها كانت قريبةْ ،لن الرب قال :لئَل يندم الشعب إذا رأى حربا
فيجع إَل مْص .فأدار للا الشعب إَل الطريق الوعرة إَل البحر
الحمر ،وف الجيل الخامس خرج بنو إسائيل من مْص.
وحمل موَس عظام يوسف معهْ ،لن يوسف إستحلف بن إسائيل
بحلف قائَل :إن الرب سيفتقدكم إفتقادا فإحملوا عظام من هنا
معكم.
وإرتحل بنو إسائيل من سكوت ونزلوا ف أثوم عند اليية .وكان للا
يسي أمامهم نهارا بعمود سحاب ليهديهم ف الطريق ،وليَل ف عمود
نار ،ولم يزل عمود السحاب نهارا ،وعمود النار ليَل من أمام الشعب
بأسه.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة الثالثة من يوم األربعاء من البصخة المقدسة

سفر يشوع بن سياخ ()18 - 7 :22
من سفر يشوع بن سياخ ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
الذي يؤدب اْلحمق كمن يلصق شقفة عَل شقفة ،وكمن ينبه
مستغرقا ف نوم ثقيل .من يكلم اْلحمق كمن يكلم متناعسا .وف
النهاية يقول ماذا حدث .إبك عَل الميت ْلنه ترك النور ،وإبك عَل
اْلحمق ْلنه ترك اْلدب.
أفضل البكاء عَل الميت ْلنه إسياح ،أما اْلحمق فحياته أشق من
موته ،النوح عَل الميت سبعة أيام ،والنوح عَل اْلحمق والمنافق
جميع أيام حياتهِ .ل تكي الكَلم مع اْلحمق ،وِل تخالط الجاهل،
تحفظ منه لئَل تتعب وتتدنس .إذا شد الرحال أعرض عنه ،فتجد
راحة وِل تحزن بآثامه.
ما هو اْلثقل من الرصاص وما إسمه أيضا إل اْلحمق ،الرمل والملح
وقرمة الحديد أخف حمَل من الرجل الجاهل ،مثل رباط الخشب
مشدود ف البناء ِل يتفكك ف الزلزلة ،كذلك القلب الثابت بالمشورة
والقلب الثابت بفكر الفهم ِل يجزع إَل اْلبد .كزينة الجدار المشيد
وكمثل قضيب عَل مكان مرتفع ِل يهدأ أمام كل ري ح ،كذلك القلب
الضعيف وفكر اْلحمق ِل يهدأ أمام كل هول.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر أيوب ()1 :28 ; 20 - 16 :27
من سفر أيوب الصديق ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
إذا جمع فضة كالياب ،وأعد ذهبا مثل الطي ،كل هذه يأخذها
الصديقون ،والمستقيمو القلب يتسلطون عَل أموالهم ،وميله
يكون كالعث ،ومثل العنكبوت .الغن يضطجع ول يعود .وتدركه
اآلَلم مثل الماء .والظلمة تأخذه ليَلْ .لنه يوجد مكان للفضة
تسبك فيه ،ومكان للذهب يمحص فيه.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر اْلمثال ()4 :5 - 4 :4
من سفر اْلمثال لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
يا إبن إحفظ وصاياي ول تنسها وِل تهمل كَلم فم وِل تيكه ،بل
إقبله وأحببه ليحفظك ،إقتنه فيفعك ،كرمه فيعانقك ويعطيك
إكليل نعمة عَل رأسك و ينْصك بإكليل سور.
إسمع يا إبن وإقبل كَلم ،فتكي لك سبل الحياة .أنا أعلمك طرق
الحكمة .وأسيك ف مسالك مستقيمة .وأينما ذهبت فال تضيق
خطواتك ،وإذا أسعت فَل تتغلب .تمسك بتعليم ،وِل تيكه.
وإحفظه لحياتك .وِل تمش ف طرق المنافقي ،ول تغر من طرق
الخطاة وِل تذهب معهم حينما يجتمعون ،مل عنهم وإبتعدْ ،لنهم
ِل ينعسون حن يعملوا الّش ،ويبعد عنهم النوم ،وِل يرتاحون ْلنهم
يعيشون عَل خي النفاق ،ويسكرون من خمر الخطية .طرق اْلبرار
تص كالنور ،يسيون مضيئي حن يكمل النهار .ولكن سبل الخطاة
مظلمة .ول يعرفون كيف يتعيون.
يا إبن ،أصغ إَل كَلم ،وأمل أذنك إَل توبيح ،لك ِل تنضب
ينابيعك .إحفظ هذه ف داخل قلبكْ ،لنها حياة لمن يليقون بها،
وشفاء للجسد .بكل تحفظ إحفظ قلبكْ ،لن منه مخارج الحياة.
أبعد عنك الفم الخائن ،وأبعد عنك الشفتي الخبيثتي .ولتنظر
عيناك الستقامة ،ودع جفونك ترمق إَل الحق .إجعل مسالك
253

الساعة الثالثة من يوم األربعاء من البصخة المقدسة

مستقيمة لرجليك ،وقوم طرقكِ .ل تمل يمنة أو يّشة .إمنع قدمك
عن كل طرق رديةْ ،لن للا يعلم بالطرق الن عَل اليمي وأما الن
عَل الشمال فه معوجة .إنه يقوم مناهجك ،ويرشد مواهبك ف
السَلم.
يا إبن ،أصغ إَل حكمن .وإَل كَلم أمل أذنك ،لك تحفظ رأيا
صالحا .وأوصيك بفهم شفنِ .ل تلتفت إَل إمرأة رديةْ ،لن شفتيها
تقطران عسَل ،وبعد ذلك تجدها أمر من العلقم ،وأحد من سيف
ذي حدين ،يا إبن إبتعد عنها.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
لوقا ()6 - 1 :22
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
كان يدخل لينظر فكان يتكلم باطَل ،وقلبه جمع له إثما .طون لمن
يتفهم ف أمر المسكي والفقي ،ف يوم السوء ينجيه الرب .هللويا.
()1 ،6 :40

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وكان قد قرب عيد الفطي ،الذي يقال له الفصح .وكان رؤساء
الكهنة والكتبة يطلبون كيف يهلكونهْ ،لنهم كانوا يخافون الشعب.
فدخل الشيطان قلب يهوذا الذي يدع اإلسخريوط ،وهو أحد
اِلثن عّش .فمص وفاوض رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف
يسلمه إليهم .ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة .فشكر .وكان
يتحي فرصة ليسلمه إليهم بمعزل عن الجمع.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الثالثة من يوم اْلربعاء
من البصخة المقدسة
ولما قرب عيد الفطي الذي هو فصح اليهود ،كان الكتبة ورؤساء
الكهنة يطلبون كيف يهلكون ربنا يسوع .ولم يعلموا ماذا يصنعون،
ْلنهم كانوا يخافون من الجمع.
فوجد الشيطان له مسكنا ف قلب رفيقه يهوذا اإلسخريوط .وكان
هذا محسوبا ف عداد التَلميذ ،وكان شيطانا كقول الرب .فمص
وخاطب رؤساء الكهنة والصدوقيي ليسلمه إليهم .فتكلم المخالف
مع أصحابه أن يسلم إليهم مخلص العالم .ففرح المخالفون
الممتلئون غشا فرحا عظيما .وقرروا معه أن يعطوه فضة ،حن
يسلمه إليهم خلوا من الجمع.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة السادسة من يوم اْلربعاء
من البصخة المقدسة
سفر الخروج ()1:15 - 13:14
من سفر الخروج لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
فقال موَس للشعب :تقووا ،قفوا وانظروا خَلص الرب الذي
يصنعه لكم اليوم .فإنه كما رأيتم المْصيي اليوم ،ل تعودون ترونهم
إَل اْلبد .الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون.
فقال الرب لموَس :ما بالك تْصخ إَل؟ قل لبن إسائيل أن يرجعوا
إَل الوراء .وخذ عصاك ومد يدك عَل البحر وشقه ،فيدخل بنو
إسائيل ف وسط البحر كما عَل اليابسة .وها أنا أقش قلب فرعون
والمْصيي حن يدخلوا وراءهم ،فأتمجد بفرعون وكل جيشه،
بمركباته وفرسانه .فيعلم كل المْصيي أن أنا هو الرب أتمجد
بفرعون ومراكبه وفرسانه .فإنتقل مَلك الرب السائر أمام عسكر
بن إسائيل وسار وراءهم ،وإنتقل عمود السحاب من أمامهم.
ودخل ما بي عسكر المْصيي وعسكر إسائيل ووقف ،فصار ظَلم
وضباب ،وعي الليل ولم يختلط بعضهم ببعض الليل كله.
ومد موَس يده عَل البحر ،فجلب الرب ريحا قبلية (سقية)
شديدة .الليل كله ،فنشفت البحر وإنشق الماء .فدخل بنو إسائيل
ف وسط البحر عَل اليبس ،وصار الماء لهم سورا عن يمينهم وعن
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يسارهم .وتعقب المْصيون بن إسائيل ،ودخل وراءهم جميع
خيل فرعون ومركباته وفرسانه إَل وسط البحر .وكان ف هزي ع
الصبح ،أن الرب إطلع عَل عسكر المْصيي من عمود النار
والغمام ،وإزعج عسكر المْصيي .وخلع بكر مركباتهم وساقهم
قّشا .فقال المْصيون :فلنهرب من أمام إسائيلْ ،لن الرب يقاتل
عنهم ضد المْصيي.
فقال الرب لموَس :مد يدك عَل البحر فيجع الماء إَل مكانه
فيغط المْصيي ،ومركباتهم وفرسانهم .فمد موَس يده عَل البحر
فرجع الماء إَل مكانه عند إقبال النهار ،والمْصيون هاربون تحت
الماء وغرق الرب المْصيي ف وسط البحر .ورجع الماء وغط
المركبات والفرسان ،وكل قوة فرعون الداخلي وراءهم ف البحر.
ولم يبق منهم احد .وأما بنو إسائيل فمشوا عَل اليابسة ف وسط
البحر ،وصار الماء سورا لهم عن يمينهم وشمالهم.
فخلص الرب ف ذلك اليوم إسائيل من يد المْصيي .ونظر إسائيل
المْصيي أمواتا عَل شاطء البحر .وشاهد اليد القوية العظيمة
الن صنعها الرب بالمْصيي ،فخاف الشعب الرب وآمنوا باهلل
وبعبده موَس .حينئذ سبح موَس وبنو إسائيل بهذه التسبحة هلل
قائَل :ليقولوا فلنسبح الرب ْلنه بالمجد قد تمجد.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()6 - 1 :48
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
إسمعوا هذا يا بيت يعقوب ،المدعوين باسم إله إسائيل ،الذين
يذكرونه ل بالحق ول بالعدل ،الذين يتمسكون بإسم المدينة
المقدسة .وينشدون باسم إله إسائيل .رب الجنود إسمه.
باْلوليات أخيت منذ زمان ،ومن فم خرجت وأسمعت بها.
صنعتها بغتة فحدثت .وأعلم أنك أنت قاس ،ورقبتك عضل حديد،
وجبهتك نحاس ،وأخيتك بما كان ،قبل أن يأن عليك .أسمعتك
فَل تقل اْلوثان صنعت َل هذا ،ول تقل أن المنحوتات
والمسبوكات قد أمرتن بها .قد سمعتموها وأنتم لم تعرفوا .وقد
أخيتك بالحديثات منذ اآلن.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر يشوع بن سياخ ()19 - 7 :23
من سفر يشوع بن سياخ ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
إسمع يا إبن تعليم فم فإن من يحفظه لن يهلك ،وسيوجد
بشفتيه ،وأما الخاط والشتام والمتكي فيشكون فيهِ .ل تعود فمك
الحلف ،ول تألف تسمية القدوس ،فإنه كما أن العبد الذي يحاسب
مرارا كثية ،ل يفلت من العقاب ،كذلك من يحلف ويذكر السم
مرات عديدة فَل يمكن أن يتير من الخطية.
الرجل الكثي الحلف يمتَل إثما وَل ييح السوط بيته ،فإذا ندم
غفرت خطية قلبه .وإن تغافل فخطيته مضاعفة ،وإن حلف باطَل
ل يتير ،وبيته يمتَل نوائب.
كَلم مشمول بالموت ل يوجد ف مياثك يا يعقوب ،إن هذه كلها
تبتعد عن رجال للا .فَل يوجدون ف الخطاياِ .ل تعلم فاك سوء
اْلدبْ ،لن كَلم الخطيئة يوجد فيه.
اذكر أباك وأمك إذا إجتمعت بالعظماء ،لئَل تنساهما أمامهم،
وتصي جاهَل ،فتود لو لم تولد وتلعن يوم ولدت.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
يوحنا ()8 - 1 :12
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
هوذا أعداؤك قد ِصخوا ،وقد رفع مبغضوك رؤوسهم ،تآمروا
جميعا بقلب واحد ،وتعاهدوا عليك عهدا .هللويا.
()4 ،2 :82

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وقبل الفصح بستة أيام أن يسوع إَل بيت عنيا ،حيث كان لعازر
الذي مات وأقامه يسوع من بي اْلموات .فصنعوا له هناك عشاء
ف ذلك المكان .وكانت مرثا تخدم ،وكان لعازر أحد المتكئي معه.
أما مريم فأخذت رطل طيب ناردين خالص كثي الثمن ،ودهنت به
قدم يسوع ،ومسحتهما بشعر رأسها ،فإمتأل البيت من رائحة
الطيب.
فقال أحد تَلميذه ،الذي هو يهوذا سمعان اإلسخريوط ،الذي كان
مزمعا أن يسلمه :لماذا لم يبع هذا الطيب بثَلثمئة دينار ويعط
للمساكي؟ قال هذا ليس ْلنه كان يهتم بالمساكي ،بل ْلنه كان
سارقا ،وكان الصندوق عنده ،وكان يحمل ما يلق فيه.

261

الساعة السادسة من يوم األربعاء من البصخة المقدسة

فقال يسوع :دعوها .إنها حفظته ليوم تكفين ،فإن المساكي معكم
ف كل حي ،وأما أنا فلست معكم ف كل حي.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة السادسة من يوم اْلربعاء
من البصخة المقدسة
جاء المسيح إلهنا إَل بيت عنيا قبل الفصح بستة أيام ،فصنعوا له
وليمة ف بيت مريم ومرثا أختها .وكان هناك لعازر الذي أقامه من
اْلموات ،وكانت مرثا أخت الميت واقفة تخدمهم .وكان أحد
المتكئي مع ربنا يسوع لعازر أخوهما ،فأخذت مريم رطل طيب
ناردين كثي الثمن ودهنت به رجَل يسوع ومسحتهما بشعر رأسها.
فإمتأل يهوذا اإلسخريوط المخالف من الحسد الشيطان .وقال
بمكر وقلب مملوء من كل مرارة وخبث ورياء :لماذا لم يبع هذا
الطيب بثَلثمئة دينار ويعط للمساكي؟ ولم يقل هذا بفكر صالح
أو محبة ف المساكي ،ولكنه كان سارقا وكان يّشق ما يلق ف
الصندوق .فقال المخلص :ل تتعبوها ْلنها قد حفظته ليوم دفن.
المساكي معكم ف كل حي ،وأما أنا فلست معكم ف كل حي.
فلنقيب من الرب ،ونبك أمامه ،ونبل قدميه بدموعنا ،ونسأله أن
ينعم علينا بالغفران كعظيم رحمته.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة التاسعة من يوم اْلربعاء من البصخة
المقدسة
سفر التكوين ()9-1 :24
من سفر التكوين لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وشاخ إبراهيم وتقدم ف أيامه .وبارك الرب إبراهيم ف كل َسء.
فقال إبراهيم لعبده كبي بيته ،الموَل عَل جميع ما له .ضع يدك
تحت فخذيْ ،لستحلفك بالرب إله السماء وإله اْلرض ،أن ل تأخذ
زوجة إلبن إسحق من بنات الكنعانيي ،الذين أنا ساكن بينهم .بل
إنطلق إَل أرض ،الموضع الذي كنت فيه ،وإَل عشين .وتأخذ
زوجة ِلبن إسحق من هناك .فقال له العبد :ربما ل تشاء المرأة أن
تأن مغ لبعد هذه اْلرض .أتريد أن أرد إبنك إَل اْلرض الن خرجت
منها؟ فقال له إبراهيم :إحذر من أن ترد إبن إَل هناكْ ،لن الرب
إله السماء وإله اْلرض الذي أخذن من بيت أن ومن اْلرض الن
ولدت فيها ،الذي كلمن وأقسم َل قائَل :إن أعطيك هذه اْلرض
ولنسلك ،هو يرسل مَل كه أمامك ،فتأخذ زوجة ِلبن إسحق من
هناك .وإن لم تشأ المرأة أن تأن معك إَل هذه اْلرض ،تكون أنت
بريئا من حلق ،فقط ل ترجع إبن إَل هناك .فوضع العبد يده تحت
فخذ إبراهيم سيده ،وحلف له من أجل هذا اْلمر.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر العدد ()13-1 :20
من سفر العدد لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وجاء بنو إسائيل ،الجماعة كلها ،إَل جبل سينا ف الشهر اْلول.
وأقام الشعب بقادش .وماتت مريم ودفنت هناك .ولم يكن ماء
للجماعة ،فإجتمعوا عَل موَس وهرون .وخاصم الشعب موَس
قائلي :ليتنا متنا موت إخوتنا أمام الرب .لماذا جئتما بجماعة الرب
إَل هذه اليية لتقتَلنا نحن ومواشينا؟ ولماذا أخرجتمانا من أرض
مْص إَل هذا الموضع الرديء؟ موضع ل زرع فيه ول تي ول عنب
ول رمان ،وليس فيه ماء للّشب!
فجاء موَس وهرون من أمام الجماعة إَل باب قبة الشهادة ،وسقطا
عَل وجهيهما ،فتجَل لهما مجد الرب .وكلم الرب موَس قائَل :خذ
العصا وإجمع الجماعة كلها أنت وهرون أخوك ،وكلما الصخرة
قدامهم فتعط مياهها ،فتخرجا لهم ماء من الصخرة وتسقيا
الجماعة ومواشيهم .فأخذ موَس العصا من أمام الرب .كما أمره
الرب.
وجمع موَس وهرون الجماعة أمام الصخرة ،وقال لهم :إسمعوا أيها
المتمردون ،أنخرج لكم من هذه الصخرة ماء؟ ورفع موَس يده
وِصب الصخرة بالعصا مرتي ،فخرج ماء غزير ،فّشب منه
الجماعة ومواشيهم .فقال الرب لموَس وهرونْ :لجل أنكما لم
تؤمنا لتقدسان أمام أعي بن إسائيل ،لذلك ل تدخَلن هذه
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الجماعة إَل اْلرض الن أعطيتهم إياها .هذا هو ماء الخصومة،
حيث إختصم بنو إسائيل أمام الرب ،فتقدس فيهم.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر اْلمثال ()32-10 :1
من سفر اْلمثال لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
يا إبن ،ل يضلك الرجال المنافقون ،ول تجبهم إذا دعوك قائلي:
هلم شاركنا ف الدم .لنختف ف اْلرض للرجل البار ظلما .فلنبتلعه
حيا كالجحيم ،ونبد ذكره من اْلرض ،فنظفر بقنيته الثمينة ،ونمأل
بيوتنا غنيمة .ونصيبه يقع لنا .كيس فلنقتنه لنا جميعا ،كيس واحد
ليكن لناِ .ل تمش ف الطريق معهم .وإمنع رجلك عن طرقهمْ .لنهم
نصبوا شباكهم للطيور بمكر ،وشاركوا القتلة ،فيدخرون ْلنفسهم
الّشور .وسقوط اْلثمة ردئ ،هذه طرق كل من تناه ف اإلثم،
بالنفاق تيع نفوسهم.
الحكمة تمدح ف الطرقات .وف الشوارع ظاهرة .وعَل زوايا اْلسوار
يبّش بها .عَل أبواب اِلقوياء وأبواب المدن قد قالت بقلب قوي
ف كل حي :إن عديم الّش يتمسكون بالي ،فلن يخزوا .أيها الجهال
المشتهون العار الذين نافقوا وأبغضوا الفهم ،وصاروا عرضه
للتوبيخ ،هوذا أضع أمامكم كَلما من روج .وأعلمكم كَلم ،قد
دعوت فلم تسمعوا ،وبسطت يدي فلم تلتفتوا ،بل جعلتم
مشورن كأنها ليست ثابتة ،وتوبيح لم تصغوا اليه.
من أجل هذا أنا أيضا أضحك عَل هَل ككم ،وأفرح إذا لحقكم الفناء
وفاجأ كم الذعر .ويأن الخراب كالعاصفة .إذا جاء عليكم الستئصال
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وحل بكم الضيق والهَلك .فيكون إذا دعوتمون ل أجيب .يبكر
اْلسار ف طلن فَل يجدونن.
بما أنهم أبغضوا الحكمة ،ولم يختاروا مخافة الرب .ولم يريدوا أن
يتأملوا مشورن ،مستهزئي بكَلم .فلذلك يأ كلون من ثمر طريقهم،
ومن نفاقهم يشبعون .حيث أنهم ظلموا الصبيان وقتلوهم ،أفتقد
المنافقي بالهَلك ،والذي يطيعن يسكن عَل رجاء ويسيي ح بَل
خوف من كل س.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()17-1 :59
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هل يد الرب ِل تقوى أن تخلص ،أم أذنه ثقلت عن السماع .ولكن
خطاياكم قامت بينكم وبي للا ،ولسبب خطاياكم ِصف وجهه
عنكم حن ِل يرحمكمْ ،لن أيديكم تلطخت بالدم ،وأصابعكم
بالخطايا .وشفاهكم نطقت باإلثم ،ولسانكم يتلو ظلما .وليس من
يقول الحق ،ول يوجد قاض عادل .يؤمنون باْلباطيل ،وينطقون
بالكذب .يحبلون بالتعب ،ويلدون باْلباطيل .فقسوا بيض اْلفاع،
ونسجوا خيوط العنكبوت .والمزمع أن يأ كل من بيضهم ،لما كّشه
وجد فيه وحشا وأفغ .ونسيجهم ل يكون لهم ثوبا ،وِل يستيون
من أعمالهمْ .لن أعمالهم أعمال إثم ،وأرجلهم تجري إَل الّش،
وتّشع إَل سفك الدم .وأفكارهم أفكار جهال ،الكّش والشقاوة ف
سبلهم .وطريق السَلم لم يعرفوه ،وخوف للا ليس ف طريقهم،
لن طرقهم الن يمشون فيها معوجة .ول يعرفون السَلم.
لهذا بعد عنهم الحكم ،ول يدركهم العدل .وإذ هم ييقبون النور
صار لهم الظَلم .إنتظروا ضوءا فمشوا ف عتمة .يتلمسون الحائط
مثل أعم ،ويشعرون كمن ليس له أعي .ويسقطون ف الظهية
كأنهم ف نصف الليل ،كمثل مائتي .يتنهدون مثل الدب ،ومثل
الحمامة يسيون معا.
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ننتظر حكما فَل يكون ،والخَلص بعد عنا بعيداْ ،لن إثمنا كي
أمامك ،وخطايانا قاومتناْ ،لن آثامنا فينا ،وعرفنا ظلمنا .نافقنا
وكذبنا وبعدنا عن للا ،تكلمنا ظلما وخالفنا .وحبلنا وتلونا من قلبنا
أقواَل ظالمة .ورددنا الحكم إَل خلف ،وبعد العدلْ ،لن الحق باد
ف أيامهم ،ولم يستطيعوا أن يعيوا بإستقامة .والحق رفع ،وتحول
قلبهم عن الحق ،ونظر الرب ولم يرضه ْلنه لم يكن حكم .ونظر
ولم يكن رجل ،وتأمل ولم يكن ناِص .فدفعهم بذراعه وشددهم
برحمته .ولبس العدل مثل درع ،ووضع عَل رأسه خوذة الخَلص.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر زكريا ()14-11 :11
من سفر زكريا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وعلم الكنعانيون اْلغنام الن يحرسونها أنها كلمة الرب .وأنا أقول
لهم :إن حسن لديكم فأعطون أجرن الن قررتموها وإِل فإمتنعوا.
فقرروا أجرن ثَلثي من الفضة.
فقال َل الرب :ألقها ف المسبك وأفحص هل ه مختارة مثل ما
جربون بها؟ فأخذت الثالثي من الفضة وطرحتها داخل بيت الرب
ف المسبك .وطرحت العصا الثانية الن ه حبل القياس ْلبعد العز
من بي يهوذا وإسائيل.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين
عظة ْلبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين ،بركته المقدسة
تكون معنا آمي.
أمران أقولهما لكم :إن جميع الذين يفرح بهم ف السماء من أجل
توبتهم وهم عَل اْلرض ،لن يروا حزنا ول وجعا ف ذلك المكان.
وأولئك الذين لم يفرح بهم ف السماء ْلجل عدم توبتهم وهم عَل
اْلرض ،لن يروا فرحا ول راحة ف ذلك المكان.
فإَل من أنت تتكاسل أيضا أيها اإلنسان؟ أطلب إليك ،ابك عَل
نفسك ما دامت تقبل منك الدموع ،وباْلحرى إذا كنت قد عملت
أعماَل يحق عليها البكاء ،فإبك عَل نفسك وحدك ما دام جميع
القديسي يبكون معك ْلجل خَلص نفسك .طون لمن إمتأل بكاء
عَل نفسه وحده ههنا ،فإنه سينجو من البكاء وِصير اْلسنان
الدائم ،ويفرح فرحا سمائيا .فلنتيقظ يا أحبان قبلما يقفل دوننا
الخدر وباب التوبة ،ونْصع أمام الباب ،فنسمع :لست أعرفكم .كل
هذه وأردأ منها نسمعها إذا تمادينا ف خطايانا.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين ،الذي أنار
عقولنا وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله
الواحد ،آمي.
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اإلنجيل
من ()16 - 3 :26
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
أعدان تقولوا عَل سا ،وتشاوروا عَل بالسوء .كان يدخل لينظر
فكان يتكلم باطَل ،وقلبه جمع له إثما .هللويا.
()6 ،7 ،5 :40

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
حينئذ إجتمع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب ف دار رئيس الكهنة
الذي يدع قيافا ،وتشاوروا لك يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه .وكانوا
يقولونَ :ل نفعل هذا ف العيد لئَل يحدث شغب ف الشعب.
وفيما كان يسوع ف بيت عنيا ف بيت سمعان اْلبرص ،جاءت إليه
إمرأة ومعها قارورة طيب كثي الثمن ،وسكبته عَل رأسه وهو متك.
فلما رأى التَلميذ ذلك تذمروا قائلي :لماذا هذا اإلتالف؟ ْلنه قد
كان يمكن أن يباع هذا بكثي ويعط للمساكي.
فعلم يسوع وقال لهم :لماذا تتعبون المرأة؟ فإنها قد عملت ن عمَل
حسنا! ْلن المساكي معكم ف كل حي ،وأما أنا فلست معكم ف كل
حي .وهذه إنما سكبت هذا الطيب عَل جسدي لتكفين .الحق
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أقول لكم :إنه حيثما يكرز بهذا اإلنجيل ف كل العالم ،يخي أيضا بما
فعلته هذه المرأة تذكارا لها.
حينئذ ذهب واحد من اإلثن عّش ،الذي يدع يهوذا اإلسخريوط،
إَل رؤساء الكهنة .وقال لهم :ماذا تعطونن وأنا اسلمه إليكم؟ أما
هم فتعاهدوا معه أن يعطوه ثَلثي من الفضة .ومن ذلك الوقت
كان يتحي فرصة ليسلمه إليهم.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة التاسعة من يوم اْلربعاء
من البصخة المقدسة
س تأنسك أخفيته مع جسدنا أيها المسيح إلهنا ،من نسل إبراهيم
اْلب العظيم ،أن جميع الشعوب ،لما علم بإيمان أن اإلله الكلمة
لبد أن يتجسد من نسله ،وباْل كي عندما رأى أيامه نقصت وأن للا
بارك ف أعماله ،دعا عبده الكبي ف بيته ،الوكيل اْلمي وخاطبه
قائَل :ضع يدك تحت فخذيْ ،لحلفك بإله السماء ،أنك ل تأخذ
إمرأة إلبن إسحق من هذه اْلرض الن أنا ساكنها ،بل إمض إَل أرض
آبان ،وخذ له امرأة من ذلك المكان ،من قبيلن وجنس آبان .خذ
له العربون بغي تهاون .فأجابه العبد بعقل هكذا قائَل :إسمع يا
سيدى ،إن أبت المرأة أن تأن مغ إَل هذه اْلرض ،أفييد أن أرد
إبنك إسحق وأخدمه إَل أن آن به إَل ههنا؟ فقال له :إحذر أن ترد
إبن .فإن لم تح فأنت بريء .فوضع العبد يده وحلف له عَل ثبات
هذا القول .وف آخر الزمان أ كمل للا هذا الوعد الذي وعد به أبانا
إبراهيم .وظهر المسيح من صلبه الذي تتبارك به سائر اْلمم.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ

275

الساعة الحادية عشرة من يوم األربعاء من البصخة المقدسة

الساعة الحادية عّشة من يوم اْلربعاء
من البصخة المقدسة
سفر إشعياء ()29-16 :28
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ْلجل هذا هكذا ما يقوله السيد الرب :هأنذا أطرح حجرا ف
أساسات صهيون ،حجر زاوية ثمينا مختارا كريما ف أساساتها ،فمن
آمن به فلن يخزى .وأجعل للدينونة رجاء ،وبرحمن يكون الخَلص
عَل مواضع السكن .والمتوكلون عَل الكذب يرتجون الباطلْ ،لنه
ِل يجتازكم العاصف لئَل ييع عهدكم مع الموت ،ورجاؤكم مع
الجحيم ل ينته ،إذا أن عليكم العاصف الجارف تكونون له
موطئا .إذا جاء من جهتكم يأخذكم ،وسوف يعي النهار مبكرا،
ويرتح السوء ليَل .تعلموا أن تسمعوا أيها المتضايقون أننا ِل
نستطيع أن نحارب ونحن ضعفاء عن أن نتجمع ،وسيقوم كالجبل
للمنافقي ،ويحل ف وادي جبعون ،بغضب يعمل أعماله ،عمَل
مريرا ،ويصنع غضبه ف الغربة ،وغريب هو حنقه .أما أنتم فَل
تفرحوا وِل تدعوا قيودكم ِل تقهرْ ،لننا قد سمعنا بأعمال القضاء
وفناء من قبل رب الجنود ،هذه الن سيصنعها عَل كل اْلرض.
أنصتوا وإسمعوا صون .تأملوا وأصغوا ْلقواَل :هل يحرث الحارث
اليوم كله ،أم يهن البذار قبل أن يعمل اْلرض؟ أليس إذا مهد
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وجهها ،حينئذ يبذر قليَل من الشوني (الحبة السوداء) والكمون ،ثم
يزرع الحنطة والشعي والقطان (الجلبان) ف كل تخومها ،فتتعلم
بحكم إلهك وتفرحْ ،لنه ليس بصعوبة ينتق الشوني ،ول تدار بكرة
العجلة عَل الكمون ،بل بالعصا ينتفض الشوني ،والكمون مع الخي
يؤكلْ ،لن ل أغضب إَل اْلبد عليكم ،وِل يدوسكم صوت مرارن،
فهذه اآليات خرجت من قبل رب الجنود ،تشاوروا وإرفعوا عزاء
باطَل.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا ساويرس
عظة ْلبينا القديس أنبا ساويرس ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
أيها اإلخوة ها أنا أذكركم اآلن من أجل الصوت الذي سيكون عَل
الخطاة .والذين يكفرون بالناموس ووصايا الحياةْ .لنه قال :إبتعدوا
عن يا مَلعي إَل النار اْلبدية .فأي عزاء ينتظره هؤلء مرة أخرى.
هنا هو وادي البكاء حيث تكون الدموع ،هذه ه الدموع الن ل
يكون بعدها عزاء ،من ذا الذي يقدر أن يطلب عن الخطاة ف ذلك
اليومْ ،لن المَلئكة والّشوبيم والّشافيم تصمت ،وجميع اْلبرار
والقديسي ِل يستطيع أحد منهم أن يشفع ف البّشية ف ذلك
اليوم .وتقف كل الخليقة صامتة والعالم كله يكون تحت الحكم
اإلله العادل.
هذا هو زمان الحصاد ،هذا هو وقت جذب الشبكة إَل الشاطء
حيث يعزل السمك الجيد من الرديء ،هذا هو اليوم الذى يقال فيه
للخطاة :إذهبوا إَل الجحيم مسكنكم إَل اْلبد.
فلنختم عظة أبينا القديس ساويرس ،الذي أنار عقولنا وعيون
قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله الواحد ،آمي.
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اإلنجيل
يوحنا ()36 - 27 :12
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
إشفن يا رب فإن عظام قد إضطربت ،ونفش قد إنزعجت جدا،
ل تْصف وجهك عن فتاك ،إسمعن سيعا فإنن ف شدة .هللويا.
()14 :68 ،2 :6

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
اآلن نفش قد إضطربت .فماذا أقول؟ يا أبت نجن من هذه
الساعة .ولكن ْلجل هذا أتيت إَل هذه الساعة .أيها اآلب مجد
إبنك .فجاء صوت من السماء قائَل :قد مجدت ،وسأمجد أيضا.
فلما سمع الجمع الذي كان واقفا ،قالوا :رعد هو الذي حدث.
وآخرون قالوا :مَلك هو الذي كلمه.
أجاب يسوع وقال :ليس من أجَل حدث هذا الصوت ،ولكن من
أجلكم .اآلن دينونة هذا العالم .اآلن يلق رئيس هذا العالم خارجا.
وأنا أيضا إن إرتفعت عن اْلرض أجذب إَل كل أحد .وإنما قال هذا
مشيا إَل أية ميتة كان مزمعا أن يموت.
فأجابه الجمع قائَل :نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يدوم إَل
اْلبد ،فكيف تقول أنت إنه ينبغ أن يرفع إبن اإلنسان؟ من هو إبن
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اإلنسان؟ فقال لهم يسوع :النور فيكم زمانا يسيا ،فسيوا ف النور
ما دام لكم النور لئَل يدرككم الظَلم .فإن من يسي ف الظَلم ل يدري
إَل أين سار .ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيوا أبناء النور.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الحادية عّشة من يوم اْلربعاء
من البصخة المقدسة
تأملوا يا أهل المعرفة تدبي للا الكلمة ،الذى بيده سلطان الموت،
وحياة كل أحد من عنده .لكن ْلجل جسد البّشية الذي أخذه منا
يظهر القلق والضعف .قال المخلص :اآلن نفش مضطربة وماذا
أقول؟ يا أبتاه نجن من هذه الساعة ،لكن ْلجل هذه الساعة أتيت.
نعم بالحقيقة أن إَل العالم لك يتألم من أجل خَلصنا ،ويصعد من
الجحيم اإلنسان اْلول الذي خلقه ،ويرده إَل وطنه اْلول ،هو وبنيه
كعظيم رحمته.
فلنْصخ نحوه بغي تكاسل ،ونطلب إليه بغي فتور ،لك يجعلنا
سكاء معه ف مجد ملكوته ،ويثبتنا إَل النفس اْلخي عَل اإليمان
بإسمه القدوس.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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َ َ
روحَات َ
الطَ َ َ
َََ
طرح باكر يوم اْلربعاء من البصخة المقدسة
إجتمع الفريسيون وخاطب بعضهم بعضا قائلي :ما الذي نصنعه؟
فإن هذا الرجل يصنع آيات وعجائب غزيرة! وإن تركناه سيؤمن به
الكل ،ويأن الرومانيون ويأخذون موضعنا .فقال أحدهم الذي هو
قيافا رئيس كهنة اليهود :إنه يجب أن يموت رجل واحد عن الشعب
دون اْلمة كلها.
ومن تلك الساعة تشاوروا عَل الرب يسوع مشورة رديئة ليقتلوه.
فمص الرب يسوع إَل كورة ف اليية ،وأقام هناك مع تَلميذه .وكان
قد قرب عيد اليهود ،وكانوا يطلبونه لك يقتلوه.
بالحقيقة كمل عليهم ما قاله إشعياء النن :الويل لألمة المملوءة
إثما ،الزرع الفاسد ،اْلبناء المخالفي .من أجل أن الثور عرف مذوده
والحمار عرف قانيه ،وإسائيل لم يعرفن ،ولم يعلم أنن أنا خالقه،
من أجل ذلك يخلدون هم وأبناؤهم ف الجحيم ،بيتهم إَل اْلبد.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

الطروحات

طرح الساعة الثالثة من يوم اْلربعاء
من البصخة المقدسة
ولما قرب عيد الفطي الذي هو فصح اليهود ،كان الكتبة ورؤساء
الكهنة يطلبون كيف يهلكون ربنا يسوع .ولم يعلموا ماذا يصنعون،
ْلنهم كانوا يخافون من الجمع.
فوجد الشيطان له مسكنا ف قلب رفيقه يهوذا اإلسخريوط .وكان
هذا محسوبا ف عداد التَلميذ ،وكان شيطانا كقول الرب .فمص
وخاطب رؤساء الكهنة والصدوقيي ليسلمه إليهم .فتكلم المخالف
مع أصحابه أن يسلم إليهم مخلص العالم .ففرح المخالفون
الممتلئون غشا فرحا عظيما .وقرروا معه أن يعطوه فضة ،حن
يسلمه إليهم خلوا من الجمع.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة السادسة من يوم اْلربعاء
من البصخة المقدسة
جاء المسيح إلهنا إَل بيت عنيا قبل الفصح بستة أيام ،فصنعوا له
وليمة ف بيت مريم ومرثا أختها .وكان هناك لعازر الذي أقامه من
اْلموات ،وكانت مرثا أخت الميت واقفة تخدمهم .وكان أحد
المتكئي مع ربنا يسوع لعازر أخوهما ،فأخذت مريم رطل طيب
ناردين كثي الثمن ودهنت به رجَل يسوع ومسحتهما بشعر رأسها.
فإمتأل يهوذا اإلسخريوط المخالف من الحسد الشيطان .وقال
بمكر وقلب مملوء من كل مرارة وخبث ورياء :لماذا لم يبع هذا
الطيب بثَلثمئة دينار ويعط للمساكي؟ ولم يقل هذا بفكر صالح
أو محبة ف المساكي ،ولكنه كان سارقا وكان يّشق ما يلق ف
الصندوق .فقال المخلص :ل تتعبوها ْلنها قد حفظته ليوم دفن.
المساكي معكم ف كل حي ،وأما أنا فلست معكم ف كل حي.
فلنقيب من الرب ،ونبك أمامه ،ونبل قدميه بدموعنا ،ونسأله أن
ينعم علينا بالغفران كعظيم رحمته.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة التاسعة من يوم اْلربعاء
من البصخة المقدسة
س تأنسك أخفيته مع جسدنا أيها المسيح إلهنا ،من نسل إبراهيم
اْلب العظيم ،أن جميع الشعوب ،لما علم بإيمان أن اإلله الكلمة
لبد أن يتجسد من نسله ،وباْل كي عندما رأى أيامه نقصت وأن للا
بارك ف أعماله ،دعا عبده الكبي ف بيته ،الوكيل اْلمي وخاطبه
قائَل :ضع يدك تحت فخذيْ ،لحلفك بإله السماء ،أنك ل تأخذ
إمرأة إلبن إسحق من هذه اْلرض الن أنا ساكنها ،بل إمض إَل أرض
آبان ،وخذ له امرأة من ذلك المكان ،من قبيلن وجنس آبان .خذ
له العربون بغي تهاون .فأجابه العبد بعقل هكذا قائَل :إسمع يا
سيدى ،إن أبت المرأة أن تأن مغ إَل هذه اْلرض ،أفييد أن أرد
إبنك إسحق وأخدمه إَل أن آن به إَل ههنا؟ فقال له :إحذر أن ترد
إبن .فإن لم تح فأنت بريء .فوضع العبد يده وحلف له عَل ثبات
هذا القول .وف آخر الزمان أ كمل للا هذا الوعد الذي وعد به أبانا
إبراهيم .وظهر المسيح من صلبه الذي تتبارك به سائر اْلمم.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة الحادية عّشة من يوم اْلربعاء
من البصخة المقدسة
تأملوا يا أهل المعرفة تدبي للا الكلمة ،الذى بيده سلطان الموت،
وحياة كل أحد من عنده .لكن ْلجل جسد البّشية الذي أخذه منا
يظهر القلق والضعف .قال المخلص :اآلن نفش مضطربة وماذا
أقول؟ يا أبتاه نجن من هذه الساعة ،لكن ْلجل هذه الساعة أتيت.
نعم بالحقيقة أن إَل العالم لك يتألم من أجل خَلصنا ،ويصعد من
الجحيم اإلنسان اْلول الذي خلقه ،ويرده إَل وطنه اْلول ،هو وبنيه
كعظيم رحمته.
فلنْصخ نحوه بغي تكاسل ،ونطلب إليه بغي فتور ،لك يجعلنا
سكاء معه ف مجد ملكوته ،ويثبتنا إَل النفس اْلخي عَل اإليمان
بإسمه القدوس.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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المقدسة
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة اْلوَل من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
سفر حزقيال ()11 - 5 :43
من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
فحملن الروح وأدخلن إَل الدار الداخلية ،وإذ البيت ممتَلء من
مجد الرب ،فوقفت وإذا بصوت يتكلم مغ من البيت ،وكان الرجل
واقفا بجانن.
وقال َل :أترى يا إبن اإلنسان مكان عرَس وموضع باطن قدم،
هؤلء الذين يكون فيهم إسم ف وسط بيت إسائيل إَل اْلبد ،ولن
ينجس بعد بيت إسائيل إسم القدوس ،هم ومدبروهم ف اإلثم،
وقتَل مدبري هم ف وسطهم .عندما جعلوا بان عند أبوابهم ،وأعتان
بجانب أعتابهم ،وجعلوا سياجهم كما لو كانت تمسكن معهم.
فنجسوا إسم القدوس بآثامهم الن يفعلونها ،فسحقتهم بغضن
قتَل .واآلن فلييكوا سورهم وقتَل مدبري هم أمام ،فأحل ف
وسطهم إَل اْلبد.
وأنت أيضا يا إبن اإلنسان أخي بيت إسائيل عن البيت وشكله
ورسمه ،فيكفون عن خطاياهم .وهؤلء ينالون عقابهم من أجل كل
ما صنعوه .وترسم البيت وهيئته ومخارجه ومداخله ونظامه وكل
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أوامره أخيهم بها .وإكتب ذلك أمامهم فيحفظون جميع حقوف
وجميع وصاياي ويعملون بها.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
يوحنا ()21 - 17 :10
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
أحين يا للا ،فإن المياه قد بلغت إَل نفش .وأنظر إَل ككية
رأفاتك .هللويا.
()13 ،1 :68

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
من أجل هذا يحبن أنْ ،لن أضع نفش آلخذها أيضا .ليس أحد
يأخذها من ،ولكن أضعها أنا من ذان وحديَ .ل سلطان أن أضعها،
وَل سلطان أيضا أن آخذها .هذه ه الوصية الن قبلتها من أن.
فحدث شقاق بي اليهود بسبب هذا الكَلم .فقال كثيون منهم:
إن به شيطانا وقد جن ،فلماذا تسمعون له؟
وقال آخرون :ليس هذا كَلم إنسان به شيطان ،هل يقدر شيطان
أن يفتح أعي العميان؟
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة اْلوَل من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
ربنا وسيدنا وملكنا المسيح يظهر َلهوته وسلطانه .أنه هو اإلله
المتعاَل عَل كل رئاسة وكل سلطان ف السماء وعَل اْلرض .فلذلك
قال :إن اآلب يحبن ،فإن أضع نفش لك آخذها .وليس أحد ييعها
من ،لكن أنا الذي أضعها بإرادان فإن َل سلطانا أن أضعها وَل
سلطانا أن آخذها.
فصار إنشقاق بي اليهود من أجل هذا الكَلم الذي قاله لهم .وقال
قوم من المنافقي :إنه مجنون ،لماذا تسمعون منه؟ وقال آخرون:
هذا الكَلم ليس هو كَلم إنسان به شيطان .ل يقدر مجنون أن يفتح
عين مولود أعم.
هو بالحقيقة الذي يصء أعي قلوب المؤمني به ،ما خَل اليهود
المخالفي ،طمس عيون قلوب هم وأجسادهم ك ِل ينظروا بعيونهم
ويفهموا بقلوب هم ،ويرجعوا إليه بمحبة حقيقة ورجاء عظيم وأمانة
كاملة ،ويغفر لهم كية خطاياهم ويسامحهم بزلتهم.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الثالثة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
سفر عاموس ()13 - 4 :4
من سفر عاموس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هذا ما يقوله الرب اإلله :إنكم دخلتم إَل بيت إيل فأثمتم ،وف
جلجال جلعاد أ كيتم النفاق ،وف كل صباح قدمتم ذبائحكم ،وف
اليوم الثالث عشوركم .وقرأتم ناموسا خارجا .طلبوا العياف
واإلنذار ْلن بن إسائيل أحبوا هذه ،قال الرب اإلله.
فإن أنا سأعطيكم ِصس اْلسنان ف جميع مدنكم ،وعوز الخي ف
جميع مدنكم ،فلم ترجعوا إَل ،يقول الرب .وأنا أيضا منعت عنكم
المطر قبل الحصاد بثَلثة أشهر .سأمطر عَل مدينة واحدة ،وعَل
مدينة أخرى ل أمطر .جزء واحد يّشب ،والجزء اآلخر ل أمطر عليه
فيجف .فتجتمع مدينتان أو ثالث إَل مدينة واحدة ليّشبوا ماء ول
يرتووا ،وكذلك لم ترجعوا إَل ،قال الربِ .صبتكم بالحم واليد.
فأ كيتم نجاساتكم ،وأ كل القمص (أبناء الجراد) جناتكم وكرومكم
وتينكم وزيتونكم .وكذلك أيضا لم ترجعوا إَل ،قال الرب .فأرسلت
عليكم وبأ ف طرق مْص .قتلت بالسيف شبانكم مع سلب خيلكم،
وأتيت بالنار عَل عساكركم بغضب ،وهكذا أيضا لم ترجعوا إَل ،قال
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الرب .فهدمتكم كما هدم للا سدوم وعمورة فْصتم كعشب قد
أحرق بالنار ،ولم ترجعوا إَل يقول الرب.
لذلك أصنع بك هكذا يا إسائيل .وبما أن أصنع هذا فاستعد لتدعو
إلهك يا إسائيل .فها أنا المثبت الرعد ،والخالق الري ح ،والمبّش
بمسيحه ف البّش ،الخالق الصبح والنسمة ،والراكب عَل أعاَل
اْلرض ،الرب اإلله الضابط الكل هو اسمه.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
مرقس ()11 - 3 :14
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
كَلمه ألي من الدهن ،وهو نصال .أنصت يا للا لصَلن ،ول تغفل
عن تْصع .هللويا.
()1 ،18 :54

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وفيما هو ف بيت عنيا ف ميل سمعان اْلبرص ،متكئا ،جاءت امرأة
ومعها قارورة طيب ناردين خالص كثي الثمن .فكّشت القارورة
وسكبته عَل رأسه .وكان قوم قد تذمروا فيما بينهم ،قائلي :لماذا
كان إتَلف هذا الطيب؟ فإنه كان يمكن أن يباع هذا بأ كي من
ثَلثمئة دينار ،ويعط للمساكي .وكانوا يؤنبونها.
فقال يسوع :دعوها! ما بالكم تعنفونها؟ عمَل حسنا الذي عملته
ن .فإن المساكي معكم ف كل حي ،ومن أردتم أمكنكم أن تحسنوا
إليهم ف كل حي ،وأما أنا فلست معكم ف كل حي .وما نالته قد
فعلته إذ سبقت فدهنت جسدي بهذا الطيب لدفن .الحق أقول
لكم :إنه حيثما يكرز بهذا اإلنجيل ف العالم كله ،يخي أيضا بما
عملته هذه ،تذكارا لها.
294

الساعة الثالثة من ليلة الخميس الكبير من البصخة المقدسة

ثم إن يهوذا اإلسخريوط ،أحد اِلثن عّش ،ذهب إَل رؤساء الكهنة
لك يسلمه إليهم .فلما سمعوا فرحوا ،وأعطوه فضة .فكان يلتمس
كيف يجد فرصة ليسلمه.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الثالثة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
المرأة الن دهنت رجَل الرب بالطيب الفائق ،ومسحتهما بشعر
رأسها ،من أجل ثبات أمانتها وحبها الكثي .هذه إقتنت لها نصيبا
صالحا وصيتا عاليا ف جميع العالم ،وبّش الرسل بما فعلته ف جميع
زوايا اْلرض .فدام إسمها ف جميع اْلجيال ،يتلوه سائر المؤمني.
يا لهذه المواهب الروحانية وهذه الكرامات العالية الن فازت بها!
فلنمتَل غيه عَل فضيلتها ،ونحب الرب من كل قلوبنا .وليس مثل
يهوذا الذي حنق عليها من أجل أنها صنعت الخي .فدفعته أفكاره
الّشيرة حن باع سيده .والفضة الن أخذها ثمن الزك ستهبط معه
إَل الجحيم .ليفن إسمه ف جيل واحد ول يكون له خلف عَل
اْلرض.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة السادسة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
سفر عاموس ()11 - 1 :3
من سفر عاموس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
اسمعوا هذا القول الذي تكلمت به عليكم يا بيت إسائيل ،وعَل
كل القبائل الن أخرجتها من أرض مْص قائَل :إياكم عرفت من بي
جميع قبائل اْلرض ،فلذلك أنتقم منكم عن جميع خطاياكم .أيسي
إثنان معا ول يعرف بعضهما البعض قط؟ أيزمجر اْلسد ف الغابة،
وليس له فريسة؟ أيطلق الشبل صوته من عرينه قط ،إل إذا خطف
شيئا؟ أيسقط طي عَل اْلرض من غي قانص؟ أيكون فخ عَل
اْلرض من غي أن يصيد شيئا؟ أيصوت بوق ف مدينة وِل يهلع
الشعب؟ هل تحدث بلية ف مدينة والرب لم يصنعها؟ إن الرب
اإلله ل يصنع أمرا ،إل ويعلن تأديبه لعبيده اْلنبياء .أسد قد زمجر،
فمن ل يخاف؟ الرب اإلله تكلم ،فمن ِل يتنبأ؟
اخيوا كور اْلشوريي ،وكور مْص ،وقولوا :إجتمعوا عَل جبل
السامرة ،وانظروا الغرائب الكثية الن ف وسطها ،والجور الذي ف
داخلها .ولم تعلم ما يكون أمامها ،يقول الرب .بما أنهم يكيون ظلما
وشقاء ف كورهم .فلذلك هذا ما يقوله الرب اإلله :يا صور إن أرضك
الن حولك تخرب ،وقوتك تسقط منك .مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
يوحنا ()43 - 36 :12
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
نجن يا رب من إنسان سير ،ومن رجل ظالم أنقذن .الذين تفكروا
بالظلم ف قلبهم ،النهار كله كانوا يستعدون للقتال .هللويا.
()2 ،1 :139

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
قال يسوع هذا ثم مص وتوارى عنهم .ومع هذه اآليات الكثية الن
صنعها أمامهم لم يؤمنوا به .ليتم كَلم إشعياء النن الذي قاله :يا
رب ،من صدق خينا ،ولمن إستعلنت ذراع الرب؟
ومن أجل هذا لم يقدروا أن يؤمنواْ ،لن إشعياء قال أيضا :قد أعم
عيونهم ،وقش قلوب هم ،لئَل يبْصوا بعيونهم ،ويفهموا بقلوب هم،
ويرجعوا إَل فأشفيهم .قال إشعياء هذا ْلنه رأى مجد للا وتكلم
عنه.
ومع ذلك آمن به كثيون من الرؤساء أيضا ،ولكنهم لسبب
الفريسيي لم يعيفوا به ،لئَل يصيوا خارج المجمعْ ،لنهم أحبوا
مجد الناس أ كي من مجد للا.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة السادسة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
إشعياء النن يْصخ بالروح نحو الشعب الجاهل بن إسائيل.
يبكتهم بغي محاباة من أجل دنس أعمالهم وآثامهم .لما ظهر
عمانوئيل وصنع أعماَل تبهر العقول ،تعدوا أقواله المملوءة نعمة،
ومالوا إَل الخرافات واْلعمال الباطلة ،وجحدوا مجد َلهوته ،أعن
اْلبناء المرذولي ،والزرع غي المثمر .بكت رأيهم أيها النن العظيم،
ْلنهم تشبهوا بآبائهم وأكملوا مكاييلهم .فقال :يا رب ،من صدق
خينا؟ وذراعك يا رب لمن أعلنت؟
صوت الرب هو إبنه الوحيد الذي تراءى بالجسد لبن إسائيل.
عدله ورحمته أظهرهما فيهم ،ومع هذا لم يطيعوا ولم يؤمنوا به.
كيف يؤمنون وإشعياء سبق فنطق من أجلهم هكذا قائَل :إنه
طمس عيونهم ،وبلد قلوب هم ،وثقل آذانهم وأفهامهم معا؟
إسمع يا إسائيل :ليس آخر يقوم يخلص شعبك من قبله إل يسوع
مخلص العالم ،الذي جعل الثني واحدا بتجسده .جاء النور إَل
خاصته ،وخاصته أحبوا الظلمة .والشعوب الغربية قبلت وصاياه
وصارت له شعبا مجتمعا ف كل مكان .وعرفوا رحمته وغزير نعمته
الن أفاضها عليهم كصَلحه.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة التاسعة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
سفر حزقيال ()33 - 27 :20
من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ْلجل ذلك كلم بيت إسائيل يا إبن آدم ،وقل لهم :هذا ما يقوله
أدوناي الرب ،إَل هذه الساعة أغضبن آباؤكم بآثامهم الن سقطوا
فيها أمام ،وأدخلتهم إَل اْلرض الن بسطت يدي عليها ْلعطيهم
إياها ،فرأوا كل تل عال وإَل أسفل كل اْلشجار المورقة .وذبحوا
هناك الذبائح لْللهة ،وقربوا البخور ف ذلك الموضع ،وسكبوا
هناك سكائبهم .فقلت لهم :ما هذه اْلبانا المرتفعة الن تدخلون
إليها؟ فدع إسمها "أبانا" إَل هذا اليوم .لذلك قل لبيت إسائيل:
هذا ما يقوله السيد الرب ،إذا كنتم ستتنجسون بأثام اآلباء،
وتتبعون أرجاسهم بتقديم باكورات تقدماتكم ،وإجازة أبنائكم ف
النار ،تنجسون جميع أفكاركم إَل هذا اليوم .وأنا أيضا هل أجاوبكم
يا بيت إسائيل؟ ج أنا ،يقول أدوناي الرب ،إنن ل أجاوبكم ،سوف
ِل يخطر هذا عَل بالكم ولن يكون هكذا .إذ تقولون :إننا سنصي
مثل اْلمم ،وكقبائل اْلرض وكنفوس البّش ،فنعبد الخشب
والحجر .فلذلك ج أنا ،يقول أدوناي الرب ،إنن بيد عزيزة وبذراع
عالية ،وبغضب مسكوب أملك عليكم .مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
يوحنا ()38 - 29 :10
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
أيها الرب إله عليك توكلت فخلصن ،ومن أيدي جميع الطاردين
َل نجن ،لئَل يخطفوا نفش مثل اْلسد .هللويا.
()2 ،1 :7

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
أن الذي أعطان إياها هو أعظم من الكل ،فَل يقدر أحد أن يخطفها
من يد أن .أنا وأن نحن واحد.
فتناول اليهود حجارة ليجموه .فأجابهم يسوع قائَل :أعماَل كثية
حسنة أريتكم من عند أن .فمن أجل أي عمل ترجمونن؟ فأجابه
اليهود :لسنا من أجل عمل حسن نرجمك ،بل ْلجل تجديفْ ،لنك
وأنت إنسان تجعل نفسك إلها .فأجابهم يسوع وقال :أليس مكتوبا
ف ناموسكم ،أنا قلت إنكم آلهة؟ فإن كان قد قال آلهة ْلولئك الذين
صارت إليهم كلمة للا .ول يمكن أن ينقض المكتوب ،فالذي قدسه
اآلب وأرسله إَل العالم ،أتقولون أنتم :إنك تجدفْ ،لن قلت أنا
إبن للا؟ إن كنت لست أعمل أعمال أن فَل تؤمنوا ن .وإن كنت
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أعملها ،فإن لم تؤمنوا ن فآمنوا باْلعمال ،لتعلموا وتعرفوا أن أنا ف
أن ،وأن ف.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة التاسعة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
أيها الناس الجهلة المعاندون ،الشعب المخالف ،إسمعوا الرحوم،
بفمه اإلله يمدح المؤمني به قائَل :أن الذي أعطان هو أعظم من
كل من عَل اْلرض ،وليس أحد يقدر أن يخطفهم ول يسلبهم من
يد أن ،وأنا واآلب واحد مع الروح القدس بغي إفياق.
وللوقت تناول اليهود حجارة بحسد عظيم ليجموه .فأجابهم
المخلص بوداعة ليعلمهم :أظهرت لكم أعماَل حسنة مكرمة جدا
من عند أن ،من أجل أي َسء ترجمونن ،وأنا أريد خَلصكم؟
إعلموا وتيقنوا أيها اليهود الجهال أنن ف أن وأن ف.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الحادية عّشة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
سفر إرميا ()9 - 4 :8
من سفر إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هذا ما يقوله الرب :هل من يسقط ل يقوم ،ومن يرتد هل ل يرجع؟
لماذا إرتد هذا الشعب إرتدادا وقحا؟ وتمسكوا بهواهم ،وأبوا أن
يرجعوا .أنصتوا اآلن وإسمعوا كَلماْ .لنه هكذا ،ليس أحد من الناس
يتوب عن سه قائَل :ماذا صنعت؟ الذي يجري قد كف عن موضع
جريه كحصان عرقان من صهيله .عرف اللقلق ف السماء ميعاده،
واليمامة والسنونة وعصفور الحقل عرفت أوقات دخولها .أما
شعن فلم يعرف حكم الرب! كيف تقولون :إننا نحن حكماء
وناموس الرب لنا؟ والناموس الذي كان محسوبا للكتبة صار باطَل
وليس حقا .خزي الحكماء .وتملكهم الفزع ْلنهم رفضوا كلمة الرب،
بعيدة ه الحكمة عنهم.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
يوحنا ()50 - 44 :12
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
خالض ومجدي بإله ،إله معونن ،ورجان هو باهللْ ،لنه إله
ومخلص ،ناِصي فال أتزعزع أبدا .هللويا.
()1 ،4 :61

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
فصاح يسوع وقال :الذي يؤمن ن ،فليس ن يؤمن بل آمن بالذي
أرسلن .ومن يران فقد رأى الذي أرسلن .أنا قد جئت نورا للعالم،
حن كل من يؤمن نِ ،ل يمكث ف الظلمة.
ومن يسمع كَلم وِل يحفظه فأنا ِل أدينهْ ،لن لم آت ْلدين العالم
بل ْلخلص العالم .ومن ينكرن وِل يقبل كَلم فله من يدينه .الكَلم
الذي تكلمت به هو يدينه ف اليوم اْلخيْ ،لن لم أتكلم من ذان
وحدي ،بل اآلب الذي أرسلن ،هو الذي أعطان وصية ،ماذا أقول
وبماذا أتكلم.
وأعلم أن وصيته ه حياة أبدية .والذي أتكلم أنا به ،فكما قال َل
والمجد هلل دائما.
أن هكذ أتكلم.
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طرح الساعة الحادية عّشة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
قال المخلص إبن للا الح :أنا هو نور العالم بأسه .ومن يؤمن ن
ويقبل كَلم ل يمكن أن يلبث ف الظَلم .ومن يجحدن ولم يرد أن
يسمع قوَل ولم يطعه فأنا ل أدينه ،لكن القول الذي قلته أنا هو
يدينه .فإن القول الذي نطقت به ليس هو َل بل لْلب الذي
أرسلن ،وهو أعطان وصية :ماذا أقول وبماذا أنطق.
نحن نؤمن أنك أنت بالحقيقة كلمة للا اآلب الصالح .وأن لك
القدرة عَل كل َسء ،وليس َسء يعّش عليك.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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روحَات َ
الطَ َ َ
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طرح الساعة اْلوَل من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
ربنا وسيدنا وملكنا المسيح يظهر َلهوته وسلطانه .أنه هو اإلله
المتعاَل عَل كل رئاسة وكل سلطان ف السماء وعَل اْلرض .فلذلك
قال :إن اآلب يحبن ،فإن أضع نفش لك آخذها .وليس أحد ييعها
من ،لكن أنا الذي أضعها بإرادان فإن َل سلطانا أن أضعها وَل
سلطانا أن آخذها.
فصار إنشقاق بي اليهود من أجل هذا الكَلم الذي قاله لهم .وقال
قوم من المنافقي :إنه مجنون ،لماذا تسمعون منه؟ وقال آخرون:
هذا الكَلم ليس هو كَلم إنسان به شيطان .ل يقدر مجنون أن يفتح
عين مولود أعم.
هو بالحقيقة الذي يصء أعي قلوب المؤمني به ،ما خَل اليهود
المخالفي ،طمس عيون قلوب هم وأجسادهم ك ِل ينظروا بعيونهم
ويفهموا بقلوب هم ،ويرجعوا إليه بمحبة حقيقة ورجاء عظيم وأمانة
كاملة ،ويغفر لهم كية خطاياهم ويسامحهم بزلتهم.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم
رحمته.

الطروحات

طرح الساعة الثالثة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
المرأة الن دهنت رجَل الرب بالطيب الفائق ،ومسحتهما بشعر
رأسها ،من أجل ثبات أمانتها وحبها الكثي .هذه إقتنت لها نصيبا
صالحا وصيتا عاليا ف جميع العالم ،وبّش الرسل بما فعلته ف جميع
زوايا اْلرض .فدام إسمها ف جميع اْلجيال ،يتلوه سائر المؤمني.
يا لهذه المواهب الروحانية وهذه الكرامات العالية الن فازت بها!
فلنمتَل غيه عَل فضيلتها ،ونحب الرب من كل قلوبنا .وليس مثل
يهوذا الذي حنق عليها من أجل أنها صنعت الخي .فدفعته أفكاره
الّشيرة حن باع سيده .والفضة الن أخذها ثمن الزك ستهبط معه
إَل الجحيم .ليفن إسمه ف جيل واحد ول يكون له خلف عَل
اْلرض.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة السادسة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
إشعياء النن يْصخ بالروح نحو الشعب الجاهل بن إسائيل.
يبكتهم بغي محاباة من أجل دنس أعمالهم وآثامهم .لما ظهر
عمانوئيل وصنع أعماَل تبهر العقول ،تعدوا أقواله المملوءة نعمة،
ومالوا إَل الخرافات واْلعمال الباطلة ،وجحدوا مجد َلهوته ،أعن
اْلبناء المرذولي ،والزرع غي المثمر .بكت رأيهم أيها النن العظيم،
ْلنهم تشبهوا بآبائهم وأكملوا مكاييلهم .فقال :يا رب ،من صدق
خينا؟ وذراعك يا رب لمن أعلنت؟
صوت الرب هو إبنه الوحيد الذي تراءى بالجسد لبن إسائيل.
عدله ورحمته أظهرهما فيهم ،ومع هذا لم يطيعوا ولم يؤمنوا به.
كيف يؤمنون وإشعياء سبق فنطق من أجلهم هكذا قائَل :إنه
طمس عيونهم ،وبلد قلوب هم ،وثقل آذانهم وأفهامهم معا؟
إسمع يا إسائيل :ليس آخر يقوم يخلص شعبك من قبله إل يسوع
مخلص العالم ،الذي جعل الثني واحدا بتجسده .جاء النور إَل
خاصته ،وخاصته أحبوا الظلمة .والشعوب الغربية قبلت وصاياه
وصارت له شعبا مجتمعا ف كل مكان .وعرفوا رحمته وغزير نعمته
الن أفاضها عليهم كصَلحه.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة التاسعة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
أيها الناس الجهلة المعاندون ،الشعب المخالف ،إسمعوا الرحوم،
بفمه اإلله يمدح المؤمني به قائَل :أن الذي أعطان هو أعظم من
كل من عَل اْلرض ،وليس أحد يقدر أن يخطفهم ول يسلبهم من
يد أن ،وأنا واآلب واحد مع الروح القدس بغي إفياق.
وللوقت تناول اليهود حجارة بحسد عظيم ليجموه .فأجابهم
المخلص بوداعة ليعلمهم :أظهرت لكم أعماَل حسنة مكرمة جدا
من عند أن ،من أجل أي َسء ترجمونن ،وأنا أريد خَلصكم؟
إعلموا وتيقنوا أيها اليهود الجهال أنن ف أن وأن ف.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة الحادية عّشة من ليلة الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
قال المخلص إبن للا الح :أنا هو نور العالم بأسه .ومن يؤمن ن
ويقبل كَلم ل يمكن أن يلبث ف الظَلم .ومن يجحدن ولم يرد أن
يسمع قوَل ولم يطعه فأنا ل أدينه ،لكن القول الذي قلته أنا هو
يدينه .فإن القول الذي نطقت به ليس هو َل بل لْلب الذي
أرسلن ،وهو أعطان وصية :ماذا أقول وبماذا أنطق.
نحن نؤمن أنك أنت بالحقيقة كلمة للا اآلب الصالح .وأن لك
القدرة عَل كل َسء ،وليس َسء يعّش عليك.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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باكر يوم الخميس الكبي من البصخة المقدسة
سفر الخروج ()16 - 8 :17
من سفر الخروج لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وأن عماليق وحارب إسائيل ف رافازين .فقال موَس ليشوع :إخي
لك رجاَل وأخرج حارب عماليق غدا .وهوذا أنا أقف عَل رأس
الجبل .وعصا للا ف يدي .ففعل يشوع كما قال له موَس وخرج
فحارب عماليق .وصعد موَس وهرون وحور عَل قمة الجبل.
فكان إذا رفع موَس يديه يغلب بنو إسائيل ،وإذ خفض يديه يغلب
عماليق.
فلما كلت يدا موَس أخذا حجرا ووضعاه تحته وجلس عليه .ودعم
هرون وحور يديه ،أحدهما من هنا واآلخر من هناك .فكانت يدا
موَس ثابتتي إَل غروب الشمس .فقتل يشوع عماليق وكل جمعه
قتَل بحد السيف.
فقال الرب لموَس :أ كتب هذا ف سفر للذكرى ،وسلمه ليدي
يشوعْ ،لن سأمحو ذكر عماليق محوا من تحت السماء .فبن
موَس مذبحا ودعا إسمه :الرب ملجأيْ .لنه بيد خفية يحارب
الرب عماليق من جيل إَل جيل.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر الخروج ()3:16 - 22:15
من سفر الخروج لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ثم إرتحل موَس ببن إسائيل من البحر اْلحمر وجاء بهم إَل برية
شور .وساروا ثَلثة أيام ف اليية ولم يجدوا ماء للّشب .فجاءوا إَل
مارة ،ولم يقدروا أن يّشبوا ماء من مارة ْلنه مر .ولذلك دع ذلك
المكان "مر" فتذمر الشعب عَل موَس قائلي :ماذا نّشب؟ فْصخ
موَس إَل الرب ،فأراه الرب عودا فطرحه ف الماء فصار الماء عذبا.
ف ذلك المكان قرر له الفرائض واْلحكام ،وف ذلك المكان جربه،
وقال له :إن أنت سمعت وأطعت صوت الرب إلهك ،وعملت ما
يرضيه أمامه ،وحفظت كل وصاياه وأوامره ،فكل مرض أتيت به
عَل المْصيي ل أجلبه عليكْ ،لن أنا الرب الذي يشفيك.
وجاءوا إَل إيليم وكان هناك إثنتا عّشة عي ماء وسبعون نخلة،
فيلوا هناك عند الماء.
ثم إرتحلوا من إيليم وأن كل جماعة بن إسائيل إَل برية سي ،الن
بي إيليم وبي سيناء ف اليوم الخامس عّش من الشهر الثان
لخروجهم من أرض مْص .فتذمر جماعة بن إسائيل عَل موَس
وهارون .وقال لهما بنو إسائيل :ليتنا متنا ف أرض مْص ،إذ كنا
جالسي عند قدور اللحم ونأ كل خيا للشبع ،فإنكما أخرجتمانا إَل
هذه اليية ،لك تميتا كل هذه الجماعة جوعا.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()11 - 1 :58
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
اِصخ بقوة ،وِل تشفق .إرفع صوتك مثل بوق .أخي شعن
بخطاياهم ،وبيت يعقوب بذنوب هم .يطلبونن يوما فيوما،
ويشتهون أن يعرفوا طرف مثل شعب يصنع العدل ،ولم ييك حكم
إلهه .يسألونن اآلن حكما عادَل .ويشتهون أن يقيبوا إَل للا.
قائلي :لماذا صمنا ولم تنظرنا ،وأذللنا أنفسنا ولم تعلم؟ ْلن ف أيام
صومكم تجدون مّشتكم ،وتثقلون عَل من هم تحت سلطانكم.
وتصومون للمنازعات والمخاصمات ،وتْصبون الذليل .لماذا
تصومون َل مثل اليوم ْلسمع صوتكم بْصاخ؟ لست أختار أنا هذا
الصوم ،وِل يوما يذل اإلنسان نفسه .ولو إنك أحنيت عنقك مثل
الطوق ،وتفرش مسحا ورمادا تحتك ،فليس هكذا تدعون صوما
مقبوَل ،ليس هذا الصوم أنا اخيته قال الرب .لكن حل كل ربط
الظلم .فك صكوك الظلم ،وأرسل المسحوقي بمغفرة .أرسل
للمنكّشين باإلطالق ،وخزق كل مكتوب ظالم .إكّش خيك للجائع،
أدخل المساكي الذين ِل مأوى لهم إَل بيتك .إن رأيت عريانا
فإكسه ،وخواص زرعك ِل تتغافل عنه .حينئذ ينفجر نورك مثل
الصبح ،وأشفيتك تّشق سيعا .ويتقدم عدلك قدامك ،ومجد للا
يجللك .حينئذ تْصخ وللا يسمعك .وإذ تتكلم يقول :هأنذا .وإن
نزعت عنك الرباط والمشورة الردية وكلمة التمرد .وتعط للجائع
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خيك من كل قلبك ،وتشبع النفس الذليلة ،فحينئذ يّشق نورك ف
الظلمة ،وتصي ظلمتك مثل الظهية .ويكون إلهك معك كل حي،
وتمتَل كما تشته نفسك.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر حزقيال ()32 - 20 : 18
من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هذا ما يقوله الرب :النفس الن تخط ه الن تموت .البن ِل
يحمل ظلم أبيه ،ول اْلب ظلم إبنه .بر البار عليه يعود ،ونفاق
المنافق عليه يعود .والمنافق إذا تاب عن جميع خطاياه وحفظ
وصاياي كلها وأجرى العدل والرحمة فإنه يحيا حياة ،وِل يموت.
وكل خطاياه ِل تذكر .وبيه الذي صنعه يحياْ ،لنن ل أريد موت
الخاطء يقول الرب ،مثل ما يرجع عن طريقه الرديئة ويحيا .وإذا
أرتد البار عن بره وصنع كل اآلثام الن يصنعها المنافق ،فكل بره
الذي صنعه ،ف زلته الن صنعها ِل يذكر له .ولكنه يموت بالخطية
الن أخطأ بها .فإسمعوا اآلن يا بيت إسائيلْ ،لنكم تقولون :إن
طريق غي مستقيم وطرقنا مستقيمة ،فطرقكم غي مستقيمة.
عندما يرتد البار عن بره ويفعل اإلثم ،فإنه بإثمه الذي صنعه
يموت .وعندما يرجع المنافق من طريق نفاقه الذي صنعه ،ويجري
حكما وعدَل ،فإنه يحفظ نفسه .ويرجع عن كل نفاقه الذي صنعه،
فحياة يحيا وِل يموتْ ،لن بيت إسائيل يقول :إن طريق ليست
مستقيمة .أليست طرقكم ه غي المستقيمة؟ لهذا أدينكم ،كل
واحد عن طرقه يا بيت إسائيل ،يقول الرب .واآلن إرجعوا وإبتعدوا
عن معاصيكم ،فَل تكون لكم عذاب ظلم .وإنبذوا عنكم جميع
معاصيكم الن صنعتموها ضدي .وإقتنوا لكم قلبا جديدا .فلماذا
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تموتون يا بيت إسائيل؟ إن ل أريد موت من يموت ،يقول الرب
الضابط الكل.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم
عظة ْلبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم ،بركته المقدسة تكون
معنا آمي.
هذا هو يوم التقدم إَل المائدة الرهيبة .فلنتقدم كلنا إليها بطهارة،
وِل يكن أحدنا سيرا .وليفحص كل واحد منا ذاته قبل أن يتقدم إَل
جسد ودم المسيح لك ل يكون له دينونةْ ،لنه ليس إنسان الذي
يناول الجسد والدم .ولكن هو المسيح الذى صلب عنا ،وهو القائم
عَل هذه المائدة بّش ،هذا الذي له القوة والنعمة يقول :هذا هو
جسدي.
وكما أن الكلمة الن نطق بها مرة واحدة منذ البدء قائَل :إنموا وأ كيوا
وإمألوا اْلرض .ه دائمة ف كل حي تفعل ف طبيعتنا زيادة
التناسل ،كذلك الكلمة الن قالها المسيح عَل تلك المائدة باقية ف
الكنائس إَل هذا اليوم وإَل مجيئه مكملة كل عمل الذبيحة.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم ،الذي أنار عقولنا
وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله الواحد ،آمي.
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البولس
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إَل أهل أفسس ،بركته
المقدسة تكون معنا ،آمي)18-13 :2( .
الن ف المسيح يسوع ،أنتم الذين كنتم قبَل بعيدينِ ،صتم قريبي
بدم المسيحْ .لنه هو سَلمنا ،الذي جعل الثني واحدا ،ونقض
الحاجز المتوسط ،وأبطل العداوة بجسده .وأبطل ناموس الوصايا
ف الفرائض ،لك يخلق الثني ف نفسه إنسانا واحدا جديدا ،صانعا
سَلما .ويصالح الثني ف جسد واحد مع للا بالصليب ،قاتَل
العدواة بذاته .فجاء وبّشكم بسَلم أنتم البعيدين .وبسالم أنتم
القريبيْ ،لن به صار لنا كلينا الدخول ف روح واحد إَل اآلب.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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اإلبركسيس
فصل من أعمال آبائنا الرسل اْلطهار المشمولي بنعمة الروح
القدس .بركتهم المقدسة تكون معنا .آمي)20-15 :1( .
وف تلك اْليام قام بطرس ف وسط اإلخوة ،وكان عدد اْلسماء
جميعا نحو مائة وعّشين إسما .فقال :أيها الرجال اإلخوة ،ينبغ أن
يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود ،عن
يهوذا الذي صار دليَل للذين قبضوا عَل يسوعْ .لنه كان معدودا
بيننا وصار له نصيب ف هذه الخدمة .فإقتن هذا حقَل من أجرة
الظلم .وإذ سقط عَل وجهه ،إنشق من وسطه ،فإنسكبت أحشاؤه
كلها.
وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم ،حن سم ذلك
الحقل بلغتهم "حقل دما" أي :حقل الدمْ ،لنه مكتوب ف سفر
المزامي :لتْص داره خرابا ،ول يكن فيها ساكن ،وليأخذ اسقفيته
آخر.
لم تزل كلمة الرب تنمو وتكي وتعي وتثبت ،ف بيعة للا المقدسة،
آمي.
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اإلنجيل
لوقا ()13 - 7 :22
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()1 ،18 :54

كَلمه ألي من الدهن وهو نصال .فلو كان العدو عين إلحتملت،
ولو أن مبغص عظم عَل الكَلم إلختفيت منه .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وجاء يوم الفطي الذي ينبغ أن يذبح فيه الفصح .فأرسل بطرس
ويوحنا قائَل :إمضيا وأعدا لنا الفصح لنأكله .فقال له :أين تريد أن
نعده؟
فقال لهما إذا دخلتما المدينة يلقاكما رجل حامل جرة ماء .فإتبعاه
إَل البيت الذي يدخله ،وقول لرب البيت :المعلم يقول لك ،أين
موضع راحن الذي آكل فيه الفصح مع تالميذي؟ فذاك يريكما
علية كبية مفروشة .فأعدا هناك .ولما مضيا وجدا كما قال لهما،
فأعدا الفصح.
والمجد هلل دائما.
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طرح باكر يوم الخميس الكبي من البصخة المقدسة
يوم الفصح قد إقيب يا سيدنا ،عرفنا المكان الذي نعده لك ،هكذا
قال التَلميذ للمعلم ،أنت هو فصحنا يا يسوع المسيح.
فأرسل إثني من تَلميذه ،صفا ويوحنا ،وقال لهما :قوما وإمضيا إَل
هذه المدينة ،فتجدا رجَل حامَل جرة ماء.
إذا مش سيا أنتما خلفه إَل الموضع الذي يدخل إليه ،وقول
لصاحب البيت :يقول المعلم ،أين المكان الذي اكمل فيه الفصح؟
فذاك يريكما علية فوقانية خالية مفروشة ،أعدا الفصح ف ذلك
الموضع .وهكذا صنعا كقول الرب.
تعالوا أيها اَلمم إفرحوا وتهللواْ ،لن اإلله الكلمة صار لكم فصحا.
الفصح اْلول الذي بالخروف خلص الشعب من عبودية فرعون،
والفصح الجديد هو ابن للا الذي خلص العالم من الفساد .بأنواع
كثية وطرق شن أعد الخَلص والنجاة اْلبدية ،لكن هذا الخَلص
هو لكل العالم ،من مشارق الشمس إَل مغارب ها .جذب كل أحد إَل
علو رحمته والرأفة الن كان يصنعها .وأظهر لهم كية نعمته الن
أفاضها عَل كل موضع من المسكونة .أخذ الذي لنا وجعله مع
الذي له ،وتفضل علينا بصَلحه.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الثالثة من يوم الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
سفر الخروج ()5 :33 - 30 :32
من سفر الخروج لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وكان بعد الغد أن قال موَس للشعب :أنتم قد أخطأتم خطية
عظيمة ،فأصعد اآلن إَل للا لعَل أ كفر عن خطيتكم .فرجع موَس
إَل الرب ،وقال :أِصع إليك يا رب ،قد أخطأ هذا الشعب خطية
عظيمة ،وصنعوا لهم آلهة من ذهب .واآلن إن كنت تغفر لهم
خطيتهم فإغفر ،وإل فإمحن من سفرك الذي كتبتن فيه .فقال
الرب لموَس :من أخطأ أمام أمحوه من سفري .واآلن إمض لتيل
وتقود هذا الشعب إَل حيث قلت لك .هوذا مالك يسي أمامك.
وف يوم إفتقادي أجلب عليهم خطيتهم .فْصب الرب الشعب،
بسبب صنع العجل الذي صنعه هرون.
وقال الرب لموَس :إذهب وإنطلق من ههنا ،أنت وشعبك هؤلء
الذين أخرجتهم من أرض مْص إَل اْلرض الن أقسمت إلبراهيم
وإسحق ويعقوب قائَل :لنسلك أعطيها .وأنا أرسل أمامك مَل ك،
ويطرد اآلموري والكلدان والفرزي واليبوَس والكنعان .وادخلك إَل
اْلرض الن تفيض لبنا وعسَل .وأما أنا فَل أصعد معك ْلنك شعب
صلب الرقبة ،لئَل افنيك ف الطريق .فلما سمع الشعب هذا الكَلم
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القاَس ناحوا .فقال الرب لبن إسائيل :أنتم شعب صلب ،الرقبة
انظروا لئَل آن عليكم بْصبة أخرى فأبيدكم.
مجدا للثالوث القدوس.
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يشوع بن سياخ ()15 - 1 :24
من سفر يشوع بن سياخ ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
الحكمة تمدح نفسها ،وتقبل طالبيها ،وتفتخر وسط الجماعات،
وتفتح فاها ف جماعة العَل ،وتفتخر أمام قوته قائلة :إن خرجت
من فم العَل ،وغشيت اْلرض مثل الضباب .وسكنت ف اْلعاَل.
وعرَس ف عمود سحاب ،وطفت حول السماء وحدي ،وسلكت
ف عمق الغمر ،وف أمواج البحر ،واْلرض بأسها .وهبطت ف كل
الشعوب وكل اْلمم .ف هذه كلها إلتمست مسكنا ،فبأي مياث
أحل؟
حينئذ أوصان خالق الجميع ،والذي خلقن عي مسكن وقال:
اسكن ف يعقوب ورن ف إسائيل ،قبل الدهور ومن البدء خلقن،
وإَل اْلبد ل أزول ،وقد خدمت أمامه ف الخيمة المقدسة ،وهكذا
ف صهيون ثبتن ْلسكن ف مدينته المحبوبة وسلطان ف أورشليم.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر زكريا ()14 - 11 :9
من سفر زكريا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وبدم عهدك أنت أيضا أطلق أساك من الجب الذي ليس فيه ماء.
إرجعوا إَل الحصن يا أسى الرجاء .وبدل يوم واحد من سبيك سأرد
عليك ضعفي.
ْلن أوترت يهوذا لنفش ،مثل قوس مألت أفرايم ،وأقيم أوَلدك يا
صهيون عَل بن ياوان ،وأقويك كسيف محارب.
والرب يكون عليهم ،وقوسه يخرج مثل اليق ،والرب اإلله يبوق
ببوق عظيم.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر اْلمثال ()6 :30 - 27 :29
من سفر اْلمثال لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
يا إبن ،هب كَلم وإقبله وتب .هذه اْلشياء الن يقولها اإلنسان
للذين يؤمنون باهلل .وأنا أسكت ْلن أعقل من كل إنسان ،وليس َل
حكمة البّش .للا هو الذي علمن الحكمة ،وأنا أعرف معرفة
القديسي.
من صعد إَل السماء ونزل؟ من الذي جمع الرياح ف حضنه؟ ومن
الذي ِص المياه ف ثوبه؟ من الذي تسلط عَل أقطار اْلرض؟ ما
هو إسمه ،وإسم إبنه؟ ْلن قول للا مختار وممحص .ومعرفة
الناموس ه ذكر حسن ،وهو ذاته ينْص الذين يخافونهِ .ل تزد عَل
مجدا للثالوث القدوس.
كلماته لئَل يوبخك فتكذب.
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اإلنجيل
من ()19 - 17 :26
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()15 ،13 :93

يتصيدون عَل نفس الصديق ،ويلقون إَل الحكم دما زكيا.
وسيكافئهم بإثمهم وسهم ،ويبيدهم الرب إله .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وف اليوم اْلول من الفطي ،جاء إَل يسوع تَلميذه قائلي :أين تريد
أن نعد لك الفصح لتأكل؟ وأما هو فقال لهم :إذهبوا إَل هذه
المدينة ،إَل فَلن وقولوا له ،المعلم يقول :إن زمان قد أقيب.
وعندك أصنع فصح مع تالميذي .ففعل التَلميذ كما قال لهم
يسوع ،وأعدوا الفصح.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الثالثة من يوم الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
ومن بعد غد أجاب موَس وقال لكل جماعة بن إسائيل :إنكم
أخطأتم أمام الرب ،وصنعتم لكم عجَل .واآلن سأمص وأسأل
ْلجلكم لعله يرحمكم ويغفر خطاياكم.
فعاد موَس النن إَل الرب وسجد أمامه قائَل :أيها الرب الرؤوف،
الطويل الروح ،إغفر خطايا شعبك ،وإن كنت ل تشاء أن تغفر لهم
فإمح إسم من سفر الحياة.
فقال له الرب :إن الذي أخطأ هو الذي يمح من سفري .فسمع
الشعب أن هذا القول صعب جدا ،فناح بنحيب عظيم .فقال
الرب :إنك أنت شعب قاس ،غليظ الرقبة ،أثيم ،فأنظر وتيقن فإن
ميل عليك ِصبة عظيمة وأمحوك.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة السادسة من يوم الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
سفر إرميا ()15 - 2 :7
من سفر إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
إسمعوا كلمة الرب يا جميع اليهودية ،هذا ما يقوله رب القوات إله
إسائيل :قوموا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم ف هذا الموضع .ل
تتكلوا عَل نفوسكم وِل عَل كَلم الكذبْ ،لنه ِل ينفعكم البتة،
قائلي :هذا هو هيكل الربْ .لنكم إذا قومتم طرقكم وأعمالكم،
وأجريتم الحكم بي الرجل وصاحبه ،ولم تظلموا الغريب واليتيم
واْلرملة ،ولم تسفكوا دما زكيا ف هذا الموضع .ولم تتبعوا آلهة
غريبة ه س لكم ،فإن أسكنكم ف هذا الموضع ،ف اْلرض الن
أعطيتها لكم وآلبائكم منذ الدهر وإَل اْلبد .فإن توكلتم عَل كَلم
الكذب الذي ِل تستفيدون منه ،وتّشقون وتقتلون وتزنون
وتحلفون بالكذب عَل الظلم ،وتبخرون للبعل ،وتتبعون آلهة
غريبة لم تعرفوها ،فإنه سيكون س لكم .ثم تأتون وتقفون أمام ف
البيت الذى دع إسم عليه وتقولون :إننا قد فرغنا من أن نعمل
الخطايا جميعها.
هل بين مغارة لصوص هذا الذي دع إسم عليه أمامكم؟ هأنذا
قد رأيت ذلك ،يقول الرب :أنكم قد دخلتم موضغ ف شيلوه،
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المكان الذي جعلت إسم فيه أوَل ،ورأيتم ما قد صنعت به بسبب
س شعن إسائيل .واآلن بما أنكم عملتم هذه اْلعمال كلها ،وقد
كلمتكم فلم تسمعوا َل ،ودعوتكم فلم تجيبون.
فاآلن سأصنع ببين هذا الذى دع إسم عليه ،هذا الذي أنتم
تيجونه ،وبالموضع الذى أعطيته لكم وْلبائكم ،كما صنعت
بشيلوه .وأخرجكم كما أخرجت جميع إخوتكم كل نسل أفرايم.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر حزقيال ()44 - 39 :20
من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وأنتم يا بيت إسائيل إسمعوا قول الرب ،هذا ما يقوله أدوناي الرب:
ليقلع كل واحد وواحد منكم عن سوره .وبعد ذلك تطيعون .ول
تنجسوا إسم القدوس بأصنامكم وأعمالكمْ ،لن أتيت عَل جبل
قدَس .عَل جبل إسائيل العاَل ،يقول الرب .هناك يتعبد َل كل
بيت إسائيل ،وهناك أقبلكم إَل .وهناك أطلب قرابينكم وباكورات
مرفوعاتكم مع جميع مقدساتكم .وبرائحة البخور أقبلكم إَل .إذ
أخرجتكم من بي الشعوب ،وقبلتكم إَل من الكور الن تشتتم فيها.
وأتقدس فيكم أمام أعي اْلمم ،فتعلمون أن أنا هو الرب .حينما
أدخلتكم إَل أرض إسائيل .إَل اْلرض الن مددت يدي عليها
َلعطيها آلبائكم.
وف ذلك الموضع تذكرون طرقكم النجسة وأعمالكم الّشيرة الن
تنجستم بها .وترون وتنظرون وجوهكم ف كل ظلمكم ،وتعلمون أن
أنا هو الرب ،حينما أصنع بكم هكذا .لك ل يتدنس إسم كطرقكم
الرديئة وأعمالكم الفاسدة ،يقول أدوناي الرب.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر يشوع بن سياخ ()1 :13 - 13 :12
من سفر يشوع بن سياخ ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
من يرحم راقيا قد لدغته الحية؟ أو يشفق عَل الذين يدنون من
الوحوش؟ هكذا الذي يساير الرجل الخاط النشوان يميج
بخطاياه ،إنه يلبث معك ساعة وأن ملت ل يثبت.
العدو يتملق بشفتيه ،ويفكر ف قلبه ،يأتمر ليسقطك ف حفرة.
العدو تدمع عيناه ،وإن وجد فرصة ِل يشبع من دمك .إن لحقك
س وجدته قريبا منك ويوهمك أنه سيعينك ،وهو يعطيك مرارة
ويحرك رأسه ليْصب بيديه ويتأسف جدا ويعبس وجهه .من يلمس
القار يتلوث به ،ومن يمش مع المتكي يشبهه.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
مرقس ()16 - 12 :14
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()13 ،18 :30

ولتْص خرساء الشفاه الغاشة ،المتكلمة عَل الصديق باإلثمْ .لن
سمعت المذمة من كثيين يسكنون حوَل ،حي إجتمعوا عَل
جميعا ت آمروا عَل أخذ نفش .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وف أول أيام الفطي ،إذ كانوا يذبحون الفصح .قال له تَلميذه :أين
تريد أن نمص ونعد لتأ كل الفصح؟ فأرسل إثني من تَلميذه وقال
لهما :إذهبا إَل المدينة ،فسيلقاكما رجل حامل جرة ماء ،إتبعاه.
وحيثما يدخل فقول لرب البيت ،المعلم يقول :أين موضع الراحة
حيث آكل فيه الفصح مع تَلميذي؟ فهو يريكما علية كبية مفروشة
معدة ،فهناك أعدا لنا .فخرج التلميذان ،وأتيا إَل المدينة ،فوجدا
كما قال لهما .وأعدا الفصح.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة السادسة من يوم الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
إسمعوا قول الرب يا آل إسائيل ،قال أدوناي الرب ضابط الكل:
ليبتعد كل واحد منكم عن سوره وآثامه ،فإنكم نجستم إسم
القدوس بأوثانكم وأعمالكم الخبيثة .وأنا أقبلكم عَل جبل قدَس،
وتعبدونن ف ذلك الموضع .وأتقدس فيكم ،وأرفعكم عند جميع
اْلمم .وتعلمون أن أنا هو الرب وليس إله آخر غيي.
السمائيون واْلرضيون والبحار وسائر ما فيها تتعبد َل ،وه كلها
تحت سلطان ،تتوقع الرحمة الن من قبَل.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة التاسعة من يوم الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
سفر التكوين ()19 - 1 :22
من سفر التكوين لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وحدث بعد هذه اَلمور أن للا إمتحن إبراهيم ،وقال له :يا إبراهيم
يا إبراهيم! فقال :هأنذا .قال له :خذ إبنك الحبيب ،الذي تحبه،
إسحق ،وإمض إَل اْلرض المرتفعة ،وأصعده َل هناك محرقة عَل
أحد الجبال الن أريك .فقام إبراهيم مبكرا وإسج أتانه ،وأخذ إثني
من غلمانه معه ،وإسحق ابنه ،وشقق حطب المحرقة ،وقام ومص
إَل الموضع الذي قال له للا.
وف اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه فابْص المكان من بعيد ،فقال
إبراهيم لغَلميه :إجلسا أنتما ههنا مع اْلتان ،وأنا والغَلم نمص إَل
هناك فنسجد ،ونرجع إليكما .فأخذ إبراهيم حطب المحرقة
ووضعه عَل إسحق ابنه ،وأخذ بيده النار والسكي وذهبا كَلهما
مع ا .
وقال إسحق إلبراهيم أبيه :يا أن! فقال :ماذا تقول يا إبن؟ قال:
هوذا النار والحطب ،فأين الحمل الذي يقدم للمحرقة؟ فقال
إبراهيم :إن للا يرى له حمَل للمحرقة يا إبن .ومضيا كَلهما معا.
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فلما وصَل إَل المكان الذى قال له للا عنه ،بن هناك إبراهيم
مذبحا ورفع عليه الحطب ،وأوثق إسحق ابنه ،ووضعه عَل المذبح
فوق الحطب .ومد إبراهيم يده وأخذ السكي ليذبح إسحق ابنه،
فناداه مَلك الرب من السماء قائَل :إبراهيم! إبراهيم! فقال :هأنذا.
فقالِ :ل تمد يدك إَل الغَلم ،وِل تفعل به شيئاْ ،لن اآلن علمت
أنك تخاف للا ،ولم تشفق عَل ابنك الحبيب ْلجَل .فرفع إبراهيم
عينيه ونظر وإذا بكبش موثق بقرنيه ف شجرة تدع صاباك ،فمص
إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن إسحق ابنه.
وسم إبراهيم إسم ذلك الموضع :الرب تراءى َل عَل هذا الجبل.
ونادى مالك الرب إبراهيم مرة ثانية من السماء قائَل :إن أقسمت
بذان يقول الرب ،بما أنك عملت بكالم ،ولم تشفق عَل ابنك
الحبيب من أجَل .باليكة اباركك ،واكي نسلك تكثيا كنجوم
السماء ،وكالرمل الذي عَل شاط البحر .ويرث نسلك مدن
مضايقيك ،وتتبارك بك جميع قبائل اْلرض ،من أجل أنك سمعت
لقوَل .ثم رجع إبراهيم إَل غَلميه ،فقاموا وإنْصفوا معا إَل بي
الحلف.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()7 - 1 :61
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
روح الرب عَل ،لذلك مسحن ْلبّش المساكي .وأرسلن ْلشق
المنكّشي القلوب ،وابّش المسبيي بالعتق ،والعم بالبْصْ .لنادي
بسنة مقبولة للرب ،وبيوم المجازاة .وأعزي جميع النائحي .وأعط
مجدا لنائح صهيون عوضا عن الرماد ،ودهن فرح للنائحي .وحلة
مجد بدل روح كآبة القلب ،فيدعون جيل اْلبرار ،وغرس الرب
الممجد.
ويبنون خرب الدهر ،ويشيدون ما دمر منذ القدم ،ويجددون المدن
الموحشة ،الن خربت منذ أجيال .ويأن الغرباء ويرعون غنمهم.
والقبائل الغريبة يكونون لهم حراثي وكرامي .أما أنتم فتدعون
كهنة الرب ،وخدام للا .وتأ كلون قوة اْلمم ،ومن الغن يتعجبون
منكم .ويتَلَس حزنكم وخزيكم ،وتنالون وترثون دائما ف أرضهم.
وتأخذون نصيبهم ،ويكون لكم فرح.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر التكوين ()20 - 17 :14
من سفر التكوين لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ثم خرج ملك سدوم إلستقبال أبرام ،بعد رجوعه من كّشكدرلعومر
والملوك الذين معه إَل وادي شوى ،الذي هو مرج الملك .وأخرج
ملك صادق ملك ساليم خيا وخمراْ ،لنه كان كاهن للا العَل،
وبارك أبرام وقال :مبارك أبرام من للا العَل .الذي خلق السماء
واْلرض ،ومبارك للا العَل الذي أسلم أعداءك ف يديك .وأعطاه
العّش من كل َسء.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر أيوب ()13 :28 - 22-2 :27
من سفر أيوب الصديق ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ج هو الرب الذي حكم عَل هكذا ،والضابط الكل الذي أحزن
نفش ،إنه ما دامت نسمن ف ،وروح القدس ف أنق ،فلن تنطق
شفتاي إثما ،ول تتلو نفش ظلما .حاشاي أن أقول أنكم أبرار إَل
اآلن! ولن أقلع عن كماَل.
وقد تمسكت بالحق فَل أتركه عن .ولست أعرف أن فعلت شيئا
من الّش أو الظلم .بل أعدان يصيون مثل سقوط المنافقي،
والقائمون عَل مثل هَلك مخالق الناموس .فإنه ما هو رجاء
المنافق إذا صي وتوكل عَل الرب؟ أتراه يخلص ،أو يسمع الرب
صَلته؟ أو إذا أن عليه ضيق ،هل يجد أي دالة أمامه؟ أو إذا ِصخ
إليه هل يسمعه؟
بل إن أعرفكم بما ف يدي الرب .ول أ كذب بما هو عند الضابط
الكل .هوذا كلكم تعلمون أنه باطل هو نصيب الرجل المنافق من
قبل الرب ،وخزي اْلقوياء يأن عليه من قبل الضابط الكل .إن كي
بنوه فيكونون للذبح ،وإذا إعيوا يتصدقون .والباقون له موتا
يموتون ،وأراملهم ل يرحمهم أحد .جمعوا الفضة كالياب ،وأعدوا
الذهب كالطي .هذه جميعها يأخذها الصديقون ،ويرث أهل البيت
أمواله .بيته صار مثل العثة ،ومثل العنكبوت .يضطجع الغن ول
يعود يفتح عينيه ،ول يوجد .دخلت عليه اْلحزان كالمياه ف الليل
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فيحمله الضباب ،ويأخذه القيظ فيذهب ،ويقتلعه من مقره مهانا
منبوذا وِل يشفق عليه .وهروبا يهرب من يديه فيفع يديه عليه
ويستأصله من مكانه.
الموضع الذي استخرجوا منه الفضة ل يوجد .استخرجوا الحديد
من اْلرض ،ومن الحجر يشغل النحاس .وضع للظلمة حدا ،وهو
يفحص ف كل قص ،عَل الحجر الذي ف الظلمة وظَلل الموت،
ويقطع جيا من الوادي .والذين ينسون الي مرضوا من البّش.
واْلرض اآلتية بالخي ينقلب أسفلها كما بالنار .حجارتها ه
موضع الياقوت ،وترابها ذهب .سبيل لم يعرفه طي ،ولم تنظره
عي باشق .ولم يطأه بنو المتكيين ،ولم يعيه اْلسد .إَل الزاوية
يمد يده ،وي هدم الجبال من أساساتها ،ويقلب قوة اْلنهار .وأظهر
لهم كل فعل جليل رأته أعينهم .وكشف قوته نورا.
أما الحكمة فأين توجد؟ وأين مقر الفهم؟ ل يعرف اإلنسان الطريق،
وِل وجود لها ف البّش.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين
عظة ْلبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين ،بركته المقدسة
تكون معنا آمي.
قد توجد أعمال نخالها أنها صالحة ولكنها رديئة عند للا ،وذلك
أننا نتغاض عن بعضنا بعضا فنخط ف المواضع المقدسةْ ،لن
الرب لم يغرس ف الفردوس اْلشجار الصالحة وغي الصالحة ،بل
غرسه من اْلشجار الصالحة فقط ،ولم يغرس فيه أشجارا غي
مثمرة أو رديئة الثمر .وليس هذا فقط ،بل الناس أنفسهم الذين
جعلهم هناك ،عندما خالفوا لم يحتملهم بل أخرجهم منه.
فمن هذا إعلموا أيها اإلخوة اْلحباء أنه ل يجب أن نمأل مساكن للا
المقدسة من الناس اْلسار والصالحي ،كما ف العالم المملوء من
الخطاة والظالمي والقديسي واْلنجاس ،ولكن الذين يخطئون ل
ييكهم فيها بل يخرجهم .أنا أعرف أن اْلرض كلها ه للرب ،فإن
كان هكذا بيته وكذا اْلرض كلها ،فالذين يسكنون فيها يحيون به.
لهذا يجب علينا أن نخافه ونحفظ وصاياه ،فإذا ما سقطنا ف واحدة
منها فلنبك وننتحب أمامه ،حن إذا ما رأى تنهد وشوق أنفسنا مثل
المرأة الن بلت قدميه بدموعها ،نكون حقا مستحقي صوته الحلو
القائل :مغفورة لك خطاياك ،إذهب بسَلم ،إيمانك قد خلصك.
وقد رأيتم يا إخون أن اإليمان يعمل الخَلص ويعلن شوقه فيه .فإذا
كل من ليس له شوق ف حفظ وصايا للا ،وغية ف اقتداء العقَلء
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بالروح ،الذين شهد لهم أنهم عرفوا الحق وقبلوا نصيحته بأعمالهم.
والذين ليس لهم إيمان يسقطون ف كل عمل ردىء وي هلكون
النفس .كما هو مكتوب أن الرجل العاقل يقبل النصيحة ويعمل بها،
والجاهل يسقط عَل وجهه.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين ،الذي أنار
عقولنا وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله
الواحد ،آمي.
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اإلنجيل
من ()19 - 17 :26
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()1 :22

الرب يرعان فَل يعوزن َسء ،ف مكان خْصة أسكنن ،عَل ماء
الراحة ربان .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وف اليوم اْلول من الفطي تقدم إَل يسوع تَلميذه قائلي :أين تريد
أن نعد لك الفصح لتأكل؟ أما هو فقال لهم :إذهبوا إَل هذه
المدينة ،إَل فَلن ،وقولوا له :المعلم يقول إن وقن قد قرب،
وعندك أصنع فصح مع تَلميذي .ففعل التَلميذ كما قال لهم
يسوع ،وأعدوا الفصح.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة التاسعة من يوم الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
فلما إزداد إبراهيم رفعة أمام الرب أ كي من جميع الناس .ظهر له
الرب وخاطبه هكذا قائَل :يا إبراهيم يا إبراهيم الذي أحبه ،إسمع
كَلم وإفعل إرادن .خذ إسحق إبنك حبيبك ،وقدمه َل محرقة
عَل أحد الجبال.
فقام إبراهيم كقول الرب ،وأخذ إبنه حبيبه ،وغَلمي من عبيده
وأسج دابته ،وسار هكذا .فلما رأى الجبل من بعيد ترك الغَلمي
والدابة معهما .وقال :أنا وإبن ننطلق إَل هناك لنسجد ثم نعود
إليكما .وحمل الحطب عَل وحيده ،والسكي والنار مع إبراهيم.
وصعد اإلثنان عَل الجبل المقدس ،الموضع الذي أعلمه به ضابط
الكل .فقال إسحق ْلبيه إبراهيم :هوذا الحطب ،فأين هو الحمل؟
فقال :يا إبن ،للا يعد حمَل للذبح مقبوَل ،يرضيه.
ثم جمع حجارة وبن مذبحا ،وجعل الحطب عليه قبل أن يوقد
النار .وشد يدي الصن وساقيه وجعله عَل الحطب .فقال الصن:
هآنذا اليوم قربانك يا أبتاه الذي تصنعه .فمد يده وأخذ السكي لك
يكمل القضية .وإذا بصوت كان من الرب نحو إبراهيم هكذا قائَل:
إمسك يدك ول تصنع به سا ،فقد عرفت محبتك َل .بالنمو ينمو
وبالكية يكي إسحق إبنك الحبيب .وكما أنك لم تمسك عن ابنك
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بكرك ،أنا سأباركك ونسلك معا .وبنوك يكونون مثل النجوم ،ويكي
عددهم مثل الرمل.
ثم إلتفت إبراهيم فنظر خروفا مربوطا بقرنيه ف شجرة صاباك،
فحل إسحق من وثاقه وذبح الخروف عوضا عنه .وبارك الرب
ضابط الكل إبراهيم ْلنه وجده مرضيا له ف سائر أعماله ،وهكذا
رجع الشيخ وأخذ الغَلمي وإبنه ومضوا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الطروحات

َ َ
روحَات باكر إَل التاسعة َ
الطَ َ َ
َََ
طرح باكر يوم الخميس الكبي من البصخة المقدسة
يوم الفصح قد إقيب يا سيدنا ،عرفنا المكان الذي نعده لك ،هكذا
قال التَلميذ للمعلم ،أنت هو فصحنا يا يسوع المسيح.
فأرسل إثني من تَلميذه ،صفا ويوحنا ،وقال لهما :قوما وإمضيا إَل
هذه المدينة ،فتجدا رجَل حامَل جرة ماء.
إذا مش سيا أنتما خلفه إَل الموضع الذي يدخل إليه ،وقول
لصاحب البيت :يقول المعلم ،أين المكان الذي اكمل فيه الفصح؟
فذاك يريكما علية فوقانية خالية مفروشة ،أعدا الفصح ف ذلك
الموضع .وهكذا صنعا كقول الرب.
تعالوا أيها اَلمم إفرحوا وتهللواْ ،لن اإلله الكلمة صار لكم فصحا.
الفصح اْلول الذي بالخروف خلص الشعب من عبودية فرعون،
والفصح الجديد هو ابن للا الذي خلص العالم من الفساد .بأنواع
كثية وطرق شن أعد الخَلص والنجاة اْلبدية ،لكن هذا الخَلص
هو لكل العالم ،من مشارق الشمس إَل مغارب ها .جذب كل أحد إَل
علو رحمته والرأفة الن كان يصنعها .وأظهر لهم كية نعمته الن
أفاضها عَل كل موضع من المسكونة .أخذ الذي لنا وجعله مع
الذي له ،وتفضل علينا بصَلحه.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

الطروحات

طرح الساعة الثالثة من يوم الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
ومن بعد غد أجاب موَس وقال لكل جماعة بن إسائيل :إنكم
أخطأتم أمام الرب ،وصنعتم لكم عجَل .واآلن سأمص وأسأل
ْلجلكم لعله يرحمكم ويغفر خطاياكم.
فعاد موَس النن إَل الرب وسجد أمامه قائَل :أيها الرب الرؤوف،
الطويل الروح ،إغفر خطايا شعبك ،وإن كنت ل تشاء أن تغفر لهم
فإمح إسم من سفر الحياة.
فقال له الرب :إن الذي أخطأ هو الذي يمح من سفري .فسمع
الشعب أن هذا القول صعب جدا ،فناح بنحيب عظيم .فقال
الرب :إنك أنت شعب قاس ،غليظ الرقبة ،أثيم ،فأنظر وتيقن فإن
ميل عليك ِصبة عظيمة وأمحوك.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة السادسة من يوم الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
إسمعوا قول الرب يا آل إسائيل ،قال أدوناي الرب ضابط الكل:
ليبتعد كل واحد منكم عن سوره وآثامه ،فإنكم نجستم إسم
القدوس بأوثانكم وأعمالكم الخبيثة .وأنا أقبلكم عَل جبل قدَس،
وتعبدونن ف ذلك الموضع .وأتقدس فيكم ،وأرفعكم عند جميع
اْلمم .وتعلمون أن أنا هو الرب وليس إله آخر غيي.
السمائيون واْلرضيون والبحار وسائر ما فيها تتعبد َل ،وه كلها
تحت سلطان ،تتوقع الرحمة الن من قبَل.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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الطروحات

طرح الساعة التاسعة من يوم الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
فلما إزداد إبراهيم رفعة أمام الرب أكي من جميع الناس .ظهر له
الرب وخاطبه هكذا قائَل :يا إبراهيم يا إبراهيم الذي أحبه ،إسمع
كَلم وإفعل إرادن .خذ إسحق إبنك حبيبك ،وقدمه َل محرقة
عَل أحد الجبال.
فقام إبراهيم كقول الرب ،وأخذ إبنه حبيبه ،وغَلمي من عبيده
وأسج دابته ،وسار هكذا .فلما رأى الجبل من بعيد ترك الغَلمي
والدابة معهما .وقال :أنا وإبن ننطلق إَل هناك لنسجد ثم نعود
إليكما .وحمل الحطب عَل وحيده ،والسكي والنار مع إبراهيم.
وصعد اإلثنان عَل الجبل المقدس ،الموضع الذي أعلمه به ضابط
الكل .فقال إسحق ْلبيه إبراهيم :هوذا الحطب ،فأين هو الحمل؟
فقال :يا إبن ،للا يعد حمَل للذبح مقبوَل ،يرضيه.
ثم جمع حجارة وبن مذبحا ،وجعل الحطب عليه قبل أن يوقد
النار .وشد يدي الصن وساقيه وجعله عَل الحطب .فقال الصن:
هآنذا اليوم قربانك يا أبتاه الذي تصنعه .فمد يده وأخذ السكي لك
يكمل القضية .وإذا بصوت كان من الرب نحو إبراهيم هكذا قائَل:
إمسك يدك ول تصنع به سا ،فقد عرفت محبتك َل .بالنمو ينمو
وبالكية يكي إسحق إبنك الحبيب .وكما أنك لم تمسك عن ابنك
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بكرك ،أنا سأباركك ونسلك معا .وبنوك يكونون مثل النجوم ،ويكي
عددهم مثل الرمل.
ثم إلتفت إبراهيم فنظر خروفا مربوطا بقرنيه ف شجرة صاباك،
فحل إسحق من وثاقه وذبح الخروف عوضا عنه .وبارك الرب
ضابط الكل إبراهيم ْلنه وجده مرضيا له ف سائر أعماله ،وهكذا
رجع الشيخ وأخذ الغَلمي وإبنه ومضوا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ

351

لقان خميس العهد

لقان خميس العهد
سفر التكوين ()23 - 1 :18
من سفر التكوين لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وظهر الرب إلبراهيم عند شجرة ممرا ،وهو جالس عَل باب خبائه
وقت الظهية ،فرفع عينيه ونظر وإذا ثَلثة رجال واقفون لديه .فلما
نظرهم ركض إلستقبالهم من باب الخيمة وسجد عَل اْلرض،
وقال :يا سيدي ،إن كنت قد وجدت نعمة لديك فَل تتجاوز عبدك.
فليؤخذ قليل ماء وإغسلوا أرجلكم ثم إسييحوا تحت الشجرة،
وآخذ خيا وتأ كلون ،وبعد هذا تمضونْ ،لنكم قد مررتم عَل عبدكم.
فقالوا :إفعل هكذا كما قلت.
فأسع إبراهيم إَل الخيمة إَل سارة ،وقال لها :أسع وإعجن ثالثة
مكاييل وإصنعيها خي ملة .ثم ركض إبراهيم إَل أبقاره وأخذ عجَل
رخصا حسنا وأعطاه لغلمانه ليعملوه طعاما .ثم أخذ زبدا ولبنا،
والعجل الذي عمله ،ووضعه قدامهم وأ كلوا ،بينما كان هو واقفا
تحت الشجرة.
وقالوا له :أين سارة إمرأتك؟ أما هو فأجاب قائَل :ها ه داخل
الخباء .فقال :إن أرجع إليك ف مثل هذا الزمن من المقبل ويكون
لسارة إمرأتك إبن .فسمعت سارة وه عند باب الخيمة من خلفه.
وكان إبراهيم وسارة شيخي متقدمي ف أيامهما ،وقد إنقطع أن
يكون لسارة كما للنساء .فضحكت سارة ف نفسها قائلة :أيكون َل
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هذا اآلن وقد شاخ سيدي .فقال الرب إلبراهيم :لماذا ضحكت
سارة ف نفسها قائلة :أترى بالحقيقة ألد ،وأنا قد شخت؟ هل
يستحيل عَل للا َسء؟ ف مثل هذا الزمان أرجع إليك ف المقبل
ويكون لسارة إبن .فأنكرت سارة قائلة :لم أضحكْ ،لنها خافت.
فقال :ل! بل ضحكت.
ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وعمورة ،وكان إبراهيم
ماشيا معهم ليشيعهم .فقال الرب :هل أخق ما أنا فاعله عن عبدي
إبراهيم ،وإبراهيم يكون أمة عظيمة وكثية ،وتتبارك به جميع أمم
اْلرض؟ ْلن علمت أنه يوض بنيه وبيته من بعده فيحفظون طرق
الرب ،ليعملوا برا وعدَل ،لك يعمل الرب إلبراهيم بما تكلم به معه.
وقال الرب :إن ِصاخ سدوم وعمورة قد كي ،وخطاياهم عظيمة
جدا .إن أنزل ْلعرف هل ِصاخها اآلن إَل قد كمل أم ل .وإنْصف
الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم ،وأما إبراهيم فكان لم يزل
واقفا أمام الرب.
فإقيب إبراهيم وقال للرب :ل تهلك البار مع اْلثيم ،فيكون
الصديق مثل المنافق.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر اْلمثال ()11 - 1 :9
من سفر اْلمثال لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
الحكمة بنت لها بيتا ،ودعمته بسبعة أعمدة .وذبحت ذبائحها،
ومزجت خمرها ف البواط .وهيأت مائدتها ،وأرسلت عبيدها
لتدعو بصوت عال عَل الزوايا قائلة :من كان جاهَل فيكم فليأت
إَل ،والناقص علما فليقبل نحوي .فأقول لهم :تعالوا إَل ،وكلوا من
خيي ،وإسبوا من خمري الن مزجتها لكم .إتركوا الجهالت
فتحيوا ،إطلبوا الحكمة فتعمروا ،وأنهضوا الفهم بالعلم.
من يوب خ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا ،ومن ينذر سيرا يكسب
عيباِ .ل توب خ مستهزئا لئَل يبغضك ،وب خ حكيما فيحبك .وب خ
الجاهل فيمقتك .أعط الحكيم سببا فيداد حكمة ،علم صديقا
فيداد قبوَل .بدء الحكمة مخافة الرب ،ومشورة اْلبرار فهم .معرفة
الناموس للفطنة الجيدة ،وب هذا النوع تعيش زمنا كثيا وتزداد سنو
حياتك.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر الخروج ()15 ، 14
من سفر الخروج لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
حينما عي إسائيل البحر اْلحمر ،وداست أرجلهم البحر ،إنطمس
أعدائهم ف العمق ،وإنغمست أرجل العساكر ف الماء قّشا ،وأما
أرجل إسائيل وجميع بيت يعقوب فرفعت ،ونجوا من الهَلك،
وقالوا هذه التسبحة :فلنسبح الرب ْلنه بالمجد قد تمجد.
مجدا للثالوث القدوس.

سفر يشوع ()3 ، 1
من سفر يشوع بن نون ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
يشوع وكافة الشعب عيوا اْلردن .ووطئت أرجلهم الحجارة الن ف
المياه ،فتوثقت أقدامهم .وأهلكوا أعداءهم.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()4 - 2 :4
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ف ذلك اليوم يني للا بالمشورة والمجد عَل اْلرض ،ليتفع
ويتمجد كل من يبق من إسائيل .ويكون أن كل من يبق ف صهيون
وبقية أورشليم يدعون أطهارا .يكتب للحياة كل من ف أورشليم،
ْلن الرب يغسل أعمال بن البّش وأوَلد صهيون.
مجدا للثالوث القدوس.

356

لقان خميس العهد

سفر إشعياء ()1 :56 - 1 :55
وأيضا من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
أيها العطاش إذهبوا إَل المياه ،ويا من ليس لهم فضة إذهبوا
وإشيوا لتأكلوا وتّشبوا بَل فضة وبَل ثمن خمرا ولبنا (وشحما).
لماذا تشيون بفضة ،وتعبكم لغي شبع؟ إسمعوا َل فتأ كلوا
الخيات ،ولتتلذذ بالدسم نفوسكم .أميلوا آذانكم وهلموا إَل.
أطيعون فتحيا نفوسكم بالخيات .وأقطع لكم عهدا أبديا ،مراحم
داود الصادقة.
هوذا قد جعلته شاهدا ف اْلمم ،ورئيسا وموصيا للشعوب .ها أمة
ل تعرفها تدعوها ،وأمة ل تعرفك تركض إليك .من أجل إلهك
قدوس إسائيل ْلنه قد مجدك .أطلبوا الرب ،وحي تجدونه إدعوه
ما دام قريبا منكم .لييك الّشير طريقه ،ورجل اإلثم أفكاره ،وليتب
إَل الرب فيخلصهْ ،لنه بكية يغفر لكم خطاياكمْ ،لن أفكاري
ليست كأفكاركم ،ول طرقكم كطرف ،يقول الربْ .لنه كما نأت
السموات عن اْلرض ،هكذا نأت طرف عن طرقكم وأفكاري عن
أفكاركمْ ،لنه كما إذا نزل المطر أو الثلج من السماء ل يرجع حن
يروي اْلرض ويجعلها تلد وتنبت وتعط زرعا للزارع ،وخيا لْلكل،
هكذا تكون الكلمة الن تخرج من فم ،ل ترجع إَل حن تكمل ما
أريده ،وتقوم طرف وأوامريْ ،لنكم بفرح تخرجون وترجعونْ ،لن
الجبال واآلكام تنشد أمامكم ترنما ،وكل شجر الحقل تصفق
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بأغصانها .عوضا عن الشوك ينبت سو ،وعوضا عن القريس يصعد
آس ،ويكون للرب إسما ،عَلمة أبدية ل تنقطع.
هكذا قال الرب :إحفظوا الحكم وأجروا العدلْ ،لنه قريب محء
خَلض وإستعَلن بري .مجدا للثالوث القدوس.
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سفر حزقيال ()29 - 25 :36
من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هذا ما يقوله الرب اإلله :إن سأنضح عليكم ماء مختارا فتطهرون
من جميع خطاياكم ،ومن سائر آثامكم .وأعطيكم قلبا جديدا،
وأجعل ف داخلكم روحا جديدا ،وأنزع القلب الحجري من
أجسادكم .وأصي روج داخلكم ،وأصنع بكم كمثل اْلبناء اْلحباء.
وأجعلكم تسلكون ف فرائص ،وتحفظون أحكام وتعملون بها ،لك
تسكنوا عَل اْلرض الن أعطيتها آلبائكم ،وتكونون َل شعبا ،وأنا
أيضا أ كون لكم إلها ،وأطهركم من جميع آثامكم.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر حزقيال ()9 - 1 :47
وأيضا من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ثم حملن (الروح) وأدخلن من باب البيت ،وإذا بماء يخرج من
تحت أسكفة البيت نحو المّشقْ ،لن وجه البيت نحو المّشق.
وكان الماء منحدرا من الجانب اْليمن للبيت عن جنون المذبح .ثم
أخرجن من طريق باب الشمال ،وطاف ن إَل الباب الخارج من
الباب الذي يتجه نحو المّشق .وإذا ماء كان يجري تحت الجانب
اْليمن ،كمثل إنسان قدامه ،وقصبة ف يده ،فقاس ألفا بالمقياس
وعي ف الماء .وكان الماء إَل الركبة .ثم قاس ألفا أخرى بالقياس
وعي ف الماء ،فكان الماء اَل الحقوين .ثم قاس ألفا أيضا ف واد لم
أستطع عبورهْ ،لن المياه طمت كمياه ف واد منحدر ل يعي.
وقال َل :أرأيت يا إبن اإلنسان .ثم ذهب ن وأرجعن إَل شاطء
النهر ،وإذا عند رجوع أشجار كثية جدا عَل شاطء النهر من هنا
ومن هناك .وقال َل :هذه المياه خارجة من الجليل الذي بالدائرة
الّشقية وتنحدر إَل بَلد العرب وتذهب إَل البحر عَل الماء الجاري
فتطهر سائر المياه .ويصي أن كل نفس حية تدب حيثما يتبدد ماء
هذا النهر عليها تتطهر من كل َسء ،وكل ما يأن عليه ماء هذا النهر
يطهر ويحيا.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين
عظة ْلبينا القديس أنبا شنوده رئيس المتوحدين ،بركته المقدسة
تكون معنا آمي.
فلنستح اآلن يا إخون من الذي تألم عنا ،ولنخف من الذي إشتد
بمنديل وصب الماء ف المغسل ،وغسل أرجل تَلميذه بيديه
الطاهرتي ،ولنصنع ثمارا تستحق هذا اإلتضاع العظيم الذي صار
فيه من أجلنا .لك نتوب سيعا عن خطايانا الن إرتكبناهاْ .لننا إن
لم نتب فسيقال عنا ف السموات إننا محبون للخطايا ،فماذا يكون
رجاؤنا بعد إذا طردنا من السماء وطرحنا اَل الحكم ورفضنا ْلجل
خطايانا ،وندان دينونة مضاعفة .ل ْلننا أخطأنا بغي معرفة فقط،
بل ْلن ما عملناه بمعرفة كان أردأ مما عملناه بغي معرفة ،ول لكوننا
أخطأنا فقط بل لكوننا لم نتب.
لماذا لم تعرف الخراف صوت الراع الحقيق المحن وتلتحء
إليه؟ ذلك الذي إشياها بدمه وأعالها ،وأسلم ذاته فداء عنا ،الذي
أعطانا جسده لنأكله ،ودمه لنّشبه ،يسوع المسيح ربنا ومخلصنا،
اإلله إبن اإلله العَل ،الكائن ف اْلعاَل إَل اْلبد.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا شنوده رئيس المتوحدين ،الذي أنار
عقولنا وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله
الواحد ،آمي.
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البولس
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول اْلوَل إَل تلميذه تيموثاوس،
بركته المقدسة تكون معنا ،آمي)10 :5 - 9 :4( .
صادقة ه الكلمة ومستحقة أن نقبلها بكل القبولْ ،لننا من أجل
هذا نتعب ونعيْ ،لننا توكلنا عَل اإلله الح ،الذي هو مخلص كافة
الناس ،ول سيما المؤمني .أوص بهذه وعلم.
ل يستهن أحد بحداثتك ،بل كن مثاَل للمؤمني ف الكَلم ،ف
التْصف ،ف المحبة ،ف اإليمان ،ف الطهارة .إَل أن أجء ،إعكف
عَل القراءة والصَلة والتعليم .ل تتوان ف الموهبة الن فيك ،فهذه
أعطيتها بالنبوة ،وبوضع أيدي القسوسية .إدرس هذه المناقب
وكن فيها ،لك يكون تقدمك ظاهرا لكل أحد .لحظ نفسك
والتعليم ،وداوم عليهماْ ،لنك إن فعلت هذا ،تخلص نفسك
والذين يسمعونك.
ل تنتهر شيخا بل عظه كأب ،واْلحداث كإخوة ،والعجائز كأمهات،
والحدثات كأخوات ،بكل طهارة .أ كرم اْلرامل اللوان هن بالحقيقة
أرامل .ولكن إن كانت أرملة لها أوَلد أو أحفاد ،فليتعلموا أوَل العبادة
ف بيتهم ويكرموا أباءهم اْلوليْ ،لن هذا صالح ومقبول أمام للا.
لكن الن ه بالحقيقة أرملة وبقيت وحيدة ،فقد ألقت رجاءها عَل
للا ،وه تواظب عَل الطلبات والصلوات ليَل ونهارا .وأما
المتنعمة فقد ماتت وه حية .فأوص هؤلء اْلخريات لك يكن بغي
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حجة .وإن كان أحد ل يهتم بخاصته وِل سيما بأهل بيته ،فقد أنكر
اإليمان ،وهو أس من غي المؤمن .ول تدع أرملة ،إن لم تكن أقل
من ستي سنة ،إمرأة رجل واحد ،ويكون مشهودا لها ف أعمال
صالحة .وتكون قد ربت اْلوَلد ،وأضافت الغرباء ،وغسلت أرجل
القديسي ،وساعدت المتضايقي ،وإتبعت كل عمل صالح.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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اإلنجيل
يوحنا ()17 - 1 :13
قفوا بمخافة للا لنسمع اإلنجيل المقدس ،فصل من بشارة
معلمنا مار من البشي ،التلميذ الطاهر بركاته ،عَل جميعنا.
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا)10 ،7 :50( .
تنضح عَل بزوفاك فأطهر ،وتغسلن فأبيض أ كي من الثلج .قلبا نقيا
تخلق ف يا للا ،وروحا مستقيما جدد ف أحشان .هللويا.
مبارك اآلن بإسم الرب ،ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ،يسوع
المسيح إبن للا الح ،الذي له المجد الدائم ،إَل اْلبد آمي.
وقبل عيد الفصح ،رأى يسوع أن ساعته قد جاءت ،لك ينتقل من
هذا العالم ذاهبا إَل اآلب ،وقد أحب خاصته الذين ف العالم،
أحبهم إَل النهاية .ولما كان العشاء ،وكان الشيطان قد فرغ مما يلق
ف قلب المزمع أن يسلمه وهو يهوذا سمعان اإلسخريوط.
وإذ رأى يسوع أن اآلب قد دفع كل َسء إَل يديه ،وأنه من عند للا
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
يلَََوإََتََََزََرََ
نَََ
َالَعَشاََءََ ،وَخَلَعَََثََيََابَََهََ،وأََخَذَََمََنَ َ
خرج ،وإَل للا يمصَ ،قََامَََعَ َ
دََ َ َ
َبََهََ .ثم صب ماء ف مغسل ،وإبتدأ يغسل أرجل تَلميذه ويمسحهما
بالمنديل الذي كان ميرا به.
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فجاء إَل سمعان بطرس ليغسل رجليه ،فقال له بطرس :يا رب،
أتغسل رجَل! أجاب يسوع وقال له :إن الذي أصنعه أنا ،ل تعرفه
أنت اآلن ،ولكنك ستعرفه بعد ذلك .قال له بطرس :لن تغسل
رجَل أبدا! أجاب يسوع :الحق الحق أقول لك ،إن لم أغسل رجليك
فليس لك مغ نصيب .قال له سمعان بطرس :يا رب ،ليس رجَل
فقط بل يدي أيضا ورأَس .قال له يسوع :إن الذي قد إغتسل ليس
له حاجة إل إَل غسل رجليه ،بل هو طاهر كله وأنتم أيضا طاهرون
ولكن ليس كلكمْ .لنه كان عارفا بالمزمع أن يسلمه ،لذلك قال:
لستم كلكم طاهرين.
فلما غسل أرجلهم وأخذ ثيابه وإذ إتكأ أيضا ،قال لهم :أتفهمون ما
قد صنعته بكم؟ أنتم تدعونن المعلم والرب ،وحسنا تقولونْ ،لن
أنا هو .فإن كنت وأنا ربكم ومعلمكم قد غسلت أرجلكم ،فأنتم أيضا
يجب أن يغسل بعضكم أرجل بعضْ ،لن ما صنعته لكم هو مثال،
حن كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا بعضكم ببعض.
الحق الحق أقول لكم :ليس عبد أعظم من سيده ،ول رسول أعظم
من مرسله ،فإن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه.
والمجد هلل دائما.
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عظة ْلبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم
عظة ْلبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم ،بركته المقدسة تكون
معنا آمي.
إن أرى اليوم كثيين من المؤمني مّشعي إَل الّشكة ف هذه
الّشائر المملوءة خوفا ورعدة ،لك يكون الرب ح مضاعفا .فأرشدكم
أنا أوَل بقوَل ،لك تسيوا بخوف ورهبة ووجل ،كما يحق بهذه
الّشائر المقدسة.
أحبان ،أسلم السيد المسيح ف مثل هذا اليوم ،فإذا سمعتم أنه قد
أسلم فَل تعبسوا وجوهكم بل أقول لكم عمن تعبسون ،إعبسوا
كثيا وإبكوا جدا عَل الذي سلمه ،الذي هو يهوذاْ ،لن الذي أسلم
قد جلس عن يمي للا اآلب ف السموات ،وهو ملك عَل الكل ملكا
أبديا ل إنقضاء له ،وأما الذي أسلمه فهبط إَل قاع الجحيم ،ويبق
دائما فيه إَل ما ل نهاية له ،يتوقع عذابا أليما وتنهدا شديدا .عَل
هذا إبكوا ونوحواْ ،لن الرب يعلمنا أن ِل نحزن عَل الذي تألم بل
عَل الذي يفعل الّشْ ،لن الذي يفعل الّش فهو مستحق النوح
عليه ف كل مكان أكي من الذي يقبل اآلِلمْ ،لنه بالحقيقة ليس
رديا الذي يتألم ،بل الذي يفعل الّش بالحقيقة هو الرديْ ،لن قبول
اآلَلم هو الذي يرشدنا إَل ملكوت السموات.
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أما فعل الّش فيسبب لنا دخول جهنم والعقابْ ،لنه يقول :طون
للمطرودين من أجل الي فإن لهم ملكوت السموات ،وأما فعل الّش
فله عقاب وعذاب.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم ،الذي أنار عقولنا
وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله الواحد ،آمي.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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البولس
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول اْلوَل إَل أهل كورنثوس،
بركته المقدسة تكون معنا ،آمي)34 - 23 :11( .
ْلن تسلمت من الرب ما قد سلمته إليكم :أن الرب يسوع ف الليلة
الن أسلم فيها ،أخذ خيا وشكر وكّش ،وقال :خذوا كلوا هذا هو
جسدي الذي يقسم عنكم .هذا إصنعوه لذكري .وكذلك الكأس
أيضا بعد العشاء قائَل :هذه الكأس ه العهد الجديد بدم ،إصنعوا
هذا كلما سبتم لذكري.
فإنكم كلما تأ كلون من هذا الخي ،وتّشبون من هذه الكأس ،تبّشون
بموت الرب إَل أن يحْ .لن كل من يأ كل من هذا الخي ،أو يّشب
من كأس الرب ،بغي إستحقاق يكون مجرما ف جسد الرب ودمه.
فليمتحن اإلنسان نفسه ،وهكذا فليأ كل من هذا الخي ويّشب من
هذه الكأس.
ْلن الذي يأ كل ويّشب بدون إستحقاق ،فإنما يأ كل ويّشب دينونة
لنفسه ،إذ إنه لم يمي جسد الرب .ومن أجل هذا فيكم كثيون
مرض وسقماء ،وكثيون يرقدونْ ،لننا لو كنا حكمنا عَل أنفسنا لما
حكم علينا.
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وف دينونتنا هذه إنما يؤدبنا الرب .لئَل ندان مع العالم .إذا يا إخون،
حي تجتمعون لأل كل ،فلينتظر بعضكم بعضا .وأن كان أحد يجوع
فليأ كل ف بيته ،لك ل يكون إجتماعكم للدينونة .وأما اْلمور الباقية
فعندما أجء أرتبها.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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اإلنجيل
من ()29 - 20 :26
قفوا بمخافة للا لنسمع اإلنجيل المقدس ،فصل من بشارة معلمنا
مار من البشي ،التلميذ الطاهر بركاته ،عَل جميعنا.
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا)8 :40 ;5 ،4 :22( .
هيأت قدام مائدة ،مقابل الذين يضايقونن .الذي أ كل خيي رفع
عَل عقبه .هللويا.
مبارك اآلن بإسم الرب ،ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ،يسوع
المسيح إبن للا الح ،الذي له المجد الدائم ،إَل اْلبد آمي.
ولما كان المساء إتكأ مع تَلميذه اإلثن عّش .وفيما هم يأ كلون قال
لهم :الحق أقول لكم ،إن واحدا منكم يسلمن .فحزنوا جدا ،وإبتدأ
كل واحد منهم يقول :ألعَل أنا هو يا رب؟
أما هو فأجاب قائَل :الذي يغمس يده مغ ف الصحفة هو الذي
يسلمن .وإن ابن اإلنسان ماض كما هو مكتوب عنه ،فويل لذلك
الرجل الذي به يسلم إبن اإلنسان .لقد كان خيا لذلك الرجل لو لم
يولد .فأجاب يهوذا المزمع أن يسلمه وقال له :ألعَل أنا هو يا معلم؟
فقال له :أنت قلت.
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وفيم هم يأ كلون أخذ يسوع خيا ،وباركه وقسمه وأعط تَلميذه
وقال :خذوا كلوا ،فإن هذا هو جسدي .ثم أخذ كأسا وشكر
وأعطاهم قائَل :إسبوا من هذه كلكم ،فإن هذا هو دم الذي للعهد
الجديد الذي يسفك عن كثيين لمغفرة خطاياهم.
وأقول لكم :إنن من اآلن ل أسب من نتاج هذه الكرمة إَل ذلك
اليوم الذي فيه أسبه معكم جديدا ف ملكوت أن.
والمجد هلل دائما.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الحادية عّشة من يوم الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
سفر إشعياء ()12 :53 – 13 :52
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هوذا فتاي يفهم ،ويتعاَل ويتمجد جدا .كما أن كثيين يندهشون
منك ،كذلك يهان شكلك ومجدك من الناس .وكذلك تتعجب منه
أمم كثية .وأمامه يسد الملوك أفواههمْ ،لن الذين لم يتكلموا عنه
بي أيديهم يرون ،والذين لم يسمعوا يفهمون.
يا رب من صدق خينا؟ ولمن إستعلنت ذراع الرب؟ تكلمنا أمامه
فإذ هو مثل صن ،وكأصل ف أرض عطشِ ،ل صورة له وِل مجد،
رأيناه فكان ِل منظر له ول جمال بل شكله حقي ومضن من بي بن
البّش .رجل أوجاع يعرف ويحمل اْلمراض ،فإنه رد وجهه وأهي
ولم يعتد به.
هذا الذى حمل خطايانا وتألم عنا .ونحن حسبناه متألما مْصوبا
ومعذبا .وهو قد جرح ْلجل معاصينا ،وسحق ْلجل آثامنا .تأديب
سَلمنا عليه ،وبجراحاته شفينا .كلنا كغنم ضللنا ،مثل رجل يضل
ف طريقه ،والرب وضع عليه إثم جميعنا.
ظلم ،أما هو فألجل أنه تألم لم يفتح فاه .مثل خروف سيق إَل
الذبح ،وكحمل صامت أمام الذي يجزه ،هكذا لم يفتح فاه .رفع
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حكمه ف تواضعه ،وجيله من يقدر أن يصفه .ستيع حياته من
اْلرض .من أجل آثام الشعب جاء للموت .وسأعط متجاوزي
الناموس مجازاة دفنه ،واْلغنياء مكافأة موتهْ ،لنه لم يصنع إثما
ولم يوجد ف فمه غش.
أما الرب فشاء ان يشفيه من الجراح .وإذا ما أسلم ذاته ذبيجة عن
الخطية فسيى نفسه نسَل عزه كثي.
يريد الرب أن ييع اْللم من نفسه لييه النور ،ويوجد الفهم ،ويصنع
الي ،ويكون عبدا حسنا للجماعة .إذ حمل خطاياهم ومن أجل هذا
هو يرث الكثيين ويقسم غنائم اْلقوياء ،حيث أسلم نفسه للموت
وأحص مع اْلثمة ،وهو قد حمل خطايا كثيين وأسلم من أجل
ذنوب هم.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()25 – 19 :19
وأيضا من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ف ذلك اليوم يكون مذبح للرب ف مْص ،وعمود الرب عند تخومها.
ويكون عَلمة أبدية للرب ف كورة مْص .ويْصخون إَل الرب اإلله
من أجل مضايقيهم ،فيسل لهم الرب مخلصا ينقذهم ويحكم.
ويكون الرب معروفا للمْصيي ،ويخاف المْصيون الرب ف ذلك
اليوم ،ويقدمون ذبائح وينذرون للرب نذورا ،ويوفون بها .ويْصب
الرب المْصيي ِصبة ويشفيهم شفاء ،فيجعون إَل الرب
فيستجيب لهم ويشفيهم.
ف ذلك اليوم يكون طريق من مْص إَل اْلشوريي ،فيأن اْلشوريون
إَل مْص ،والمْصيون إَل اْلشوريي ،ويخدم المْصيون اْلشوريي.
ف ذلك اليوم يكون إسائيل ثالثا لألشوريي والمْصيي ،مباركا ف
اْلرض الن باركها رب الجنود قائَل :مبارك شعن ف مْص،
واْلشوريون ،وإسائيل ميان.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر زكريا ()9-6 ،3-1 :14 ; 9-1 :13; 14-11 :12
من سفر زكريا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
فيكون ف ذلك اليوم أن النوح يكي ف أورشليم ،مثل النوح عَل
بستان الرمان الذي يقطع ف السهل .وتنوح اْلرض قبائل قبائل عَل
حدتها :قبيلة بيت داود عَل حدتها ،ونساؤهم عَل حدتهن .وقبيلة
بيت ناثان عَل حدتها ،ونساؤهم عَل حدتهن .وقبيلة بيت لوي
عَل حدتها ،ونساؤهم عَل حدتهن .وقبيلة بيت شمعون عَل
حدتها ،ونساؤهم عَل حدتهن .كل القبائل الباقية ،قبيلة قبيلة عَل
حدتها ،ونساؤهم عَل حدتهن.
ف ذلك اليوم يفتح كل مكان لبيت داود وللساكني ف أورشليم.
ويكون ف ذلك اليوم ،قال رب الجنود ،إن أمحو إسم اْلصنام من
اْلرض فَل تذكر بعد ،وأزيل اْلنبياء الكذبة واْلرواح النجسة.
ويكون إذا تنبأ أحد بعد ،أن أباه وأمه اللذين ولداه ،يقولن له :ل
تعيش إلنك تتكلم بالكذب بإسم الرب .ويربطه أبوه وأمه ،اللذان
ولداه ،حينما يتنبأ .ويكون ف ذلك اليوم أن اْلنبياء يخزون كل واحد
من رؤياه عندما يتنبأ ،ويلبسون مسحا ْلنهم كذبوا .بل يقول :أنا
لست نبياْ ،لن رجَل إقتنان وعلمن منذ صباي .وأقول له :ما هذه
الجروح الن وسط يديك؟ فيقول َل :هذه ه الن جرحت بها ف
بيت حبين.
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إستيقظ يا سيف عَل الراع ،وعَل الرجل ابن وطن ،قال الرب
ضابط الكل .اِصب الراع فتتبدد الخراف ،وأضع يدي عَل
الرعاة الصغار .ويكون ف كل اْلرض ،يقول الرب ،أن ثلثي يمحيان
منها ويضمحَلن ،والثلث يستبق فيها ،وآخذ الثلث من النار،
وأجربه كما تجرب الفضة ،وأمتحنه مثل ما يمتحن الذهب .هو
يدعو إسم وأنا أستجيبه .وأقول :هذا شعن ،وهو يقول :أنت الرب
إله.
هوذا يوم الرب يأن وتقسم سلبك فيك .وأجمع كل اْلمم عَل
أورشليم للحرب ،فتؤخذ المدينة ،وتنهب البيوت ،وتفضح النساء،
ويخرج نصف المدينة إَل السن ،ولكن بقية الشعب ل تمح من
المدينة.
ويخرج الرب ويحارب تلك اْلمم كما ف يوم حربه ،يوم القتال.
وتقف قدماه ف جبل الزيتون الذي قبالة أورشليم من الّشق.
ويأن الرب إله وجميع القديسي معه .ول يكون ف ذلك اليوم
نور .بل يكون برد وجليد ف يوم واحد .ويكون ذلك اليوم معروفا
عند الرب ،ليس بنهار ول بليل ،بل يّشق وقت المساء نور .وف
ذلك اليوم يخرج ماء ج من أورشليم نصفه إَل البحر اْلول،
ونصفه الثان إَل البحر اْلخي .ويكون ف الصيف وف الربيع .ويكون
الرب ملكا عَل كل اْلرض.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل
يوحنا ()30 - 21 :13
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()14 :49

وأنت قد أبغضت أدن ،وألقيت كَلم إَل خلفك .إذا رأيت سارقا
سعيت معه ،مع الفسقة جعلت نصيبك .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
ولما قال يسوع هذا إضطرب بالروح ،وشهد وقال :الحق الحق أقول
لكم ،إن واحدا منكم هو الذي سيسلمن .فكان تَلميذه ينظرون
بعضهم إَل بعض ،وهم ل يعلمون من عن منهم .وكان متكئا ف
حضن يسوع واحد من تَلميذه ،الذي كان يسوع يحبه.
فأشار إليه سمعان بطرس ليسأله من عن .فإتكأ ذاك التلميذ عَل
صدر يسوع وقال له :يا رب من هو؟ أجاب يسوع قائَل :هو ذاك
الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه .فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا
سمعان اإلسخريوط.
وبعد اللقمة حينئذ دخله الشيطان .فقال له يسوع :ما أنت فاعله
فإفعله سيعا .وهذا القول لم يعلم أحد من المتكئي لماذا قاله له،
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فظن قوم إذ كان الصندوق عند يهوذا ،أن يسوع قال له إشي ما
نحتاج إليه للعيد ،أو أن يعط شيئا للمساكي .فذاك لما أخذ اللقمة
خرج لوقته وكان ليَل.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الحادية عّشة من يوم الخميس الكبي
من البصخة المقدسة
شمس الي أضاء ،وشعاعه بلغ ضياؤه إَل أقطار اْلرض ،الذي هو
يسوع النور الحقيق الذي يني كل إنسان ،اآلن إَل العالم ،الخي
السمان المعط الحياة ،المغذي كل صنعة يديه.
ف مبدأ الزمان أعد مائدة ف اليية من المن ،وأعال منها الشعوب
أربعي سنة من الزمان ،فأ كلوا وماتوا كقول الرب .ومائدة جديدة
أعدها البن ف علية صهيون اْلم.
لما كانت عشية ذلك اليوم الذي أكلوا فيه فطي الفصح ،إتكأ الرب
يسوع المخلص ف الموضع العاَل الذي هو علية صهيون ،وإتكأ معه
تَلميذه وكانوا يأ كلون الفصح الجديد ،الذي هو جسده هو بذاته
الذي أعطاه لهم بأمر سي ،والدم الكريم الحقيق الذي هو أفضل
من دم الحيوانات.
أخذ مخلصنا خيا فباركه ،وهكذا قسمه وناوله لصفوته الرسل
قائَل :خذوا كلوا منه كلكمْ ،لن هذا هو جسدي ،الذي أقسمه عنكم
وعن كثيين لمغفرة خطاياهم.
بعد هذا أمسك كأس الخمر ومزجها بالماء ،وناولهم قائَل :خذوا
إسبوا من هذه الكأس جميعكمْ ،لن هذا هو دم الذي للعهد
الجديد ،الذي يسفك عنكم وعن كثيين لمغفرة خطاياهم.
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ْلن كل مرة تأ كلون من هذا الخي ،وتّشبون من هذه الكأس ،تبّشون
بمون وقيامن ،وتذكرونن إَل أن أجء.
هذ هو فصح خَلصنا ،الحمل الحقيق ،المسيح مخلصنا .قال :إن
ل أسب من هذه الكرمة حن أسبه معكم جديدا ف ملكوت أن.
قال الرب أثناء أكل الفصح القديم :إن واحدا منكم سيسلمن إَل
أيدي المخالفي .فبدأوا يفكرون واحد فواحد منهم قائلي :من
الذي يجّش ويفعل هذا؟ فيهوذا أحد المتكئي ،قال :لعَل أنا هو؟
قال له :أنت قلت! فأشار إليه العارف قائَل :الذي يضع يده مغ ف
الصحفة .أضمرت اإلثم أيها المخالف وتجرأت أنت عَل أمر رديء،
ْلن ابن للا أن ليخلص اإلنسان اْلول من الفساد.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة اْلوَل من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
سفر إرميا ()6 :9 – 17 :8
من سفر إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
فلذلك هأنذا مرسل عليكم حيات قتالةِ ،ل ترف ،فتلدغكم ،يقول
الرب .ول يكون لكم شفاء .وتتحي قلوبكم بالحزن .هوذا صوت
إستغاثة إبنة شعن من أرض بعيدة :أليس الرب ف صهيون ،أو ليس
ملك هناك؟ لماذا أسخطون بمنحوتاتهم ،وباْلباطيل الغريبة؟
عي الصيف ،وإنقص الحصاد ،ونحن لم نخلص! تحيت عَل
إنكسار إبنة شعن .وأخذن الطلق مثل الن تلد .أل يوجد ترياق ف
جلعاد ،أو ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم يصعد شفاء لبنت شعن؟
من يعط لرأَس ماء ،ولعين ينبوع دموع ،فأبك عَل هذا الشعب
ليَل ونهارا .هؤلء الذين تحطموا مع إبنة شعن .من يعطين مسكنا
بعيدا ف اليية ،فأترك هذا الشعب وأبتعد عنهمْ ،لنهم كلهم فسقة،
وجماعة عصاة .أوتروا ألسنتهم كالقوس ،فتغلب الكذب عَل
اْلرض ،وليس إيمانْ ،لنهم خرجوا من س إَل س ،وإياي لم يعرفوا،
يقول الرب.
فليتحفظ كل واحد من صاحبه ،ول تتكلوا عَل إخوتكم .فإن كل
واحد يتعقب تعقبا ،وكل صاحب يسغ بالنميمة .وكل واحد يهزأ
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بصاحبه ،ول يتكلمون بالصدقْ .لنهم عودوا ألسنتهم أن تنطق
بالكذب ،وظلموا ولم يكفوا ليجعوا .رياء عَل رياء ،ومكرا عَل مكر،
ولم يريدوا أن يعرفون ،يقول الرب.
مجدا للثالوث القدوس.

383

الساعة األولى من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

الفصل اْلول من الباراقليط
يوحنا ()25 :14 – 33 :13
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()7،1 :101

يا رب إستمع صَلن ،وليصعد أمامك ِصاج .النهار كله كان يعين
أعدان ،والذين يمدحونن كانوا يتحالفون عَل .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
يا أوَلدي أنا معكم زمانا يسيا ،وستطلبونن ،وكما قلت لليهود :إن
الموضع الذي أذهب أنا إليه ل تقدرون أنتم أن تأتوا ،أقول لكم أنتم
اآلن أيضا .وصية جديدة أعطيكم :أن تحبوا بعضكم بعضا .كما
أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا .وب هذا يعرف الجميع
أنكم تَلميذي ،إذا أحببتم بعضكم بعضا.
قال له سمعان بطرس :إَل أين تذهب يا رب؟ أجاب يسوع :المكان
الذي أذهب أنا إليه ل تقدر اآلن أن تتبعن ،وستتبعن أخيا .قال له
بطرس :لماذا ل أقدر أن أتبعك اآلن؟ إن أبذل نفش عنك! أجابه
يسوع :أأنت تبذل نفسك عن؟ الحق الحق أقول لك :إنه لن يصيح
ديك حن تنكرن ثَلث مرات.
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ل تضطرب قلوبكم .آمنوا باهلل وآمنوا ن أيضا .ف بيت أن منازل
كثية ،ولوِل ذلك لكنت أقول لكم .إنن أمص ْلعد لكم مكانا ،وإن
مضيت وأعددت لكم مكانا ،فسوف آن أيضا وآخذكم إَل .حيث
أ كون أنا تكونون أنتم أيضا هناك مغ .وأنتم تعرفون إَل أين أذهب
وتعرفون الطريق.
فقال له توما :يا رب ،لسنا نعلم أين تذهب ،فكيف نقدر أن نعرف
الطريق؟ قال له يسوع :أنا هو الطريق والحق والحياة .ليس أحد
يأن إَل اآلب إِل ن .لو كنتم عرفتمونن لعرفتم أن أيضا .ومن اآلن
تعرفونه وقد رأيتموه.
قال له فيلبس :يا رب ،أرنا اآلب وحسبنا .فقال له يسوع :أنا معكم
كل هذا الزمان ولم تعرفن يا فيلبا .من رآن فقد رأى اآلب ،فكيف
تقول أنت ،أرنا اآلب؟
ألست تؤمن أن أنا ف أن ،وأن ف؟ الكَلم الذي اكلمكم به ِل أتكلم
به من نفش وحدي .بل اآلب الحال ف هو الذي يعمل أعماله.
آمنوا ن أن أنا ف أن وأن ف ،وإِل فأمنوا ن من أجل اْلعمال .الحق
الحق أقول لكم :إن من يؤمن ن فاْلعمال الن أعملها أنا يعملها هو
أيضا ،ويعمل أعظم منهاْ ،لن ماض إَل اآلب .ومهما تسألوه بإسم
أفعله لكم ليتمجد اآلب بالبن .وما تسألونه بإسم فهذا أفعله.
إن كنتم تحبونن فاحفظوا وصاياي .وأنا أسأل اآلب فيعطيكم معزيا
آخر ليمكث معكم إَل اْلبد ،روح الحق الذي ِل يستطيع العالم أن
يقبلهْ ،لنه ِل يراه وِل يعرفه .وأما أنتم فتعرفونه ْلنه ماكث معكم
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ويكون فيكمِ .ل أترككم يتام .إن آن إليكم .عن قليل ِل يران العالم
بعد ،وأما أنتم فيونن .إن أنا ج فأنتم أيضا ستحيون .ف ذلك
اليوم تعلمون أن أنا ف أن ،وأنتم ف ،وأنا أيضا فيكم .من كانت عنده
وصاياي ويحفظها فذاك هو الذي يحبن ،والذي يحبن يحبه أن،
وأنا أيضا أحبه ،وأظهر له ذان.
قال له يهوذا ليس اإلسخريوط :يا رب ،ما الذي حدث حن إنك
مزمع أن تظهر لنا ذاتك وليس للعالم؟ أجاب يسوع قائَل له :من
يحبن يحفظ كَلم .وأن يحبه ،وإليه نأن ،وعنده نصنع مسكننا.
ومن ِل يحبن ِل يحفظ كالم .والكالم الذي تسمعونه ليس َل ،بل
لْلب الذي أرسلن .كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم.
والمجد هلل دائما.

386

الساعة األولى من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

الفصل الثان من الباراقليط
يوحنا ()25 :15 – 26 :14
وأيضا من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
ومن جاء المعزي ،الروح القدس ،الذي سيسله اْلب بإسم ،فهو
يعلمكم كل َسء ،ويذكركم بكل ما قلته لكم .سَلم أترك لكم .سَلم
أنا أعطيكم .ليس كما يعط العالم أعطيكم .ل تضطرب قلوبكم وِل
تجزع .سمعتم أن قلت لكم :إن أمص ثم آن إليكم .لو كنتم
تحبونن لكنتم تفرحون بأن أمص إَل اآلبْ ،لن أن أعظم من.
وقد قلت لكم اآلن قبل أن يكون ،حن من كان تؤمنون .لست
أ كلمكم كَلما كثيا بعد .فإن رئيس هذا العالم آت وليس له ف َسء.
لكن لك يعلم العالم أن أحب أن ،وكما أوصان أن هكذا أفعل.
قوموا ننطلق من ههنا.
أنا هو الكرمة الحقيقية وأن الكرام .كل غصن ف ل يأن بثمر
يقطعه ،وكل ما يأن بثمر ينقيه ليأن بثمر أ كي .وأنتم من قبل أنقياء
من أجل الكَلم الذى كلمتكم به.
اثبتوا ف وأنا أيضا فيكم .كما أن الغصن ل يقدر أن يأن بثمر من ذاته
وحده ،إن لم يثبت ف الكرمة ،هكذا أنتم أيضا ل يمكنكم أن لم
تثبتوا ف.
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أنا هو الكرمة وأنتم اْلغصان .من يثبت ف وأنا أيضا فيه ،فهذا يأن
بثمر كثيْ .لنكم بدون ل تقدرون أن تفعلوا شيئا .إن كان أحد ل
يثبت ف يطرح خارجا كالغصن ،فيجف ويجمع ويطرح ف النار،
ويحرق .إن ثبتم ف وثبت كَلم فيكم .تطلبون ما تريدون فيكون
لكم .بهذا يتمجد أن :أن تأتوا بثمركثي وتكونوا َل تالميذ .كما أحبن
أن كذلك أنا أحببتكم .اثبتوا ف محبن .إن حفظتم وصاياي
تثبتون ف محبن .كما أن أنا قد حفظت وصايا أن وأثبت ف محبته.
قلت لكم هذا ليثبت فرج فيكم ،ويكمل فرحكم أنتم أيضا.
هذه ه وصين أنا أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم .ليس ْلحد
أعظم من هذه المحبة :أن يضع أحد نفسه عن أحبائه .أنتم أنتم
أحبان إن فعلتم ما أوصيكم به .لست أدعوكم عبيدا بعدْ ،لن العبد
ِل يعلم ما يعمل سيده .أما أنتم فقد دعوتكم أحبانْ ،لن أعلمتكم
بكل ما سمعته من أن .ليس أنتم إخيتمون بل أنا اخيتكم ،وأقمتكم
لتنطلقوا وتأتوا بثمر ،ويدوم ثمركم ،لك يعطيكم اآلب كل ما
تسألونه بإسم .بهذا أوصيكم أن يحب بعضكم بعضا.
إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضن من قبل .لو كنتم من
العالم لكان العالم يحب خاصته .لكن ْلنكم لستم من العالم ،بل
أنا إخيتكم من العالم ،من أجل هذا يبغضكم العالم .أذكروا الكَلم
الذي قلته لكم :ليس عبد أعظم من سيده .إن كانوا قد طردون
فسيطردونكم أنتم أيضا ،وإن كانوا قد حفظوا كالم فسيحفظون
كَلمكم .لكنهم سيفعلون بكم هذا كله من أجل إسمْ ،لنهم ل
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يعرفون الذي أرسلن .لو لم أكن قد جئت وكلمتهم ،لم تكن لهم
خطية ،أما اآلن فليس لهم عذر ف خطيتهم .من يبغضن يبغض
أن أيضا .لو لم أ كن قد عملت فيهم اْلعمال الن لم يعملها آخر،
لما كانت لهم خطية .أما اآلن فقد رأون وأبغضون أنا وأن أيضا.
لكن لك تتم الكلمة المكتوبة ف ناموسهم :إنهم أبغضون مجانا.
والمجد هلل دائما.
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الفصل الثالث من الباراقليط
يوحنا ()33 :16 – 26 :15
وأيضا من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
من جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من عند أن ،روح الحق،
المنبثق من اآلب ،فهو يشهد َل .وأنتم أيضا تشهدون ْلنكم مغ
منذ البتداء.
كلمتكم بهذا لك ِل تعيوا .إذا أخرجوكم من المجامع ،بل تأن ساعة
يظن كل من يقتلكم أنه يقدم ذبيحة َّلل .وسيفعلون هذا بكم ْلنهم
لم يعرفوا اآلب ولم يعرفون أنا .لكن كلمتكم بهذا حن إذا جاءت
الساعة تذكرون أن أنا قد قلته لكم .ولم أقل هذا من البدء ْلن
كنت معكم.
أما اآلن فإن ماض إَل الذي أرسلن ،وليس أحد منكم يسألن إَل
أين تمص .لكن ْلن قلت لكم هذا قد مأل الحزن قلوبكم .لكن أقول
لكم الحق ،إنه خي لكم أن أنطلقْ ،لنه إن لم أنطلق ِل يأتيكم
المعزي ،وإن مضيت أرسله إليكم .ومن جاء ذاك فهو يبكت العالم
من أجل الخطية ومن أجل الي ومن أجل الدينونة :أما من أجل
الخطية فألنهم ل يؤمنون ن .وأما من أجل الي فألن ماض إَل
اآلب ول ترونن بعد .وأما من أجل الدينونة فألن رئيس هذا العالم
قد دين.
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وَل أمور كثية أيضا ْلقولها لكم ،ولكن ِل تقدرون أن تحتملوا اآلن.
وأما من جاء ذاك ،روح الحق ،فهو يرشدكم إَل جميع الحقْ ،لنه
ل يتكلم من عنده ،بل كل ما يسمع يتكلم به ،ويخيكم بما يأن .ذاك
يمجدنْ ،لنه يأخذ مما َل ويخيكم .كل ما ْلن فهو َل .من أجل
هذا قلت لكم إنه يأخذ مما َل ويخيكم.
بعد قليل ل ترونن ،ثم بعد قليل أيضا تروننْ ،لن ذاهب إَل اآلب.
فقال قوم من تَلميذه ،بعضهم لبعض :ما هذا الكَلم الذي يقوله
لنا ،بعد قليل ِل ترونن ،ثم بعد قليل أيضا تروننْ ،لن ذاهب إَل
اآلب؟ فكانوا يقولون :ما هو هذا القليل الذي يقول عنه؟ لسنا نعلم
ماذا يقول.
فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه ،فقال لهم :أعن هذا الكَلم
تتباحثون بعضكم مع بعضْ ،لن قلت :بعد قليل ِل ترونن ،ثم بعد
قليل أيضا ترونن .الحق الحق أقول لكم :إنكم أنتم ستبكون
وتنوحون والعالم يفرح .أنتم تحزنون ،ولكن حزنكم يؤول إَل فرح.
المرأة وه تلد تحزن ْلن ساعتها قد جاءت ،فإن ولدت الولد ل
تعود تذكر الشدة من أجل الفرحْ ،لنها ولدت إنسانا ف العالم .وأنتم
أيضا ،اآلن تحزنون وسأراكم أيضا فتفرحون ،وفرحكم ل ييعه أحد
منكم .وف ذلك اليوم ل تسألونن شيئا .الحق الحق أقول لكم :إن
ما تسألونه من اآلب بإسم فإياه يعطيكم .إَل اآلن لم تسألوا شيئا
بإسم .سلوا فتأخذوا ،ليكون فرحكم كامَل.
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قلت لكم هذا بأمثال ،وستأن ساعة حي ل أ كلمكم بأمثال ،بل
أخيكم عن اآلب عَلنية .ف ذلك اليوم تسألون بإسم .ول أقول
لكم إن أسأل اآلب من أجلكم ،فإن اآلب هو أيضا يحبكمْ ،لنكم
أحببتمون ،وآمنتم أن من اآلب خرجت .خرجت من اآلب ،وأتيت
إَل العالم ،وأيضا أترك العالم وأمص إَل اآلب.
قال له تَلميذه :ها إنك اآلن تتكلم عَلنية ولست تقول شيئا بمثل.
اآلن نعلم أنك عارف بكل َسء ،ولست بمحتاج أن يسألك أحد.
بهذا نؤمن أنك من للا خرجت.
أجابهم يسوع :أتؤمنون اآلن؟ ها تأن ساعة ،وقد أتت ،لتتفرقوا كل
واحد إَل موضعه ،وتيكونن وحدي .ولست وحدي ْلن أن مغ.
قلت لكم هذ ليكون لكم ف سَلم .ف العالم لكم ضيق ،ولكن تقووا:
أنا قد غلبت العالم.
والمجد هلل دائما.
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الفصل الرابع من الباراقليط
يوحنا ()26 – 1 :17
وأيضا من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
ولما تكلم يسوع بهذا رفع عينيه إَل السماء وقال :يا أبت ،قد أتت
الساعة .مجد إبنك ليمجدك إبنك ،كما أعطيته سلطانا عَل كل
جسد ليعط حياة أبدية لكل من أعطيته له .وهذه ه الحياة
اْلبدية :أن يعرفوك أنت الواحد وحده اإلله الحق ويسوع المسيح
الذي أرسلته.
أنا قد مجدتك عَل اْلرض .إذ أ كملت العمل الذي أعطيتن ْلعمله.
واْلن مجدن أنت يا أبت عندك بالمجد الذي كان َل عندك قبل أن
يكون العالم.
قد أظهرت إسمك للناس الذين أعطيتهم َل من العالم .لك هم وقد
أعطيتهم َل ،وكَلمك حفظوه .واآلن قد علموا أن كل ما أعطيته َل
هو منكْ ،لن الكَلم الذي أعطيته َل قد أعطيته لهم ،وهم أيضا
قبلوه وعلموا حقا أنن منك خرجت ،وآمنوا أنك أنت الذي
أرسلتن .فأنا أطلب من أجلهم .لست أطلب من أجل العالم ،بل
من أجل الذين أعطيتهم َل ْلنهم لك .وكل ما هو َل فهو لك ،وما
هو لك فهو َل ،وأنا قد تمجدت فيهم .ولست أنا بعد ف العالم،
وأما هؤلء فهم ف العالم ،وأنا آن إليك .يا أن القدوس ،إحفظهم
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ف إسمك الذين أعطيتن ،ليكونوا واحدا كما نحن .حي كنت أنا
معهم كنت أحفظهم ف إسمك .الذين أعطيتهم َل حفظتهم ،ولم
يهلك منهم أحد إِل إبن الهَلك ليتم الكتاب.
أما اآلن فإن آن إليك .وأتكلم بهذا ف العالم ليكون فرج كامَل
فيهم .أنا قد سلمتهم كَلمك ،فأبغضهم العالم ْلنهم ليسوا من
العالم ،كما أن أنا أيضا لست من العالم .لست أسأل أن تأخذهم
من العالم بل أن تحفظهم من الّشير.
فإنهم ليسوا من العالم كما أن أنا أيضا لست من العالم .قدسهم ف
حقك .وكَلمك هو الحق .كما أرسلتن إَل العالم أرسلتهم أنا أيضا
إَل العالم .وأنا من أجلهم اقدس ذان ،ليكونوا هم أيضا مقدسي ف
الحق.
ولست أسأل من أجل هؤلء فقط ،بل أيضا من أجل الذين يؤمنون
ن بكَلمهم ،ليكونوا جميعهم واحدا ،كما أنك أنت أيها اآلب ف وأنا
أيضا فيك ،ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ،ليؤمن العالم أنك أنت
الذي أرسلتن.
وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتن ،ليكونوا هم أيضا واحدا كما
نحن أيضا واحد .أنا فيهم وأنت ف ،ليكونوا كاملي هم أيضا ف
الوحدة ،ليعلم العالم أنك أنت الذي أرسلتن ،وأن أحببتهم كما
أحببتن .يا أبت إن الذين أعطيتن أريد أن يكونوا مغ هناك حيث
أ كون أنا ،ليوا مجدي الذي أعطيتنْ ،لنك أحببتن قبل إنشاء
العالم.
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يا أبت البار ،العالم لم يعرفك ،أما أنا فقد عرفتك ،وهؤلء اآلخرون
عرفوا أنك أنت الذي أرسلتن .وعرفتهم إسمك وسأعرفهم أيضا،
لتكون فيهم المحبة الن أحببتن بها ،وأنا أيضا فيهم.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة اْلوَل من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
ولما قال ربنا يسوع هذا ،رفع عينيه إَل فوق نحو أبيه ،وقال :يا أبتاه
قد أتت الساعة .مجد إبنك ف العالم .أنا مجدتك يا أبتاه عَل اْلرض
لما أ كملت ما يرضيك .والذين أعطيتن يا أبتاه أعطيتهم إياه ْلن أنا
إخيتهم من العالم .وهم هكذا قبلوا كَلم وعلموا أن خرجت من
عندك .أطلب إليك من أجلهم ،ومن أجل كل الذين يؤمنون ن
بقولهم .فإن إخيتهم من العالم ،وأنا آت إليك وأتركهم ف العالم.
وعندما كنت معهم كنت أحفظهم ،وسلمت إليهم كَلمك .يا أبتاه
العالم لم يعرفك وأنا أعرفك .وهؤلء الذين مغ علموا أنك أرسلتن،
لذلك أعلمتهم باسمك يا أن .المحبة الن أحببتن بها يا أبتاه فلتكن
دائمة فيهم جميعا ،ليخيوا اْلمم بنعمتك ،فإن أنا أيضا أ كون فيهم
يا أن.
هذه ه الوصايا الن قررها مخلصنا مع تَلميذه ،هؤلء الذين
إختارهم وأرسلهم إَل العالم ليأتوا له بإثمار كثية .هؤلء هم كواكب
المسكونة الذين مأل نورهم كل العالم.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الثالثة من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
سفر حزقيال ()23 – 16 :36
من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وكانت إَل كلمة الرب قائَل :يا إبن اإلنسان ،إن بيت إسائيل سكنوا
عَل اْلرض ونجسوها بطريقهم وأصنامهم ونجاساتهم .وصارت
طريقهم أمام كنجاسة الطامث .فصببت غضن عليهم من أجل
الدم الذي سفكوه عَل اْلرض ،ونجسوها بأصنامهم .فشتتهم ف
اْلمم وفرقتهم ف الكور لطريقهم وخطاياهم دنتهم .ولما دخلوا إَل
اْلمم حيث إسم القدوس ،حي قالوا عنهم :إن هذا هو شعب
الرب والذين خرجوا من أرضه .فتحننت عليهم ْلجل إسم
القدوس الذي دنسه بيت إسائيل ف اْلمم.
لذلك قل لبيت إسائيل :هذا ما يقوله السيد الرب ،ليس ْلجلكم أنا
صانع يا بيت إسائيل ،بل ْلجل إسم القدوس الذي نجستموه ف
اْلمم ،الموضع الذي دخلتموه وقدستم فيه إسم العظيم الذي
نجس ف اْلمم ،الذي نجستموه ف وسطهم ،وستعلم جميع اْلمم
أن أنا هو الرب ،يقول أدوناي الرب.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل اْلول
من ()35 - 30 :26
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()2،1 :108

اللهم ل تسكت عن تسبحنْ ،لن فم الخاط وفم الغاش قد إنفتحا
عَل ،وبكَلم بغض أحاطون ،وحاربون مجانا .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
ثم سبحوا وخرجوا إَل جبل الزيتون .حينئذ قال لهم يسوع :كلكم
تشكون ف ف هذه الليلةْ ،لنه مكتوب :إن أِصب الراع فتتفرق
خراف الرعية .ومن بعد قيامن أسبقكم إَل الجليل.
فأجاب بطرس وقال له :إن شك فيك الجميع فأنا ل أشك .قال له
يسوع :الحق أقول لك :إنك ف هذه الليلة قبل أن يصيح ديك
تنكرن ثَلث مرات .قال له بطرس :لو إضطررت أن أموت معك لن
أنكرك! وهكذا قال جميع التَلميذ أيضا.
والمجد هلل دائما.

398

الساعة الثالثة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

اإلنجيل الثان
مرقس ()31 - 26 :14
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس البشي ،بركاته
عَل جميعنا آمي.
ثم سبحوا وخرجوا إَل جبل الزيتون .فقال لهم يسوع :إن جميعكم
تشكون ف ف هذه الليلةْ .لنه مكتوب :إن أِصب الراع فتتفرق
الخراف .ولكن بعد قيامن أسبقكم إَل الجليل.
فقال له بطرس :إن شك فيك الجميع فأنا ل أشك .فقال له يسوع:
الحق أقول لك ،إنك اليوم ف هذه الليلة ،قبل أن يصيح ديك مرتي،
تنكرن ثَلث مرات .أما هو فقال بإفراط :لو إضطررت أن أموت
معك فلن أنكرك! وهكذا أيضا كانوا يقولون جميعا.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثالث
لوقا ()39 - 31 :22
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
سمعان سمعان ،هوذا الشيطان قد طلبكم لك يغربلكم كالحنطة!
ولكن طلبت عنك لك ل يفن إيمانك .وأنت أيضا من رجعت
فثبت إخوتك زمانا .أما هو فقال له :يا رب ،إن مستعد أن أمص
معك إَل السجن وإَل الموت.
فقال له :أقول لك يا بطرس ،لن يصيح ديك اليوم حن تنكرن
ثالث مرات لتعلم .ثم قال لهم :لما أرسلتكم بغي كيس وِل مزود وِل
حذاء ،هل إحتجتم إَل َسء؟ أما هم فقالوا له" :ل" .فقال لهم:
لكن اآلن ،من له كيس فليأخذه ومزود كذلك .ومن ليس له سيف
فليبع ثوبه وليشي سيفاْ .لن أقول لكم :إنه ينبغ أن يتم ف
المكتوب ،وأحصوه مع اْلثمةْ .لن ما كتب من أجَل له تمامه.
فقالوا :يا رب ،ههنا سيفان .فقال لهم :يكق!
وخرج ومص كالعادة إَل جبل الزيتون ،وتبعه تَلميذه أيضا.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الرابع
يوحنا ()2 -1 :18
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
قال يسوع هذا وخرج مع تَلميذه إَل عي وادي اْلرز ،حيث كان
بستان فدخله يسوع مع تَلميذه .وي هوذا الذي كان مزمعا أن يسلمه
كان يعرف أيضا ذلك الموضعْ ،لن يسوع إجتمع هناك مرارا كثية
مع تَلميذه.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الثالثة من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
ولما سبحوا خرجوا من صهيون ،وصعدوا إَل جبل الزيتون .فإبتدأ
مخلصنا يقول لتَلميذه عَلنية :أنتم كلكم ف هذه الليلة تشكون ف
ويكمل المكتوب ف هذا الزمان ،وسائر أقوال اْلنبياء الذين قالوا:
إن أِصب الراع فتتفرق غنم رعيته .وبعد هذا كله أنا أقوم وأسبقكم
إَل الجليل .فقال بطرس أمام إخوته :لو جحدوك كلهم إل أنا يا
سيدي .فقال له الرب :إعلم يا بطرس أنك ف هذه الليلة تجحدن
ثالث مرات .وإذا صاح الديك عند ذلك ،تعلم يا بطرس ما يخرج
من فيك .ولو بلغت واقيبت من الموت لن أجحدك يا رن وإله،
وهكذا قال بقية الرسل اْلبرار بمحبة .هذا كله كان لك يتم قول
النن ف المزمور القائل :اللهم ل تسكت عن تسبحن ،فإن فم
الخاط انفتح عَل .من هو الخاط إل يهوذا مولود الخطية واإلثم،
هذا الذي إقتن له نصيبا رديئا من مال الظلم .وهو الذي باع سيده
لألمم ،ورفض النعمة وإكتسب الخطية.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة السادسة من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
سفر حزقيال ()28 – 23 :22
من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وصارت إَل كلمة الرب قائَل :يا إبن اإلنسان ،قل لها :أنت ه اْلرض
الن لم تقبل ماء ،ولم يأت عليك مطر ف يوم غضن .الن مدبروها
ف وسطها كالسود المفيسة يخطفون إختطافا .يأ كلون النفوس
بقوة .ويقبلون الرشوة ،وقد كيت أراملك فيك .وكهنتك رذلوا
ناموَس ودنسوا مقادَس .ولم يميوا بي البار والفاجر ،وبي
النجس والطاهر ،وحجبوا عيونهم عن سبون ونجسون ف
وسطك.
رؤساؤها ف وسطها كالذئاب الخاطفة إختطافا لسفك الدم،
ِلكتساب كسب لك يأخذوا باْلفضل كثيا .وأنبياؤها الذين
مسحوهم يسقطونْ ،لنهم يرون الباطل وينمون الكذب.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة السادسة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

اإلنجيل اْلول
من ()46 - 36 :26
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()18:68 ، 1:58

خلصن من أعدان يا للا ،ومن الذين يقومون عَل أنقذن.
وإنتظرت من يحزن مغ فلم يكن ،ومن يعزين فلم أجده .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
حينئذ جاء معهم إَل حقل يسم جثسيمان ،وقال لتَلميذه:
إجلسوا ههنا حن أمص ْلصَل هناك .وأخذ معه بطرس وإبن
زبدي ،وإبتدأ يحزن ويكتئب .حينئذ قال لهم :إن نفش حزينة حن
الموت .امكثوا ههنا واسهروا مغ.
ثم إبتعد قليَل وخر عَل وجهه يصَل قائَل :يا أبتاه ،إن أمكن فلتعي
عن هذه الكأس ،لكن ليس كمشيئن أنا بل كمشيئتك أنت .ثم جاء
إَل تَلميذه فوجدهم نياما .فقال لبطرس :أهكذا لم تقدروا أن
تسهروا مغ ساعة؟ فإسهروا وصلوا لئَل تدخلوا ف تجربة .أما الروح
فنشيط ،أما الجسد فضعيف.
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ثم مص أيضا وصَل ثانية قائَل :يا أبتاه ،إن كان ل يمكن أن تعي
عن هذه الكأس إل أن أسب ها ،فلتكن مشيئتك .وجاء أيضا إَل
تَلميذه فوجدهم نياماْ ،لن أعينهم كانت ثقيلة .فيكهم أيضا
ومص وصَل ثالثة قائَل هذا الكَلم بعينه.
حينئذ جاء إَل تَلميذه وقال لهم :ناموا اآلن واسييحوا! هوذا
الساعة قد إقيبت .وابن اإلنسان يسلم إَل أيدي الخطاة .قوموا
ننطلق! هوذا الذي سيسلمن قد إقيب.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثان
مرقس ()42 - 32 :14
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس البشي ،بركاته
عَل جميعنا آمي.
وجاءوا إَل ضيعة اسمها جثسيمان ،فقال لتَلميذه :إجلسوا ههنا
حن أصَل .وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا ،وإبتدأ يرتاع
ويحزن .فقال لهم :إن نفش حزينة حن الموت! امكثوا ههنا
واسهروا.
ثم تقدم قليَل وخر عَل اْلرض ،وكان يصَل لك تعي عنه الساعة
إن أمكن .وكان يقول :يا آبا ،اآلب ،كل َسء مستطاع لك ،فلتعي
عن هذه الكأس .لكن ليس كإرادن أنا ،بل كإرادتك أنت .ثم جاء
فوجدهم نياما ،فقال لبطرس :أتنام يا سمعان! ألم تقدر أن تسهر
مغ ساعة؟ فإسهروا وصلوا لئَل تدخلوا ف تجربة .أما الروح
فنشيط ،وأما الجسد فضعيف .ثم مص أيضا وصَل وقال هذا
الكالم بعينه .ثم جاء أيضا فوجدهم نياماْ ،لن أعينهم كانت
ثقيلة ،ولم يعلموا بماذا يجيبونه .ثم جاء المرة الثالثة وقال لهم:
ناموا اآلن واسييحوا! قص اْلمر وأتت الساعة! وها هوذا ابن
اإلنسان يسلم إَل أيدي الخطاة .قوموا ننطلق .فها هوذا الذي
سيسلمن قد اقيب!
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثالث
لوقا ()46 - 40 :22
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
فلما جاء إَل المكان قال لهم :صلوا لئَل تدخلوا ف تجربة .وبعد
عنهم نحو رمية حجر .وجثا عَل ركبتيه وصَل قائَل :يا أبتاه ،إن
شئت فلتعي عن هذه الكأس .لكن لتكن ل مشيئن بل مشيئتك.
وظهر له مَلك من السماء ليقويه .وحدث وهو يصَل بإشتياق جاثيا
عَل ركبتيه ،أن صار عرقه كلون الدم يقطر عَل اْلرض .ولما قام
من الصَلة جاء إَل التالميذ فوجدهم نياما من الحزن.
فقال لهم :لماذا تنامون؟ قوموا وصلوا لئَل تدخلوا ف تجربة.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الرابع
يوحنا ()9 -3 :18
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
فأخذ يهوذا الجمع وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيي،
وجاء إَل هناك بمشاعل ومصابيح وسَلح .وأن يسوع ،وهو عارف
بكل ما يأن عليه ،خرج وقال لهم :من تطلبون؟ أجابوا وقالوا له:
يسوع الناِصي .فقال لهم يسوع :أنا هو .وكان واقفا معهم يهوذا
المزمع أن يسلمه .فلما قال لهم :إن أنا هو ،رجعوا إَل الوراء
وسقطوا عَل اْلرض .فسألهم أيضا :من تطلبون؟ فقالوا :يسوع
الناِصي .أجاب يسوع :قد قلت لكم إن أنا هو .فإن كنتم تطلبونن
فدعوا هؤلء ،ليذهبوا .ليتم القول الذي قاله :إن الذين أعطيتهم
َل لم أهلك منهم أحدا.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة السادسة من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
ترك مخلصنا يسوع جبل الزيتون وأن إَل الجشيمانية مع الرسل،
وهكذا قال لتَلميذه :اجلسوا هنا حن أمص ْلصَل .وأخذ بطرس
مع اْلخوين الطاهرين إبن زبدي ،وبدأ يقول ف صَلته من أجل
آلمه الن سينالها .وهكذا قال لخواصه :اسهروا مغ ف الصَلة.
وإبتعد قليَل وخر عَل وجهه وصَل قائَل بحزن قلب :يا أبتاه إن كان
يمكن أن تعي عن هذه الكأس ،ولكن لتكن ِل إرادن بل إرادتك .ثم
عاد وجاء إَل تَلميذه فوجدهم نياما بحزن عظيم .فأيقظ بطرس
وقال :أل يجب عليك أن تسهر مغ ساعة واحدة؟ صلوا بَل فتور
لك ل تدخلوا ف تجربة .والمرة الثانية صَل هكذا من أجل الكأس
لك تعي عنه .والمرة الثالثة هكذا صَل بهذا الكَلم الذي قاله :قوموا
إسهروا مغ واتركوا النوم فقد اقيب الذي يسلمن.
الويل لك يا يهوذا أ كي من جميع الناس ،فإن خطاياك تضاعفت
أكي من خطايا آبائك .جحدت اليكة وأحببت اللعنة ،فحلت عليك
إَل آخر الدهور.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة التاسعة من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
سفر إرميا ()11 – 7 :9
من سفر إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
من أجل ذلك هكذا يقول الرب :هأنذا أمحصهم وأمتحنهم.
وسأصنع أمام س إبنة شعن .لسانهم سهم حاد ،وكلمات أفواههم
غاشة .يتكلم مع قريبه كَلما سَلميا ،والعداوة ف قلبه .أعَل هذا ِل
أفتقدهم يقول الرب؟ أم ل تنتقم نفش من شعب كهذا؟
قل نوحا عَل الجبال ،وإبك عَل طرق الييةْ ،لنها قد تركت وليس
فيها إنسان .لم يسمع صوت سكان من الطي إَل البهائم ،تحيت
وهلكت ،وسأنقل أورشليم وأصيها مسكنا للتناني ،ومدن يهوذا
أجعلها للهَلك ،ول يكون فيها ساكن.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة التاسعة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

سفر حزقيال ()32 – 28 :21
من سفر حزقيال النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وأنت أيضا يا إبن اإلنسان ،تنبأ وقل :هذا ما يقوله الرب لبن عمون
وتعييهم ،وقل للسيف :أيها السيف المسلول للذبح! المصقول
لْلفناء .قم وأبرق برؤياك الباطل ،وللتهديد بالكذب ،لتقطع أعناق
المخالفي ،الذين قد قربت أيامهم وكمل زمان ظلمهم.
إرجغ وَل تسييح ف المكان الذي ولدت فيه ،سأدينك ف أرضك.
وأفيض عليك رجزي ،وبنار سخط عليك غضن ،وسأسلمك
لليبر ،وإكتساب الهَلك .فتكوني مأ كَل للنار .ودمك يكون ف
وسط أرضك .ول يكون لك ذكرْ ،لن أنا الرب تكلمت.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل اْلول
من ()58 - 47 :26
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()5،4:34 – 5، 4 :27

المتكلمي مع أصحابهم بالسَلم والّشور ف قلوب هم .أعطهم يا رب
كحسب أفعالهم ومثل س أعمالهم .هللويا.
فليخز ويخجل جميع الذين يطلبون نفش .وليتد إَل الوراء
ويفتضح الذين يت آمرون عَل بالسوء .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وفيما هو يتكلم ،إذا يهوذا واحد من اإلثن عّش ،قد أقبل ومعه جمع
كثي بسيوف وعص ،من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب .وكان
المزمع أن يسلمه قد أعطاهم عَلمة قائَل :الذي أقبل فاه هو هو،
فإمسكوه .وللوقت تقدم إَل يسوع وقال له :سَلم يا معلم! وقبل
فاه.
فقال له يسوع :يا صاحب ،أهذا الذي جئت من أجله؟ حينئذ ألقوا
أيديهم عَل يسوع وأمسكوه .وإذا واحد من الذين كانوا مع يسوع
مد يده وإستل سيفه وِصب عبد رئيس الكهنة ،فقطع أذنه اليمن.
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حينئذ قال له يسوع :رد السيف إَل مكانهْ ،لن كل الذين يأخذون
بالسيف بالسيف يهلكون!
أتظن أن ل أستطيع أن أطلب من أن .فيقدم َل اآلن ههنا أ كي من
إثن عّش جيشا من المَلئكة؟ فكيف تكمل الكتب :أنه هكذا ينبغ
أن يكون؟
وف تلك الساعة قال يسوع للجموع :كأنما عَل لص خرجتم بسيوف
وعص لتمسكون! أما كنت أجلس كل يوم ف الهيكل أعلم ولم
تمسكون؟ وهذا كله قد كان لتتم كتب اْلنبياء .حينئذ تركه
التَلميذ كلهم وهربوا.
أما هم فأمسكوا يسوع وقدموه إَل قيافا رئيس الكهنة ،حيث إجتمع
الكتبة والشيوخ .وكان بطرس يتبعه من بعيد إَل دار رئيس الكهنة،
فدخل وجلس مع الخدام لينظر النهاية.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثان
مرقس ()54 - 43 :14
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس البشي ،بركاته
عَل جميعنا آمي.
وللوقت فيما هو يتكلم ،أقبل يهوذا ،أحد اِلثن عّش ،ومعه جمع
بسيوف وعص من عند رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة .وكان
المزمع أن يسلمه قد أعطاهم عَلمة قائَل :الذي أقبل فاه هو هو،
فإمسكوه ،وخذوه بحرص .وللوقت جاء وتقدم إليه وقال :يا معلم!
وقبل فاه .فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه .فاستل واحد من الواقفي
السيف ،وِصب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه.
فأجاب يسوع وقال لهم :كأنما عَل لص خرجتم بسيوف وعص
لتقبضوا عَل! كل يوم كنت عندكم أعلم ف الهيكل ولم تمسكون!
ولكن لك تكمل الكتب .فيكه الجميع وهربوا .وكان يتبعه شاب
مرتديا إزارا عَل عريه ،فأمسكوه .أما هو فيك اإلزار وهرب عاريا.
فأخذوا يسوع إَل رئيس الكهنة قيافا ،وإجتمع إليه رؤساء الكهنة
والشيوخ والكتبة .وكان بطرس يتبعه من بعيد إَل داخل دار رئيس
الكهنة ،وكان جالسا بي الخدام يصطَل عند الضوء.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثالث
لوقا ()55 - 47 :22
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
وفيما هو يتكلم إذا جمع يتقدمهم المدعو يهوذا ،أحد اِلثن عّش،
فدنا من يسوع وقبل فاه .فقال له يسوع :يا يهوذا ،أبقبلة تسلم إبن
اإلنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما كان ،قالوا :يا رب ،أنْصب
بالسيف؟ وِصب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمن.
فأجاب يسوع وقال :كق إَل هنا! ولمس أذنه وأبرأها.
ثم قال يسوع للذين جاءوا إليه من رؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل
والشيوخ :كأنما عَل لص خرجتم بسيوف وعص! وقد كنت معكم
كل يوم ف الهيكل ولم تمدوا عَل أيديكم .ولكن هذه ساعتكم
وسلطان الظلمة.
فلما أمسكوه ،جاءوا به وأدخلوه إَل بيت رئيس الكهنة .وكان بطرس
يتبعه من بعيد .ولما أِصموا نارا ف وسط الدار وجلسوا ،كان بطرس
أيضا جالسا ف وسطهم.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الرابع
يوحنا ()14 -10 :18
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وكان مع سمعان بطرس سيف ،فاستله وِصب عبد رئيس الكهنة،
فقطع أذنه اليمن .وكان إسم العبد ملخس .فقال يسوع لبطرس:
ضع السيف ف غمده! الكأس الن أعطانيها أن أل أسب ها؟ ثم أن
الجمع وقائد اْللف وخدام اليهود ،قبضوا عَل يسوع وأوثقوه.
وقدموه إَل حنان أوَلْ ،لنه كان حما قيافا الذي كان رئيسا للكهنة ف
تلك السنة .وكان قيافا هو الذي أشار عَل اليهود قائَل :إنه خي أن
يموت إنسان واحد عن الشعب.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة التاسعة من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
فلما فرغ كَلم المخلص لتَلميذه من أجل آِلمه ،جاء واحد من
اإلثن عّش الذي هو يهوذا ومعه جمع بسيوف وعص وجند من
عند الكتبة ورؤساء الكهنة ،وكان الدافع المخالف المملوء من
اآلثام ،قد أعطاهم عَلمة قائَل :إن الذي اقبله هو هو ،فإمسكوه،
وإعرفوه من ذلك الوقت الذي أصنع به هذا .إذا دنوت منه ْلقبله
وأخاطبه هو هو فإمسكوه .وأن إَل يسوع وقال له :السَلم يا معلم.
وقبله .فقال له :يا صاحب ،كيف تجاست أن تسلمن بقبلة إَل
اْلمم؟ فأسع واحد وإستل سيفا وقطع به أذن عبد رئيس الكهنة،
فقال يسوع :رد السيف إَل غمده ،فإن الذي يقتل بالسيف،
بالسيف يموت ،وأنا يمكنن أن أحْص ربوات المَلئكة لتحارب
أمام .حينئذ لما نظر التَلميذ هذا ،هربوا وتركوه مع الجمع الكثي.
فأتوا به إَل قيافا رئيس الكهنة وجماعة الكتبة والناموسيي ،وكان
سمعان بطرس يتبعه حن جلس عند باب رئيس الكهنة .الويل لك
يا يهوذا ْلنك إحتملت عقوبة ل شبيه لها ،ولبست اللعنة مثل
الثوب .فنصيبك يكون مع الزناة أيها المخالف.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم
رحَفَمهَترََه.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
سََََََ َ َ ََََ
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الساعة الحادية عّشة من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
سفر إشعياء ()15 : 28 – 11 :27
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هلم أيتها النساء اآلتيات للنظرْ ،لنه ليس شعبا ذا فهم ،لذلك ل
يرحمه خالقه ول ييأف عليه جابله .ويكون ف ذلك اليوم أن الرب
يصنع إضطرابا من معي النهر إَل نقرورا (وادي مْص) ،وأنتم
فاجمعوا بن إسائيل واحدا واحدا .ويكون ف ذلك اليوم أنه يبوق
بالبوق العظيم ،فتأن الشعوب الكثية الن ضلت ف كورة
اْلشوريي (الموصل) ،والذين تاهوا ف مْص ،وسيسجدون للرب
عَل جبل صهيون المقدس بأورشليم.
الويل إلكليل الهوان المستأجر الذي إلفرايم ،الزهرة الحسنة ،الن
سقطت من المجد عَل رأس الجبل الدسم ،السكارى بغي خمر.
هوذا غضب الرب قوي وصعب كيد نازل وليس تحته مظلة .يؤن
عسفا كسيل المياه الغزيرة الجارفة ف الكورة .وتصي راحة لألرض،
ويصنعها ْليديهم وأرجلهم.
ويداس إكليل الخزي المستأجر الذي إلفرايم .وتكون الزهرة
الساقطة من رجاء المجد تحت الجبل العاَل ،كمثل أساس التينة
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الذي ينظره ،فقبل أن يتناوله يريد أن يلتهمه .ف ذلك اليوم يكون
رب الصباؤوت إكليل رجاء المجد الذي ضفره لبقية شعن.
وتبق روح محاكمة عَل محاكمة .وتمنع القوة عن الفسادْ ،لن
هؤلء ضالون من الخمر .وتائهون من المسكر .الكاهن والنن ترنحا
من الخمر .وإضطربا من سكر المسكر ،وضلوا وهذا هو حلم.
اللعنة تأكل مشورتهم ،مشورتهم الن ه جور .عَل من تقولتم
الّش؟ وعَل من جدفتم؟ أعَل المفطومي من لبنهم ،المفصولي
عن الثدي؟
إنتظروا شدة عَل شدة عن قليل وبعد قليل .إنتظروا رجاء عَل
رجاء .عن قليل وبعد قليل .من أجل شتيمة الشفاه .وأيضا
يتكلمون مع هذا الشعب بلسان دغل القائلي له :إن هذا هو راحة
الجياع وهذا هو انحطام .ولم يريدوا أن يسمعوا.
ستكون لهم كلمة الرب اإلله ضيق عَل ضيق .ورجاء عَل رجاء .عن
قليل وبعد قليل .لك يذهبوا ويسقط كثي منهم إَل الوراء
ويتضايقوا وينكّشوا وي هلكوا.
من أجل هذا إسمعوا قول الرب أيها الرجال العتاة المتسلطون عَل
هذا الشعب الذي ف أورشليمْ ،لنكم قلتم :قد قررنا عهدا مع
الجحيم ،وميثاقا مع الموت .وإذا ما هب الري ح العاصف من جهتنا
ل يعي عليناْ ،لننا قد جعلنا الكذب رجاءنا ،وف الكذب إستينا.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل اْلول
من ()75 - 59 :26
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا)3، 1 :2( .
لماذا إرتجت اْلمم ،وهذت الشعوب باْلباطيل .قامت ملوك
اْلرض والرؤساء اجتمعوا معا ،عَل الرب وعَل مسيحه .الساكن ف
السموات يضحك بهم ،والرب يمقتهم .حينئذ يكلمهم بغضبه،
وبرجزه يقلقهم .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وأما رؤساء الكهنة والمحفل كله فكانوا يطلبون شهادة زور عَل
يسوع لك يقتلوه ،فلم يجدوا .وحْص شهود زور كثيون ،وأخيا
حْص إثنان وقال :إن هذا قال :إن أقدر أن أنقض هيكل للا ،وف
ثَلثة أيام أبنيه.
فقام رئيس الكهنة وقال له :أما تجيب بش عما يشهد به هذان
عليك؟ أما يسوع فكان ساكتا .فقال له رئيس الكهنة :أستحلفك
باهلل الح أن تقول لنا ،هل أنت المسيح إبن للا الح؟ قال له
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يسوع :أنت قلت! وأيضا أقول لكم ،من اآلن تبْصون ابن اإلنسان
جالسا عن يمي القوة ،وآتيا عَل سحاب السماء.
فشق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائَل :لقد جدف! ما حاجتنا بعد
إَل شهود؟ ها قد سمعتم اآلن التجديف! فماذا ترون؟ أما هم
فأجابوا وقالوا :إنه لمستوجب الموت .حينئذ بصقوا ف وجهه
ولكموه ثم ِصبوه .قائلي :تنبأ لنا أيها المسيح ،من ِصبك؟
أما بطرس فكان جالسا خارجا ف الدار ،فجاءت إليه جارية قائلة:
وأنت أيضا كنت مع يسوع الجليَل! أما هو فأنكر قدام كل أحد قائَل:
لست أدري ما تقولي!
ثم خرج إَل الدهلي فرأته أخرى ،فقالت للذين هناك :وهذا أيضا
كان مع يسوع الناِصي! فأنكر أيضا بقسم :إن لست أعرف هذا
الرجل!
وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس :حقا أنت أيضا منهم ،فإن
لهجتك تظهرك!
فإبتدأ حينئذ يلعن ويحلف :إن ِل أعرف هذا الرجل! وللوقت صاح
الديك .فتذكر بطرس الكَلم الذي قاله يسوع له :إنك قبل أن يصيح
الديك تنكرن ثَلث مرات .فخرج وبك بكاء مرا.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثان
مرقس ()72 - 55 :14
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس البشي ،بركاته
عَل جميعنا آمي.
أما رؤساء الكهنة والمجمع كله فكانوا يطلبون شهادة عَل يسوع
لقتله ،فلم يجدواْ .لن كثيين كانوا يشهدون عليه زورا ،ولم تتفق
شهاداتهم .ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلي :نحن سمعناه
يقول :إن أنقض هذا الهيكل المصنوع باْليادي ،وف ثَلثة أيام أبن
آخر غي مصنوع بأيد .وِل ف هذا كانت شهادتهم تتفق .فقام رئيس
الكهنة ف الوسط وسأل يسوع قائَل :أما تجيب بش عما يشهدون
به هؤلء عليك؟
أما هو فكان ساكتا ولم يجب بش .فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال
له :أأنت المسيح إبن المبارك؟ فقال له يسوع :أنا هو .وسوف
تبْصون إبن اإلنسان جالسا عن يمي القوة ،وآتيا مع سحاب
السماء .فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال :ما حاجتكم بعد إَل شهود؟
قد سمعتم التجديف! فما رأيكم؟ فحكم عليه الجميع بأنه
مستوجب الموت .فإبتدأ قوم يبصقون عليه ،ويغطون وجهه
ويلطمونه ويقولون له :تنبأ لنا أيها المسيح من هو الذي لطمك
اآلن .ثم تناوله الخدام باللطم.
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وبينما كان بطرس ف أسفل الدار ،جاءت إحدى جواري رئيس
الكهنة .ولما رأت بطرس يصطَل ،تفرست فيه وقالت له :أنت أيضا
كنت مع يسوع الناِصي! أما هو فأنكر قائَل :لست أدري ول أعرف
ما تقولي! وخرج إَل موضع خارج الدار ،فصاح الديك .فأبْصته
الجارية أيضا وقالت للحاِصين :إن هذا منهم! أما هو فأنكر أيضا.
وبعد قليل أيضا قال الحاِصون لبطرس :حقا أنت منهمْ ،لنك
جليَل وكَلمك يشبه كَلمهم! أما هو فإبتدأ يلعن ويحلف :إنن ل
أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه! فصاح الديك للمرة الثانية،
فتذكر بطرس الكَلم كما قال يسوع له :إنك قبل أن يصيح ديك
مرتي ،تنكرن ثَلث مرات .فّشع يبك.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثالث
لوقا ()65 - 56 :22
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
أما بطرس فرأته جارية جالسا عند الضوء فتفرست فيه ثم قالت:
إن هذا أيضا كان معه! أما هو فأنكر قائَل :لست أعرفه يا إمرأة! وبعد
قليل رآه آخر وقال :وأنت أيضا منهم! فقال بطرس :يا رجل ،لست
أنا!
ولما مص نحو ساعة كان آخر يؤكد قائَل :ف الحقيقة هذا أيضا كان
معهْ ،لنه جليَل أيضا! فقال بطرس :يا رجل ،لست أعرف ما تقول!
وللوقت بينما هو يتكلم صاح الديك .فإلتفت الرب ونظر إَل
بطرس ،فتذكر بطرس قول الرب ،كما قال له :إنك قبل أن يصيح
ديك اليوم تنكرن ثالث مرات .فخرج بطرس خارجا وبك بمرارة.
والرجال الذين أمسكوه كانوا يهزأون به ويْصبونه ،وغطوه وكانوا
يسألونه قائلي :تنبأ لنا! من الذي ِصبك؟ وأشياء أخر كثية كانوا
يقولونها عليه مجدفي.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الرابع
يوحنا ()27 -15 :18
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وكان سمعان بطرس وتلميذ آخر يتبعان يسوع ،وكان ذلك التلميذ
معروفا عند رئيس الكهنة ،فدخل مع يسوع إَل دار رئيس الكهنة.
وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا .فخرج التلميذ الذي كان
معروفا عند رئيس الكهنة ،وكلم البوابة فأدخل بطرس.
فقالت الفتاة البوابة لبطرس :ألست أنت أيضا من تَلميذ هذا
الرجل؟ أما هو فقال "ل" .وكان العبيد والخدام واقفي ،وقد أِصموا
جمرا ْلنه كان شتاء ،وكانوا يصطلون ،وكان بطرس أيضا معهم واقفا
يصطَل.
فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تَلميذه وعن تعليمه .فأجابه يسوع
قائَل :أنا كلمت العالم عَلنية .وكنت أعلم كل حي ف المجامع وف
الهيكل حيث يجتمع كل اليهود .ولم أقل كلمة ف الخفاء .لماذا
تسألن؟ سل الذين سمعوا ماذا قلت لهم .هوذا هؤلء يعرفون ما
قلته أنا .ولما قال يسوع هذا ،لطم يسوع واحد من الخدام الواقفي،
قائَل :أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ فأجاب يسوع وقال له :إن كنت
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قد تكلمت رديا فإشهد عَل الردي ،وإن حسنا فلماذا تْصبن؟
حينئذ أرسله حنان موثقا إَل قيافا رئيس الكهنة.
وكان سمعان بطرس واقفا يصطَل .فقالوا له :ألست أنت أيضا من
تَلميذه؟ أما هو فأنكر وقال ل.
فقال له واحد من عبيد رئيس الكهنة ،وهو نسيب الذي قطع
بطرس أذنه :أما رأيتك أنا معه ف البستان؟ فأنكر بطرس أيضا.
وللوقت صاح الديك.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الحادية عّشة من ليلة الجمعة
العظيمة من البصخة المقدسة
إسمعوا داود ملك أورشليم يبكت رجالها والسكان فيها قائَل :لماذا
اْلمم رفعوا أصواتهم؟ والشعوب تكلموا باْلباطيل؟ قامت ملوك
اْلرض ورؤساؤها ،وإجتمعوا معا .هؤلء إجتمعوا عَل الرب وعَل
مسيحه مخلص العالم .علم داود بالروح القدس ما سيكون
بأورشليم ،الن صارت مجمع باطل ف دار رئيس كهنتها .فإنهم كانوا
يطلبون شهادة زور عَل يسوع ليحكموا عليه بحكم الموت .فشهد
عليه رجال كثيون فلم تتفق شهاداتهم إل رجَلن جاءا أخيا وشهدا
هكذا أمام المجمع بأنه قال :إنقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه ف ثَلثة
أيام .قال رئيس الكهنة :لم ل تجيبن؟ إن كنت أنت إبن للا فقل
الحق .قال الرب :أنت الذي قلت إن أنا إبن للا .فشق رئيس الكهنة
ثيابه وقال :لسنا نحتاج إَل شهادة ،قد جدف ،وتجديفه سمعناه.
وف هذا كله كان سمعان بطرس واقفا يصطَل ،فقال له واحد :أنت
تلميذ لهذا الجليَل .فقال" :ل" .وآخر قال :أنت أيضا رجل جليَل.
فقال :لست أنا .وف ثالث دفعة قال له آخر :أنا رأيتك معه ف
البستان .فحرم نفسه وحده قائَل :إن ل أعرف ما تقولون .وعندما
صاح الديك تيقظ بطرس وخرج إَل خارج وبك بكاء مرا.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الطروحات

َ َ
روحَات َ
الطَ َ َ
َََ
طرح الساعة اْلوَل من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
ولما قال ربنا يسوع هذا ،رفع عينيه إَل فوق نحو أبيه ،وقال :يا أبتاه
قد أتت الساعة .مجد إبنك ف العالم .أنا مجدتك يا أبتاه عَل اْلرض
لما أ كملت ما يرضيك .والذين أعطيتن يا أبتاه أعطيتهم إياه ْلن أنا
إخيتهم من العالم .وهم هكذا قبلوا كَلم وعلموا أن خرجت من
عندك .أطلب إليك من أجلهم ،ومن أجل كل الذين يؤمنون ن
بقولهم .فإن إخيتهم من العالم ،وأنا آت إليك وأتركهم ف العالم.
وعندما كنت معهم كنت أحفظهم ،وسلمت إليهم كَلمك .يا أبتاه
العالم لم يعرفك وأنا أعرفك .وهؤلء الذين مغ علموا أنك أرسلتن،
لذلك أعلمتهم باسمك يا أن .المحبة الن أحببتن بها يا أبتاه فلتكن
دائمة فيهم جميعا ،ليخيوا اْلمم بنعمتك ،فإن أنا أيضا أ كون فيهم
يا أن.
هذه ه الوصايا الن قررها مخلصنا مع تَلميذه ،هؤلء الذين
إختارهم وأرسلهم إَل العالم ليأتوا له بإثمار كثية .هؤلء هم كواكب
المسكونة الذين مأل نورهم كل العالم.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

الطروحات

طرح الساعة الثالثة من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
ولما سبحوا خرجوا من صهيون ،وصعدوا إَل جبل الزيتون .فإبتدأ
مخلصنا يقول لتَلميذه عَلنية :أنتم كلكم ف هذه الليلة تشكون ف
ويكمل المكتوب ف هذا الزمان ،وسائر أقوال اْلنبياء الذين قالوا:
إن أِصب الراع فتتفرق غنم رعيته .وبعد هذا كله أنا أقوم
وأسبقكم إَل الجليل .فقال بطرس أمام إخوته :لو جحدوك كلهم إل
أنا يا سيدي .فقال له الرب :إعلم يا بطرس أنك ف هذه الليلة
تجحدن ثالث مرات .وإذا صاح الديك عند ذلك ،تعلم يا بطرس ما
يخرج من فيك .ولو بلغت واقيبت من الموت لن أجحدك يا رن
وإله ،وهكذا قال بقية الرسل اْلبرار بمحبة .هذا كله كان لك يتم
قول النن ف المزمور القائل :اللهم ل تسكت عن تسبحن ،فإن فم
الخاط انفتح عَل .من هو الخاط إل يهوذا مولود الخطية واإلثم،
هذا الذي إقتن له نصيبا رديئا من مال الظلم .وهو الذي باع سيده
لألمم ،ورفض النعمة وإكتسب الخطية.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة السادسة من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
ترك مخلصنا يسوع جبل الزيتون وأن إَل الجشيمانية مع الرسل،
وهكذا قال لتَلميذه :اجلسوا هنا حن أمص ْلصَل .وأخذ بطرس
مع اْلخوين الطاهرين إبن زبدي ،وبدأ يقول ف صَلته من أجل
آلمه الن سينالها .وهكذا قال لخواصه :اسهروا مغ ف الصَلة.
وإبتعد قليَل وخر عَل وجهه وصَل قائَل بحزن قلب :يا أبتاه إن كان
يمكن أن تعي عن هذه الكأس ،ولكن لتكن ِل إرادن بل إرادتك .ثم
عاد وجاء إَل تَلميذه فوجدهم نياما بحزن عظيم .فأيقظ بطرس
وقال :أل يجب عليك أن تسهر مغ ساعة واحدة؟ صلوا بَل فتور
لك ل تدخلوا ف تجربة .والمرة الثانية صَل هكذا من أجل الكأس
لك تعي عنه .والمرة الثالثة هكذا صَل بهذا الكَلم الذي قاله :قوموا
إسهروا مغ واتركوا النوم فقد اقيب الذي يسلمن.
الويل لك يا يهوذا أ كي من جميع الناس ،فإن خطاياك تضاعفت
أكي من خطايا آبائك .جحدت اليكة وأحببت اللعنة ،فحلت عليك
إَل آخر الدهور.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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طرح الساعة التاسعة من ليلة الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
فلما فرغ كَلم المخلص لتَلميذه من أجل آِلمه ،جاء واحد من
اإلثن عّش الذي هو يهوذا ومعه جمع بسيوف وعص وجند من
عند الكتبة ورؤساء الكهنة ،وكان الدافع المخالف المملوء من
اآلثام ،قد أعطاهم عَلمة قائَل :إن الذي اقبله هو هو ،فإمسكوه،
وإعرفوه من ذلك الوقت الذي أصنع به هذا .إذا دنوت منه ْلقبله
وأخاطبه هو هو فإمسكوه .وأن إَل يسوع وقال له :السَلم يا معلم.
وقبله .فقال له :يا صاحب ،كيف تجاست أن تسلمن بقبلة إَل
اْلمم؟ فأسع واحد وإستل سيفا وقطع به أذن عبد رئيس الكهنة،
فقال يسوع :رد السيف إَل غمده ،فإن الذي يقتل بالسيف،
بالسيف يموت ،وأنا يمكنن أن أحْص ربوات المَلئكة لتحارب
أمام .حينئذ لما نظر التَلميذ هذا ،هربوا وتركوه مع الجمع الكثي.
فأتوا به إَل قيافا رئيس الكهنة وجماعة الكتبة والناموسيي ،وكان
سمعان بطرس يتبعه حن جلس عند باب رئيس الكهنة .الويل لك
يا يهوذا ْلنك إحتملت عقوبة ل شبيه لها ،ولبست اللعنة مثل
الثوب .فنصيبك يكون مع الزناة أيها المخالف.
مرد بحري :المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل :فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
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الطروحات

طرح الساعة الحادية عّشة من ليلة الجمعة
العظيمة من البصخة المقدسة
إسمعوا داود ملك أورشليم يبكت رجالها والسكان فيها قائَل :لماذا
اْلمم رفعوا أصواتهم؟ والشعوب تكلموا باْلباطيل؟ قامت ملوك
اْلرض ورؤساؤها ،وإجتمعوا معا .هؤلء إجتمعوا عَل الرب وعَل
مسيحه مخلص العالم .علم داود بالروح القدس ما سيكون
بأورشليم ،الن صارت مجمع باطل ف دار رئيس كهنتها .فإنهم كانوا
يطلبون شهادة زور عَل يسوع ليحكموا عليه بحكم الموت .فشهد
عليه رجال كثيون فلم تتفق شهاداتهم إل رجَلن جاءا أخيا وشهدا
هكذا أمام المجمع بأنه قال :إنقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه ف ثَلثة
أيام .قال رئيس الكهنة :لم ل تجيبن؟ إن كنت أنت إبن للا فقل
الحق .قال الرب :أنت الذي قلت إن أنا إبن للا .فشق رئيس الكهنة
ثيابه وقال :لسنا نحتاج إَل شهادة ،قد جدف ،وتجديفه سمعناه.
وف هذا كله كان سمعان بطرس واقفا يصطَل ،فقال له واحد :أنت
تلميذ لهذا الجليَل .فقال" :ل" .وآخر قال :أنت أيضا رجل جليَل.
فقال :لست أنا .وف ثالث دفعة قال له آخر :أنا رأيتك معه ف
البستان .فحرم نفسه وحده قائَل :إن ل أعرف ما تقولون .وعندما
صاح الديك تيقظ بطرس وخرج إَل خارج وبك بكاء مرا.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
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مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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باكر يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة
سفر التثنية ()24 :9 – 19 :8
من سفر التثنية لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
قال موَس لبن إسائيل .إن أشهد عليكم اليوم السماء واْلرض،
أنكم تهلكون ل محالة .كبقية اْلمم الن أبادها الرب من أمام وجهكم
كذلك تهلكونْ ،لجل أنكم لم تصغوا لصوت الرب إلهكم.
إسمع يا إسائيل ،أنت اليوم ستعي اْلردن لك تدخل وترث أمما
عظيمة ،ومدنا محصنة ومشيدة إَل السماء .قوما عظاما ،بن
الجبابرة الذين عرفتهم وسمعت عنهم :ومن الذي يقدر أن يقف
أمام بن عناق؟ فإعلم اليوم أن الرب إلهك هو الذي يتقدم بالمسي
قدام وجهك ،نارا آكلة .هو يبيدهم ،ويستأصلهم سيعا كما قال
الربِ .ل تقل ف قلبك :إنه من أجل بري أخرجن الرب ْلمتلك هذه
اْلرض الجيدة .وْلجل إثم هؤلء الشعوب يبيدهم الرب من أمام
وجهك .ليس من أجل برك وطهارة قلبك تمص ليث أرضهم .بل
ليق بالعهد الذي أقسم به إلبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب .وإعلم
اليوم أنه ليس من أجل برك يعطيك الرب هذه اْلرض ليثهاْ ،لنك
شعب صلب الرقبة.
وإذكر .ل تنس كم أغضبت الرب ف اليية .من اليوم الذي خرجتم
فيه من أرض مْص إَل أن جئتم إَل هذا المكان .ول تزالون تقاومون
الرب .حن ف حوريب أسخطتم الرب ،فغضب الرب عليكم

باكر يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

ليبيدكم .فمضيت أنا وصعدت إَل الجبل آلخذ لوج العهد الذي
عاهدكم الرب ،ومكثت عَل الجبل أربعي نهارا وأربعي ليلة ِل آكل
خيا وِل أسب ماء .وأعطان الرب لوج الحجر المكتوبي بإصبع
للا .مكتوب عليهما جميع الكَلم الذي كلمكم للا به عَل الجبل ف
يوم الجتماع .وف نهاية اْلربعي نهارا واْلربعي ليلة ،أعطان الرب
لوج العهد ،وقال َل الرب :قم إنزل عاجَل من هناْ ،لنه قد أثم
شعبك الذي أخرجته من أرض مْص .وزاغوا سيعا عن الطريق الن
سننتها لهم .وصنعوا لهم تمثاَل مسبوكا .وقال َل الرب :قد قلت
لك مرة وإثنتي إن هذا الشعب صلب الرقبة .دعن فأبيدهم من
تحت السماء ،وأجعلك لشعب أعظم وأ كي كثيا من هذا .فرجعت
ونزلت من الجبل ،والجبل يشتعل بالنار ،ولوحا الحجارة ف يدي
اِلثنتي.
فلما رأيت أنكم قد أخطأتم إَل الرب .وصنعتم لكم عجَل مسبوكا.
وزغتم عن الطريق الن أوصاكم .بها الرب ،طرحت اللوحي من يدي
وكّشتهما قدامكم .ثم طلبت من الرب مرة ثانية كاْلوَل أربعي نهارا
وأربعي ليلة لم آكل خيا ولم أسب ماء ،من أجل كل خطاياكم الن
أخطأتم بها بعملكم الّش أمام الرب إلغاظته .ففزعت إذ غضب للا
عليكم ليبيدكم فإستجاب َل الرب ف ذلك الزمان وغضب الرب
عَل هرون جدا ليبيده .فصليت من أجل هرون أيضا ف ذلك
الزمان.
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أما الخطية الن عملتموها ،والعجل الذي صنعتموه ،فإن أخذته
وأحرقته بالنار ،وحطمته وسحقته حن صار ناعما كالغبار .ثم
طرحت غباره ف أسفل وادي السيل المنحدر من الجبل .وبالحريق
وبالتجربة ف قي الشهوات ،كنتم تغضبون الرب إلهكم .وعندما
أرسلكم الرب من قادش برنيع قائَل :إصعدوا ليثوا اْلرض الن أنا
أعطيها لكم ،عصيتم قول الرب ولم تؤمنوا به ولم تسمعوا لصوته.
ولم تزالوا عاصي الرب من يوم أن ظهر لكم.
مجدا للثالوث القدوس.
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باكر يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

سفر إشعياء ()9 – 2 :1
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
اسمغ أيتها السموات وأصغ أيتها اْلرض ،فإن الرب تكلم :ربيت
بني ونشأتهم ،أما هم فعصوا عَل .الثور يعرف قانيه والحمار
معلف صاحبه ،أما إسائيل فلم يعرفن .وشعن لم يفهمن .ويل
لألمة الخاطئة ،الشعب الممتَلء إثما ،النسل الخبيث ،أوَلد
المخالفي! تركتم الرب ،وأغضبتم قدوس إسائيل.
ستحل بكم ِصبات ْلنكم إزددتم إثما .كل رأس للوجع ،وكل قلب
للحزن .من القدم إَل الرأس ،جراح وكلوم ،وقرحة ملتهبة وما من
مرهم يوضع عليها ول دهن وِل عصائب .أرضكم تخرب .ومدنكم
تحرق بالنار .وكوركم تؤكل قدامكم ،وقد خربت وانهدمت من
الشعوب الغرباء .وتبق إبنة صهيون كمظلة ف كرم ،وكمثل
المحرس المنقطع ف المقثأة ،وكالمدينة المنهوبة ،ولول أن رب
الجنود أبق لنا بقية ،لْصنا مثل سدوم وشابهنا عمورة.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()21 – 10 :2
وأيضا من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هذا ما يقوله الرب إدخلوا ف الصخور واختفوا ف اْلرض ،من أمام
خوف الرب ومن أمام مجد قوته إذا قام ليهشم اْلرضْ ،لن ألحاظ
الرب عالية ،واإلنسان ذليل .وسيذل ارتفاع البّش ،ويتعاَل الرب
وحده ف ذلك اليوم.
ْلن يوم رب الجنود سيأن عَل كل متعد ومتعظم ،وعَل كل من
استعَل وتشامخ فيذلون ،وعَل كل أرز لبنان المتعاَل الشامخ،
وعَل كل شجر بلوط باشان ،وعَل كل جبل عال ،وعَل كل أ كمة
مرتفعة ،وعَل كل برج شاهق ،وعَل كل سور منيع ،وعَل كل سفن
البحر ،وعَل كل منظر سفن البحر الحسنة .ويذل كل إنسان،
ويسقط إرتفاع البّش ،ويتعاَل الرب وحده ف ذلك اليوم .ويخفون
جميع عمل أيديهم ،ويحملونه إَل المغائر ،وشقوق الصخور ،وف
ثقوب اْلرض من أمام صوت الرب ،ومن مجد قوته ،إذا قام ليهشم
اْلرض .ف ذلك اليوم يخرج اإلنسان رجاسته من الفضة والذهب،
الن صنعوها ليسجدوا لها ،واْلباطيل واْلشباح ،ليدلجوها ف
ثقوب اْلرض والصخور الصلبة وف شقوق الصخور ،من أمام
صوت الرب ومن مجد قوته إذا قام ليهشم اْلرض.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إرميا ()6 : 23 – 29 :22
من سفر إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
يا أرض ،يا أرض إسمغ كلمة الرب! اكتبوا هذا الرجل ،رجَل مرذوَل،
ل يصي عظيما ف أيامه ،ول يكي من ذريتة إنسان يجلس عَل كرَس
داود رئيسا من اآلن عَل بيت يهوذا.
أيها الرعاة المفسدون والمبددون ف مكان رعيتكم .لذلك هذا ما
يقوله الرب عن الرعاة الذين يرعون شعن :أنتم قد شتتم غنم
وبددتموها ولم تتعهدوها .فهأنذا أنتقم منكم حسب أعمالكم
الّشيرة ،يقول الرب :أجمع بقية شعن من جميع اْلراض الن
فرقتها فيها ،وآن بها إَل مراتعها فتنمو وتكي .وأقيم عليها رعاة
يرعونها فَل تخاف منذ اآلن ول ترتعد ،يقول الرب.
وهوذا ستأن أيام ،يقول الرب ،وأقيم الكلمة الصالحة الن قررتها
عَل إسائيل وبيت يهوذا .ف تلك اْليام أسق بنور الي عَل داود
فيملك ملك بار فهيم .ويجري الحكم والعدل عَل اْلرض .وف أيامه
يخلص يهوذا ،ويسكن إسائيل آمنا مطمئنا.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إرميا
وأيضا من سفر إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ثم قال إرميا لفشحور :إنكم كنتم زمانا مع آبائكم مقاومي للحق
وأوَلدكم الذين يأتون بعدكم هؤلء الذين يصنعون خطية أس
منكمْ .لنهم يثمنون الذي ليس له ثمن .ويؤلمون الذي يشق
اْلمراض ويغفر الذنوب .ويأخذون الثالثي من الفضة الثمن الذي
شارط عليه بنو إسائيل .ويدفعونها ف حقل الفاخوري .كما أمرن
الرب .وهكذا أقول ستأن عليهم دينونة الهَلك إَل اْلبد وعَل
أوِلدهمْ ،لنهم ألقوا دما زكيا ف الحكم.
مجدا للثالوث القدوس.

440

باكر يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

سفر إشعياء ()13 – 1 :24
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ها إن الرب يفسد المسكونة ويخليها ويكشف وجهها ويبدد
سكانها .ليكون الشعب كالكاهن .والعبد كالسيد .واْلمة كسيدتها.
والشاري كالبائع .والمقرض كالمقيض .والمديون كالدائن .وتفسد
اْلرض فسادا ،وتنهب اْلرض نهباْ ،لن فم الرب تكلم بهذا .حزن
مرتفعو اْلرض.
واْلرض أثمت ْلجل سكانها من أجل أنهم تركوا عنهم الناموس،
وبدلوا أوامري وعهدي اْلبدي .من أجل هذا ،اللعنة تأ كل اْلرض
ْلن سكانها أثمواْ .لجل هذا ،السكان ف اْلرض يصيون فقراء ويبق
أناس قليلون .يحزن الخمر وتحزن الكرمة ،ويتنهد جميع الفرحي
بنفوسهم .وكف فرح الطبول ،وفن تعاظم المنافقي ،وكف صوت
القيثارة .خزوا ولم يّشبوا خمرا .صار المسكر مرا للشاربي .خربت
كل المدينة .تغلق البيوت ليَل لئَل يدخلها أحد .ويولولوا من أجل
الخمر بكل موضع .كف كل سور اْلرض .وبقيت البَلد خرابا،
والبيوت الميوكة تهلك .كل هذا يكون ف اْلرض ف وسط اْلمم
مثل من يقلع شجرة الزيتون ،هكذا أيضا تدمر اْلرضْ ،لن فم رب
الجنود تكلم بهذا.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر الحكمة ()22 – 12 :2
من سفر الحكمة لسليمان الحكيم ،بركته المقدسة تكون معنا
آمي.
يقتنص لنفسه نارا ْلنه ثقيل عليناْ ،لنه يقاوم أعمالنا ويرذلنا عَل
مخالفتنا للناموس .ويظهر علينا خطايا العصيان ،وإن عنده علم
من عند للا .ويسم ابن للا .يصي مبكتا لنا عَل أفكارنا .ومنظره
ثقيل علينا أن نراهْ .لجل أن شعبه ِل يشبه غيه .وطرقه مخالفة
لنا .وحسبنا عنده متأخرين.
وهو متباعد عن طرقنا كتباعده عن الوحوش .ويغضب عَل القوم
اْلحرار .ويفتخر بأن للا أبوه .فلننظر لعل كَلمه حق .ولنختي ما
سيكون عند نهايته .فإن كان هو حقا ابن للا ،فهو يخلص نفسه
وينقذها من أيدي المضادين.
فلنمتحنه بالشتم والعذاب حن نعلم بهذا تواضعه ،ونختي دعته
وصيه .ويحكم عليه بأشنع ميتة .لك تكون الحجة عليه من كَلمه.
هذا ما ارتأوه ،فضلوا .فخرهم أعماهم ولم يدركوا أسار للا ولم
يرجوا أجرة اْلبرار .ولم يفكروا ف رقاد النفوس الن ِل عيب فيها.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر أيوب ()1 :13 – 18 :12
من سفر أيوب الصديق ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
قد أقلق قضاة اْلرض ،الذي يجلس الملوك عَل الكراَس ،ويرسل
الكهنة مسبيي ،ويقلب أقوياء اْلرض .الذي يغي شفاه المؤمني،
ويعرف فهم الشيوخ ،ويشق المتواضعي ،الذي يكشف أعمال
الظلمة ويخرج إَل النور ظل الموت ،الذي يغي قلوب أراخنة
اْلرض ،ويضلهم ف طريق ِل يعرفونها .يتلمسون ف الظلمة وليس
نور ،يضلون مثل السكران .هوذا كله قد رأته عيناي .وسمعت به
اذن.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر زكريا ()14 – 11 :11
من سفر زكريا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وعلم الكنعانيون اْلغنام الن يحرسونها أنها كلمة الرب .وأنا أقول
لهم :إن حسن لديكم فأعطون أجرن الن قررتموها وإل فامتنعوا.
فقرروا أجرن ثَلثي من الفضة.
وقال َل الرب :ألقها ف المسبك ،وافحص هل ه مختارة مثل ما
جربون بها؟ فأخذت الثالثي من الفضة وطرحتها داخل بيت الرب
ف المسبك .وطرحت العصا الثانية الن ه حبل القياسْ ،لبعد
العز من بي يهوذا وإسائيل .مجدا للثالوث القدوس.
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سفر ميخا ()3 :2 – 16 :1
من سفر ميخا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
احلق رأسك وإصلغ ْلجل أوَلدك الذين كي ترملهم وسغ ترملك
كالنّشْ ،لن رجالك ذهبوا عنك إَل السن.
ويل للذين يفكرون بالظلم ،ويخيعون سورا عَل مضاجعهم .ثم
ف نور النهار يتممونها ْلنهم لم يرفعوا أيديهم إَل للا .واشتهوا
حقوَل ونهبوا اليتام ،وظلموا اْلرامل ،واغتصبوا الرجل وبيته،
اإلنسان ومياثه .لذلك هذا ما يقوله الرب :ها أنا مدبر سا عَل هذه
القبيلة ل ترفعون منه أعناقكم ،ول تمشون باستقامة بغتة ْلنه زمن
رديء .مجدا للثالوث القدوس.
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سفر ميخا ()8 – 1 :7
وأيضا من سفر ميخا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
الويل لنفش ْلنه قد فن التق من اْلرض ،وليس يوجد مستقيم
بي الناس .جميعهم يدانون عَل دماء ،كل واحد يضايق صاحبه
ضيقا .ويعدون أيديهم للّش .الرئيس يسأل والقاض يتكلم بكَلم
السَلمة ،والقوي ينطق بهوى نفسه .فسأنزع خياتهم مثل السوس
الذي يأ كل ف يوم مظلم .الويل الويل قد جاء النتقام .فاآلن يكون
البكاء.
ل تأمنوا ْلصدقائكم ول تتكلوا عَل مدبريكم .احفظ نفسك من
النائم معها وِل تضع عندها شيئاْ ،لن البن يهي أباه ،والبنة تقوم
عَل أمها ،والعروس (الكنة) عَل حماتها ،وأعداء اإلنسان أهل بيته.
وأما أنا فأترقب الرب .وأتمسك باهلل مخلص .فيستجيب َل إله.
وِل يفرح ن أعدان .فإن إذا سقطت سأقوم أيضا .وإن جلست ف
الظلمة فالرب سيني َل.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم
عظة ْلبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم ،بركته المقدسة تكون
معنا آمي.
ماذا نقول أيها اإلخوة اْلحباء عن معصية يهوذا الذي أسلم سيده؟
قيل إن واحدا من اِلثن عّش ،الذي هو يهوذا اإلسخريوط ،مص
إَل رؤساء الكهنة وقال لهم :ماذا تريدون أن تعطون وأنا أسلمه
إليكم ،فساوموه عَل ثَلثي من الفضة.
يا لهذا الجهل العظيم .وباْلحرى يا لهذه المحبة العظيمة للفضة
الن ه أصل لكل الّشورْ .لن هذا لما اشتهاه باع معلمه الصالح
وسيده البار .فطوح بنفسه ف هوة الهَلكْ ،لنه كم هو رديء حب
المال ،فهو مجلبة لكل س وأردأ من حيل الشياطي .فالنفوس الن
يتسلط عليها يجعل أصحابها يجنون ولعا بها ،فَل يعرفون ذواتهم
بل يتعامون عن معرفة اآلخرين ،ويرفضون ناموس الطبيعة .ويكون
قلبهم فزعا حائرا .إنظروا كم من النعم نزعتها محبة الفضة من نفس
يهوذاْ .لن سيدنا يسوع المسيح كان يخاطبهم عَلنية ،عن هول
الجحيم ونعيم ملكوت السموات ،ويعرف كل واحد مقدار عذاب
الخطاة ،ويكرم كل المجاهدين لخَلص نفوسهم.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا يوحنا الذهن الفم ،الذي أنار عقولنا
وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله الواحد،
آمي.
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البولس
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول اْلوَل إَل أهل كورنثوس،
بركته المقدسة تكون معنا ،آمي)4 :2 - 23 :1( .
ونحن نكرز بالمسيح مصلوبا :لليهود عية ،ولألمم جهالة! وأما لنا
نحن معّش المخلصي :يهودا ويونانيي ،فالمسيح هو قوة للا
وحكمة للاْ ،لن جهالة للا أحكم من الناس! وضعف للا أقوى
من الناس! فإنظروا دعوتكم يا إخون ،أن ليس كثيون حكماء
حسب الجسد ،ليس كثيون أقوياء ،ليس كثيون سفاء ،بل اختار
للا جهَلء العالم ليخزي الحكماء .واختار للا ضعفاء العالم ليخزي
اْلقوياء .وإختار للا أدنياء العالم والمزدرى وغي الموجود ليبطل
الموجود ،لك ل يفتخر كل بّش أمام للا .ومنه أنتم أيضا بالمسيح
يسوع ،الذي صار لنا حكمة من قبل للا :برا وقداسة وفداء .حن
كما هو مكتوب :من يفتخر فليفتخر بالرب .وأنا لما جئت إليكم يا
إخون ،لم آت بسمو الكَلم ول الحكمة معلما إياكم بّش للاْ ،لن
لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إل يسوع المسيح وأياه مصلوبا .وأنا
أتيت إليكم ف ضعف ،وخوف ،ورعدة كثية .وكَلم وكرازن لم
يكونا بكَلم حكمة إنسانية مقنعة ،بل بيهان الروح والقوة ،لك ل
يكون إيمانكم بحكمة الناس ولكن بقوة للا.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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اإلنجيل اْلول
من ()14 - 1 :27
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()19 ،14 ،13 :34 ; 15 :26

ْلنه قام عَل شهود زور ،وكذب الظلم لذاته .قام عَل شهود جور
وعما ل أعلم سألون .جازون بدل الخي سا ،صارين عَل بأسنانهم.
هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب عَل
يسوع لك يقتلوه ،فأوثقوه وأخذوه وأسلموه إَل بيَلطس الواَل.
حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ،ندم ورد الثالثي من
الفضة إَل رؤساء الكهنة والشيوخ قائَل :إن قد أخطأت إذ سلمت
دما زكيا .فقالوا له :ما شأننا نحن؟ أنت تبْص .فطرح الفضة ف
الهيكل ،ومص فخنق نفسه .فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالواِ :ل
يحل لنا أن نلقيها ف بيت القربان ْلنها ثمن دم.
فتشاوروا وابتاعوا بها حقل الفخاري مقية للغرباء .لذلك دع إسم
ذلك الحقل" :حقل الدم" إَل اليوم .حينئذ تم ما قيل بإرميا النن
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القائل :أخذوا الثالثي من الفضة ،ثمن المثمن الذى ثمنه بنو
إسائيل ،ودفعوها عن حقل الفخاري ،كما أمرن الرب.
فوقف يسوع أمام الواَل .فسأله الواَل قائَل :أأنت هو ملك اليهود؟
فقال له يسوع :أنت تقول .وفيما كان رؤساء الكهنة والشيوخ
يشتكون عليه لم يجب بشء.
حينئذ قال له بيَلطس :أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه
عن أية كلمة ،حن تعجب الواَل جدا.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثان
مرقس ()5 - 1 :15
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس البشي ،بركاته
عَل جميعنا آمي.
وللوقت ف الصباح تشاور رؤساء الكهنة مع الشيوخ والكتبة وجميع
مجلس القضاء تشاورا ،وأوثقوا يسوع وأخذوه وأسلموه إَل
بيَلطس .فسأله بيَلطس :هل أنت هو ملك اليهود؟ أما هو فأجابه
قائَل :أنت تقول.
وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيا .ثم سأله أيضا بيَلطس
قائَل :أما تجيب بشء؟ أنظر كم يشكونك! أما يسوع فلم يجب
بشء حن تعجب بيَلطس .والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثالث
لوقا ()12 :23 - 66 :22
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
ولما كان النهار اجتمع شيوخ الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة،
وأدخلوه إَل محكمتهم قائلي :إن كنت أنت المسيح ،فقل لنا! فقال
لهم :إن قلت لكم ل تؤمنون ،وإن سألتكم ِل تجيبون.
ومن اآلن يكون ابن اإلنسان جالسا عن يمي قوة للا .فقال الجميع:
أنت إذا ابن للا؟ فقال لهم :أنتم تقولون إن أنا هو .أما هم فقالوا:
ما حاجتنا بعد إَل شهادة؟ فإننا نحن قد سمعنا من فمه.
فقام جمعهم كله وجاءوا به إَل بيَلطس ،وطفقوا يشتكون عليه
قائلي :إننا وجدنا هذا يفسد أمتنا ،ويمنع أن تؤدى الجزية لقيْص،
قائَل عن نفسه :إن أنا هو المسيح الملك .فسأله بيَلطس قائَل:
أأنت هو ملك اليهود؟ أما هو فأجابه قائَل :أنت الذي تقول.
فقال بيَلطس لرؤساء الكهنة والجموع :إن ل أجد عَل هذا الرجل
علة .وأما هم فكانوا يتشددون قائلي :إنه يهيج الشعب إذ يعلم ف
اليهودية كلها ،مبتدئا من الجليل إَل هنا .فلما سمع بيَلطس سأل:
أهذا الرجل جليَل؟ ولما علم أنه من سلطنة هيودس ،أرسله إَل
هيودس ،اذ كان هو أيضا ف تلك اْليام ف أورشليم.
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أما هيودس فلما رأى يسوع فرح جداْ ،لنه من زمان طويل كان يريد
أن يراه ،لما كان يسمعه عنه ،وكان يرجو أن يرى منه آية يصنعها.
وسأله ف كَلم كثي فلم يجبه بشء .وكان رؤساء الكهنة والكتبة
واقفي يشكونه كثيا.
فإحتقره هيودس وجنوده وهزأ به ،وألبسه ثوبا لمعا ،ورده إَل
بيَلطس .فتصادق بيَلطس وهيودس مع بعضهما ف ذلك اليوم،
ْلنه كان بينهما عداء من قبل.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الرابع
يوحنا ()40 -28 :18
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وجاءوا بيسوع من عند قيافا إَل داخل دار الوِلية ،وكان صبح .فلم
يدخلوا إَل دار الوَلية لئَل يتنجسوا ،حن يأ كلوا الفصح.
فخرج إليهم بيَلطس وقال لهم :أية شكاية تقدمونها عَل هذا
الرجل؟ أجابوا وقالوا له :لو لم يكن هذا سيرا لما كنا نسلمه إليك!
فقال لهم بيَلطس :خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم.
فقال له اليهود :نحن ِل يجوز لنا أن نقتل أحدا .ليتم قول يسوع
الذي قاله ،مشيا إَل أية ميتة يموت.
ثم دخل بيَلطس أيضا إَل دار الوِلية ودعا يسوع ،وقال له :أأنت
هو ملك اليهود؟
أجاب يسوع وقال :أمن ذاتك تقول هذا ،أم آخرون قالوا لك عن؟
فأجاب بيَلطس قائَل :ألعَل أنا أيضا يهودي؟ إن أمتك ورؤساء
الكهنة هم الذين أسلموك .فماذا فعلت؟ أجاب يسوع :إن مملكن
ليست من هذا العالم .لو كانت مملكن من هذا العالم ،لكان خدام
يحاربون عن لك ل أسلم إَل اليهود .واآلن مملكن ليست من هذا
العالم.
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فقال له بيَلطس :أملك إذا أنت؟ أجاب يسوع :أنت الذي تقول،
إن ملك .وإن أنا لهذا العمل ولدت ،ومن أجل هذا أتيت إَل العالم
ْلشهد للحق .فكل من هو من الحق يسمع صون .فقال له
بيَلطس :ما هو الحق؟ قال هذا وخرج إَل اليهود وقال لهم :إنن ل
أجد علة ما ف هذا اإلنسان .وعادتكم أن أطلق لكم واحدا ف الفصح.
أفييدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟
فْصخوا جميعا قائلي :ل تطلق هذا ،بل أطلق باراباس! وكان
باراباس لصا.
والمجد هلل دائما.
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طرح باكر يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة
باكر يوم الجمعة ،إجتمع رؤساء الكهنة معا ،وأصدروا الحكم عَل
المخلص ،لك يسلموه إَل بيَلطس ليقتله .فيهوذا لما نظر ما كان
ندم عَل ما فعله .وأعاد الفضة إَل رؤساء الكهنة قائَل :إنن ألقيت
للحكم دما ذكيا .فمص وخنق نفسه وحده ،وأ كمل إثما عَل إثم.
فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وابتاعوا بها حقل الفخاري .لك يكمل
الذي قيل من أجل الثالثي من الفضة ثمن الزك .وأقاموا يسوع أمام
بيَلطس فسأله :أأنت ملك؟ أنت قلت أم آخر أخيك؟ أنا ولدت يا
بيَلطس من أجل المملكة .فاشتكوا عليه كثيا ،فلم يجب المبارك
بشء .أما تسمع هذه الشهادات الكثية؟ فلم يفتح فمه ليقول
كلمة .فتعجب الواَل جدا من أجل صمته وهدوئه .كيف يفتح
الحمل فاه ،الذي أن ليحمل خطايا العالم؟ وقد شهد إشعياء من
أجله قائَل :إن مداينته قد ارتفعت مثل الخروف ،قد كملت اليوم
هذه النبوة ف أورشليم ،ف وسط إسائيل .يبك عليك بنوك اليوم
يا أورشليم يا قاتلة اْلنبياء .هذا ليس نبيا لكنه إله ،ودمه يمحو
اآلثام.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الثالثة من يوم الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
سفر التكوين ()19 – 1 :48
من سفر التكوين لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وحدث بعد هذه اْلمور أن أخيوا يوسف قائلي :إن أباك مضطرب.
فأخذ ابنيه منش وأفرايم وجاء إَل يعقوب .فأخيوا يعقوب قائلي
له :هوذا ابنك يوسف قادم اليك .فتشدد إسائيل وجلس عَل
الّشير .فقال يعقوب ليوسف :إن إله ظهر َل ف لوز ،ف أرض
كنعان ،وباركن .وقال َل :ها أنا أنميك واكيك ،وأجعلك جمهورا
من اْلمم ،وأعط هذه اْلرض لك ولنسلك من بعدك ملكا أبديا.
والن فإبناك اللذان صارا لك ف أرض مْص ،قبل قدوم إليك إَل
أرض مْص هما َل .أفرايم ومنش مثل رأوبي وشمعون يكونان َل.
ومن يولد بعدهما من البني فإنهم يكونون لك .ويدعون بإسم
إخوتهم ف مياثهم.
وأنا حي جئت من بي نهري سورية ماتت راحيل أمك ف أرض
كنعان ،وأنا قريب من حدود أفراثا ،ودفنتها عَل قارعة طريق بيت
لحم .ولما رأى إسائيل إبن يوسف قال :من هذان؟ فقال يوسف
ْلبيه :هما ولداي اللذان وهبهما للا َل ههنا .فقال يعقوب :قدمهما
إَل ْلباركهما.
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وكانت عينا يعقوب قد ثقلتا من الشيخوخة ،وِل يقدر أن يبْص.
فقرب هما إليه فقبلهما وإحتضنهما .وقال إسائيل ليوسف :هوذا أنا
لم أحرم من أن أرى وجهك ،وهوذا الرب قد أران نسلك .ثم
أخرجهما يوسف من بي فخذيه ،وسجدا له بوجهيهما إَل اْلرض.
وأخذ يوسف ولديه وجعل أفرايم عن يسار إسائيل ،ومنش عن
يمي إسائيل وقرب هما إليه .فمد إسائيل يمينه ووضعها عَل رأس
أفرايم وهو الصغي ،ويساره عَل رأس منش .وخالف يديه مع أن
منش هو البكر .وباركهما وقال :اَّلل الذي أحسن أمامه أبواي
إبراهيم وإسحق ،للا الذي عالن منذ صباي إَل هذا اليوم .المَلك
الذي خلصن من كل س ،يبارك عَل هذين الغَلمي .ويدع اسم
عليهما ،وإسم أبواي إبراهيم وإسحق ،فيكيا كية عظيمة عَل
اْلرض.
فلما رأى يوسف أن أباه قد وضع يده اليمن عَل رأس أفرايم ،ثقل
اْلمر أمامه ،فأمسك يوسف بيد أبيه لينقلها عن رأس أفرايم إَل
رأس منش .وقال يوسف ْلبيه :ليس هكذا يا أنْ ،لن هذا هو البكر.
ضع يمينك عَل رأسه .فأن أبوه وقال :أنا أعلم يا ولدي ،أنا أعلم.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()9 – 4 :50
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
قد أتان السيد الرب لسان العلماء ْلعلم إذا صار خوف الكَلم .وف
اْلسحار جعل َل ،وزادن أذناْ ،لسمع تعليم الرب .ولك تنفتح
أذناي وأنا لم أقاوم .بل بذلت ظهري للْصب ،وخدي للطم .ولم
أرد وجه عن خزي البصاق.
والرب كان َل عونا ،لذلك ل أخجل .لكنن جعلت وجه كالصخرة
الصلبة .وعلمت أن ل أخزىْ ،لن الذي ييرن قريب من .من
يحاكمن؟ فليقيب إَل! هوذا الرب يعينن ،فمن يؤلمن؟ ها أنتم
كلكم كمثل الثوب تبلون ويأ كلكم السوس.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()15 – 9 :3
وأيضا من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ويل لنفوسهم ْلنهم تآمروا ت آمرا عَل نفوسهم قائلي :لنوثق البار
فإنه غي نافع لنا .واآلن يأكلون من ثمار أعمال أيديهم .الويل
للمنافق .سور كأعمال يديه تؤن عليه.
يا شعن ،رؤساؤكم يقطفونكم والذين يلتمسون منكم يتسلطون
عليكم .يا شعن ،الذين يكرمونكم يضلونكم ،ويقلقون طريق
أرجلكم .ولكن اآلن يأن الرب للحكم ،ويأن مع شعبه إَل المحاكمة
مع المشائخ والرؤساء ،وأنتم لماذا تلقون نارا عَل هذا الكرم؟
اغتصاب الفقراء ف بيوتكم .ما بالكم تظلمون شعن ،وتخجلون
وجوه المساكي؟
مجدا للثالوث القدوس.

سفر إشعياء ()7 – 1 :63
وأيضا من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
من ذا اآلن من آدوم ،وثيابه حمر من بْصة؟ به هكذا ف حلة
اإلعياز بالقوه .أنا المتكلم بالعدل ،وحكم الخَلص.
ما بال ثيابك حمراء .ولباسك كدائس المعْصة؟
إن دستها وحدي ،ومن الشعوب لم يكن مغ أحد .قد دستهم
بغضن ،ووطئتهم كما تطأ اْلرض .وأسلت دمهم عَل اْلرضْ ،لن
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يوم النقمة قد جاء عليهم ،وسنة الخَلص قد أتت .فنظرت ولم
يكن من ناِص .وتأملت ولم يكن أحد لديهم ،فسيخلصن ذراع،
ورجزي قد أن .ووطئتهم بسخط وأسلت دمهم عَل اْلرض .رحمة
الرب ذكرتها وإحسانات الرب ف جميع اْلشياء الن يجازينا بها.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر عاموس ()10 ،9 ،8 ،6 ، 5 ،4 :9
من سفر عاموس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
قال الرب اإلله ضابط الكل :إن أثبت عين عليهم للّش ل للخي،
وأجعل اْلرض تضطرب عندما ألمسها ،وينوح جميع الساكني
فيها ،وتطمو آخرتها مثل نهر ،وتنضب مثل نهر مْص .الذي يبن
ف السماء عَلليه ويؤسس وعده عَل اْلرض ،الذي يدعو مياه
البحر ويصبها عَل وجه اْلرض كلها ،الرب اإلله ضابط الكل إسمه.
ها عينا الرب اإلله تتطلع عَل مملكة الخطاة ،ليمحوها من عَل
وجه اْلرض .إل إنن ِل أستأصل بيت يعقوب إستئصاَل ،قال الرب.
ها أنذا آمر وأنق كل شعب إسائيل كما تنق الفضة ،ول يتلف منها
َسء عَل اْلرض .ويموت بالسيف كل خطاة هذا الشعب القائلي:
ِل يقيب إلينا الّش ،ول يأن علينا.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر أيوب ()10 :30 – 21 :29
من سفر أيوب الصديق ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
لما سمعون تأملوا ،وسكتوا عند مشورن .وعَل كَلم لم يزيدوا،
ويفرحون إذا كلمتهم .كمثل أرض منتظرة للمطر ،هكذ هؤلء أيضا
كانوا ينتظرون كَلم .وإذا ضحكت معهم ل يصدقونن ،والنور ِل
يسقط من وجه .ثم إخيت طريقهم وجلست رئيسا ،وكنت
أسكن كملك ف الحصون ،ومثل قوم نائحي اعزي هم .أما اآلن فقد
هزأ ن أصاغر الناس ،واآلن يعلمونن شيئا أولئك الذين أرذلت
آباءهم .الذين كنت أتركهم مع كَلب الرعاة ْلنهم ليسوا من هذا
الموضع .ماذا يفعلون ن بقوة أيديهم .الذين فسدت عليهم
آخرتهم بالعوز والغَلء والعقم الهاربون باْلمس ف موضع بَل ماء.
فساد وشقاء للذين يطلبون العشب من المواضع الن تطن .وأصول
الرتم طعامهم .اْلردياء اْلسار عادمو جميع الخيات يمضغون
جذور الحطب من شدة الغَلء ،قام عَل اللصوص الذين مساكنهم
مغائر الصخور صارخي ف مواضع حسنة الطني.
الساكنون ف مواضع موحشة .وأبناء الحمق .أصحاب السم
المرذول ،والذبيحة المنطفئة عَل اْلرض .وأنا اآلن لهم قيثارة
وعندهم مثل! أبغضون وابتعدوا عن ،ولم يشفقوا .وبصقوا ف
وجه.
مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا أثناسيوس الرسوَل
عظة ْلبينا القديس آنبا أثناسيوس الرسوَل رئيس أساقفة
اإلسكندرية ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ْلن المسيح جاء بذاته ،ولمحبته مات عناْ ،لنه لم يخلقنا نحن
الخطاة مثل آدم وصينا بّشا فقط ،بل لما أهلكنا أنفسنا بالخطية
جاء وتألم عنا وأحيانا بمحبتهْ ،لنه قد جاء إلينا كطبيب معلنا لنا
ذاتهْ ،لنه لم يأت لنا كمرض بل كمون ،بهذا لم يشفنا نحن المرض
بل أقامنا نحن اْلموات الذين إبتلعنا الموت ،ففكنا من رباطاته.
لهذا مات المسيح الرب عنا لك نحيا معه إَل اْلبدْ ،لنه إن لم يكن
الرب قد شارك البّشية ف آَلمها فكيف يخلص اإلنسان؟ ْلن
الموت سقط تحت أقدام المسيح ،وإنهزم وهو مسن مضطرب،
والجحيم مع قوته رجع إَل خلف لما سمع صوت الرب ينادى
اْلنفس قائَل :إخرجوا من وثاقكم أيها الجالسون ف الظلمة وظَلل
الموت .إخرجوا من وثاقكم أنا أبّشكم بالحياةْ ،لن أنا هو المسيح
إبن للا اْلبدي.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا أثناسيوس الرسوَل ،الذي أنار
عقولنا وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله
الواحد ،آمي.
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البولس
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول اْلوَل إَل أهل كولوَس،
بركته المقدسة تكون معنا ،آمي)15 - 13 :2( .
وإذ كنتم أمواتا ف خطاياكم وغلف جسدكم ،أحياكم معه ،مسامحا
لنا بجميع خطايانا ،إذ محا الصك الذي كان علينا ف الفرائض ،الن
كانت ضدنا ،وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب ،وإذ جرد
الرياسات والسلطات أشهرهم جهارا ،وفضحهم به.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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اإلنجيل اْلول
من ()26 - 15 :27
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()15 :21 ،17 :37

أما أنا فمستعد للسياط ،ووجغ مقابَل ف كل حي .قد أحاطت ن
كَلب كثية ،وزمرة من اْلسار أحدقت ن .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وكانت عادة الواَل ف كل عيد أن يطلق للجمع واحدا من اْلسى،
من أرادوه .وكان لهم ف ذلك الوقت أسي وهو لص يدع باراباس.
فلما اجتمعوا معا ،قال لهم بيَلطس :من تريدون أن أطلق لكم؟
باراباس أم يسوع الذي يدع المسيح؟
ْلنه كان يعلم أنهم إنما أسملوه حسدا .وفيما هو جالس عَل كرَس
الوَلية أرسلت إليه امرأته قائلةِ :ل تصنع شيئا بذاك البار ،فإن
تألمت كثيا هذه الليلة ف حلم من أجله .أما رؤساء الكهنه والشيوخ
فحرضوا الجموع أن يطلبوا باراباس وي هلكوا يسوع.
فأجاب الواَل وقال لهم :من من الثني تريدون أن أطلق لكم؟ أما
هم فقالوا :باراباس! فقال لهم بيالطس :فماذا أفعل إذا بيسوع الذي
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يدع المسيح؟ فقالوا كلهم :ليصلب! قال لهم الواَل :وأي س
عمل؟ أما هم فإزدادوا صياحا قائلي :اصلبه!
فلما رأى بيَلطس أنه ل ينفع شيئا ،بل بالحري يحدث شغب ،أخذ
ماء وغسل يديه قدام الجمع قائَل :إن بريء من دم هذا البار!
فأبْصوا أنتم! فأجاب كل الشعب وقالوا :دمه علينا وعَل أوَلدنا.
حينئد أطلق لهم باراباس ،وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثان
مرقس ()25 - 6 :15
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس البشي ،بركاته
عَل جميعنا آمي.
وكان ف كل عيد يطلق لهم أسيا ،من طلبوه .وكان المدعو باراباس
موثقا مع مثيي الفتنة ،الذين إرتكبوا القتل ف الفتنة .فلما صعد
الجمع طفقوا يطلبون مثل ما كان يفعل لهم.
فأجابهم بيَلطس قائَل :أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ ْلنه
كان يعلم أن رؤساء الكهنة إنما أسلموه حسدا .أما رؤساء الكهنة
فهيجوا الجمع لك يطلق لهم بالحري باراباس.
فأجاب بيَلطس أيضا وقال لهم :إذا ماذا أفعل بالذي تقولون عنه
أنه ملك اليهود؟ أما هم فصاحوا أيضا :اصلبه! فقال لهم بيَلطس:
وأي س عمل؟ أما هم فإزدادوا ِصاخا :اصلبه.
أما بيَلطس وهو يريد أن ينفذ مشيئة الجمع ،فأطلق لهم باراباس،
وأسلم يسوع ليجلد ،ك يصلب .فأخذه الجند إَل داخل دار الوَلية،
ودعوا كل الكتيبة عليه .وألبسوه ثوبا أرجوانيا ،وضفروا إكليَل من
شوك ووضعوه عليه.
وإبتدأوا يسلمون عليه قائلي :السَلم يا ملك اليهود! وكانوا يْصبون
رأسه بقصبة ،ويبصقون ف وجهه ،ويجثون عَل ركبهم ساجدين
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له .وبعدما هزأوا به ،نزعوا عنه الثوب اْلرجوان وألبسوه ثيابه ،ثم
أخرجوه ليصلبوه.
وسخروا واحدا عابرا آتيا من الحقل ،وهو سمعان القيوان أبو
ألكسندرس وروفس ،ليحمل صليبه.
وجاءوا به إَل موضع الجلجثة ،هذا الذي تفسيه موضع الجمجمة.
وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ،أما هو فلم يأخذها.
ثم صلبوه وإقتسموا ثيابه بينهم مقيعي عليها ،من الذي يأخذها؟
وكان وقت الساعة الثالثة فصلبوه.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثالث
لوقا ()25 - 13 :23
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
فدعا بيَلطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب ،وقال لهم :قد
قدمتم إَل هذا الرجل كمن يضل الشعب .وها أنا قد فحصته أمامكم
ولم أجد علة عَل هذا الرجل مما تشتكون به عليه .بل ول
هيودس أيضاْ ،لنه قد أرسله إلينا .وها هوذا لم يعمل شيئا به
يستوجب الموت .فأنا أؤدبه وأطلقه.
وكان لبد له أن يطلق لهم واحدا ف كل عيد ،فْصخ كل الجمع
قائلي :ارفع هذا! وأطلق لنا باراباس! وذاك كان قد الق ف السجن
ْلجل فتنة وقتل حدث ف المدينة.
فناداهم أيضا بيَلطس وهو يريد أن يطلق يسوع ،أما هم فْصخوا
قائلي :اصلبه! اصلبه! فقال لهم مرة ثالثة :وأي س عمل هذا؟ إن
لم أجد عليه علة للموت ،فأنا اؤدبه وأطلقه.
أما هم فألحوا عليه بأصوات عالية طالبي منه أن يصلب .وكانت
أصواتهم تشتد .فحكم بيَلطس أن تكون طلبتهم .فأطلق الذي ألق
ف السجن ْلجل القتل والفتنة ،وهو الذي طلبوه ،وأسلم يسوع
كإرادتهم .والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الرابع
يوحنا ()12 - 1 :19
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
حينئذ أخذ بيَلطس يسوع وجلده .وضفر الجند إكليَل من شوك
ووضعوه عَل رأسه ،وألبسوه ثوبا من أرجوان ،وكانوا يقبلون إليه
ويقولون :السَلم يا ملك اليهود! وكانوا يلطمونه .فخرج بيَلطس
أيضا وقال لهم :ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أن لست أجد فيه علة
ما .حينئذ خرج يسوع وهو ِلبس إكليل الشوك وثوب اْلرجوان.
فقال لهم بيَلطس :هوذا الرجل! فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام
ِصخوا قائلي :اصلبه! اصلبه! فقال لهم بيَلطس :خذوه أنتم
واصلبوهْ ،لن لست أجد فيه علة ما يؤخذ بها.
أجابه اليهود :إن لنا ناموسا ،وحسب ناموسنا هو مستوجب
الموتْ ،لنه جعل نفسه ابن للا .فلما سمع بيَلطس هذا الكَلم
ازداد خوفا .ودخل أيضا إَل دار الوَلية وقال ليسوع :من أين أنت؟
أما يسوع فلم يجبه .فقال له بيَلطس :لماذا ل تكلمن؟ أما تعلم أن
َل سطانا أن أصلبك ،وَل سلطانا أيضا أن أطلقك؟
أجاب يسوع قائَل :ليس لك عَل سلطان ،لو لم تكن قد أعطيت
من فوق .من أجل هذا الذي أسلمن إليك له خطية أعظم .لذلك
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كان بيَلطس يطلب أن يطلقه .وأما اليهود فكانوا يْصخون قائلي:
إن أطلقت هذا فلست محبا لقيْصْ ،لن كل من يجعل نفسه ملكا
فهو يقاوم قيْص .والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الثالثة من يوم الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
أنا متحي مع هذا النن ذي الصوت العظيم إشعياء النن ،الذي
سبق فنظر بالّش آَلم الخَلص الن هلل الكلمة ،وقال :من هو هذا
اآلن من آدوم ،وثيابه حمراء من بْصة ،لبسا حلة بهية هكذا،
ولباسه من الدم اْلحمر ،كمن يصعد من المعْصة ملطخا بدم
عنقودها؟
حقا بالحقيقة هو كَلم هذا النن الذي أظهر هذا من قبل هذه
اْليام.
بالحقيقة هو كلمة اَّلل ،مخلصنا يسوع ،كالتدبي لبس الجسد
القديم الذي ْلبينا آدم أول الخليقة ،وصار الَلهوت العلوي متحدا
بالبّشية بغي إستحالة ،بما ل يدرك .ه الحلة الن ل تتغي المتحدة
مع اإلله الكلمة .وصب غضبه عَل العيانيي ،وداسهم ف معْصة
غضبه .ورحمته وبره أعطاهما لألمم الذين جعلهم له شعبا جديدا.
أما إسائيل فإن البَلدة إستولت عليه إَل اإلنقضاء.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
سفر العدد ()9 – 1 :21
من سفر العدد لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وسمع الكنعان ملك داراد المقيم ف اليية أن إسائيل قد جاء عن
طريق أتاريم ،فحارب إسائيل وسن منهم سبيا .فنذر إسائيل نذرا
للرب وقال :إن دفعت هذا الشعب إَل أيدينا حرمناه لك مع مدنه.
فسمع الرب صوت إسائيل ،ودفع إليهم الكنعانيي ،فحرموهم هم
ومدنهم .فدع إسم ذلك الموضع حرما.
ثم إرتحلوا من جبل حور عَل طريق بحر القلزم (البحر اْلحمر)
وداروا من حول أرض أدوم ،فصغر قلب الشعب ف الطريق .وتكلم
الشعب عَل للا وعَل موَس قائلي :لماذا أصعدتنا من أرض مْص
لنموت ف اليية؟ ْلنه ل خي ول ماء ،وقد سئمت نفوسنا هذا الخي
اليابس .فأرسل الرب عَل الشعب حيات قاتلة ،فكانت تلدغ
الشعب ،ومات قوم كثيون من بن إسائيل.
فأن الشعب إَل موَس وقالوا :قد أخطأنا إذ تكلمنا عَل الرب
وعليك ،فإدع الرب أن يبعد عنا هذه الحيات .فتْصع موَس ْلجل
الشعب .فقال الرب لموَس :إصنع لك حية من نحاس وارفعها عَل
سارية ،حن إذا لدغت الحية إنسانا فينظر إَل الحية النحاس
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فيحيا .فصنع موَس حية من نحاس ورفعها عَل راية ،فكان أي
إنسان لدغته حية ونظر إَل الحية النحاسية يحيا.
م جد ا
للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()12 – 7 :53
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
مثل خروف سيق إَل الذبح ،وكحمل صامت أمام الذي يجزه ،هكذا
لم يفتح فاه .رفع حكمه ف تواضعه ،وجيله من يقدر أن يصفه.
ستيع حياته من اْلرض .من أجل آثام الشعب جاء للموت.
وسأعط متجاوزي الناموس مجازاة دفنه ،واْلغنياء مكافأة موته،
ْلنه لم يصنع إثما ولم يوجد ف فمه غش.
أما الرب فشاء ان يشفيه من الجراح .وإذا ما أسلم ذاته ذبيحة عن
الخطية فسيى نفسه نسَل عزه كثي.
يريد الرب أن ييع اْللم من نفسه لييه النور ،ويوجد الفهم ،ويصنع
الي ،ويكون عبدا حسنا للجماعة .إذ حمل خطاياهم ومن أجل هذا
هو يرث الكثيين ويقسم غنائم اْلقوياء ،حيث أسلم نفسه للموت
وأحص مع اْلثمة ،وهو قد حمل خطايا كثيين وأسلم من أجل
ذنوب هم.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر إشعياء ()10 -2:13 – 2 :12
وأيضا من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هوذا للا خَلض ،الرب الذي أنا متكل عليه فَل أخاف ،مجدي
وتسبيح هو الرب وقد صار َل خَلصا .إمألوا ماء بفرح من ينابيع
الخَلص .وتقولون ف ذلك اليوم :سبحوا الرب .وادعوا إسمه.
وبّشوا ف اْلمم بأعماله الكريمة .اذكروا أن اسمه قد تعاَل .سبحوا
اسم الرب ْلنه قد صنع أعماَل عظيمة .وإفرج يا ساكنة صهيون،
ْلنه قد ارتفع ف وسطك قدوس إسائيل .إرفعوا راية عَل الجبال
السهلة .ارفعوا أصواتكم ول تخافوا .أشيدوا باليد .إفتحوا للرؤساء
ْلن أنا الذي أمرت أن يأتوا ويجتمعوا .وأنا اآلن وستأن الجبابرة
ليكملوا غضن فيفرحون ويعيون معا .صوت امم كثية ،وصوت
ملوك وشعوب مجتمعة .رب الصباؤوت أمر شعبا مسلحا أن يأن
من أرض بعيدة ،من أقطار أساس السماء ،والرب مع جنوده
المسلحة ليهلك المسكونة كلها .ولولوا فإن يوم رب الجنود قد
قرب ،والنكسار يأن من عند للا .فلذلك تسيج كل يد ،ويذوب
قلب كل إنسان ،وتضطرب المشائخ ،ويأخذهم المخاض.
ويتضورون كالن تلد .وينوح الواحد قبالة صاحبه ويتحيون .وتتغي
وجوههم كاللهيب .هوذا يوم الرب يأن بغي مغفرة ،قادم بسخط
وغضب ،ليجعل المسكونة كلها برية قاحلة ليبيد الخطاة منها.
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كواكب السماء واْلوريون وكل زينتها ل تعط نورها .وتظلم الشمس
عند طلوعها ،والقمر ل يعط نوره.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر عاموس ()12 – 9 :8
من سفر عاموس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ويكون ف ذلك اليوم ،يقول السيد الرب ،تغيب الشمس وقت
الظهية ،ويظلم النور عَل اْلرض ف النهار ،وأحول أعيادكم نوحا،
وجميع تسابيحكم رثاء .وأجعل عَل كل حقو مسحا ،وعَل كل رأس
قرحا ،وأجعله مثل حزن الحبيب والذين معه كمثل يوم الحزن!
هوذا ستأن أيام ،يقول السيد الرب ،إن أرسل غَلء عَل اْلرض،
وليس هو غَلء إَل الخي ،أو غَلء إَل الماء ،بل هو غَلء إَل استماع
كلمة الرب .فتتحول المياه إَل قاع البحر ،ويجرون من الشمال إَل
المّشق ،ويطلبون كلمة الرب فَل يجدونها.
مجدا للثالوث القدوس.
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البولس
غالطية ()18 - 14 :6
مقدمة البولس :رسالة معلمنا بولس الرسول ،بركته المقدسة تكون
معنا ،آمي.
بولس ،عبد ربنا يسوع المسيح ،الرسول المدعو ،المفرز لبّشى
للا.
البولس :فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إَل أهل غالطية،
بركته المقدسة تكون معنا ،آمي.
وأما من جهن ،فحاشا َل أن أفتخر إل بصليب ربنا يسوع المسيح.
هذا الذي به قد صلب العالم َل ،وأنا أيضا صلبت للعالمْ ،لنه ف
المسيح يسوع ليس الختان بشء ول الغرلة ،بل الخليقة الجديدة.
فكل الذين يسلكون بهذا القانون السَلم عليهم والرحمة ،وعَل
إسائيل للا .ف ما بعد ل يجلب أحد عَل أتعاباْ ،لن حامل ف
جسدي سمات المسيح .نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم يا
إخون .آمي.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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اإلنجيل اْلول
من ()45 - 27 :27
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

(،8 ،17 ،16 :21 ; 22 ،21 :37

)9

رفضون أنا الحبيب ،مثل ميت مرذول .وجعلوا مسامي ف جسدي.
فَل تهملن يا رن وإله .هللويا.
ثقبوا يدي ورجَل ،وأحصوا كل عظام .إقتسموا ثيان بينهم ،وعَل
لباَس إقيعوا .تكلموا بشفاههم ،وحركوا رؤوسهم وقالوا :إن كان
قد آمن واتكل عَل الرب فليخلصه ،ولينجه إن كان أراده .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
حينئذ أخذ جند الواَل يسوع وأدخلوه إَل دار الوَلية وجمعوا عليه
كل الكتيبة ،فعروه وألبسوه رداء قرمزيا .وضفروا إكليَل من شوك
ووضعوه عَل رأسه ،وجعلوا ف يمينه قصبة .وكانوا يجثون عَل
ركبهم قدامه ويستهزئون به قائلي :السَلم يا ملك اليهود!
وكانوا يبصقون ف وجهه ،وأخذوا القصبة وِصبوه عَل رأسه .فلما
هزأوا به ،نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ،وأخذوه ليصلب .وفيما
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هم خارجون وجدوا رجَل قيوانيا اسمه سمعان ،فسخروه ليحمل
صليبه.
ولما أتوا إَل الموضع الذي يقال له الجلجثة ،الذي هو موضع
الجمجمة .أعطوه خمرا ممزوجة بمر ،فذاق ولم يرد أن يّشب .ولما
صلبوه إقتسموا ثيابه بينهم مقيعي عليها.
ثم جلسوا يحرسونه هناك .وكتبوا قضيته فوق رأسه مكتوبة هكذا:
ََ َ
َ ََ
ودََ .حينئذ صلبوا معه لصي ،واحدا عن يمينه
َهَذاَََ َهََوَ َمََلََكَ ََالَيََهَ َ
وواحدا عن يساره.
وكان المجتازون يجدفون عليه ويحركون رؤوسهم قائلي :يا ناقض
هيكل للا وبانيه ف ثَلثة أيام ،خلص نفسك! إن كنت أنت هو إبن
للا فإنزل عن الصليب!
وكذلك رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ كانوا يستهزئون به قائلي:
خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه .إن كان هو ملك إسائيل
فلييل اآلن عن الصليب لنؤمن به! إن كان متكَل عَل للا ،فلينقذه
اآلن إن كان يريده! ْلنه قال :أنا هو إبن للا .وبذلك أيضا كان اللصان
اللذان صلبا معه يعيانه.
ومن وقت الساعة السادسة كانت ظلمة عَل اْلرض كلها إَل وقت
الساعة التاسعة.
والمجد هلل دائما.

482

الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

اإلنجيل الثان
مرقس ()33 - 26 :15
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس البشي ،بركاته
عَل جميعنا آمي.
َ

َ َ َ :
ودََ .وصلبوا معه لصي ،واحدا
َالَيََهَ َ
وكان عنوان علته مكتوبا َمَلََكَََ
عن يمينه واآلخر عن يساره .فتم الكتاب القائل :وأحص مع اْلثمة.
وكان المجتازون به يجدفون عليه ،ويحركون رؤوسهم قائلي :يا
ناقض الهيكل وبانيه ف ثَلثة أيام! خلص نفسك وإنزل عن
الصليب!
وكذلك رؤساء الكهنة كانوا يستهزئون فيما بينهم مع الكتبة ،قائلي:
خلص آخرين وأما نفسه فلم يقدر أن يخلصها! إن كان هو المسيح
ملك إسائيل فلييل اآلن عن الصليب ،ليى ونؤمن! وكان اللذان
صلبا معه يعيانه .ولما كان وقت الساعة السادسة ،كانت ظلمة
عَل اْلرض كلها إَل وقت الساعة التاسعة.
والمجد هلل دائما.

483

الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

اإلنجيل الثالث
لوقا ()44 - 26 :23
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
وبينما هم منطلقون به ،أمسكوا واحدا يدع سمعان القيوان ،كان
آتيا من الحقل ،ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع .وكان
يتبعه جمهور كثي من الشعب ،والنساء اللوان كن يندبن وينحن
عليه .فالتفت إليهن يسوع وقال :يا بنات أورشليم ،ل تبكي عَل،
بل إبكي عَل أنفسكن وعَل أوَلدكن.
ْلنه هوذا ستأن أيام يقولون فيها :طون للعواقر والبطون الن لم
تلد والثدي الن لم ترضع! حينئذ يبتدئون يقولون للجبال :إسقط
علينا! ولْل كام :غطينا! ْلنه إن كانوا يفعلون هذا بالعود الرطب،
فماذا يكون باليابس؟
وجاءوا أيضا باثني آخرين مذنبي ليقتَل معه .ولما بلغوا إَل المكان
المسم اإلقرانيون ،صلبوه هناك مع عامَل الّش ،واحدا عن اليمي
واآلخر عن اليسار .فقال يسوع :يا أبتاه إغفر لهمْ ،لنهم ل يعلمون
ما يفعلون .وإذ اقتسموا ثيابه بينهم اقيعوا عليها.
وكان الشعب قائما ينظر ،والرؤساء أيضا يستهزئون به قائلي:
خلص آخرين ،فليخلص نفسه أيضا إن كان هو المسيح ابن للا
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المختار! وكان الجند أيضا يهزأون به مقبلي إليه ويقدمون له خَل،
قائلي :إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك!
ََ
وكان أيضا عنوان فوقه مكتوبا بالعيانية والرومانية واليونانيةَ :هَذاََ
ََ َ َ َ َ
ودََ .وكان واحد من عامَل الّش اللذين صلبا معه يجدف
َالَيََهَ َ
َهَوَََمَلََكَََ
عليه قائَل :إن كنت أنت المسيح ،فخلص نفسك وخلصنا أيضا!
فأجاب اآلخر وانتهره قائَل :أما تخش للا ،إذ كنا ونحن تحت هذا
الحكم بعينه؟ فنحن بعدل جوزيناْ ،لننا نلنا ما تستوجبه أعمالنا،
وأما هذا فلم يفعل شيئا رديا .ثم قال ليسوع :أذكرن يا رب من
جئت ف ملكوتك .فقال له :الحق أقول لك ،إنك اليوم تكون مغ
ف الفردوس.
وكان وقت الساعة السادسة ،فكانت ظلمة عَل اْلرض كلها إَل
وقت الساعة التاسعة.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الرابع
يوحنا ()27 - 13 :19
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
فلما سمع بيالطس هذا الكَلم أخرج يسوع ،وجلس عَل كرَس
الوَلية ف موضع يقال له :رصيف الحجارة ،وبالعيانية جباثا.
وكانت جمعة الفصح ،وكان وقت الساعة السادسة .فقال بيالطس
لليهود :هوذا ملككم! فْصخوا :ارفعه! ارفعه! اصلبه .فقال لهم
بيالطس :أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة :ليس لنا ملك إل
قيْص!
فحينئذ أسلم إليهم يسوع ليصلبوه .فأخذوا يسوع وأخرجوه وهو
حامل صليبه إَل الموضع الذي يقال له :الجمجمة ،وبالعيانية:
جلجثة ،حيث صلبوه ،وصلبوا معه لصي آخرين من هنا ومن هنا،
ويسوع ف الوسط.
وكتب أيضا بيالطس عنوانا ووضعه عَل الصليب .وكان مكتوبا:
ََ َ َ
َ َ َ َ ََ
ودَ .فقرأ هذا العنوان كثيون من اليهودْ ،لن
يََمَلََكََََالَيَهَ ََ
اصَ َ
َالنَََ َ َ
وعََََ
َيَسََ
المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة .وكان مكتوبا
بالعيانية والرومانية واليونانية .فكان رؤساء كهنة اليهود يقولون
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لبيالطس :ل تكتب ،أنه ملك اليهود ،بل هو قال :إن أنا ملك
اليهود.
أجاب بيالطس :ما كتبته قد كتبته .والجند لما صلبوا يسوع ،أخذوا
ثيابه وجعلوها أربعة أقسام ،لكل جندي قسما .وأخذوا القميص
أيضا ،وكان القميص غي مخيط ،منسوجا كله من فوق .فقال
بعضهم لبعض :ل نشقه ،لكننا نقيع عليه لمن منا يكون .ليتم
الكتاب القائل :اقتسموا ثيان بينهم ،وعَل لباَس ألقوا قرعة .هذا
ما فعله الجند.
وكانت واقفات عند صليب يسوع ،أمه وأخت أمه مريم الن لكلوبا،
ومريم المجدلية .فلما رأى يسوع أمه ،والتلميذ الذي كان يحبه
واقفا ،قال ْلمه :يا إمرأة ،هوذا إبنك .ثم قال للتلميذ :هوذا أمك.
ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إَل بيته.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
يا جميع السكان بأورشليم ،تعالوا أبْصوا هذا المنظر ،فإنهم علقوا
يسوع إبن داود عَل خشبة الصليب ،وألبسوه ثوبا أحمر من لباس
الملوك والرؤساء ،وإكليل شوك عَل رأسه.
مزين السموات بحسن النجوم ،مؤسس اْلرض بروح فيه ،ومزينها
بحسن اْلزهار ،جعلوا ف يمينه قصبة حكيم ،معلم ،كاتب .وحملوا
صليبه خلفه كملك غالب ف الحرب.
فلما رأت النسوة اآلتيات إَل عيد الفصح ذلك ،إنتحي وبكي عَل
ما كان ،فإلتفت إليهن وكلمهن هكذا قائَل :يا كل بنات أورشليم ل
تبكي عَل ،بل عَل ذواتكنْ ،لجل الشدائد العظيمة الن تدرككن،
والقلق الكثي بعد زمن قليل .وستأن عليكن أيام تغبطن فيها
البطون العواقر الن لم تحبل ،ولم تلد ،ولم ترضع ،ولم ترب.
وسيقولون للجبال أن تقع عليهم واآلكام أن تغطيهم ،فإن كانوا
يفعلون هذا بالعود الرطب فماذا يفعلون باليابس؟
ولما أتوا به إَل اإلقرانيون الذي يدع الجلجثة ،أقاموا خشبة
الصليب وصلبوه عليها كالتدبي .وكان هناك فاعَل س صلبوهما
معه .واحدا عن اليمي واآلخر عن اليسار .لك يكمل قول النن :إنه
أحص مع المنافقي وجهال الناس.
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ثم أخذ الجند ثيابه ،وإقيعوا عليها وإقتسموها عَل أربعة أجزاء.
وهكذا كتبوا السبب فوق رأسه كأمر بيالطس .كتبوا بالعيانية
واليونانية والرومانية :هذا هو ملك اليهود.
وكان جميع الشعب قائما والرؤساء والمقدمون ،وكانوا يهزأون به
بغي حياء ،ويحركون رؤوسهم ويقولون :خلص آخرين ،فليخلص
نفسه إن كان هو المسيح إبن المبارك .وأيضا الجند كانوا يهزأون به
ويجدفون عليه بَل فتور قائلي :إن كنت أنت ملك اليهود إنزل عن
الصليب.
وواحد من فاعَل الّش اللذين صلبا معه كان يفيي عليه أمام
الجميع قائَل :إن كنت أنت المسيح ،فخلص نفسك ،وخلصنا من
هذا العار الذي نحن فيه .فإنتهره اآلخر قائَل :أما تخاف أنت من
للا؟ نحن من أجل آثامنا طرحنا إَل هذا الحكم وهذه العقوبة الن
نحن فيها ،أما هذا فلم يفعل شيئا يستحق عليه مثلنا ،فإنه بغي س
ول ظلم .وفتح فاه وإبتدأ يقول :أذكرن يا رب من جئت ف
ملكوتك .فإستجاب له رب المجد وخاطبه كمحب للبّش قائَل:
أقول لك ،إنك اليوم تكون مغ ف فردوس النعيم.
وكانت نسوة وافقات عند صليب مخلصنا :أمه ،وأخت أمه مريم
الن لكلوبا والمجدلية .فلما رأى يسوع أمه ،والتلميذ اآلخر الذي كان
يحبه ،أشار إليها قائَل :يا إمرأة ،هذا إبنك ،وقال لْلخر :هذه أمك.
ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إَل بيته كقول الرب.
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ومن الساعة السادسة إَل الساعة التاسعة كانت ظلمة عَل اْلرض
كلها.
يا من زين اْلرض بكية اْلزهار ،والفلك بكية النجوم ،ألبسوك ثوبا
أحمر ،ووضعوا عليك إكليَل من شوك.
يا من السماء واْلرض ف قبضتك ،وضعوا ف يدك قصبة.
يا من علقت اْلرض كلها بكلمة من فيك ،صلبت عَل خشبة من
أجل خطايانا وأبطلت عز الموت يا سيدنا بصليبك يا ذا القدرة
المنيعة.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
سفر إرميا ()13 :12 – 18 :11
من سفر إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
يا رب عرفن فأعلم .حينئذ نظرت إَل أعمالهم .وأنا كحمل بال عيب
يساق إَل الذبح ولم أعلم ،تشاوروا عَل مشورة رديئة ،قائلي :تعالوا
فلنقطع شجرة خيه ،ونستأصله من أرض اْلحياء ،ول يذكر إسمه
بع د .
الرب يحكم بالعدل ،ويفحص القلوب والكَل .أرن النتقام الذي
سيحل بهم من جهتكْ ،لنهم كشفوا جبلن لك .من أجل ذلك هذا
ما يقوله الرب اإلله عَل رجال عناثوث الذين يطلبون نفش،
القائلي ل تتنبأ بإسم الرب لئَل تموت بأيدينا :هوذا أنا سأرسل
عليهم هالكا فيسقط شبانهم بالسيف ،وبنوهم وبناتهم يموتون
بالقحط .وِل تكون لهم بقيةْ ،لن ميل الّشور عَل السكان
بعناثوث ف سنة إفتقادهم.
عادل أنت يا رب إن حاججتك .لكن أتكلم بالحكم أمامك :لماذا
طريق المنافقي سهلة؟ وجميع الذين ل يطيعون مخصبون.
غرستهم فتأصلوا .وولدوا اْلوِلد فنموا وأثمروا .وأنت قريب من
أفواههم ،بعيد عن كَلهم .وأنت يا رب قد عرفتن واختيت قلن.
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طهرهم ف يوم ذبحهم .إَل من تحزن اْلرض وييبس كل عشب
الحقل من س ساكنيها؟ فنيت البهائم والطيورْ ،لنهم قالوا :إن للا
ِل يرى طرقنا .إن جريت مع المشاة فأتعبوك ،فكيف تباري الخيل؟
وإن كنت توكلت عَل أرض سَلمتك ،فكيف تعمل ف علو اْلردن؟
ْلن إخوتك وبيت أبيك قد أهانوك هم أيضا .وإن هم قد ِصخوا
وراءك ،فَل تأمنهم ْلنهم ل يتكلمون معك بالخي.
هجرت بين .وتركت ميان .وأسلمت نفش الحبيبة ليد أعدائها.
صار َل ميان كاْلسد ف الغابة .رفع صوته عَل ،من أجل ذلك
أبغضته .هل ميان هو جحر ضبعة َل ،أو هو قي؟ إنطلقوا إليه
وحوله .وإجمعوا جميع وحوش الحقل ،وليأتوا ويأكلوه .رعاة
كثيون أفسدوا كرم ،ودنسوا نصين ،وجعلوا نصين الحسن
موضعا قفرا ل يسلك .صيوه خرابا وفسادا َل .اْلرض كلها تهلك
هَل كاْ ،لنه ليس إنسان جعل ف قلبه.
عَل جميع الروان ف اليية أن الناهبونْ ،لن سيف الرب يأكل من
أقص اْلرض إَل أقصاها .ول يكون سَلم ْلحد من البّش .زرعوا
حنطة فحصدوا شوكا .ولم ينتفعوا بمياثهم ،وخزوا من إفتخارهم
ومن الهوان أمام الرب.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر زكريا ()11 – 5 :14
من سفر زكريا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وسيأن الرب إله وجميع مَلئكته معه .وف ذلك اليوم إنه ِل يكون
نور .بل برد وصقيع يكون ف يوم واحد وهو معروف للرب .ل نهار
ول ليل ،بل يحدث أنه ف وقت المساء يكون نور .ويكون ف ذلك
اليوم أن ماء حيا يخرج من أورشليم ،نصفه إَل البحر اْلول (الّشف)
ونصفه اآلخر إَل البحر اْلخي (الغرن) .ويكون هكذا ف الصيف
وف الخريف .ويكون الرب ملكا عَل اْلرض كلها .وف ذلك اليوم
يكون الرب واحدا واسمه واحدا .ويحيط بكافة اْلرض واليية من
جابل إَل أرمون بجانب أورشليم اْليمن .وتكون الرامة ف مكانها،
من باب بنيامي إَل الباب اْلول ،إَل باب الزاوية ،ومن برج حننئيل
إَل معاِص الملك .فيسكنون فيها ويكونون بَل لعنة .وتكون
أورشليم مطمئنة.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر يوئيل ()11 ،10 ، 3 ، 2 ،1 :2
من سفر يوئيل النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
قال الرب للا ضابط الكل :إن أرعب كل الساكني عَل وجه اْلرض
ْلن يوم الرب آت وقريب :يوم ظلمة وقتام ،يوم غمام وضباب،
ينتّش مثل الفجر عَل الجبال .شعب عظيم وقوي لم يكن له شبيه
منذ البدء ،ول يكون له من بعد إَل سن جيل اْلجيال .قدامه النار
تأ كل ،وخلفه اللهيب يحرق .وتيلزل اْلرض أمامه وتهي السماء.
وتنوح الشمس والقمر ،ول تعط النجوم ضوءها .الرب يعط
صوته أمام جيشهْ ،لن يوم الرب عظيم جدا ،عظيم هو ومخوف
وظاهر ،فمن الذي يطيقه؟
مجدا للثالوث القدوس.
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البولس
فيلن ()11 - 4 :2
مقدمة البولس :من أجل قيامة اْلموات الذين رقدوا وتنيحوا ف
اإليمان بالمسيح ،يا رب نيح نفوسهم أجمعي.
بولس ،عبد ربنا يسوع المسيح ،الرسول المدعو ،المفرز لبّشى
للا.
البولس :فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إَل أهل فيلن،
بركته المقدسة تكون معنا ،آمي.
ل ينظرن أحد إَل ما هو لنفسه ،بل فلينظر كل واحد إَل ما هو لغيه
أيضا .فليكن فيكم هذا الفكر الذي ف المسيح يسوع :الذي إذ هو
ف صورة للا ،لم يحسب خلسة أن يكون معادَل هلل .لكنه أخَل
ذاته ،آخذا صورة عبد ،صائرا ف شبه الناس .وإذ وجد ف الهيئة
كإنسان ،وضع ذاته وأطاع حن الموت ،موت الصليب.
لذلك رفعه للا أيضا ،وأعطاه إسما فوق كل إسم لك تجثو بإسم
يسوع كل ركبة ممن ف السماء ومن عَل اْلرض ومن تحت اْلرض،
ويعيف كل لسان أن الرب يسوع المسيح مجد هلل اآلب.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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اإلنجيل اْلول
من ()50 - 46 :27
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()19 ،1 :68

أحين يا للا ،فإن المياه قد بلغت إَل نفش .وتورطت ف حمأة
الموت .وجعلوا ف طعام مرارة ،وف عطش سقون خَل .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
فلما كانت الساعة التاسعة ِصخ يسوع بصوت عظيم قائَل :إيَل،
إيَل ،لما شبقتن؟ أي :إله ،إله ،لماذا تركتن؟ فقوم من الواقفي
هناك .لما سمعوا قالوا :إنه نادى إيليا .وللوقت أسع واحد منهم
وأخذ إسفنجة ومألها خَل وجعلها عَل قصبة وسقاه.
وأما الباقون فقالوا :دعه ليى هل يأن إيليا ليخلصه! فْصخ يسوع
والمجد هلل دائما.
أيضا بصوت عظيم ،وأسلم الروح.
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اإلنجيل الثان
مرقس ()37 - 34 :15
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس البشي ،بركاته
عَل جميعنا آمي.
وف وقت الساعة التاسعة ِصخ يسوع بصوت عظيم قائَل :إلوي،
إلوي ،لما شبقتن؟ الذي تفسيه :إله ،إله ،لماذا تركتن؟ فقال
قوم من الحاِصين لما سمعوا :انظروا ،إنه نادى إيليا .فأسع واحد
ومأل إسفنجة خَل ووضعها عَل قصبة وسقاه قائَل :إتركوه .ليى
هل يأن إيليا لييله! فْصخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثالث
لوقا ()46 ، 45 :23
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
وأظلمت الشمس ،وإنشق حجاب الهيكل من وسطه .ونادى يسوع
بصوت عظيم وقال :يا أبتاه ،ف يديك أستودع روج .ولما قال هذا
أسلم الروح .والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الرابع
يوحنا ()30 -28 :19
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
وبعد هذا لما رأى يسوع أن كل َسء قد كمل ،فلك يتم الكتاب قال:
أنا عطشان .وكان إناء موضوعا مملوءا خَل ،فمألوا إسفنجة خَل،
ورفعوها عَل قصبة وأدنوها من فمه .فلما ذاق يسوع الخل قال:
قد أ كمل .وأمال رأسه وأسلم الروح .والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
من جيل إَل جيل سنوك لن تبَل ،ومن قبل الشمس كان إسمك.
هوذا أراك اليوم معلقا عَل الصليب يا ضابط كل المسكونة .كيف
تجرأ عليك المخالفون الذين هم صنعتك أيها الفاخاري؟ يا من
جذب إليه المجروحي وشق جراحهم .أيها الطبيب الحقيق،
علقوك عَل خشبة مثل فاعل س ،أعن الشعب المملوء إثما.
أولئك الذين رفعوا أصواتهم الّشيرة وقالوا ليس لهم ملك إل قيْص.
فلما كان وقت الساعة التاسعة ،ومخلصنا معلق عَل الصليب ،فتح
المخلص فاه باللغة العيانية هكذا قائَل :إلوي إلوي ،لما شبقتن؟
حن خاف جميع الذين كانوا حوله .الذي هو :إله إله ،إلتفت
إَل ،لماذا تركتن؟ كما هو مكتوب ف المزمور.
فلما قربت الساعة الن يعرفها هو وحده ،أجاب وقال :اآلن أنا
عطشانْ ،لنه هو كان يعرف الذي كتب من أجله .فأخذ واحد
إسفنجة ومألها خَل وجعلها عَل قصبة وسقاه .فلما ذاق الخل
قال :قد كمل قول داود ف المزمور .ومن بعد الخل أمال رأسه وصاح
بصوت عظيم وأسلم الروح.
من يبّش المسبيي بالذي ذاق الموت عنهم؟ ومن الذي يسبق إَل
الفردوس فيهنء الطريق للملك؟ إفرحوا اليوم أيها اْلبرار واْلنبياء
والبطاركة والصديقون .واإلنسان اْلول الرأس الذي عتق ف الحزن،
قد تجدد اليوم باإلنسان الجديد الذي قتل الموت وأبطل عزه.
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وشوكته المرة كّشها وقطعها للا الكلمة بكمالها .ومص إَل
الجحيم بالنفس الن أخذها من طبيعة آدم وجعلها واحدا معه.
والنفوس الن كانت ف السجن أصعدها معه كعظيم رحمته .والعدو
اْلخي الذي هو الشيطان قيده بالقيود والسَلسل.
فلما رآه البوابون اْلسار والقوات الكائنة ف الظلمة هربوا ،ولم
يطيقوا الثبوت ْلنهم عرفوا قوته وكية جيوته .فكّش اْلبواب
النحاس بسلطانه ،والمتاريس الحديد سحقها .وأما المسبيون إذ
رأوا الرب يسوع مخلص نفوسهمِ ،صخوا بصوت قائلي :حسنا
جئت أيها المنقذ عبيده .ثم أمسك أوَل بيد آدم فإجتذبه وأصعده
وبنيه معه ،وأدخلهم إَل الفردوس مسكن الفرح والراحة.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الحادية عّشة من يوم الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
سفر الخروج ()14 – 1 :12
من سفر الخروج لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
وكلم الرب موَس وهرون ف أرض مْص قائَل :إن هذا الشهر رأس
الشهور .فإجعلوه أول شهور السنة .كلما كل جماعة بن إسائيل
وقول لهم :إن ف اليوم العاس من الشهر فليأخذ كل واحد له خروفا
بحسب بيوت آبائهم ،خروفا لكل بيت .وإن كان أهل البيت قليلي
ل يكفون لخروف ،فليأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد
النفوس .كل واحد عَل قدر ما يكفيه من الخروف .وليكن لكم
خروفا ذكرا صحيحا حوليا (إبن سنة) ،تأخذونه من الحمَلن أو من
الجداء .ويكون عندكم تحت الحفظ إَل اليوم الرابع عّش من
الشهر .وليذبحه كل جمهور جماعة بن إسائيل وقت المساء.
ويأخذون من دمه ويضعون عَل القائمتي والعتبتي ف البيوت الن
يأكلونه فيها .ويأكلون اللحم ف هذه الليلة مشويا بالنار مع فطي،
عَل أعشاب مرة يأكلونه .ل تأكلوه نيئا أو مطبوخا بالماء ،بل مشويا
بالنار .مع رأسه وأ كارعه وما ف جوفه.
ِل تبقوا منه شيئا للصباح .وعظم منه ل تكّشوا .والباف منه إَل
الغد تحرقونه بالنار .وهكذا تأكلونه وأحقاؤكم مشدودة ،وأحذيتكم
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ف أرجلكم ،وعصيكم ف أيديكم .وتأكلونه بّشعةْ ،لنه فصح للرب.
وسأجتاز ف أرض مْص هذه الليلة ،وأِصب كل بكر ف أرض مْص
من اإلنسان إَل البهيمة .وسأصنع انتقاما بكل آلهة المْصيي .أنا
الرب.
ويكون الدم عَلمة عَل البيوت الن أنتم فيها ،فأرى الدم وأسي
عليكم ،ول يكون فيكم ِصبة للهالك حينما أِصب كل أبكار أرض
مْص .ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب ف أجيالكم،
تعيدونه فريضة أبدية.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر الالويي ()15 – 5 :23
من سفر الالويي لموَس النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
ف الشهر اْلول ،ف الرابع عّش من الشهر ،وقت المساء فصح للرب.
وف الخامس عّش من الشهر عينه عيد الفطي للرب .سبعة أيام
تأ كلون فطيا .واليوم اْلول يدع لكم مقدسا .عمَل ما من الشغل ل
تعملوا .سبعة أيام تقربون محرقاتكم ليفع للرب .واليوم السابع
يدع لكم مقدسا .عمَل ما من الشغل ل تعملوا ْلنه مقدس للرب
ومكرم.
وكلم الرب موَس قائَل له :كلم بن إسائيل وقل لهم :إذا ما دخلتم
اْلرض الن أعطيكم إياها تحصدون حصيدها ،وتأتون بباكورة
حصيدكم إَل الكاهن .ويرفع الكاهن الحزمة أمام الرب لتقبل منكم.
وتحْصونها إَل الكاهن ف غد اليوم اْلول ،فيفعها الكاهن وتقدمون
ف اليوم الذي تحْصون فيه الحزمة خروفا ل عيب فيه حوليا
مجدا للثالوث القدوس.
محرقة للرب.
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عظة ْلبينا القديس آنبا أثناسيوس الرسوَل
عظة ْلبينا القديس آنبا أثناسيوس الرسوَل ،بركته المقدسة تكون
معنا آمي.
مكتوب ف الكتب هكذا :إن نفوسنا إذا كانت مرتبطة بناموس للا،
فلن تقوى علينا قوات الظلمة .وإذا إبتعدنا عن للا فه تتسلط
علينا.
فأنت أيها اإلنسان الذي تريد أن تخلص ،علم ذاتك أن تسبح ف
لجة غن وحكمة للا .إبسط يديك عَل مثال الصليب لتعي البحر
العظيم الذي هو هذا الدهر وتمص إَل للا.
فأما الشكوك المانعة من السباحة فه للذين يسلكون خارجا عن
أوامر الكنيسة الجامعة .أعن :عدم اإليمان ،الزنا ،النميمة ،محبة
الفضة الن ه أصل لكل الّشور .أما عَلمة الصليب فه مبسوطة
عَل كل الخليقة.
الشمس إذا لم تبسط شعاعها ل تستطيع أن تص ،والقمر إذا لم
يبسط قرنيه ِل يني .وكذلك طيور السماء أيضا إذا لم تبسط
أجنحتها ل تستطيع الطيان .والسفن أيضا إن لم تفرش قلوعها ل
يمكنها أن تقلع.
هوذا موَس رئيس اْلنبياء لما بسط يديه قهر عماليق .ودانيال نجا
من جب اَلسود .ويونان من بطن الحوت .وتكله عندما ألقوها
للسباع تخلصت بمثال الصليب .وسوسنة من يد الشيخي.
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وي هوديت من يدي ألوفرنيس .والثَلثة فتية القديسون من آتون
النار المتقدة .هؤلء كلهم خلصوا بمثال الصليب.
وقيل أيضا ليكن مستقرك ف موضع واحد الذي هو البيعة .لتتغذى
بكَلم الكتب ،ومن الخي السمان .ومن دم المسيح .وتتعزى كل
حي من كَلم الكتب.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا أثناسيوس الرسوَل ،الذي أنار
عقولنا وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله
الواحد ،آمي.
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البولس
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إَل أهل غالطية ،بركته
المقدسة تكون معنا ،آمي)6 - 1 :3( .
أنتم الذين قد سبق فرسم أمام أعينكم يسوع المسيح مصلوبا! أشاء
أن أعرف منكم هذا فقط :أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بسماع
اإليمان؟ أهكذا أنتم أغبياء! قد إبتدأتم بالروح وتكملون اآلن
بالجسد؟ قد إحتملتم تعبا كثيا عبثا؟ إن كان عبثا!
والذي يمنحكم الروح ،ويعمل قوات فيكم ،أبأعمال الناموس أم
بسماع اإليمان؟ كما آمن إبراهيم باهلل فحسب له برا.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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اإلنجيل اْلول
من ()56 - 51 :27
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()4 ،3 :30 ;7 ،6 :142

بسطت يدي إليك ،فاستجب َل يا رب عاجَل فقد فنيت روج .ل
تْصف وجهك عن ،فأشابه الهابطي ف الجب .ف يديك أستودع
روج .ولقد فديتن أيها الرب إله الحق .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وإذا حجاب الهيكل قد انشق إَل اثني ،من فوق إَل أسفل .واْلرض
تزلزلت ،والصخور تشققت ،والقبور تفتحت ،وقام كثي من أجساد
القديسي الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ،ودخلوا المدينة
المقدسة ،وظهروا لكثيين.
وأما قائد المئة والذين كانوا معه يحرسون يسوع ،فلما رأوا الزلزلة
وما حدث خافوا جدا وقالوا :حقا كان هذا إبن للا! وكانت هناك
نساء كثيات ينظرن من بعيد ،وهن اللوان كن قد تبعن يسوع من
الجليل ويخدمنه ،وبينهن مريم المجدلية ،ومريم أم يعقوب وأم
يوَس ،وأم إبن زبدي .والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثان
مرقس ()41 - 38 :15
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس البشي ،بركاته
عَل جميعنا آمي.
وانشق حجاب الهيكل إَل إثني ،من فوق إَل أسفل .ولما رأى قائد
المئة القائم مقابله أنه قد أسلم الروح ،قال :حقا إن هذا اإلنسان
كان ابن للا!
وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد ،بينهن مريم المجدلية ،ومريم أم
يعقوب الصغي وأم يوَس ،وسالوم ،اللوان كن يتبعنه ويخدمنه
حي كان ف الجليل .وأخر كثيات اللوان صعدن معه إَل أورشليم.
والمجد هلل دائما.

509

الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

اإلنجيل الثالث
لوقا ()49 - 47 :23
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
ولما رأى قائد المئة ما حدث ،مجد للا قائَل :بالحقيقة كان هذا
اإلنسان بارا! وكل الجموع الذين أتوا لهذا المنظر ،لما عاينوا ما
حدث ،رجعوا وهم يقرعون صدورهم.
وكان جميع معارفه ،وقوفا من بعيد مع نساء أخر كن قد تبعنه من
الجليل ،ينظرون ذلك.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الرابع
يوحنا ()37 -31 :19
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
فأما اليهود إذ كان يوم الجمعة ،ولك ِل تبق اْلجساد عَل الصليب
ف السبتْ ،لن يوم ذلك السبت كان عظيما ،سألوا بيالطس أن
تكّش سيقانهم ويرفعوا .فأن العسكر وكّشوا ساف اْلول وكّشوا
ساف اآلخر اللذين صلبا معه.
وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكّشوا ساقيهْ ،لنهم رأوه قد مات.
لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربته ،وللوقت خرج ماء ودم.
والذي عاين شهد ،وشهادته حق ،وهو يعلم أيضا أنه قال الحق
لتؤمنوا أنتم أيضا.
لن هذا كان ليتم الكتاب القائل :عظم َل يكّش منه .وأيضا الكتاب
القائل :سينظرون إَل من طعنوه.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الحادية عّشة من يوم الجمعة
العظيمة من البصخة المقدسة
يا إسائيل المسكي المسن ،الذي آثامه غطت الجو ،أنظر اللص
الذي صلب معه كيف عرف قوته وطلب رحمته .وهكذا قائد
المئة ،اإلنسان الغريب الجنس ،كيف إعيف بالمصلوب! لما نظر
حجاب الهيكل إنشق من فوق إَل أسفل وصار إثني .ورأى الشمس
قد أخفت شعاعها وأظلمت هكذا ف وسط النهار ،واْلرض تزلزلت،
والصخور تشققت .وليس هو فقط ،بل الذين معه ِصخوا جميعا
قائلي :إن هذا هو إبن للا .فلما نظر أولئك عرفوا قوة المصلوب
عَل الصليب .أما إسائيل فإنطمست عيناه فلم ينظر ولم يفهم.
ومن أجل أنه ف يوم السبت ل يجب أن تبق اْلجساد عَل الخشب،
سألوا الواَل أن يكّشوا ركبهم لك يموتوا ،فكّشوا ركب اللصي،
وأما المخلص فوجدوه قد مات .فأسع واحد من الجند وطعنه
بحربة ف جنبه اْليمن ،فجرى منه ماء ودم ف مرة واحدة أمام
الجمع .والشاهد الصادق تأمل هذا وشهادته حق ه ،وهو أيضا
يعلم أنه قال الحق ،من أجل هذا كتب كما نظر .وكمل عليه قول
الناموس :أنه لم يكّش له عظم .وأيضا قال :سينظرون إَل من
طعنوه ،فهو يدينهم أمام أعينهم.
ومص قائد المائة إَل بيته متحيا ممجدا للا من أجل ما كان يبهت
العقول ،ولم يفهمه إسائيل!
إن المخلص يسوع باآلمه المحيية خلص العالم خَلصا أبديا.
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مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة الثانية عّشة من يوم الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
سفر مران إرميا ()66 – 1 :3
من سفر مران إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
أنا هو الرجل الذي رأى المذلة ،أن عَل بقضيب غضبه .وقادن
وسين ف الظلمة ل ف النور .واآلن رد يده عَل النهار كله.
أبَل لحم وجلدي .وسحق عظام .أحاط ن ونكس رأَس وأذلن.
وأجلسن ف مواضع مظلمة مثل المون منذ القدم.
سيج عَل حن ل أخرج .ضاعف ربط ووثق سلسلن .أدعوه فلم
يستجب َل .وأِصخ إليه فلم يّش وصد صَلن .سيج سبَل وأغلق
طرف المسلوكة.
فقلق جسم قوى .صار َل كأسد كامن ف موضع مختف .طاردن
وِصعن وتركن هالكا .أوتر قوسه وأقامن هدفا ليلق ف سهامه.
أدخل ف كلين نبال جعبتهِ .صت ضحكة لكل شعن ،وأغنية لهم
النهار كله .جرعن الحنظل وأسكرن من العلقم.
هتم بالحص أسنان .وأطعمن الرماد .وأبعد نفش عن السَلم.
ونسيت خيان .وباد أقنوم ورجان من الرب.
أذكر بؤَس وشقان واْلفسنتي والمرارة الن لم تيح من ذاكرن.
هذا ما تردده نفش ف .وأشعر به ف قلن.
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من أجل ذلك :أتمسك بمراحم الرب ْلنه لم ييكن عنهْ ،لن رأفاته
ل تزول عَل ممر الشهور واْليام كلها .إرحمنا يا رب ف فنائناْ ،لن
رأفاتك ِل تفرغ .ه جديدة ف كل صباح .وعظيم هو إيمانك .قالت
نفش نصين هو الرب ،فلذلك أرجوه.
صالح هو الرب للذين ييجونه ،طيب هو للنفس الن تطلبه.
وتتوقع بسكوت خَلص الرب .جيد للرجل أن يحمل الني منذ
صبائه.
يجلس وحده ويصمتْ ،لنه قد وضعه عليه( .يجعل ف الياب فمه
لعله يجد رجاء) .يميل خده لمن يلطمه .ويشبع تعييا.
إل أن الرب ل يقصيه عنه إَل اْلبد .فإنه ولو واضعه ييأف عليه
ككية رحمتهْ ،لنه لم يصغر قلبه بل تواضع لبن البّش.
ليذل تحت قدميه جميع المرتبطي باْلرض ،أو حرف حكم الرجل
أمام وجه العَل ،ليلق اإلنسان إَل القضاء عندما يحكم عليه ،أفما
يقول الرب؟
من ذا الذي قال فكان .والرب لم يأمر بهذه؟ أليس من فم العَل
تخرج الخيات والّشور؟ كيف يتذمر اإلنسان الح ،الرجل
المعاقب ْلجل خطيته؟
فلنفحص طرقنا ونختي خطواتنا ونرجع إَل الرب .وليفع قلوبنا مع
أيدينا لدى العَل الذي ف السماء :قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا .وأنت
لم تغفر لنا.
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قد التحفت وحكمت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشفق.
التحفت بغمام لئَل تبلغ إليك صَلنْ .لتضع لك ل أرى فأطرح.
تركتنا ف وسط الشعوب .ففتح جميع أعدائنا أفواههم علينا
فرفعونا ثم طرحونا .فحل بنا خوف وسخط .عيناي تسيل ينابيع
مياه عَل سحق بنت شعن.
عين حزنت وِل تكف ول أرفع رأَس حن يتطلع الرب وينظر من
السماء .عين تحزن عَل نفش أ كي من جميع بن المدينة.
قد إصطادن أعدان إصطيادا كعصفور بَل سبب .وقرضوا ف الجب
حيان وطرحوا عَل شبكة .فاضت المياه فوق رأَس .وقلت :إنه
تركن عنه.
ِصخت بإسمك يا رب من جب سفَل .فسمعت صونِ ،ل تمل
أذنك عن طلبن ف اليوم الذي ِصخت إليك .إقيبت من معونن.
وقلت َلِ :ل تخف.
حكمت يا رب ْلحكام نفش وخلصت حيان .نظرت يا رب إَل
إضطران وحكمت ف دعواي .رأيت إنتقامهم كله .وجميع أفكارهم
الكائنة عَل .سمعت تعييهم يا رب ،وكل مؤامراتهم الن صنعوها
ن اليوم كله .وتحريك شفاه القائمي عَل .وِصت تَلوتهم ف النهار
كله ف جلوسهم وقيامهم.
انظر إَل عيونهم وجازهم بالتعب عَل قساوة قلوب هم ،واطردهم
بغضبك وإفنهم يا رب من تحت السماء.
مجدا للثالوث القدوس.
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سفر يونان ()7:2 – 10:1
من سفر يونان النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
فخاف الرجال خوفا عظيما ،وقالوا له :ما هذا الذي فعلته لنا؟ ْلن
الرجال قد علموا أنه هارب من وجه الربْ ،لنه أخيهم .فقالوا له:
ماذا نصنع بك حن يسكن عنا البحر؟ ْلن البحر كان يزداد هياجا.
فقال لهم يونان :إطرحون ف البحر ليسكن البحر عنكمْ ،لن عالم
أن هذا الموج العظيم إنما كان عليكم بسبن.
وكان الرجال يقذفون ليجعوا إَل اْلرض فلم يستطيعواْ ،لن البحر
إزداد هياجا عليهم .فْصخوا إَل الرب وقالوا :أيها الرب ،ل يكون
هذا ول تدعنا نهلك بسبب نفس هذا الرجل ،وِل تجلب علينا دما
زكياْ ،لنك أيها الرب قد صنعت كما شئت .ثم حملوا يونان وطرحوه
ف البحر ،فهدأ البحر عن هياجه .فخاف الرجال من الرب خوفا
عظيما ،وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا .فأمر الرب حوتا عظيما
ِلبتَلع يونان .فكان يونان ف جوف الحوت ثَلثة أيام وثَلث ليال.
فصَل يونان للرب إلهه ،قائَلِ :صخت ف ضيق إَل الرب إله،
فاستجاب َل .وِصخت إليه من الجحيم ،فسمع صون .قد طرحن
ف العمق ف قاع البحر ،فأحاطت ن اْلنهار .وجازت عَل جميع
تياراتك وأمواجك .فقلت :قد طرحت عن وجهك .فهل أعود أنظر
هيكلك المقدس .قد انسكبت عَل المياه حن نفش .وغطان
الغمر اْلقص .وغطست رأَس ف شقوق جبال .ونزلت إَل أرض
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مزاليجها مثبتة إَل اْلبد .فلتصعد من الفساد حيان أيها الرب إله.
عند فناء نفش من تذكرت الرب ،فلتصعد إليك صالن أمام
هيكلك المقدس.
مجدا للثالوث القدوس.
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اإلنجيل اْلول
من ()61 - 57 :27
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

()11 ،9 :44 ; ،3 :22 ; 4 :87

جعلون ف جب سفَل ،ف مواضع مظلمة وظَلل الموت .وإن
سلكت ف وسط ظَلل الموت فَل أخش من الّشْ ،لنك مغ .هللويا.
كرسيك يا للا إَل دهر الدهور .قضيب الستقامة هو قضيب
ملكك .المر والميعة والسليخة من ثيابك .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
ولما كان المساء ،جاء رجل غن من الرامة إسمه يوسف ،وكان هو
أيضا تلميذا ليسوع .فهذا جاء إَل بيالطس وطلب جسد يسوع .فأمر
بيالطس حينئذ أن يعط له.
فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نق ،ووضعه ف قيه الجديد الذي
كان قد نحته ف الصخرة ،ثم دحرج حجرا عظيما عَل باب القي
ومص.
وكانت هناك مريم المجدلية ومريم اْلخرى جالستي تجاه القي.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثان
مرقس ()1:16 – 24:15
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار مرقس البشي ،بركاته
عَل جميعنا آمي.
ولما كان المساء ،وْلنها كانت الجمعة ،الن ه قبل السبت ،جاء
يوسف الذي من الرامة ،مشي سيف ،وكان هو أيضا ييج ملكوت
للا ،فتجاس ودخل إَل بيالطس وطلب جسد يسوع .فتعجب
بيالطس أنه قد مات (هكذا سيعا) .فإستدع قائد المئة وسأله:
هل له زمان قد مات؟
ولما عرف من قائد المئة ،أعط جسد يسوع ليوسف .فاشيى
كتانا ،ثم أنزله ولفه ف الكتان ،ووضعه ف قيكان منحوتا ف صخرة،
ودحرج حجرا عَل باب القي .وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوَس
تنظران أين وضع.
فلما إنقص السبت ،مضت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب
وسالوم ،وإشيين حنوطا ليأتي ويحنطنه .والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الثالث
لوقا ()56 - 50 :23
وأيضا فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي ،بركاته عَل
جميعنا آمي.
وإذا رجل إسمه يوسف ،وكان مشيا ورجَل صالحا بارا .هذا لم يكن
موافقا لرأيهم وعملهم ،وكان من الرامة مدينة لليهود .وكان ينتظر
ملكوت للا .هذا تقدم إَل بيَلطس وطلب جسد يسوع.
فأنزله ،ولفه ف كتان ،ووضعه ف قي قد نحته ولم يكن قد وضع
فيه أحد .ودحرج حجرا عظيما عَل باب القي .وكان يوم الجمعة
وقد أخذ السبت يلوح.
وتبعته النسوة اللوان أتي معه من الجليل ،فأبْصن القي وكيف
وضع فيه جسده .فلما رجعن أعددن حنوطا وأطيابا .وف السبت
اسيحن حسب الوصية.
والمجد هلل دائما.
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اإلنجيل الرابع
يوحنا ()42 -38 :19
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
ومن بعد هذا جاء يوسف الذي من الرامة ،وهو تلميذ أيضا ليسوع،
وكان مستيا خوفا من اليهود ،وسأل بيالطس أن يأخذ جسد يسوع،
فأذن بيالطس أن يعط له .فجاء وحمل جسد يسوع .وجاء أيضا
نيقوديموس ،الذي كان قد جاء أوَل إَل يسوع ليَل ،ومعه حنوط:
مر وصي ،نحو مئة رطل.
فأخذا جسد يسوع ،ولفاه ف لفائف كتان مع اْلطياب ،كعادة
اليهود أن يكفنوا .وكان ف الموضع الذي صلب فيه بستان ،وكان ف
البستان قي جديد لم يوضع فيه أحد قط .فوضعا فيه يسوع ْلن
القي كان قريبا منهم ،وْلنه كان إستعداد اليهود.
والمجد هلل دائما.
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طرح الساعة الثانية عّشة من يوم الجمعة العظيمة
من البصخة المقدسة
ف عشية ذلك اليوم الذي هو جمعة العيد العظيم .الذي يأن قبل
السبت الذي هو لّش السيد .جاء إنسان غن اسمه يوسف ،وكان
ذا رأي يعرف الناموس .وإنسان آخر يسم نيقوديموس ،طوباوي
محب لْلله .وكان يوسف هذا هو وآباؤه يهتمون بأجساد
القديسي .فأن إَل بيالطس وسأله عن جسد اإلله الكلمة الوحيد
الجنس .فاستفهم منه :هل مات؟ فتعجب الواَل جدا .وهكذا أمر
قائد المائة بأن يعطوه جسد يسوع .فأخذ صاحب المشورة
الصالحة الصديق الجسد وإهتم به .وأحْص أ كفانا ناعمة نقية كما
يليق بإبن للا .وأحْص نيقوديموس أيضا أطيابا كثية الثمن نحو
مائة رطل طيب .وهكذا كفنوه كعادة العيانيي ،ووضعوا الطيب
عَل المبارك .وكان قي جديد ف البستان طاهرا نقيا لم يوضع أحد
فيه ،فوضعوا جسد الوحيد الجنس ف ذلك القي ،وتركوا حجرا
عليه .وإسياحوا كالوصية ،من أجل السبت .وكانت نسوة واقفات
ينظرن ما كان :المجدلية ومريم اْلخرى ،وعلمن جيدا أين وضع.
مرد بحري:
المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا ،لك بآَلمه يخلصنا.
مرد قبَل:
فلنمجده ونرفع إسمهْ ،لنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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تسابيح وصلوات اْلنبياء
)24 -1 :15 التسبحة اْلوَل لموَس النن (خر
 وقال.حينئذ سبح موَس وبنو إسائيل بهذه التسبحة للرب
. فلنسبح الرب ْلنه بالمجد قد تمجد:فليقولوا
Tote afhwc `nje Mw`ucyc nem nensyri m
` Picrayl `etaihwdy `nte
`P[oic ouoh afjoc e;roujoc@ je marenhwc `e`P[oic je qen ou`wou
gar af[i`wou.

 صار َل، معين وساتري.الفرس وراكب الفرس طرحهما ف البحر
.خَلصا
Ou`h;o nem ou[aci`h;o afberbwrou `e`viom. Oubo`y;oc nem
ourefhwbc `ebol hijwi@ afswpi nyi `noucwtyria.

. إله أن فأرفعه.هذا هو إله فأمجده
Vai pe Panou] ]na]`wou naf@ `Vnou] `mpaiwt ]na[acf.

 مركبات فرعون وكل قوته. الرب إسمه.الرب مكّش الحروب
.طرحهما ف البحر
`P[oic petqomqem `nnibwtc@ `P[oic pe pefran. Nibere[woutc `nte
vara`w nem tefjom tyrc afberbwrou `e`viom.

.ركبانا منتخبي ذي ثالث جنبات غرقهم ف البحر اْلحمر
Hancwtp `n`anabatyc `n`trictatyc afjolkou qen `viom `nsari.
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. إنغمسوا إَل العمق مثل الحجر.غطاهم الماء
Afhwbc `eh
` ryi `ejwou n
` je pimwou@ auwmc `e`qryi `epetsyk `m`vry]
`nou`wni.

 يدك اليمن يا إله أهلكت،يمينك يا رب تمجدت بالقوة
.أعداءك
Tekou`inam `P[oic ac[i`wou qen oujom. Tekjij `nou`inam Panou]
actake nekjaji.

 أرسلت غضبك فأكلهم مثل،بكية مجدك سحقت الذين يقاوموننا
.الهشيم
Qen `p`asai `nte pek`wou@ akqomqem `nnyet]oubyn@ akouwrp
`mpekjwnt@ afou`omou `m`vry] `nhanrwou`i.

 وجمدت. وإرتفعت المياه مثل السور.وبروح غضبك وقف الماء
.اْلمواج ف وسط البحر
`Ebol hiten pi`pneuma `nte pek`mbon af`ohi `eratf `nje pimwou@
au[ici `nje nimwou `m`vry] `noucobt@ au[wc `nje nijol qen `;my]
`m`viom.

 وأقتل. وأشبع نفش، وأقسم الغنائم.قال العدو إن أسع فأدرك
. ويدي تتسلط.بسيق
Afjoc gar `nje pijaji@ je ]na[oji `ntataho@ `ntavws
`nhanswl@ `nta`tcio `nta'u,y@ `ntaqwteb qen tacyfi `nte tajij
er[oic.
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 كالرصاص ف، وغطسوا إَل أسفل،أرسلت روحك فغطاهم البحر
.مياه كثية
Akouwrp `mPek`pneuma@ afhobcou `nje `viom@ auwmc `epecyt
`m`vry] `noutath qen hanmwou euos.

، ممجدا ف قديسيك،من يشبهك ف اآللهة يا رب؟ من يشبهك
. صانعا عجائب.متعجبا منك بالمجد
Nim et`oni `mmok qen ninou] `P[oic. Nim et`oni `mmok@ `eau]`wou nak
qen nye;ouab `ntak@ euer`svyri `mmok qen ou`wou@ ek`iri
`nhan`svyri.

 هذا. هديت شعبك بالحقيقة.مددت يمينك فإبتلعتهم اْلرض
. إَل موضع راحة قدسك. وقويته بتعزيتك،الذي إخيته
Akcouten tekou`inam `ebol afomkou `nje `pkahi. Ak[imwit
qajwf `mpeklaoc qen oume;myi vai `etakcotpf@ ak]jom naf qen
teknom]@ euma n
` emton efouab nak.

. والمخاض أخذ سكان فلسطي.سمعت اْلمم وغضبت
Aucwtem `nje hane;noc ouoh aujwnt@ hannakhi au[i `nnyetsop
qen Nivulictim.

. ورؤساء المؤآبيي أخذتهم الرعدة.حينئذ أسع ولة أدوم
Tote auiyc `mmwou `nje nihygemwn `nte `Edwm@ niar,wn `nte
Nimw`abityc ou`c;erter pe `etaf[itou.
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. وأتت عليهم الرعدة والخوف.ذاب كل سكان كنعان
Aubwl `ebol `nje ouon niben etsop qen <anaan@ af`i e` `hryi `ejwou
`nje ou`c;erter nem ouho].

 حن. حن يجتاز شعبك يا رب.بكية ساعدك فليصيوا كالحجر
. هذا الذي إقتنيته،يجتاز شعبك
Qen `p`asai `nte pek`jvoi marou`erwni@ satefcini `nje peklaoc
`P[oic@ satefcini `nje peklaoc vai `etak`jvof.

 هذا الذي. وف مسكنك المعد،أدخلهم وإغرسهم عَل جبل مياثك
.صنعته يا رب
`Anitou `eqoun tojou hijen outwou `nte tek`klyronomia@ nem
`eqoun `epekma`nswpi etcebtwt@ vai e` takerhwb `erof `P[oic.

 يا رب تملك منذ. الذي أعددته يداك،موضعك المقدس يا رب
. واآلن وإَل اْلبد،اْلزل
Pekma e;ouab `P[oic vy`etaucebtwtf `nje nekjij@ `P[oic ekoi
`nouro sa `eneh nem icjen `p`eneh ouoh `eti.

. وفرسانه، ومركباته، خيل فرعون،ْلنه قد دخل إَل البحر
Je au`i `eqoun `e`viom `nje ni`h;wr `nte vara`w nem nefbere[woutc
nem nef[aci`h;o.
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 أما بنو إسائيل فكانوا يمشون عَل.والرب غمرهم بماء البحر
.اليابسة ف وسط البحر
`A `P[oic en pimwou `nte `viom `e`hryi `ejwou@ nensyri de `mPicrayl
naumosi qen petsou`wou qen `;my] `m`viom.

 وخرج ف إثرها جميع،فأخذت مريم النبية أخت هرون الدف بيديها
.النسوة بالدفوف والتسابيح
Ac[i de nac `nje Mariam ]`provytyc@ `tcwni `n`A`arwn@
`mpikemkem qen necjij@ ouoh au`i `ebol camenhyc `nje nihiomi
tyrou qen hankemkem nem hanhwc.

 ْلنه بالمجد قد، فلنسبح الرب:وبدأت مريم ف مقدمتهن تقول
.تمجد
Acerhytc de qajwou `nje Mariam ecjw `mmoc@ je marenhwc
`e`P[oic@ je qen ou`wou gar af[i`wou.

 ْلنه بالمجد، فلنسبح الرب.الفرس وراكب الفرس طرحهما ف البحر
.قد تمجد
Ou`h;o nem ou[aci`h;o@ aferbwrou `e`viom. Je marenhwc `e`P[oic@
je qen ou`wou gar
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التسبحة الثانية لموَس النن (تث )43 -1 :32
أنصن أيتها السماء فأتكلم ،ولتسمع اْلرض كَلما من فم .ولتنظر
صون كالغيث ،ولينحدر مثل الطل كَلم .مثل المطر عَل النجيل،
ومثل النسيم عَل العشبْ ،لن دعوت إسم الرب .أعطوا العظمة
للرب إلهناْ ،لن للا أفعاله حقيقية .وسبله جميعها عدل .للا
صادق وليس فيه ظلم .بار هو الرب وطاهر.
أخطأ إليه البنون المملؤون عيبا ،الجيل اْلعوج الملتوي .أبهذا
تكافئون الرب ،أنتم إذا شعب جاهل وغي حكيم .أليس هذا هو
أباك الذي إقتناك وخلقك وجبلك؟ أذكر أيام الدهر ،وإفهم سن
أجيال اْلجيال .إسأل أباك فيعرفك ،ومشائخك فيقولوا لك.
حي قسم العَل اْلمم ،وفرق بن آدم ،أقام حدود اْلمم عَل حدود
مَلئكة للا .فكان حظ الرب شعبه يعقوب .وحبل مياثه إسائيل.
عاله ف اليية ف ظماء الحر .أحاط به ف موضع ل ماء فيه .وعلمه
وحفظه كحدقة العي .كالنّش الذي يغط عشه ويحب فراخه.
بسط جناحيه فاحتضنهم وحملهم عَل منكبيه .الرب وحده
ساقهم ولم يكن معهم إله غريب .وأصعدهم عَل عز اْلرض.
وأطعمهم من ثمرات الحقول ،وأرضعهم عسَل من صخرة ،ومن
الصفا أخرج لهم دهنا ،وسمنا من البقر ،ولبنا من الغنم ،مع شحم
الحمَلن والكباش ،ونتاج البقر والتيوس ،مع شحم الحنطة ،ومن
دم العنب سبوا خمرا.
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فأ كل يعقوب وشبع وغلظ ،وبطر الحبيب ،وسمن وسكر واتسع
وترك عنه للا الذي خلقه ،وتباعد عن للا مخلصه.
أسخطون بالغرباء ،وأغضبون بنجاساتهم ،وذبحوا للشياطي ل
هلل .آلهة لم يعرفوها ،حديثة متأخرة أتت اآلن لم يعرفها آباؤهم.
للا الذي ولدك رفضته ،ونسيت للا الذي عالك .فرأى الرب وغار،
وغضب من أجل سخط بنيه وبناته .وقال :إن أِصف وجه عنهم،
وأعرفهم ماذا يكون لهم بالعاقبةْ .لنهم جيل ملتوي ،أوَلد ليس
لهم أمانة .هم أغارون بالن ليست آلهة ،وأسخطون بأوثانهم .وأنا
أغيهم بالن ليست بأمة ،وبشعب ل فهم له أسخطهمْ ،لن النار
تتقد ف غضن ،وتحرق إَل أسافل الجحيم ،وتأ كل اْلرض وثمراتها،
وتلهب أساسات الجبال .وأجمع عليهم البَليا ،وسهام أفنيها
فيهم ،فينحلون من الجوع ،ويصيون طعاما لطيور السماء،
والهندوان الذي ل يشبع ،وأرسل عليهم أنياب الوحوش مع غضب
زحافات اْلرض .من خارج يجعلهم السيف بغي أوَلد إَل النقضاء،
والخوف من داخل المخادع .الشباب مع العذارى ،الرضيع مع
اْلشيب الفانْ .لن قلت إن أبددهم ،وأبطل ذكرهم من الناس .ل
ْلجل غضب اْلعداء ،لئَل تطول مدتهم ،ولئَل يقوم عليهم الذين
يضادونهم ،ولئَل يقول العدو أن يدنا عالية .وليس للا الفاعل هذه
كلهاْ .لنه شعب قد أضاع الرأي وليس فيه فطنة .لم يعقلوا ليفهموا
هذه ،فليسبقوا إليها ف الزمان اآلن .كيف يطارد الواحد ألفا،
واإلثنان يهزمان ربوة ،لول أن للا أسلمهم ،والرب دفعهم ف
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أيديهمْ ،لن آلهتهم ليست كإلهنا ،وأعداؤنا جهلةْ ،لنه من كرم
سدوم هو كرمهم ،وأغصانهم من عموره .عنبهم عنب مر ،وعنقود
المرارة فيهم .سم اْلفاع هو خمرهم ،وسم التني القاتل .أليست
هذه مجتمعة عندي؟ ومختوم عليها ف كنوزي؟ ف يوم النقمة
أجازي هم ،ف الزمان إذ زلت قدمهمْ ،لنه قد اقيب يوم هَل كهم،
وهو كائن مهنء لهمْ ،لن الرب يقص لشعبه ،ويتعزى عَل عبيده،
ْلنه رآهم مشلولي وفاني لما نزل بهم.
وقال الرب :أين آلهتهم ،الن اتكلوا عليها ،الن أ كلتم شحم ذبائحها،
وسبتم خمر سكائبها؟ فلتقم وتعنكم ،ولتكن لكم نْصة! انظروا
انظروا إن أنا هو وليس إله غيي .أنا أميت وأحن .وأِصب وأشق،
وليس من يفلت من يدي ،إن أمدد يدي إَل السماء ،وأقسم بيمين
وأقول :ج أنا إَل اْلبد ،إن أصقل سيق كمثل اليق ،وتضبط الحكم
يدي ،أجازي بالحكم أعدان ،ومبغص أجازي .سهام أسكر من
الدماء ،وسيق يأ كل لحما من دم المجرحي ،والسن عَل رؤوس
أراخنة اْلعداء .إفرج به أيتها السموات .ولتسجد له جميع مَلئكة
للا .إفرحوا أيها اْلمم مع شبعه ،ولتقوهم جميع مَلئكة للاْ ،لنه
ينتقم لدم بنيه ،ويكاف بالنقمة اْلعداء ،ومبغضيه يجازي ،ويطهر
الرب أرض شعبه.
والسبح هلل دائما.

532

تسابيح وصلوات األنبياء

صَلة حنة أم صموئيل النن ( 1صم )10 -1 :2
إعي قلن بالرب .وإرتفع قرن بإله .إتسع فم عَل أعدانْ ،لن
فرحت بخَلصك .فإنه ليس أحد قدوسا مثل الرب ،ول بارا مثل
إلهنا ،وليس أحد قدوسا سواه .فَل تفتخروا ول تتكلموا الكَلم
العاَل ،ول يخرج كَلم تعظم من أفواهكمْ ،لن للا رب معرفة،
واْلفعال تتهيأ له.
إنكّشت قش اْلقوياء ،والضعفاء تمنطقوا قوة .والشباع من الخي
نقصوا ،والجياع شبعوا ف اْلرضْ ،لن العاقر ولدت سبعة ،والكثية
اْلوَلد ضعفت .الرب يميت ويحن .يحدر إَل الجحيم ويصعد.
الرب يفقر ويغن .يضع ويرفع .يقيم الفقي من الياب .ويرفع
البائس من المزبلة ليجلسه مع رؤساء شعبه ويورثه كرَس العظمة.
يعط صلوات الذين يطلبون إليه ،ويبارك سن الصديقيْ ،لن
الرجل القوي ليس بقوته قويا .الرب يجعل عدوه ضعيفا .الرب هو
قدوس.
ل يفتخر الحكيم بحكمته .ول يفتخر القوي بقوته .ول يفتخر الغن
بغناه .لكن بهذا فليفتخر المفتخر .أن يفهم ليعرف الرب .ويصنع
حكما وعدَل ف وسط اْلرض .الرب صعد إَل السموات فأرعد .وهو
صديق ويدين أقطار اْلرض ،ويعط القوة لملوكنا .ويرفع قرن
مسيحه.
والسبح هلل دائما.
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صَلة حبقوق النن (حبقوق )19 -2 :3
يا رب ،سمعت صوتك فخفت .تأملت أعمالك فبهت .يعرفونك
ف وسط حيواني ،عندما تدخل السنون يعرفونك ،عندما يأن
الزمان تظهر ،وعندما تضطرب نفش بالرجز تتذكر الرحمة.
يأن للا من بالد التيمن ،والقدوس من جبل فاران .مظلل أ كي من
الشجر .غطت فضيلته السماء ،وامتألت اْلرض من تسبحته.
وضياؤه يكون كالنور ،والقرون الن ف يديه .وجعل محبة قوته
ثابتة ،تمش قدامه كلمته ،وتخرج رجَله إَل السهول .قام فيلزلت
اْلرض ،نظر فذابت اْلمم ،وانسحقت الجبال ،وذابت اآلكام
الدهرية .عوض التعب نظروا سبلك الدهرية ،تخاف مساكن
الحبشة ،ومظال أرض مديان.
أتغضب يا رب عَل اْلنهار ،أو يكون رجزك ف اْلنهار ،أو نهضتك
تكون ف البحر؟ ْلنك تركب عَل خيلك ،فتكون فروسيتك خَلصا،
وتوتر قوسك توترا عَل السحب .قال الرب :لتنشق اْلرض باْلنهار.
تراك اْلمم فتتمخض وجعا ،ويشتت مياه مسالكه .أعطت اللجة
صوتها ،عند إرتفاع خياله .إرتفعت الشمس ،والقمر وقف ف ترتيبه
للنور .تسي سهامك ف ضوء بروق سَلحك .بغضبك تصغر اْلرض،
وبرجزك تذوب أمم .خرجت لخَلص شعبك ،لتخلص الذين
مسحتهم .ألقيت موتا عَل رأس مخالق الناموس ،وجعلت
أساساتهم باطلة ،وأقمت رباطاتك حن اْلعناق .قطعت رؤوس
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مخالق الناموس مع اْلقوياء .بدهشة ييلزلون ف نفوسهم،
ويفتحون لجمهم كما يأ كل المسكي سا .أطلعت خيلك عَل البحر
فتتعكر المياه الكثية .تحفظت وإضطربت بطن من صوت صَلة
شفن ،ودخل الرعب عظام ،واضطرب مزاج تحنْ ،لن
سأسيي ح ف يوم شدنْ ،لصعد إَل شعب غربنْ .لن شجرة التي
ل تثمر بعد ،ول تكون ثمرة ف الكرمة .ويكذب عمل الزيتونة،
والحقول ل تطعم .فنيت اْلغنام إذ ليس لها طعام ،والبقر ل يوجد
عَل المذود بحريته ،أما أنا فأتهلل بالرب وأفرح باهلل مخلص .الرب
للا هو قون ،ويثبت رجَل إَل النهاية .يرفعن عَل اْلعاَل ْلغلب
بتسبحته.
والسبح هلل دائما.
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صَلة يونان النن ()9 -1 :2
وصَل يونان للرب إلهه ف بطن الحوت ،وقالِ :صخت إَل الرب
إله ف ضيقن ،فإستجاب َل من جوف الجحيم ،وسمع صون.
طرحتن إَل أعماق البحر ،وأحاطت ن اْلنهار ،جميع أهوالك
وأمواجك جاءت عَل.
أنا قلت إن طرحت عن عينيك ،فهل أعود أنظر هيكل قدسك.
إنصبت عَل المياه حن نفش .وغطان العمق اْلقص.
غطست رأَس ف شقوق الجبال .ونزلت ف أرض الن متاريسها
مثبتة إَل اْلبد .فلتصعد من الفساد حيان أيها الرب إله .عند فناء
نفش من ،ذكرت رحمة الرب ،فلتأت صَلن إليك إَل هيكلك
المقدس .حافظوا الباطل والكذب تركوا رحمتهم .وأنا بصوت
تْصع وإعياف أذبح لك ،كل ما نذرته أعطيه لك يا إله خَلض.
والسبح هلل دائما.
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صَلة حزقيا ملك يهوذا حي مرض وقام من مرضه
(أش )20 -10 :38
أنا قلت :ف إرتفاع أيام إن أمص ف أبواب الجحيم .وأترك السني
الباقية .قلت :لست أنظر بعد خَلص للا عَل اْلرض .ولست أنظر
أيضا إنسانا من جنش .تركت عن بقية حيان ،فخرج ومص من
مثل خيمة وقد حلها .روج ف صارت مثل منسج قد قرب قطعه.
ف ذلك اليوم أسلمت للغداة .كأن ْلسد هكذا سحق عظام .من
النهار إَل الليل أسلمت .مثل سنونة هكذا أصوت .ومثل حمامة
هكذا أهدر .عيناي فنيتا من أن أنظر إَل علو السماء ،نحو الرب
الذي خلصن ،ونزع وجع نفش .يا رب من أجلها أخيت ،وأيقظت
نسمن ،عزيتن فعشتْ .لنك خلصت نفش لك ل تهلك،
وطرحت وران كل خطايايْ ،لن ليس الذين ف الجحيم يسبحونك،
ول اْلموات يباركونك ،ول الذين ف الجحيم ييجون رحمتك .لكن
اْلحياء تباركك مثَل أناْ ،لن منذ اليوم أصنع صبيانا .هؤلء يخيون
بعدلك يا رب خَلض ،ولست أكف مباركا لك بمزمار جميع أيام
حيان ،أمام بيت إله.
والسبح هلل دائما.
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صَلة منش الملك بن حزقيا ملك يهوذا ( 2أخ )33
يا رب ضابط الكل الذي ف السماء ،إله آبائنا إبراهيم وإسحق
ويعقوب ونسلهم الصديق .الذي خلق السماء واْلرض وكل زينتهما،
الذي ربط البحر بكلمة أمره ،وختم فمه بإسمه المخوف والمملوء
مجدا.
الذي يفزع ويرتعد كل َسء من قدام وجه قوتهْ ،لنها ل تحد عظمة
عز مجدك ،ول يدرك غضب رجزك عَل الخطاة .وغي محصاة ول
مدركة رحمة إرادتك.
أنت الرب العَل الرحوم ،طويل الروح وكثي الرحمة ،وبار ومتأسف
عَل س البّش .أنت أيضا يا رب عَل قدر صَلحك رسمت توبة لمن
أخطأ إليك ،وبكية رحمتك بّشت بتوبة للخطاة لخَلصهم .أنت يا
رب إله اْلبرار ،لم تجعل التوبة للصديقي إبراهيم وإسحق
ويعقوب ،هؤلء الذين لم يخطئوا إليك ،بل جعلت التوبة لمثَل أنا
الخاطْ ،لن أخطأت أ كي من عدد رمل البحر.
كيت آثام ولست مستحقا أن أرفع عين إَل السماء من قبل كية
ظلم ،ولست مستحقا أن أنحن من أجل كية رباطات الحديد،
ول أرفع رأَس من خطاياي .واآلن بالحقيقة قد أغضبتك ،ول راحة
َلْ ،لن أسخطت رجزك ،والّش صنعت بي يديك ،وأقمت
رجاسان ،وأ كيت نجاسان ،واآلن أحن ركبن قلن ،وإطلب من
صَلحك .أخطأت يا رب أخطأت ،وآثام أنا أعرفها .ولكن أسأل
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وأطلب إليك يا رب ،إغفر َل يا رب إغفر َل ،ول تهلكن بآثام ،ول
تحقد عَل إَل الدهر ،ول تحفظ سوري ،ول تلقن ف الدينونة ف
قرار أسفل اْلرضْ ،لنك أنت هو إله التائبي ،وف أظهر صَلحك
ْلن غي مستحق ،وخلصن بكية رحمتك ،فأسبحك كل حي كل
أيام حيانْ .لنك أنت هو الذي تسبح لك كل قوات السموات .ولك
المجد إَل اْلبد .آمي.
والسبح هلل دائما.
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تسبحة إشعياء النن اْلوَل (إش )20 -9 :26
من الليل روج تبكر إليك يا للا .من أجل أن أوامرك نور عَل
اْلرض .تعلموا أن تصنعوا العدل أيها السكان عَل اْلرضْ ،لن
المنافق قد كف أن يتعلم ويصنع عدَل عَل اْلرض ،فَل يصنع حقا،
فليفع المنافق لك ل يعاين مجد الرب.
يا رب ،ذراعك عال ولم يعلموا ،وإذ يعلمون يخزون .الغية تأخذ
شعبا غي متأدب ،والنار تأ كل اآلن المقاومي لك .أيها الرب إلهنا،
أعطنا سَلما ْلنك أعطيتنا كل َسء .أيها الرب إلهنا ،إقتننا يا رب،
لم نعرف آخر سواك ،وبإسمك ندعو .واْلموات ل يرون الحياة،
والجبابرة ل يقومونْ ،لجل هذا جلبت عليهم وأهلكتهم ،وأبدت
كل ذكر لهم .زدهم يا رب سا ،زد سفاء اْلرض سا .يا رب ف الشدة
ذكرناك ،ف الضيقة الصغية تأديبك لنا .وكمثل المتمخضة إذ تقرب
لتلد ،وف طلقها تْصخ ،هكذا ِصنا لحبيبكْ .لجل خوفك يا رب
حبلنا وطلقنا وولدنا روح خَلص ،وصنعناه عَل اْلرض ،لكن
تسقط السكان عَل اْلرض .تقوم اْلموات ويقوم من ف القبور،
ويفرح الذين عَل اْلرضْ ،لن النداء الذي من قبلك هو شفاء لهم،
وأرض المنافقي تهلك ،إذهب يا شعن إَل مخدعك ،وأغلق بابك
عليك .وإختف قليَل إَل أن يجوز غضب الرب.
والسبح هلل دائما.
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تسبحة إشعياء النن الثانية (إش )12 -1 :25
أيها الرب إله أمجدك ،وأسبح إسمكْ ،لنك صنعت أمورا عجيبة.
الرأي اْلول الصادق ليكن للربْ ،لنك جعلت مدنا مثل الياب.
مدنا حصينة لتسقط أساساتها .مدينة المنافقي ل تبن إَل اْلبد.
ْلجل هذا يباركك الشعب المسكي ،ومدن الناس المظلومي
تبارككْ ،لنك ِصت عونا لكل مدينة ذليلة وسيا للمكتئبيْ ،لجل
القلة .من الناس اْلسار تنجيهم ،يا سية العطاش ،وأرواح البّش
المظلومة تباركك .مثل أناس صغيي النفوس يباركك العطاش ف
صهيونْ ،لنك تنجيهم من الناس المنافقي الذين أسلمتهم إليهم،
صوت غرباء الجنس تخزيه .وحر ظَلل ف سحابة ،تذل غصن
اْلقوياء .ويصنع رب الصباؤوت بكل اْلمم عَل هذا الجبل ،أعطوا
هذه كلها لألممْ ،لن هذا الرأي عَل كل اْلمم .إبتلع الموت وقوي،
وأيضا يمسح للا كل دمعة من كل وجه ،ونزع عار شعبه من كل
اْلرضْ ،لن فم الرب تكلم بهذه .ويقولون ف ذلك اليوم :هوذا الرب
إلهنا الذي توكلنا عليه ،فنتهلل ونفرح بخَلصناْ ،لن للا يعط
خَلصا عَل هذا الجبل ،وتداس موآب كما يدوسون البيدر بالنوارج،
وييك يديه كما هو إتضع ليهلك .ويواضع عظمته عَل الذين وضع
يده عليهم .وعلو ملجأ سورك يخفضه ،وييله إَل الياب.
والسبح هلل دائما.
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تسبحة إشعياء النن الثالثة (إش )9 -1 :26
ف ذلك اليوم يسبحون هذا التسبيح ف أرض اليهودية قائلي :ها
المدينة الحصينة .وخَلصنا يضع سورا وميسة من خارج .إفتحوا
اْلبواب ليدخل الشعب الحافظ العدل والمتكلم بالحق .ينجو
البار ويمسك الي ويحفظ السَلمْ ،لنهم توكلوا عليك يا رب إَل
اْلبد.
للا العظيم اْلبدي الذي أذللت ،وأنزلت السكان ف المرتفعات،
المدن الحصينة هدمتها ،وأنزلتها إَل الياب ،وتدوسها أرجل
الودعاء والمتواضعي .طريق الصديقي مستقيمة ،وطريق
الصديقي مستعدةْ ،لن طريق الرب عادل .توكلنا عَل اسمك وعَل
ذكرك .إن ما قد اشتاقت إليه نفسنا إنما هو تسبحة منذ الليل،
وروج بكرت إليك يا للاْ ،لن أحكامك نور عَل اْلرض ،فتعلموا
والسبح هلل دائما.
ان تصنعوا الي يا سكان اْلرض.
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تسبحة إرميا النن (مران إرميا )22 -16 :5
ويل لنا ْلننا أخطأنا ،من أجل هذا حزن قلبنا ،أظلمت عيوننا .من
أجل جبل صهيون الخرب ،الثعالب ماشية فيه.
أنت يا رب دائم إَل اْلبد .كرسيك إَل دور فدور .لماذا تنسانا إَل
اْلبد ،وتيكنا طول اْليام؟ أرجعنا يا رب إليك فيجع .جدد أيامنا
كالزمان اْلولْ ،لنك قد رفضتنا رفضا .وغضبت علينا جدا.
والسبح هلل دائما.
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تسبحة باروخ النن (باروخ )16 -11 :2
واآلن أيها الرب إله إسائيل الذي أخرج شعبه من أرض مْص بيد
قوية .بآيات وعجائب وقوة عظيمة وذراع رفيعة .وجعلت لك إسما
كما ف هذا اليوم .أخطأنا وعملنا نفاقا وظلمنا .أيها الرب إلهنا علمنا
جميع عدلك .فليجع رجزك عناْ ،لننا بقينا قليلي ف اْلمم ،ف
الموضع الذي أقصيتنا إليه.
إسمع يا رب صَلتنا وتْصعنا ونجنا من أجلك ،وهب لنا نعمة أمام
الذين سبونا .لك تعلم اْلرض كلها ،أنك أنت الرب إلهناْ ،لن إسمك
الذي دع به عَل إسائيل وعَل جنسه.
والسبح هلل دائما.
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تسبحة إيليا النن ( 1مل )39 -36 :18
وكان عند إصعاد التقدمة أن إيليا النن تقدم وقال :أيها الرب إله
إبراهيم وإسحق وإسائيل ،ليعلم اليوم إنك أنت إله إسائيل ،وأن
أنا عبدك ،وبأمرك قد فعلت كل هذه اْلمور .إستجب َل يا رب
إستجب َل ،وليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب اإلله ،وأنك أنت
حولت قلوب هم رجوعا .فسقطت نار من قبل الرب ،وأ كلت
المحرقة والحطب المشقق والحجارة ،ولحست المياه الن ف
القناة .فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا عَل وجوههم وقالوا:
بالحقيقة الرب اإلله هو للا .والسبح هلل دائما.
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صَلة داود النن (أخبار اْليام اْلول )13 -10 :29
مبارك أنت أيها الرب إله إسائيل أبينا من اْلزل وإَل اْلبد .لك يا رب
الملك والعظمة والجيوت واإلفتخار والغلبة .وأنت تسود عَل كل
ما ف السماء من فوق ،وعَل اْلرض من أسفلْ ،لن من وجهك
يضطرب الملك والقبيلة ،ويسبحك كل إنسان .وعندك الغن
والمجد .وأنت تتسلط عَل كل الكائنات وكل الرئاسات ،وبيدك
القوة والجيوت .وأنت ترفع وتضع ،وأنت تعطيهم القوة جميعا.
أيها الرب ضابط الكل ،اآلن نعيف لك ونبارك إسم مجدك.
والسبح هلل دائما.
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صَلة الملك سليمان ( 1مل )30 -22 :8
فوقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسائيل ،وبسط
يديه إَل فوق نحو السماء وقال :أيها الرب إله إسائيل ،ليس إله
مثلكِ ،ل ف السماء من فوق ،ول عَل اْلرض من أسفل ،تحفظ
عهدك ورحمتك لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوب هم .الذي قد
حفظت لعبدك داود أن ما كلمته به ،فتكلمت بفمك ،وأ كملت
بيدك كهذا اليوم .واآلن أيها الرب إله إسائيل إحفظ لعبدك داود
أن ما كلمته به قائَل :ل يعدم لك أمام رجل يجلس عَل كرَس
إسائيل ،إن كان بنوك يحفظون طرقهم حن يسيوا أمام كما ست
أنت أمام.
واآلن أيها الرب إله إسائيل ،فليتحقق كَلمك الذي كلمت به داود
أنْ ،لنه هل حقا يسكن للا مع البّش عَل اْلرض؟ إن كانت
السموات وسماء السموات ل تسعك ،فكم بالحري هذا البيت الذي
بنيته لك حسب مسكنن؟ فإلتفت إَل صَلة عبدك وإَل تْصعه
أيها الرب إله ،وإسمع الْصاخ والصَلة الن يصليها عبدك أمامك
اليوم .لتكن عيناك مفتوحتي عَل هذا البيت نهارا وليَل ،وإسمع
تْصع عبدك وشعبك إسائيل الذين يصلون ف هذا الموضع .وأنت
تسمع ف موضع رحمتك الكائن ف السماء ،وتغفر.
والسبح هلل دائما.
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صَلة دانيال النن (دا )19 -4 :9
وصليت إَل الرب إله وإعيفت وقلت :أيها الرب اإلله العظيم
المهوب ،حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافط وصاياه .أخطأنا
وأثمنا وعملنا الّش ،وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك
العادلة .ولم نسمع من عبيدك اْلنبياء الذين بإسمك المقدس كلموا
ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب اْلرض.
لك يا رب الي ،أما لنا فخزي الوجوه ،كما هو اليوم لرجال يهوذا
ولسكان أورشليم ،ولكل إسائيل القريبي والبعيدين ف كل اْلراض
الن طردتهم إليها ،من أجل خيانتهم الن خانوك إياها يا رب .لنا
خزي الوجوه ،ولملوكنا ،ولرؤسائنا وآلبائنا ْلننا أخطأنا إليك .ولكن
لك أيها الرب إلهنا المراحم والمغفرةْ ،لننا تمردنا عليك يا رب .ولم
نسمع لصوت الرب إلهنا ،لنسلك ف سائعه الن جعلها أمامنا عن
يد عبيده اْلنبياء .وكل إسائيل قد تعدى عَل سيعتك ،وحادوا عن
وصاياك لئَل يسمعوا صوتك أيها الرب .فسكبت علينا اللعنة
والحلف المكتوب ف سيعة موَس عبد للاْ ،لننا أخطأنا إليه .وقد
أقام كلماته الن تكلم بها علينا ،وعَل قضاتنا ،الذين قضوا لنا
ليجلب علينا سا عظيما ،ما لم يجر تحت السموات كلها كما أجري
عَل أورشليم .كما كتب ف سيعة موَس ،قد جاء علينا كل هذا الّش،
ولم نتْصع إَل وجه الرب إلهنا ليجع عن آثامنا ونفطن بحقك.
فسهر الرب عَل الّش وجلبه عليناْ ،لن الرب إلهنا بار ف كل أعماله
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الن عملها ،إذ لم نسمع صوته .واآلن أيها الرب إلهنا ،أنت أخرجت
شعبك من أرض مْص ،وجعلت لنفسك إسما كما هو هذا اليوم .قد
أخطأنا ،عملنا سا .يا رب ،حسب رحمتك إِصف سخطك وغضبك
عن مدينتك أورشليم وعن جبلك المقدس ،إذ لخطايانا وآلثام آبائنا
صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا.
فإسمع اآلن يا إلهنا صَلة عبدك وتْصعاته ،وأض بوجهك عَل
مقدسك الخرب من أجل ذاتك أيها الرب .أمل أذنك يا إله وإسمع.
إفتح عينيك وأنظر إَل هالكنا والمدينة الن دع إسمك عليهاْ ،لنه
ل ْلجل برنا نطرح تْصعاتنا أمام وجهك ،بل ْلجل مراحمك
العظيمة يا رب .إسمع يا رب ،إغفر يا رب ،أصغ يا رب ،واصنع
رحمة ،ول تؤخر من أجل نفسك أيها الرب إلهْ ،لن إسمك دع
عَل مدينتك وعَل شعبك إسائيل.
والسبح هلل دائما.
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رؤيا دانيال النن
من أجل الثَلثة فتية القديسي (دا )24 -1 :3
ف السنة الثامنة عّش لنبوخذنْص الملك ،صنع تمثاَل من ذهب
طوله ستون ذراعا وعرضه ست أذرع ،ونصبه ف حقل دورا بإقليم
بابل .وأرسل لتجتمع كل السادة واْلجناد والمتقدمي والمدبرين
والجبابرة والمتسلطي وسائر أمراء اْلقاليم ،ليحْصوا لتدشي
التمثال الذهن الذي نصبه نبوخذنْص الملك.
فاجتمعت الرؤساء والسادة واْلجناد والمدبرون والجبابرة
والعظماء والمتسلطون وكل رؤساء اْلقاليم لتدشي التمثال الذهن
الذي نصبه نبوخذنْص الملك.
وهتف مناد بقوة قائَل :قد أمرتم أيها الشعوب واْلمم والقبائل
واْللسنة ،بأنكم حينما تسمعون صوت القرن والزمر والقيثارة
والمزمار والصفارة وسائر أنواع المعازف ،تخرون وتسجدون
للتمثال الذهب الذي أقامه نبوخذنْص الملك .ومن ل يخر
ويسجد ،فمن ساعته يلق ف آتون النار المتقدة .فلذلك حالما
سمع جميع الشعوب صوت القرن والزمر والقيثارة والمزمار
والصفارة والقصبة وسائر أنواع المعازف ،خر جميع الشعوب
واْلمم والقبائل واْللسنة ،وسجدوا للتمثال الذهن الذي أقامه
نبوخذنْص الملك.
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حينئذ تقدم كلدانيون ووشوا باليهود ،وأجابوا وكلموا نبوخذنْص
الملك قائلي :يحيا الملك إَل اْلبد! أنت أيها الملك أبرزت أمرا بأن
كل إنسان يسمع صوت القرن والزمر والقيثارة والقصبة والصفارة
والمزمار وسائر آلت المَله ،ولم يخر ويسجد للتمثال الذهن
الذي نصبته ،فق الحال يلق ف آتون النار المتقدة .فيوجد رجال
يهود من الذين أقمتهم عَل أعمال إقليم بابل وهم :سدراك
وميساك وأبدناغو فهؤلء الرجال لم يعبأوا بأمرك أيها الملك .ولم
يعبدوا آلهتك ،ولم يسجدوا للتمثال الذهن الذي نصبته.
حينئذ أمر نبوخذنْص بغضب وحنق أن يؤن بسدراك وميساك
وأبدناغو .فأتوا بهم أمام نبوخذنْص الملك .فأجاب نبوخذنْص
الملك وقال لهم :أحقا يا سدراك وميساك وأبدناغو أنتم ل تعبدون
آلهن ول تسجدون للتمثال الذهن الذي نصبته؟ فاآلن إن كنتم
مستعدين حينما تسمعون صوت القرن والزمر والقيثارة والقصبة
والمزمار والصفارة وسائر أنواع المعازف أن تخروا وتسجدوا للتمثال
الذهن الذي أقمته .وإن لم تسجدوا فمن ساعتكم تلقون ف آتون
النار المتقدة .ومن من اآللهة يقدر أن ينقذكم من يدي.
حينئذ أجاب سدراك وميساك وأبدناغو وقالوا للملك نبوخذنْص:
إننا ل نحتاج أيها الملك أن نجيبك عَل هذا الكَلمْ ،لن إلهنا كائن
ف السموات ،الذي نعبده هو قادر عَل إنقاذنا من آتون النار
المتقدة ،ومن يدك أيها الملك يخلصنا .وإن لم ينقذنا فليكن معلوما
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لك أيها الملك ،أننا ل نعبد آلهتك ،ول نسجد للتمثال الذهن الذي
نصبته.
حينئذ إمتأل نبوخذنْص الملك حنقا وتغي منظر وجهه عَل سدراك
وميساك وأبدناغو ،فأجاب وأمر أن يحم آتون النار سبعة أضعاف
حن يتقد جدا .وأمر الملك رجاَل جبابرة ذوي بأس أن يوثقوا
سدراك وميساك وأبدناغو ويلقوهم ف آتون النار المتقدة .حينئذ
أولئك الرجال أوثقوهم بّشاويلهم وأحذيتهم وأخفافهم ومَلبسهم
وألقوهم ف آتون النار المتقدة .وإذ كانت كلمة الملك شديدة فحم
اآلتون بزيادة جدا ،وأولئك الثَلثة الرجال سدراك وميساك وأبدناغو
سقطوا ف وسط آتون النار المتقدة وهم موثقون ،فكانوا يتمشون
ف وسط اللهيب مسبحي للا ومباركي الرب.

552

تسابيح وصلوات األنبياء

صَلة عزاريا (دانيال )51 -25 :3
ووقف عزاريا وصَل هكذا ،وفتح فاه ف وسط النار وقال :مبارك
أنت أيها الرب إله آبائنا وحميد ،وإسمك مملوء مجدا إَل اْلبد،
ْلنك عادل ف جميع ما صنعت بنا .وأعمالك كلها صدق وطرقك
كلها مستقيمة .وجميع أحكامك أحكام حق ،وقد أجريت أحكام حق
ف كل ما جلبته علينا ،وعَل مدينة آبائنا المقدسة أورشليمْ ،لنك
بالحق والحكم جلبت جميع هذا علينا ْلجل خطايانا.
لقد أخطأنا وأثمنا لنبتعد عنك ،وأجرمنا ف كل َسء .ولم نسمع
لوصاياك ،ولم نحفظها ،ولم نعمل بما أوصيتنا لك يكون لنا خي.
فجميع ما جلبته علينا ،وجميع ما صنعت بنا ،إنما صنعته بحكم
حق ،فأسلمتنا إَل أيدي أعداء أثمة ،وكفرة مبغضي أسار ،وملك
ظالم أس من كل من عَل اْلرض .واآلن ليس لنا أن نفتح أفواهنا،
فقد صار الخزي والعار لعبيدك الذين يعبدونك .فَل تخذلنا إَل
النقضاء ْلجل إسمك ،ول تنقض عهدك ،ول تيع عنا رحمتك،
ْلجل إبراهيم حبيبك ،وإسحق عبدك ،وإسائيل قديسك ،الذين
قلت لهم إنك تكي نسلهم كنجوم السماء ،وكالرمل الذي عَل
شاط البحرْ ،لننا يا سيدنا قد قللنا عددا أ كي من كل اْلمم ،ونحن
اليوم أذِلء ف كل اْلرض ْلجل خطايانا .وليس لنا ف هذا الزمان
رئيس ،ول نن ،ول مدبر ،ول محرقة ،ول ذبيحة ،ول تقدمة ،ول
بخور ،ول موضع لنثمر فيه أمامك ،ولنجد رحمة نحوك يا رب،
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ولكن بنفس منسحقة وروح متواضعة تقبلنا إليك .وكمحرقات
الكباش والثيان وربوات الحمَلن السمان .هكذا فلتكن ذبيحتنا
أمامك اليوم وتكمل حلفك .فإنه ل خزي للمتوكلي عليك.
واآلن نتبعك بكل قلوبنا ،ونتقيك ونبتغ وجهك ،فَل تخزنا بل
إصنع معنا رحمة كدعتك وككية رحمتك .وأنقذنا كحسب
عجائبك ،وأعط المجد إلسمك يا رب ،وليخجل جميع الذين
يطلبون الّش لعبيدك ،وليخزوا من كل قوتهم واقتدارهم ،وليتحطم
عزهم ،وليعلموا أنك أنت الرب اإلله وحدك ،المكرم عَل كل
المسكونة.
ولم يفي الذين يوقدون آتون النار ،خدام الملك وهم يوقدون
اآلتون بكييت وزفت ومشاقة وزرجون ،فارتفع اللهيب فوق اآلتون
تسعا وأربعي ذراعا .وإنتّش وأحرق الكلدانيي الذين وجدهم حول
اآلتون .ومَلك الرب نزل مع عزاريا ف آتون النار المتقدة ،ونفض
لهيب النار عن اآلتون ،وجعل وسط اآلتون ريحا ذات ندى بارد،
فلم تمسهم النار البتة ،ولم تؤلمهم ولم تزعجهم .حينئذ سبح

الثَلثة بفم واحد ،ومجدوا وباركوا للا ف وسط اآلتون قائلي:
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)93 - 52 :3 تسبحة الثالثة فتية القديسي (دا
. وميايد بركة وميايد علوا إَل اآلباد،مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا
`K`cmarwout P=o=c V] `nte nenio]: `kerhou`o `cmarwout `kerhou`o [ici
sa ni`eneh.

. وميايد بركة وميايد علوا إَل اآلباد،مبارك إسم مجدك القدوس
`F`cmarwout `nje piran =e=;u `nte pek`wou: `ferhou`o `cmarwout
`ferhou`o [ici sa ni`eneh.

 وميايد بركة وميايد علوا إَل،مبارك أنت ف هيكل مجدك المقدس
.اآلباد
`K`cmarwout qen piervei `nte pek`wou =e=;u: `kerhou`o `cmarwout
`kerhou`o [ici sa ni`eneh.

 وميايد،مبارك أنت أيها الناظر إَل اْلعماق الجالس عَل الشاروبيم
.بركة وميايد علوا إَل اآلباد
`K`cmarwout vye;nau `eninoun efhemci hijen Ni,eroubim:
`kerhou`o c` marwout `kerhou`o [ici sa ni`eneh.

. وميايد بركة وميايد علوا إَل اآلباد،مبارك أنت عَل عرش ملكك
`K`cmarwout hijen pi`;ronoc `nte tekmetouro: `kerhou`o `cmarwout
`kerhou`o [ici sa ni`eneh.
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مبارك أنت ف فلك السماء ،وميايد بركة وميايد علوا إَل اآلباد.
`K`cmarwout qen pi`ctere`wma `nte `tve: `kerhou`o `cmarwout
`kerhou`o [ici sa ni`eneh.

بارك الرب يا جميع أعمال الرب .سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ni`hbyou`i tyrou `nte P=o=c: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.

بارك الرب أيتها السموات ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c nivyou`i: hwc `erof `arihou`o [acf sa ni`eneh.

باركوا الرب يا جميع مَلئكة الرب ،سبحوه وزيدوه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c niaggeloc tyrou `nte P=o=c: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.

بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
Eulogite pantata erga@ Kuri`e ton Kurion@ `umnite ke
`uperu'ote@ auton ic touc e` `wnac.

سبحوه ،مجدوه ،زيدوه علوا إَل اآلباد رحمته .فهو المسبح
والممجد والمتعاَل عَل اْلدهار ،وإَل اآلباد رحمته.
بارك الرب يا جميع المياه الن فوق السماء ،سبحيه وزيديه علوا
إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c nimwou tyrou etca `pswi `n`tve: hwc `erof `arihou`o
[acf sa ni`eneh.
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بارك الرب يا جميع قوات الرب ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c nijom tyrou `nte P=o=c: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.

باركا الرب أيتها الشمس والقمر ،سبحاه وزيداه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c piry nem piioh: hwc `erof `arihou`o [acf sa ni`eneh.

بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
Eulogite pantata erga@ Kuri`e ton Kurion@ `umnite ke
`uperu'ote@ auton ic touc e` `wnac.

سبحوه ،مجدوه ،زيدوه علوا إَل اآلباد رحمته .فهو المسبح
والممجد والمتعاَل عَل اْلدهار ،وإَل اآلباد رحمته.
بارك الرب يا سائر نجوم السماء ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c niciou tyrou `nte `tve: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.

بارك الرب أيتها اْلمطار مع اْلنداء ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c nimounhwou nem niiw]: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.

بارك الرب أيتها السحب والرياح ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ni[ypi nem ni;you: hwc `erof `arihou`o [acf sa ni`eneh.

بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
Eulogite pantata erga@ Kuri`e ton Kurion@ `umnite ke
`uperu'ote auton@ ic touc `ew
` nac.
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سبحوه ،مجدوه ،زيدوه علوا إَل اآلباد رحمته .فهو المسبح
والممجد والمتعاَل عَل اْلدهار ،وإَل اآلباد رحمته.
بارك الرب يا جميع اْلرواح ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ni=p=na tyrou: hwc `erof `arihou`o [acf sa ni`eneh.

باركا الرب أيتها النار والحرارة ،سبحاه وزيداه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c pi`,rwm nem pikauma hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.

باركا الرب أيها اليد والحر ،سبحاه وزيداه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c pi`wjeb nem pikaucwn: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.

بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
Eulogite pantata erga@ Kuri`e ton Kurion@ `umnite ke
`uperu'ote@ auton ic touc e` `wnac.

سبحوه ،مجدوه ،زيدوه علوا إَل اآلباد رحمته .فهو المسبح
والممجد والمتعاَل عَل اْلدهار ،وإَل اآلباد رحمته.
بارك الرب أيتها اْلندية واْلهوية ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c niiw] nem ninifi: hwc `erof a
` rihou`o [acf sa ni`eneh.

بارك الرب أيتها اللياَل واْليام ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ni`ejwrh nem ni`ehoou: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.
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باركا الرب أيها النور والظلمة ،سبحاه وزيداه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c piouwini nem pi,aki: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.

بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
Eulogite pantata erga@ Kuri`e ton Kurion@ `umnite ke
`uperu'ote@ auton ic touc e` `wnac.

سبحوه ،مجدوه ،زيدوه علوا إَل اآلباد رحمته .فهو المسبح
والممجد والمتعاَل عَل اْلدهار ،وإَل اآلباد رحمته.
باركا الرب أيها اليد والصقيع ،سبحاه وزيداه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c pijaf nem pi`wjeb: hwc `erof `arihou`o [acf sa ni`eneh.

باركا الرب أيها الجليد والثلج ،سبحاه وزيداه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ]pa,ny nem pi,iwn: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.

بارك الرب أيتها اليوق والسحب ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c nicetebryj nem ni[ypi: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.

بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
Eulogite pantata erga@ Kuri`e ton Kurion@ `umnite ke
`uperu'ote@ auton ic touc e` `wnac.

سبحوه ،مجدوه ،زيدوه علوا إَل اآلباد رحمته .فهو المسبح
والممجد والمتعاَل عَل اْلدهار ،وإَل اآلباد رحمته.
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بارك الرب أيتها اْلرض كلها ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c pikahi tyrf: hwc `erof `arihou`o [acf sa ni`eneh.

بارك الرب أيتها الجبال وجميع اآلكام ،سبحيه وزيديه علوا إَل
اآلباد.
`Cmou `eP=o=c nitwou nem pikalamvwou tyrou: hwc `erof `arihou`o
[acf sa ni`eneh.

بارك الرب يا جميع ما ينبت عَل وجه اْلرض ،سبحه وزده علوا إَل
اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ny tyrou etryt hijen `pho `m`pkahi: hwc `erof `arihou`o
[acf sa ni`eneh.

بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
Eulogite pantata erga@ Kuri`e ton Kurion@ `umnite ke
`uperu'ote@ auton ic touc e` `wnac.

سبحوه ،مجدوه ،زيدوه علوا إَل اآلباد رحمته .فهو المسبح
والممجد والمتعاَل عَل اْلدهار ،وإَل اآلباد رحمته.
بارك الرب أيتها الينابيع ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c nimoumi: hwc `erof `arihou`o [acf sa ni`eneh.

بارك الرب أيتها البحار واْلنهار ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ni`amaiou nem niiarwou: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.
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بارك الرب أيتها الحيتان وجميع ما يتحرك ف المياه ،سبحيه وزيديه
علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c nikytoc nem en,ai niben etkim qen nimwou: hwc `erof
`arihou`o [acf sa ni`eneh.

بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
Eulogite pantata erga@ Kuri`e ton Kurion@ `umnite ke
`uperu'ote@ auton ic touc e` `wnac.

سبحوه ،مجدوه ،زيدوه علوا إَل اآلباد رحمته .فهو المسبح
والممجد والمتعاَل عَل اْلدهار ،وإَل اآلباد رحمته.
بارك الرب يا جميع طيور السماء ،سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c nihala] tyrou `nte `tve: hwc `erof `arihou`o [acf sa
ni`eneh.

بارك الرب أيتها الوحوش وكل البهائم ،سبحيه وزيديه علوا إَل
اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ni;yrion nem nitebnwou`i tyrou: hwc `erof `arihou`o
[acf sa ni`eneh.

باركوا الرب يا بن البّش واسجدوا للرب ،سبحوه وزيدوه علوا إَل
اآلباد.
`Cmou `eP=o=c nisyri `nte nirwmi ouwst `mP=o=c hwc `erof `arihou`o
[acf sa ni`eneh.
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بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
Eulogite pantata erga@ Kuri`e ton Kurion@ `umnite ke
`uperu'ote@ auton ic touc e` `wnac.

سبحوه ،مجدوه ،زيدوه علوا إَل اآلباد رحمته .فهو المسبح
والممجد والمتعاَل عَل اْلدهار ،وإَل اآلباد رحمته.
بارك الرب يا إسائيل ،سبحه وزده علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c Pi=cl: hwc `erof `arihou`o [acf sa ni`eneh.

باركوا الرب يا كهنة الرب ،سبحوه وزيدوه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c niouyb n
` te P=o=c: hwc `erof `arihou`o [acf sa ni`eneh.

باركوا الرب يا عبيد الرب ،سبحوه وزيدوه علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ni`ebiaik `nte P=o=c: hwc `erof `arihou`o [acf sa ni`eneh.

بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحيه وزيديه علوا إَل اآلباد.
Eulogite pantata erga@ Kuri`e ton Kurion@ `umnite ke
`uperu'ote@ auton ic touc e` `wnac.

سبحوه ،مجدوه ،زيدوه علوا إَل اآلباد رحمته .فهو المسبح
والممجد والمتعاَل عَل اْلدهار ،وإَل اآلباد رحمته.
باركوا الرب يا أرواح وأنفس الصديقي ،سبحوه وزيدوه علوا إَل
اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ni=p=na nem ni'u,y `nte ni`;myi: hwc `erof `arihou`o [acf
sa ni`eneh.
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باركوا الرب أيها القديسون والمتواضعو القلوب ،سبحوه وزيدوه
علوا إَل اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ni=e=;u nem nyet;ebi`yout qen pouhyt: hwc `erof
`arihou`o [acf sa ni`eneh.

باركوا الرب يا حنانيا وعزاريا وميصائيل ،سبحوه وزيدوه علوا إَل
اآلباد.
`Cmou `eP=o=c `Ananiac `Azariac Micayl ke Danyil: hwc `erof
`arihou`o [acf sa ni`eneh.

باركوا الرب ياعابدي الرب إله آبائنا ،سبحوه وزيدوه علوا إَل
اآلباد.
`Cmou `eP=o=c ny`et`ercebec;e `mP=o=c V] `nte nenio]: hwc `erof
`arihou`o [acf sa ni`eneh.
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دانيال النن (دا )30 -24 :3
وإن نبوخذنْص الملك سمعهم يسبحون ،فاندهش وقام بّشعة
وقال لعظمائه وخدامه :ألم نكن قد ألقينا ثَلثة رجال ف وسط آتون
النار وهم موثقون .فأجابوا وقالوا :نعم حقا أيها الملك .فقال
الملك :هوذا أنا أرى أربعة رجال محلولي يمشون ف وسط النار
وليس بهم ِصر .ومنظر الرابع يشبه إبن إله .حينئذ اقيب
نبوخذنْص إَل باب آتون النار المتقدة وقال :يا سدراك وميساك
وأبدناغو عبيد للا العَل إخرجوا وهلموا .فخرج سدراك وميساك
وأبدناغو من وسط النار.
فإجتمعت اْلقطاب والولة والحكام وعظماء الملك .فرأوا أن هؤلء
الرجال لم تكن للنار قوة عَل أجسامهم .ولم تحيق شعرة من
رؤوسهم ،ولم تتغي ساويلهم ،ولم تكن فيها رائحة النار .فسجد
الملك للرب أمامهم وقال نبوخذنْص الملك :تبارك الرب إله سدراك
وميساك وأبدناغو الذي أرسل مَل كه وأنقذ عبيده الذين توكلوا
عليه ،وغيوا كلمة الملك ،وبذلوا أجسامهم للنار لئَل يعبدوا
ويسجدوا إللهة غي إلههم ،وأنا أصدر أمرا ف كل شعب وكل قبيلة
وكل لسان أن كل من يتفوه بتجديف عَل إله سدراك وميساك
وأبدناغو يكون للهَلك وبيوتهم للنهب .فإنه ليس إله آخر يقدر أن
ينح هكذا .حينئذ أقام الملك سدراك وميساك وأبدناغو عَل
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أعمال كورة بابل ،ورفعهم وفضلهم أن يكونوا عَل كل اليهود الذين
ف مملكته .والسبح هلل دائما.
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تسبحة العذراء مريم (لوقا )55 - 46 :1
فقالت مريم :تعظم نفش الرب ،وتبتهج روج باهلل مخلصْ ،لنه
نظر إَل إتضاع أمته .فهوذا منذ اآلن جميع اْلجيال تطوبنْ ،لن
القدير صنع ن عظائم ،واسمه قدوس ،ورحمته إَل جيل اْلجيال
للذين يتقونه .صنع قوة بذراعه .شتت المستكيين بفكر قلوب هم.
أنزل اْلعزاء عن الكراَس ،ورفع المتضعي .أشبع الجياع من
الخيات وِصف اْلغنياء فارغي .عضد إسائيل فتاه وذكر رحمته.
والسبح هلل دائما.
كما كلم آباءنا ،إبراهيم ونسله إَل اْلبد.
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صَلة زكريا الكاهن (لوقا )79 - 68 :1
مبارك الرب إله إسائيل ْلنه افتقد وصنع فداء لشعبه ،وأقام لنا
قرن خَلص من بيت داود فتاه ،وذكر رحمته .كما تكلم بفم أنبيائه
القديسي الذين هم منذ الدهر ،خَلص من أعدائنا ومن أيدي
جميع مبغضينا .ليصنع رحمة مع آبائنا ،ويذكر عهده المقدس،
القسم الذي حلف به إلبراهيم آبينا ليعطينا الخالص بال خوف من
أيدي أعدائنا لنعبده ،بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا.
وأنت أيها الصن نن العَل تدعْ ،لنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد
طريقه .لتعط شعبه معرفة الخَلص لمغفرة خطاياهم ،من أجل
تحي رحمة إلهنا الذي إفتقدنا بها مّشقا من العَلء .ليصء
للجالسي ف الظلمة وظَلل الموت ،لتستقيم أرجلنا ف طريق
السَلم.
والسبح هلل دائما.
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صَلة سمعان الشيخ (لوقا )32 - 29 :2
اآلن يا سيدي تطلق عبدك بسَلم حسب قولكْ ،لن عين قد
أبْصتا خَلصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب ،نورا تجَل
والسبح هلل دائما.
لألمم ،ومجدا لشعبك إسائيل.

568

تسابيح وصلوات األنبياء

رؤيا دانيال النن بخصوص سوسنة
(دانيال )64 - 1 :13
كان ف بابل رجل إسمه يواقيم وتزوج بإمرأة إسمها سوسنة إبنة
حلقيا ،جميلة جدا ومتقية للرب .وكان أبواها صديقي فأدبا إبنتهما
عَل حسب سيعة موَس .وكان يواقيم زوجها غنيا جدا ،وكانت له
حديقة تَل داره .وكان اليهود يجتمعون إليه ْلنه كان أوجههم
جميعا.
وكان قد أقيم شيخان من الشعب للقضاء ف تلك السنة ،وهما من
الذين قال السيد عنهم :إن اإلثم قد صدر من بابل من شيوخ قضاة
كان يظن أنهم مدبرو الشعب .وكان هذان يجتمعان ف دار يواقيم
مع كل ذي دعوى.
وكانت سوسنة من إنْصف الشعب عند الظهر تدخل وتتمش ف
حديقة رجلها ،فكان الشيخان ينظرانها كل يوم تدخل وتتمش ف
البستان ،فكلفا بهواها ،وأسلما عقليهما للفساد ،وأغمضا عينيهما
لئَل ينظرا إَل السماء ،ولئَل يتذكرا اْلحكام العادلة .وكانا كَلهما
شغوفي بها ولم يكاشف أحدهما اآلخر بوجدهْ ،لنهما كانا يخجَلن
أن يخيا بشهوتهماْ ،لنهما كانا يريدان أن يضاجعاها هما الثنان.
وكانا كل يوم يجدان ف اليقب بتشوق لك ينطراها .وإن أحدهما
قال لْلخر :لننْصف إَل بيوتنا فإنها ساعة الغداء ،فخرجا وتفارقا.
ثم انقلبا والتقيا إثناهما ،فسأل بعضهما بعضا عن سبب رجوعه
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فإعيفا بهواهما ،حينئذ اتفقا معا عَل وقت يمكنهما فيه أن يخلوا
بها وحدها.
وكان ف بعض اْليام بينما هما ميقبان اليوم الموافق ،أنها دخلت
مثل أمس وما قبل أمس تتمش داخل البستان ومعها جاريتان
فقط ،وأرادت أن تغتسل ف الحديقة ْلنه كان حر ،ولم يكن هناك
أحد إل الشيخان وهما مختبئان يتأمَلنها .فقالت للجاريتي :إئتيان
بدهن وأغلقا أبواب الحديقة ْلغتسل .ففعلتا كما أمرتهما ،وأغلقتا
أبواب الحديقة وخرجتا من أبواب الّش لتأتيا بما أمرتهما به .ولم
تعلما أن الشيخي مختبئان هناك.
فلما خرجت الجاريتان ،قام الشيخان وهجما عليها وقال لها :ها
هوذا أبواب الحديقة مغلقة ول يرانا أحد .ونحن شغوفان بهواك
فوافقينا وكون معنا .وإل فنشهد عليك أنه كان معك شاب ولذلك
ِصفت الجاريتي عنك .فتنهدت سوسنة وقالت :لقد ضاق ن
اْلمر من كل جهة .فإن إن فعلت هذا فهو َل موت .وإن لم أفعل
فَل أنجو من أيديكما .ولكن خي َل أن ل أفعل ثم أقع ف أيديكما من
أن أخط أمام إله السماء .وِصخت سوسنة بصوت عظيم ،فْصخ
الشيخان عليها ،وأسع أحدهما وفتح أبواب الحديقة ،فلما سمع
أهل البيت الْصاخ ف الحديقة وثبوا إليها للوقت ليوا ما وقع لها.
ولما تكلم الشيخان بكَلمهما خجل العبيد جداْ ،لنه لم يقل قط
مثل هذا القول عَل سوسنة.
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وف الغد لما اجتمع الشعب إَل رجلها يواقيم ،أن الشيخان
مضمرين نية أثيمة عَل سوسنة ليهلكاها ،وقال أمام الشعب:
أرسلوا إَل سوسنة بنت حلقيا الن ه إمرأة يواقيم .فأرسلوا.
وأتت سوسنة ه ووالداها وبنوها وجميع ذوي قرابتها ،وكانت
سوسنة جميلة المنظر وحسنة جدا .فأمر هذان الفاجران أن
يكشف رأسهاْ ،لن رأسها كان مغط ليشبعا من جمالها .وكان أهلها
وجميع الذين ينظرونها يبكون .فقام الشيخان ف وسط الشعب
ووضعا أيديهما عَل رأسها ،فرفعت طرفها إَل السماء وه باكية ْلن
قلبها كان متوكَل عَل للا.
فقال الشيخان :إننا كنا نتمش ف الحديقة وحدنا فإذا بهذه قد
دخلت ومعها جاريتان ،ثم ِصفت الجاريتي وأغلقت أبواب
الحديقة ،فأتاها شاب كان مختبئا ف الحديقة ووقع عليها .وكنا
نحن مختبئي ف زاوية من الحديقة ،فلما رأينا اإلثم أسعنا إليهما
ورأيناهما متعانقي .أما ذاك فلم نستطيع أن نمسكه ْلنه كان أقوى
منا ،ففتح اْلبواب وفر ،وأما هذه فقبضنا عليها وسألناها عن
الشاب ،فأبت أن تخينا .هذا ما نشهد به.
فصدقهما المجمع ْلنهما شيخان وقاضيان ف الشعب ،وحكموا
عليها بالموت .فْصخت سوسنة بصوت عظيم وقالت :أيها اإلله
اْلزَل العارف الخفايا ،العالم بكل َسء قبل أن يكون .إنك تعلم أيها
الرب أنهما شهدا عَل بالزور ،وها أنا أموت ولم أصنع شيئا مما
إفيى عَل به هذان.
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فاستجاب الرب لصوتها .وإذ كانت تساق إَل الموت ،نبه للا روحا
مقدسا لشاب حدث إسمه دانيال .فْصخ بصوت عظيم :أنا برئ
من دم هذه المرأة .فالتفت إليه الشعب كله ،وقالوا :ما هذا الكَلم
الذي قلته .فوقف ف وسطهم وقال :أهكذا أنتم أغبياء يا بن
إسائيل ،ما فحصتم وما عرفتم الحق ،وقضيتم عَل بنت إسائيل.
لكن إرجعوا إَل القضاء فإن هذين إنما شهدا عليها بالزور .فأسع
الشعب كله ورجع .فقال له الشيخان :هلم إجلس بيننا وأفدنا فقد
أتاك للا المشيخة.
فقال لهم دانيال :أفرقوهما بعضهما عن بعض بعيدا ،فأحكم
عليهما .فلما افيق الواحد عن اآلخر .دعا أحدهما وقال له :يا أيها
المتعتق اْليام الّشيرة لقد أتت عليك خطاياك الن ارتكبتها ،تقص
قضاء ظلم ،وتحكم عَل اْلبرياء ،وتطلق المجرمي ،وقد قال الرب:
إن اليىء والزك ل تقتلهما .فاآلن إن كنت قد رأيتهما ،فقل تحت
أية شجرة رأيتهما يتحدثان؟ فقال :تحت الْصوة .فقال دانيال :لقد
صوبت كذبك عَل رأسك ،فها هوذا مَلك للا قد أمر من لدن للا
بأن يشقك شطرين.
ثم عزله وأمر بإقبال اآلخر ،فقال له :يا نسل كنعان وليس يهوذا،
لقد فتنك الجمال وأسلم الهوى قلبك إَل الفساد ،هكذا كنتما
تصنعان مع بنات إسائيل ،وكن يخفن أن يحدثنكما ،أما بنت يهوذا
فلم تحتمل فجوركما .واآلن قل َل تحت أية شجرة صادفتهما
يتحدثان؟ فقال :تحت السنديانة .فقال له دانيال :وأنت أيضا قد
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صوبت كذبك عَل رأسك ،فمَلك للا واقف وبيده سيف ليقطعك
شطرين وليبيدكما أنتما الثني.
فْصخ المجمع كله بصوت عظيم وباركوا للا مخلص الذين يرجونه
وقاموا عَل الشيخي ،وقد أثبت دانيال من نطقهما أنهما شهدا
بالزور ،وصنعوا بهما كما نويا أن يصنعا بالقريب ،عمَل بما ف سيعة
موَس .فقتلوهما .وخلص الدم الزك ف ذلك اليوم.
فسبح حلقيا وإمرأته الرب ْلجل إبنتهما مع يواقيم رجلها وذوي
قرابتهمْ ،لنه لم يوجد ف سوسنة َسء قبيح .وعظم دانيال عند
الشعب من ذلك اليوم فما بعد.
والسبح هلل دائما.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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باكر سبت الفرح
سفر إشعياء ()13 -2 :55
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
إسمعوا َل فتأ كلوا الخيات ،ولتتلذذ نفوسكم بالصالحات .أميلوا
آذانكم وإسلكوا ف طرف .أطيعون فتحيا نفوسكم بالخيات .وأقرر
معكم عهدا أبديا ،مراحم داود الصادقة .هوذا قد جعلته شاهدا
لألمم ،ورئيسا وموصيا للشعوب .ها اْلمم الن ل تعرفك تطلبك،
والشعوب الن لم تفهمك تلتح إليك ،من أجل إلهك ،وقدوس
إسائيلْ ،لنه قد مجدك.
اطلبوا للا وإذا ما وجدتموه إِصعوا إليه فيقيب منكم ف الساعة.
ولييك المنافق طرقه ،والرجل المخالف أفكاره ،وليتب إَل الرب
فيحمه ،وإَل إلهنا فإنه يكي الغفران ،فإنه يغفر خطاياكم الكثية.
فإن أفكاري ليست أفكاركم ،ول طرف تشبه طرقكم ،يقول الرب،
ْلنه كما علت السموات عن اْلرض ،هكذا علت طرف عن طرقكم
وأفكاري عن أفكاركمْ ،لنه كما ييل الثلج والمطر من السماء ول
يرجعان حن يرويا اْلرض ،فتنتج وتنبت وتعط زرعا للزارع وخيا
لْلكل ،هكذا يكون الكَلم الذي يخرج من فم .ل يرجع حن يكمل
كل كَلم نطقت به .وسأقوم طرف وأوامري .وأما أنتم فتأتون بفرح
وتقبلون بّشور .وتقفز الجبال واآلكام والتَلل أمامكم ترنما ،وكل
أشجار الحقل تصفق بأغصانها .عوضا عن الشوك ينبت سو،
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وعوضا عن القريس يصعد آس .ويكون للرب إسما ،عَلمة أبدية ل
تنقطع .مجدا للثالوث القدوس.
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عظة ْلبينا القديس آنبا أثناسيوس الرسوَل
عظة ْلبينا القديس آنبا أثناسيوس الرسوَل رئيس أساقفة
اإلسكندرية ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
قد حان وقت العيد أيها اإلخوة اْلحباء .وهو وقتنا الحاِص هذا.
فافرحوا فيه كل حي أيها الفرحون بالرب كما هو مكتوب.
وهو اآلن يشي إَل كل أحد .بواسطة من أرسله ليكرز به قائَل :يا
يهوذا إصنع أعيادك وأوف نذورك .وقدم للرب ثمرة أعمالك كل
سنة ،بنية طاهرة حسب ما أوصاك بها الرب .فكما أنه بآَلت الفَلح
تصعد ثمرات السنة ،فلنصعد ثمرة أعمالنا ف كل سنة للرب كما
أوصانا.
فلنثمر ثمرا مضاعفا إذ نّشب من ينبوع الحياة بثبوتنا ف الرب،
كثبوت اْلغصان ف الكرمة .إذا فلنسع إَل قدام .ول نخالف الذي
قال احفظ الشهر الجديد ،لتصنع فيه فصح الرب إلهكْ .لن فصح
الرب ليس هو إلنسان بل للرب .ومعن ذلك أننا نيك عنا اْلعمال
القديمة ،ونتجدد بأعمال جديدة .هذا اْلمر الذي لما لم يتأمل فيه
اليهود صاروا بَل عيد .مع أنه قد قيل تصنع الفصح للرب إلهك
فيعي عنك س المهلك .هذا وقد تحققنا أن هذه الوصية ليست
بوصية بسيطة .بل ه مثال عمل كامل مختص باهللْ .لن العمل
بالقول :ل تزن ،ل تّشق ،ول تشهد بالزور مع باف الوصايا ،هو لنا
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حصن منيع ،تحتم فيه النفس فتعي بالسية المستقيمة .وهو
إكليل النتصار للدعوة السماوية.
فلنختم عظة أبينا القديس آنبا أثناسيوس الرسوَل ،الذي أنار
عقولنا وعيون قلوبنا ،بإسم اآلب واِلبن والروح القدس اإلله
الواحد ،آمي.
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البولس
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول اْلوَل إَل أهل كورنثوس،
بركته المقدسة تكون معنا ،آمي)13-7 :5( .
نقوا منكم الخمي العتيق ،لتكونوا عجينا جديدا كما أنكم مثل
الفطي .فإنه قد ذبح فصحنا المسيح .فلنعيد إذا ،ل بالخمي
العتيق ،ول بخمي الّش والخبث ،بل بفطي الي والطهارة .قد كتبت
إليكم ف الرسالة أن ل تخالطوا الزناة.
ولست أعن زناة هذا العالم ،أو الغاصبي ،أو الخاطفي ،أو عباد
اْلوثان ،ولو عنيت هؤلء لكنتم إذا مستحقي أن تخرجوا من هذا
العالم .واآلن كتبت إليكم :أن ِل تخالطوهم.
إن كان أحد مدعوا زانيا أو غاصبا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيا أو
خاطفا ،فمثل هذا ِل تخالطوه وِل تؤاكلوه .فإنه ماذا يعنين أن أدين
الذين ف الخارج ،دينوا أنتم الذين ف الداخل .وأما الذين ف الخارج
فاهلل يدينهم .فإعزلوا الخبيث من بينكم.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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اإلنجيل
من ()66-62 :27
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
ِصت مثل إنسان ليس له معيِ .صت حرا بي اْلموات .إستيقظ
يا رب لماذا تنام .قم ول تقصنا عنك إَل النقضاء .قم يا رب أعنا.
وإنقذنا من أجل إسمك القدوس.
حينئذ امتأل فمنا فرحا ،ولساننا تهليَل .حينئذ يقال ف اْلمم :إن
الرب قد عظم الصنيع معهم .أ كي الرب الصنيع معنا فْصنا فرحي.
هللويا.
مز 2 :125 ; 22 ،19 : 43 ; 3 :87

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وف الغد الذي بعد الجمعة اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إَل
بيالطس قائلي :يا سيدنا ،قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو ج:
إن بعد ثَلثة أيام أقوم .فمر بضبط القي إَل اليوم الثالث ،لئَل يأن
تَلميذه ويّشقوه .ويقولوا للشعب إنه قد قام من اْلموات ،فتكون
الضَللة اْلخية أس علينا من اْلوَل!
فقال لهم بيالطس :عندكم حراس .فاذهبوا وإضبطوه كما تعلمون.
فمضوا وضبطوا القي وختموه مع الحراس .والمجد هلل دائما.
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طرح باكر سبت الفرح
صلبوا مخلصنا عَل خشبة الصليب ،وصلبوا معه لصي ،واحدا
عن يمينه واآلخر عن يساره ،والمسيح ف الوسط يغفر الخطايا.
وكتب بيَلطس كتابة عَل الصليب فوق رأس مخلصنا ،وكان كل من
يمر من هناك يقرأ تلك الكتابة :هذا هو يسوع ملك اليهود .فقال
اليهود المخالفون للواَل :ل تكتب هكذا أنه ملك اليهود ،بل اكتب
أن هذا قال :أنا هو ملك اليهود .فقال بيالطس لليهود المخالفي:
ما كتبته قد كتبته ،وكمل اْلمر .كتب بالعيانية والرومانية واليونانية
أنه ملك اليهود .فْصخ اللص اليمي بصوت عال قائَل :اذكرن يا
رب من جئت ف ملكوتك .فقال له مخلصنا :إنك اليوم تكون مغ
ف فردوَس .وصارت ظلمة ف المسكونة كلهاْ ،لجل ملك الخليقة
المعلق عَل الصليبِ .صخ بصوت عظيم نحو أبيه وأسلم الروح
ف يديه.
جاء يوسف الرام ونيقوديموس اْلرخنان المكرمان ،وأحْصا معهما
طيبا وصيا ليضعاهما عَل جسد الوحيد .ودخل يوسف الرام إَل
بيالطس وسأله قائَل :أعطن جسد رن يسوع لك اكفنه ،لتدركن
رحمته .فكفنا مخلصنا بلفائف كتان نق ،ولفا وجهه بمنديل،
وسكبا طيبا عَل رأسه ،ووضعاه ف قي خارج المدينة .قام الرب من
بي اْلموات ف اليوم الثالث وخلص العالم من خطاياه .لذلك
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نمجده ونْصخ إليه قائلي :مبارك أنت يا ربنا يسوعْ ،لنك قمت
وخلصتنا.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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سفر إرميا ()22 -15 :13
من سفر إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
اسمعوا وتأملوا .ول تيفعوا ْلن الرب قد تكلم .مجدوا الرب إلهكم
قبل أن يصي ظَلما ،وقبل أن تعي أرجلكم عَل الجبال العتمة،
فيقبون النور ويكون هناك ظل الموت ،وتيك ظَلما دامسا.
فإن لم تسمعوا ذلك ،فستبك نفوسكم ف الخفاء من جهة خزيكم،
وتذرف أعينكم دموعاْ ،لنه قد سحق قطيع الرب .قل للملك
واْلعزاء :تواضعوا وإجلسواْ ،لنه قد نزع تاج مجدكم عن رؤوسكم.
قد أغلقت مدن التيمن وليس من فاتح لها .سبيت يهوذا بأ كملها
سبيا عظيما عن آخرها بالتمام.
ارفغ عينيك يا أورشليم وأنظري إَل المقبلي من الشمال .أين
القطيع الذي أعط لك ،أين غنم مجدك؟ ماذا تقولي عندما
يفتقدكْ ،لنك أنت قد علمتيهم تعليما بأن يقوموا عليك منذ البدء.
أفَل تأخذك اْلوجاع كالمرأة الن تلد؟ وإن قلت ف قلبك :كيف
أصابن هذا؟ فهو من أجل كية ظلمك.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة الثالثة من يوم سبت الفرح

اإلنجيل
من ()28-24 :16
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

مز 11 ،10 :15

ْلنك ِل تيك نفش ف الجحيم ،وِل تدع قدوسك يرى فسادا .قد
عرفتن طرق الحياة .تمألن فرحا مع وجهك .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
حينئذ قال يسوع لتَلميذه :من أراد أن يتبعن فلينكر نفسه ويحمل
صليبه ويتبعنْ .لن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ،ومن أهلك
نفسه من أجَل يجدها.
ْلنه ماذا ينتفع اإلنسان لو رب ح العالم كله وخّش نفسه؟ أو ماذا
يعط اإلنسان فداء عن نفسه؟ ْلن ابن اإلنسان سوف يأن ف مجد
أبيه مع مَلئكته ،وحينئذ يجازي كل واحد بحسب أعماله.
الحق أقول لكم :إن قوما من القائمي ههنا ل يذوقون الموت ،حن
يروا ابن اإلنسان آتيا ف مجد أبيه.
والمجد هلل دائما.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة السادسة من يوم سبت الفرح
سفر إشعياء ()8:51 - 10:50
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
من منكم يخش الرب ،فليسمع لصوت إبنه .أيها السالكون ف
الظلمة ول نور لهم .إنظروا إَل النور وتوكلوا عَل إسم الرب وتقووا
باهلل .فهوذا أنتم كلكم تْصمون نارا وتشعلون لهيب النار ،فإمشوا
ف ضوء ناركم ،واللهيب الذي أِصمتموه قد حل بكم من أجَل.
فتنامون ف حزن.
اسمعوا َل أيها المّشعون وراء العدل والطالبون الرب انظروا إَل
الصخرة الصلبة الن منها قطعتم ،وإَل نقرة الجب الن منها حفرتم.
انظروا إَل إبراهيم أبيكم ،وسارة الن ولدتكمْ .لن دعوته وهو واحد
وباركته وأحببته وأ كيته .وأنت أيضا يا صهيون ،فقد عزيتك اآلن
وزينت جميع مواضعك المقفرة ،وسأجعل جميع قفارك كفردوس
الرب .ويوجد فيك الفرح والتهليل والعياف وصوت التسبيح.
إسمع إسمع يا شعن ،وانصتوا إَل أيها الملوك ،فإن الّشيعة تخرج
من ،وحكم نور لألمم .وعدَل يقيب سيعا ،وخالض يظهر مثل
النور ،وعَل ذراع تتوكل اْلمم ،وإياي تنتظر الجزائر ،وعَل ذراع
تتكل .ارفعوا إَل السماء أعينكم وانظروا إَل اْلرض من تحت.
وانظروا كيف أن السماء كالدخان ،واْلرض تبَل كالثوب ،وسكانها
يموتون كذلك .وأما خالض فيكون إَل اْلبد ،وعدَل ِل يفن.

الساعة السادسة من يوم سبت الفرح

اسمعوا َل يا عارف الحكم ،وشعن الذي ناموَس ف قلوب هم ل
تخشوا تعيي الناس ،ول تغتموا من رذائلهمْ .لنهم كالثوب يبلون ف
زمان ،وكالرداء يأ كلهم العث .أما عدَل فإَل اْلبد يكون .وخَلض من
مجدا للثالوث القدوس.
جيل إَل جيل.
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اإلنجيل
من ()12-3 :5
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
من اْلعماق ِصخت إليك يا رب ،يا رب إستمع صون .أخرج من
الحبس نفش ،لك أشكر إسمك يا رب .هللويا.
مز 7 :141; 1 :129

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
طون للمساكي بالروحْ ،لن لهم ملكوت السموات .طون للحزان
اآلنْ ،لنهم يتعزون .طون للودعاءْ ،لنهم يرثون اْلرض .طون
للجياع والعطاش إَل اليْ ،لنهم يشبعون .طون للرحماءْ ،لنهم
يرحمون .طون للنقية قلوب همْ ،لنهم يعاينون للا .طون لصانغ
السَلمْ ،لنهم يدعون أبناء للا .طون للمطرودين من أجل الي،
ْلن لهم ملكوت السموات .طوباكم إذا طردوكم وعيوكم ،وقالوا
فيكم من أجَل كل س كاذبي .إفرحوا وتهللواْ ،لن أجركم عظيم ف
السموات.
والمجد هلل دائما.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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رؤيا يوحنا الَلهون
اْلصحاح اْلول
1إعَلن يسوع المسيح ،الذي أعطاه إياه للا ،ليي عبيده ما َل بد
أن يكون عن قريب ،وبينه مرسَل بيد مَل كه لعبده يوحنا2 ،الذي
شهد بكلمة للا وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه3 .طون للذي
يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ،ويحفظون ما هو مكتوب فيها،
ْلن الوقت قريب.
4يوحنا ،إَل السبع الكنائس الن ف أسيا :نعمة لكم وسَلم من
الكائن والذي كان والذي يأن ،ومن السبعة اْلرواح الن أمام عرشه،
5ومن يسوع المسيح الشاهد اْلمي ،البكر من اْلموات ،ورئيس
ملوك اْلرض :الذي أحبنا ،وقد غسلنا من خطايانا بدمه6 ،وجعلنا
ملوكا وكهنة هلل أبيه ،له المجد والسلطان إَل أبد اآلبدين .آمي.
7هوذا يأن مع السحاب ،وستنظره كل عي ،والذين طعنوه،
وينوح عليه جميع قبائل اْلرض .نعم آمي«8 .أنا هو اْللف والياء،
البداية والنهاية» يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأن ،القادر
عَل كل َسء.
9أنا يوحنا أخوكم وسيككم ف الضيقة وف ملكوت يسوع المسيح
وصيه .كنت ف الجزيرة الن تدع بطمس من أجل كلمة للا ،ومن
أجل شهادة يسوع المسيح10 .كنت ف الروح ف يوم الرب ،وسمعت
وران صوتا عظيما كصوت بوق 11قائَل« :أنا هو اْللف والياء .اْلول
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واآلخر .والذي تراه ،اكتب ف كتاب وأرسل إَل السبع الكنائس الن
ف أسيا :إَل أفسس ،وإَل سمينا ،وإَل برغامس ،وإَل ثياتيا ،وإَل
ساردس ،وإَل فيَلدلفيا ،وإَل َلودكية».
12فالتفت ْلنظر الصوت الذي تكلم مغ .ولما التفت رأيت سبع
مناير من ذهب13 ،وف وسط السبع المناير شبه ابن إنسان،
متّشبَل بثوب إَل الرجلي ،ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من
ذهب14 .وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف اْلبيض كالثلج،
وعيناه كلهيب نار15 .ورجَله شبه النحاس النق ،كأنهما محميتان
ف أتون .وصوته كصوت مياه كثية16 .ومعه ف يده اليمن سبعة
كواكب ،وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه ،ووجهه كالشمس
وه تصء ف قوتها17 .فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت ،فوضع
يده اليمن عَل قائَل َلَ« :ل تخف ،أنا هو اْلول واآلخر18 ،والح.
وكنت ميتا ،وها أنا ج إَل أبد اآلبدين! آمي .وَل مفاتيح الهاوية
والموت19 .فاكتب ما رأيت ،وما هو كائن ،وما هو عتيد أن يكون
بعد هذا20 .س السبعة الكواكب الن رأيت عَل يمين ،والسبع
المناير الذهبية :السبعة الكواكب ه مَلئكة السبع الكنائس،
والمناير السبع الن رأيتها ه السبع الكنائس».
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اْلصحاح الثان
1اكتب إَل مَلك كنيسة أفسس« :هذا يقوله الممسك السبعة
الكواكب ف يمينه ،الماَس ف وسط السبع المناير الذهبية2 :أنا
عارف أعمالك وتعبك وصيك ،وأنك َل تقدر أن تحتمل اْلسار،
وقد جربت القائلي إنهم رسل وليسوا رسَل ،فوجدتهم كاذبي.
3وقد احتملت ولك صي ،وتعبت من أجل اسم ولم تكل4 .لكن
عندي عليك :أنك تركت محبتك اْلوَل5 .فاذكر من أين سقطت
وتب ،واعمل اْلعمال اْلوَل ،وإَل فإن آتيك عن قريب وأزحزح
منارتك من مكانها ،إن لم تتب6 .ولكن عندك هذا :أنك تبغض
أعمال النقوَلويي الن أبغضها أنا أيضا7 .من له أذن فليسمع ما
يقوله الروح للكنائس .من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة
الحياة الن ف وسط فردوس للا».
8واكتب إَل مَلك كنيسة سمينا« :هذا يقوله اْلول واآلخر ،الذي
كان ميتا فعاش9 :أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غن.
وتجديف القائلي :إنهم يهود وليسوا يهودا ،بل هم مجمع
الشيطانَ10 .ل تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به .هوذا إبليس
مزمع أن يلق بعضا منكم ف السجن لك تجربوا ،ويكون لكم ضيق
عّشة أيام .كن أمينا إَل الموت فسأعطيك إكليل الحياة11 .من له
أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس .من يغلب فَل يؤذيه الموت
الثان».
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12واكتب إَل مَلك الكنيسة الن ف برغامس« :هذا يقوله الذي
له السيف الماض ذو الحدين13 :أنا عارف أعمالك ،وأين تسكن
حيث كرَس الشيطان ،وأنت متمسك باسم ،ولم تنكر إيمان حن
ف اْليام الن فيها كان أنتيباس شهيدي اْلمي الذي قتل عندكم
حيث الشيطان يسكن14 .ولكن عندي عليك قليل :أن عندك هناك
قوما متمسكي بتعليم بلعام ،الذي كان يعلم باَلق أن يلق معية
أمام بن إسائيل :أن يأ كلوا ما ذبح لألوثان ،ويزنوا15 .هكذا عندك
أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقوَلويي الذي أبغضه16 .فتب
وإَل فإن آتيك سيعا وأحارب هم بسيف فم17 .من له أذن فليسمع
ما يقوله الروح للكنائس .من يغلب فسأعطيه أن يأ كل من المن
المخق ،وأعطيه حصاة بيضاء ،وعَل الحصاة اسم جديد مكتوب
َل يعرفه أحد غي الذي يأخذ».
18واكتب إَل مَلك الكنيسة الن ف ثياتيا« :هذا يقوله ابن للا،
الذي له عينان كلهيب نار ،ورجَله مثل النحاس النق19 :أنا عارف
أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصيك ،وأن أعمالك اْلخية
أ كي من اْلوَل20 .لكن عندي عليك قليل :أنك تسيب المرأة إيزابل
الن تقول إنها نبية ،حن تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما
ذبح لألوثان21 .وأعطيتها زمانا لك تتوب عن زناها ولم تتب22 .ها
أنا ألقيها ف فراش ،والذين يزنون معها ف ضيقة عظيمة ،إن كانوا َل
يتوبون عن أعمالهم23 .وأوَلدها أقتلهم بالموت .فستعرف جميع
الكنائس أن أنا هو الفاحص الكَل والقلوب ،وسأعط كل واحد
590

رؤيا يوحنا الالهوتي

منكم بحسب أعماله24 .ولكنن أقول لكم وللباقي ف ثياتيا ،كل
الذين ليس لهم هذا التعليم ،والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان ،كما
يقولون :إن َل ألق عليكم ثقَل آخر25 ،وإنما الذي عندكم تمسكوا
به إَل أن أجء26 .ومن يغلب ويحفظ أعماَل إَل النهاية فسأعطيه
سلطانا عَل اْلمم27 ،فيعاهم بقضيب من حديد ،كما تكّش آنية
من خزف ،كما أخذت أنا أيضا من عند أن28 ،وأعطيه كوكب
الصبح29 .من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس».
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اْلصحاح الثالث
1واكتب إَل مَلك الكنيسة الن ف ساردس« :هذا يقوله الذي له
سبعة أرواح للا والسبعة الكواكب :أنا عارف أعمالك ،أن لك اسما
أنك ج وأنت ميت2 .كن ساهرا وشدد ما بق ،الذي هو عتيد أن
يموتْ ،لن لم أجد أعمالك كاملة أمام للا3 .فاذكر كيف أخذت
وسمعت ،واحفظ وتب ،فإن إن لم تسهر ،أقدم عليك كلص ،وَل
تعلم أية ساعة أقدم عليك4 .عندك أسماء قليلة ف ساردس لم
ينجسوا ثيابهم ،فسيمشون مغ ف ثياب بيض ْلنهم مستحقون.
5من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ،ولن أمحو اسمه من سفر
الحياة ،وسأعيف باسمه أمام أن وأمام مَلئكته6 .من له أذن
فليسمع ما يقوله الروح للكنائس»
7واكتب إَل مَلك الكنيسة الن ف فيَلدلفيا« :هذا يقوله القدوس
الحق ،الذي له مفتاح داود ،الذي يفتح وَل أحد يغلق ،ويغلق وَل
أحد يفتح8 :أنا عارف أعمالك .هنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا
وَل يستطيع أحد أن يغلقهْ ،لن لك قوة يسية ،وقد حفظت كلمن
ولم تنكر اسم9 .هنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان ،من
القائلي إنهم يهود وليسوا يهودا ،بل يكذبون هنذا أصيهم يأتون
ويسجدون أمام رجليك ،ويعرفون أن أنا أحببتكْ10 .لنك حفظت
كلمة صيي ،أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأن
عَل العالم كله لتجرب الساكني عَل اْلرض11 .ها أنا آن سيعا.
تمسك بما عندك لئَل يأخذ أحد إكليلك12 .من يغلب فسأجعله
592

رؤيا يوحنا الالهوتي

عمودا ف هيكل إله ،وَل يعود يخرج إَل خارج ،وأ كتب عليه اسم
إله ،واسم مدينة إله ،أورشليم الجديدة النازلة من السماء من
عند إله ،واسم الجديد13 .من له أذن فليسمع ما يقوله الروح
للكنائس».
14واكتب إَل مَلك كنيسة الَلودكيي« :هذا يقوله اآلمي،
الشاهد اْلمي الصادق ،بداءة خليقة للا15 :أنا عارف أعمالك ،أنك
لست باردا وَل حارا .ليتك كنت باردا أو حارا! 16هكذا ْلنك فاتر،
ولست باردا وَل حارا ،أنا مزمع أن أتقيأك من فمْ17 .لنك تقول:
إن أنا غن وقد استغنيت ،وَل حاجة َل إَل َسء ،ولست تعلم أنك
أنت الشق والبئس وفقي وأعم وعريان18 .أشي عليك أن تشيي
من ذهبا مصق بالنار لك تستغن ،وثيابا بيضا لك تلبس ،فَل يظهر
خزي عريتك .وكحل عينيك بكحل لك تبْص19 .إن كل من أحبه
أوبخه وأؤدبه .فكن غيورا وتب20 .هنذا واقف عَل الباب وأقرع .إن
سمع أحد صون وفتح الباب ،أدخل إليه وأتعش معه وهو مغ.
21من يغلب فسأعطيه أن يجلس مغ ف عرَس ،كما غلبت أنا أيضا
وجلست مع أن ف عرشه22 .من له أذن فليسمع ما يقوله الروح
للكنائس».
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اْلصحاح الرابع
1بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح ف السماء ،والصوت اْلول الذي
سمعته كبوق يتكلم مغ قائَل« :اصعد إَل هنا فأريك ما َل بد أن
يصي بعد هذا»2 .وللوقت ِصت ف الروح ،وإذا عرش موضوع ف
السماء ،وعَل العرش جالس3 .وكان الجالس ف المنظر شبه حجر
اليشب والعقيق ،وقوس قزح حول العرش ف المنظر شبه الزمرد.
4وحول العرش أربعة وعّشون عرشا .ورأيت عَل العروش أربعة
وعّشين شيخا جالسي متّشبلي بثياب بيض ،وعَل رؤوسهم
أ كاليل من ذهب5 .ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات .وأمام
العرش سبعة مصابيح نار متقدة ،ه سبعة أرواح للا6 .وقدام
العرش بحر زجاج شبه البلور .وف وسط العرش وحول العرش أربعة
حيوانات مملوة عيونا من قدام ومن وراء7 :والحيوان اْلول شبه
أسد ،والحيوان الثان شبه عجل ،والحيوان الثالث له وجه مثل
وجه إنسان ،والحيوان الرابع شبه نّش طائر8 .واْلربعة الحيوانات
لكل واحد منها ستة أجنحة حولها ،ومن داخل مملوة عيونا ،وَل
تزال نهارا وليَل قائلة« :قدوس ،قدوس ،قدوس ،الرب اإلله القادر
عَل كل َسء ،الذي كان والكائن والذي يأن»9 .وحينما تعط
الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس عَل العرش ،الح إَل أبد
اآلبدين10 ،يخر اْلربعة والعّشون شيخا قدام الجالس عَل العرش،
ويسجدون للح إَل أبد اآلبدين ،ويطرحون أ كاليلهم أمام العرش
قائلي«11 :أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة
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والقدرةْ ،لنك أنت خلقت كل اْلشياء ،وه بإرادتك كائنة
وخلقت».
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اْلصحاح الخامس
1ورأيت عَل يمي الجالس عَل العرش سفرا مكتوبا من داخل
ومن وراء ،مختوما بسبعة ختوم2 .ورأيت مَل كا قويا ينادي بصوت
عظيم« :من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟» 3فلم
يستطع أحد ف السماء وَل عَل اْلرض وَل تحت اْلرض أن يفتح
السفر وَل أن ينظر إليه4 .فْصت أنا أبك كثياْ ،لنه لم يوجد أحد
مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه وَل أن ينظر إليه5 .فقال َل واحد
من الشيوخَ« :ل تبك .هوذا قد غلب اْلسد الذي من سبط يهوذا،
أصل داود ،ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة».
6ورأيت فإذا ف وسط العرش والحيوانات اْلربعة وف وسط
الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح ،له سبعة قرون وسبع أعي ،ه
سبعة أرواح للا المرسلة إَل كل اْلرض7 .فأن وأخذ السفر من يمي
الجالس عَل العرش8 .ولما أخذ السفر خرت اْلربعة الحيوانات
واْلربعة والعّشون شيخا أمام الخروف ،ولهم كل واحد قيثارات
وجامات من ذهب مملوة بخورا ه صلوات القديسي9 .وهم
يينمون ترنيمة جديدة قائلي« :مستحق أنت أن تأخذ السفر
وتفتح ختومهْ ،لنك ذبحت واشييتنا هلل بدمك من كل قبيلة
ولسان وشعب وأمة10 ،وجعلتنا إللهنا ملوكا وكهنة ،فسنملك عَل
اْلرض»11 .ونظرت وسمعت صوت مَلئكة كثيين حول العرش
والحيوانات والشيوخ ،وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف،
12قائلي بصوت عظيم« :مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ
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القدرة والغن والحكمة والقوة والكرامة والمجد واليكة!»13 .وكل
خليقة مما ف السماء وعَل اْلرض وتحت اْلرض ،وما عَل البحر،
كل ما فيها ،سمعتها قائلة« :للجالس عَل العرش وللخروف اليكة
والكرامة والمجد والسلطان إَل أبد اآلبدين»14 .وكانت الحيوانات
اْلربعة تقول« :آمي» .والشيوخ اْلربعة والعّشون خروا وسجدوا
للح إَل أبد اآلبدين.
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اْلصحاح السادس
1ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة ،وسمعت
واحدا من اْلربعة الحيوانات قائَل كصوت رعد« :هلم وانظر!»
2فنظرت ،وإذا فرس أبيض ،والجالس عليه معه قوس ،وقد أعط
إكليَل ،وخرج غالبا ولك يغلب.
3ولما فتح الختم الثان ،سمعت الحيوان الثان قائَل« :هلم
وانظر!» 4فخرج فرس آخر أحمر ،وللجالس عليه أعط أن ييع
السَلم من اْلرض ،وأن يقتل بعضهم بعضا ،وأعط سيفا عظيما.
5ولما فتح الختم الثالث ،سمعت الحيوان الثالث قائَل« :هلم
وانظر!» فنظرت وإذا فرس أسود ،والجالس عليه معه ميان ف يده.
6وسمعت صوتا ف وسط اْلربعة الحيوانات قائَل« :ثمنية قمح
بدينار ،وثَلث ثمان شعي بدينار .وأما الزيت والخمر فَل تْصهما».
7ولما فتح الختم الرابع ،سمعت صوت الحيوان الرابع قائَل:
«هلم وانظر!» 8فنظرت وإذا فرس أخْص ،والجالس عليه اسمه
الموت ،والهاوية تتبعه ،وأعطيا سلطانا عَل رب ع اْلرض أن يقتَل
بالسيف والجوع والموت وبوحوش اْلرض.
9ولما فتح الختم الخامس ،رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا
من أجل كلمة للا ،ومن أجل الشهادة الن كانت عندهم10 ،وِصخوا
بصوت عظيم قائلي« :حن من أيها السيد القدوس والحقَ ،ل
تقص وتنتقم لدمائنا من الساكني عَل اْلرض؟» 11فأعطوا كل
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واحد ثيابا بيضا ،وقيل لهم أن يسييحوا زمانا يسيا أيضا حن يكمل
العبيد رفقاؤهم ،وإخوتهم أيضا ،العتيدون أن يقتلوا مثلهم.
12ونظرت لما فتح الختم السادس ،وإذا زلزلة عظيمة حدثت،
والشمس صارت سوداء كمسح من شعر ،والقمر صار كالدم،
13ونجوم السماء سقطت إَل اْلرض كما تطرح شجرة التي سقاطها
إذا هزتها ري ح عظيمة14 .والسماء انفلقت كدرج ملتف ،وكل جبل
وجزيرة تزحزحا من موضعهما15 .وملوك اْلرض والعظماء واْلغنياء
واْلمراء واْلقوياء وكل عبد وكل حر ،أخفوا أنفسهم ف المغاير وف
صخور الجبال16 ،وهم يقولون للجبال والصخور« :اسقط علينا
وأخفينا عن وجه الجالس عَل العرش وعن غضب الخروفْ17 ،لنه
قد جاء يوم غضبه العظيم .ومن يستطيع الوقوف؟».
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اْلصحاح السابع
1وبعد هذا رأيت أربعة مَلئكة واقفي عَل أرب ع زوايا اْلرض،
ممسكي أرب ع رياح اْلرض لك َل تهب ري ح عَل اْلرض ،وَل عَل
البحر ،وَل عَل شجرة ما2 .ورأيت مَل كا آخر طالعا من مّشق
الشمس معه ختم للا الح ،فنادى بصوت عظيم إَل المَلئكة
اْلربعة ،الذين أعطوا أن يْصوا اْلرض والبحر3 ،قائَلَ« :ل تْصوا
اْلرض وَل البحر وَل اْلشجار ،حن نختم عبيد إلهنا عَل جباههم».
4وسمعت عدد المختومي مئة وأربعة وأربعي ألفا ،مختومي من
كل سبط من بن إسائيل5 :من سبط يهوذا اثنا عّش ألف مختوم.
من سبط رأوبي اثنا عّش ألف مختوم .من سبط جاد اثنا عّش ألف
مختوم6 .من سبط أشي اثنا عّش ألف مختوم .من سبط نفتاَل اثنا
عّش ألف مختوم .من سبط منش اثنا عّش ألف مختوم7 .من
سبط شمعون اثنا عّش ألف مختوم .من سبط َلوي اثنا عّش ألف
مختوم .من سبط يساكر اثنا عّش ألف مختوم8 .من سبط زبولون
اثنا عّش ألف مختوم .من سبط يوسف اثنا عّش ألف مختوم .من
سبط بنيامي اثنا عّش ألف مختوم.
9بعد هذا نظرت وإذا جمع كثي لم يستطع أحد أن يعده ،من كل
اْلمم والقبائل والشعوب واْللسنة ،واقفون أمام العرش وأمام
الخروف ،متّشبلي بثياب بيض وف أيديهم سعف النخل 10وهم
يْصخون بصوت عظيم قائلي« :الخَلص إللهنا الجالس عَل
العرش وللخروف»11 .وجميع المَلئكة كانوا واقفي حول العرش،
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والشيوخ والحيوانات اْلربعة ،وخروا أمام العرش عَل وجوههم
وسجدوا هلل 12قائلي« :آمي! اليكة والمجد والحكمة والشكر
والكرامة والقدرة والقوة إللهنا إَل أبد اآلبدين .آمي!» 13وأجاب
واحد من الشيوخ قائَل َل« :هؤَلء المتّشبلون بالثياب البيض ،من
هم؟ ومن أين أتوا؟» 14فقلت له« :يا سيد ،أنت تعلم» .فقال َل:
«هؤَلء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة ،وقد غسلوا ثيابهم
وبيضوا ثيابهم ف دم الخروف 15من أجل ذلك هم أمام عرش للا،
ويخدمونه نهارا وليَل ف هيكله ،والجالس عَل العرش يحل فوقهم.
16لن يجوعوا بعد ،ولن يعطشوا بعد ،وَل تقع عليهم الشمس وَل
َسء من الحرْ17 ،لن الخروف الذي ف وسط العرش يرعاهم،
ويقتادهم إَل ينابيع ماء حية ،ويمسح للا كل دمعة من عيونهم».
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اْلصحاح الثامن
1ولما فتح الختم السابع حدث سكوت ف السماء نحو نصف
ساعة2 .ورأيت السبعة المَلئكة الذين يقفون أمام للا ،وقد أعطوا
سبعة أبواق3 .وجاء مَلك آخر ووقف عند المذبح ،ومعه مبخرة
من ذهب ،وأعط بخورا كثيا لك يقدمه مع صلوات القديسي
جميعهم عَل مذبح الذهب الذي أمام العرش4 .فصعد دخان
البخور مع صلوات القديسي من يد المَلك أمام للا5 .ثم أخذ
المَلك المبخرة ومألها من نار المذبح وألقاها إَل اْلرض ،فحدثت
أصوات ورعود وبروق وزلزلة.
6ثم إن السبعة المَلئكة الذين معهم السبعة اْلبواق تهيأوا لك
يبوقوا7 .فبوق المَلك اْلول ،فحدث برد ونار مخلوطان بدم ،وألقيا
إَل اْلرض ،فاحيق ثلث اْلشجار ،واحيق كل عشب أخْص.
8ثم بوق المَلك الثان ،فكأن جبَل عظيما متقدا بالنار ألق إَل
البحر ،فصار ثلث البحر دما9 .ومات ثلث الخَلئق الن ف البحر
الن لها حياة ،وأهلك ثلث السفن.
10ثم بوق المَلك الثالث ،فسقط من السماء كوكب عظيم متقد
كمصباح ،ووقع عَل ثلث اْلنهار وعَل ينابيع المياه11 .واسم
الكوكب يدع «اْلفسنتي» .فصار ثلث المياه أفسنتينا ،ومات
كثيون من الناس من المياه ْلنها صارت مرة.
12ثم بوق المَلك الرابع ،فْصب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث
النجوم ،حن يظلم ثلثهن ،والنهار َل يصء ثلثه ،والليل كذلك.
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13ثم نظرت وسمعت مَل كا طائرا ف وسط السماء قائَل بصوت
عظيم« :ويل! ويل! ويل للساكني عَل اْلرض من أجل بقية
أصوات أبواق الثَلثة المَلئكة المزمعي أن يبوقوا!».
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اْلصحاح التاسع
1ثم بوق المَلك الخامس ،فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إَل
اْلرض ،وأعط مفتاح بي الهاوية2 .ففتح بي الهاوية ،فصعد دخان
من البي كدخان أتون عظيم ،فأظلمت الشمس والجو من دخان
البي3 .ومن الدخان خرج جراد عَل اْلرض ،فأعط سلطانا كما
لعقارب اْلرض سلطان4 .وقيل له أن َل يْص عشب اْلرض ،وَل
شيئا أخْص وَل شجرة ما ،إَل الناس فقط الذين ليس لهم ختم للا
عَل جباههم5 .وأعط أن َل يقتلهم بل أن يتعذبوا خمسة أشهر.
وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا6 .وف تلك اْليام سيطلب
الناس الموت وَل يجدونه ،ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم.
7وشكل الجراد شبه خيل مهيأة للحرب ،وعَل رؤوسها كأ كاليل شبه
الذهب ،ووجوهها كوجوه الناس8 .وكان لها شعر كشعر النساء،
وكانت أسنانها كأسنان اْلسود9 ،وكان لها دروع كدروع من حديد،
وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثية تجري إَل قتال.
10ولها أذناب شبه العقارب ،وكانت ف أذنابها حمات ،وسلطانها أن
تؤذي الناس خمسة أشهر11 .ولها مَلك الهاوية ملكا عليها ،اسمه
بالعيانية «أبدون» ،وله باليونانية اسم «أبوليون»12 .الويل الواحد
مص هوذا يأن ويَلن أيضا بعد هذا.
13ثم بوق المَلك السادس ،فسمعت صوتا واحدا من أربعة قرون
مذبح الذهب الذي أمام للا14 ،قائَل للمَلك السادس الذي معه
البوق« :فك اْلربعة المَلئكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات».
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15فانفك اْلربعة المَلئكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة،
لك يقتلوا ثلث الناس16 .وعدد جيوش الفرسان مئتا ألف ألف وأنا
سمعت عددهم17 .وهكذا رأيت الخيل ف الرؤيا والجالسي عليها،
لهم دروع نارية وأسمانجونية وكييتية ،ورؤوس الخيل كرؤوس
اْلسود ،ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكييت18 .من هذه الثَلثة
قتل ثلث الناس ،من النار والدخان والكييت الخارجة من أفواهها،
19فإن سلطانها هو ف أفواهها وف أذنابهاْ ،لن أذنابها شبه الحيات،
ولها رؤوس وب ها تْص20 .وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه
الْصبات ،فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم ،حن َل يسجدوا للشياطي
وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب الن َل
تستطيع أن تبْص وَل تسمع وَل تمش21 ،وَل تابوا عن قتلهم وَل
عن سحرهم وَل عن زناهم وَل عن سقتهم.
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اْلصحاح العاس
1ثم رأيت مَل كا آخر قويا نازَل من السماء ،متّشبَل بسحابة ،وعَل
رأسه قوس قزح ،ووجهه كالشمس ،ورجَله كعمودي نار2 ،ومعه ف
يده سفر صغي مفتوح .فوضع رجله اليمن عَل البحر واليّشى
عَل اْلرض3 ،وِصخ بصوت عظيم كما يزمجر اْلسد .وبعد ما ِصخ
تكلمت الرعود السبعة بأصواتها4 .وبعد ما تكلمت الرعود السبعة
بأصواتها ،كنت مزمعا أن أ كتب ،فسمعت صوتا من السماء قائَل
َل« :اختم عَل ما تكلمت به الرعود السبعة وَل تكتبه»5 .والمَلك
الذي رأيته واقفا عَل البحر وعَل اْلرض ،رفع يده إَل السماء،
6وأقسم بالح إَل أبد اآلبدين ،الذي خلق السماء وما فيها واْلرض
وما فيها والبحر وما فيه :أن َل يكون زمان بعد! 7بل ف أيام صوت
المَلك السابع من أزمع أن يبوق ،يتم أيضا س للا ،كما بّش عبيده
اْلنبياء.
8والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمن أيضا وقال:
«اذهب خذ السفر الصغي المفتوح ف يد المَلك الواقف عَل البحر
وعَل اْلرض»9 .فذهبت إَل المَلك قائَل له« :أعطن السفر
الصغي» .فقال َل« :خذه وكله ،فسيجعل جوفك مرا ،ولكنه ف
فمك يكون حلوا كالعسل»10 .فأخذت السفر الصغي من يد المَلك
وأ كلته ،فكان ف فم حلوا كالعسل .وبعد ما أ كلته صار جوف مرا.
11فقال َل« :يجب أنك تتنبأ أيضا عَل شعوب وأمم وألسنة وملوك
كثيين».
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اْلصحاح الحادي عّش
1ثم أعطيت قصبة شبه عصا ،ووقف المَلك قائَل َل« :قم وقس
هيكل للا والمذبح والساجدين فيه2 .وأما الدار الن ه خارج
الهيكل ،فاطرحها خارجا وَل تقسهاْ ،لنها قد أعطيت لألمم،
وسيدوسون المدينة المقدسة اثني وأربعي شهرا3 .وسأعط
لشاهدي ،فيتنبآن ألفا ومئتي وستي يوماَ ،لبسي مسوحا».
4هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب اْلرض5 .وإن
كان أحد يريد أن يؤذيهما ،تخرج نار من فمهما وتأ كل أعداءهما .وإن
كان أحد يريد أن يؤذيهما ،فهكذا َل بد أنه يقتل6 .هذان لهما
السلطان أن يغلقا السماء حن َل تمطر مطرا ف أيام نبوتهما ،ولهما
سلطان عَل المياه أن يحوَلها إَل دم ،وأن يْصبا اْلرض بكل ِصبة
كلما أرادا7 .ومن تمما شهادتهما ،فالوحش الصاعد من الهاوية
سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما8 .وتكون جثتاهما عَل شارع
المدينة العظيمة الن تدع روحيا سدوم ومْص ،حيث صلب ربنا
أيضا9 .وينظر أناس من الشعوب والقبائل واْللسنة واْلمم جثتيهما
ثَلثة أيام ونصفا ،وَل يدعون جثتيهما توضعان ف قبور10 .ويشمت
بهما الساكنون عَل اْلرض ويتهللون ،ويرسلون هدايا بعضهم
لبعض ْلن هذين النبيي كانا قد عذبا الساكني عَل اْلرض11 .ثم
بعد الثَلثة اْليام والنصف ،دخل فيهما روح حياة من للا ،فوقفا
عَل أرجلهما .ووقع خوف عظيم عَل الذين كانوا ينظرونهما.
12وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائَل لهما« :اصعدا إَل ههنا».
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فصعدا إَل السماء ف السحابة ،ونظرهما أعداؤهما13 .وف تلك
الساعة حدثت زلزلة عظيمة ،فسقط عّش المدينة ،وقتل بالزلزلة
أسماء من الناس :سبعة آَلف .وصار الباقون ف رعبة ،وأعطوا
مجدا إلله السماء14 .الويل الثان مص وهوذا الويل الثالث يأن
سيعا.
15ثم بوق المَلك السابع ،فحدثت أصوات عظيمة ف السماء
قائلة« :قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه ،فسيملك إَل أبد
اآلبدين»16 .واْلربعة والعّشون شيخا الجالسون أمام للا عَل
عروشهم ،خروا عَل وجوههم وسجدوا هلل 17قائلي« :نشكرك أيها
الرب اإلله القادر عَل كل َسء ،الكائن والذي كان والذي يأنْ ،لنك
أخذت قدرتك العظيمة وملكت18 .وغضبت اْلمم ،فأن غضبك
وزمان اْلموات ليدانوا ،ولتعط اْلجرة لعبيدك اْلنبياء والقديسي
والخائفي اسمك ،الصغار والكبار ،وليهلك الذين كانوا يهلكون
اْلرض»19 .وانفتح هيكل للا ف السماء ،وظهر تابوت عهده ف
هيكله ،وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم.
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اْلصحاح الثان عّش
1وظهرت آية عظيمة ف السماء :امرأة متّشبلة بالشمس ،والقمر
تحت رجليها ،وعَل رأسها إكليل من اثن عّش كوكبا2 ،وه حبَل
تْصخ متمخضة ومتوجعة لتلد3 .وظهرت آية أخرى ف السماء:
هوذا تني عظيم أحمر ،له سبعة رؤوس وعّشة قرون ،وعَل
رؤوسه سبعة تيجان4 .وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إَل
اْلرض .والتني وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد ،حن يبتلع ولدها
من ولدت5 .فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرع جميع اْلمم بعصا من
حديد .واختطف ولدها إَل للا وإَل عرشه6 ،والمرأة هربت إَل
اليية ،حيث لها موضع معد من للا لك يعولوها هناك ألفا ومئتي
وستي يوما.
7وحدثت حرب ف السماء :ميخائيل ومَلئكته حاربوا التني،
وحارب التني ومَلئكته 8ولم يقووا ،فلم يوجد مكانهم بعد ذلك ف
السماء9 .فطرح التني العظيم ،الحية القديمة المدعو إبليس
والشيطان ،الذي يضل العالم كله ،طرح إَل اْلرض ،وطرحت معه
مَلئكته10 .وسمعت صوتا عظيما قائَل ف السماء« :اآلن صار
خَلص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحهْ ،لنه قد طرح
المشتك عَل إخوتنا ،الذي كان يشتك عليهم أمام إلهنا نهارا وليَل.
11وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ،ولم يحبوا حياتهم
حن الموت12 .من أجل هذا ،افرج أيتها السماوات والساكنون
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فيها .ويل لساكن اْلرض والبحرْ ،لن إبليس نزل إليكم وبه غضب
عظيم! عالما أن له زمانا قليَل».
13ولما رأى التني أنه طرح إَل اْلرض ،اضطهد المرأة الن ولدت
اِلبن الذكر14 ،فأعطيت المرأة جناج النّش العظيم لك تطي إَل
اليية إَل موضعها ،حيث تعال زمانا وزماني ونصف زمان ،من وجه
الحية15 .فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل
بالنهر16 .فأعانت اْلرض المرأة ،وفتحت اْلرض فمها وابتلعت
النهر الذي ألقاه التني من فمه17 .فغضب التني عَل المرأة،
وذهب ليصنع حربا مع باف نسلها الذين يحفظون وصايا للا،
وعندهم شهادة يسوع المسيح.
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اْلصحاح الثالث عّش
1ثم وقفت عَل رمل البحر ،فرأيت وحشا طالعا من البحر له
سبعة رؤوس وعّشة قرون ،وعَل قرونه عّشة تيجان ،وعَل رؤوسه
اسم تجديف2 .والوحش الذي رأيته كان شبه نمر ،وقوائمه كقوائم
دب ،وفمه كفم أسد .وأعطاه التني قدرته وعرشه وسلطانا عظيما.
3ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت ،وجرحه المميت قد
شق .وتعجبت كل اْلرض وراء الوحش4 ،وسجدوا للتني الذي
أعط السلطان للوحش ،وسجدوا للوحش قائلي« :من هو مثل
الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟» 5وأعط فما يتكلم بعظائم
وتجاديف ،وأعط سلطانا أن يفعل اثني وأربعي شهرا6 .ففتح فمه
بالتجديف عَل للا ،ليجدف عَل اسمه ،وعَل مسكنه ،وعَل
الساكني ف السماء7 .وأعط أن يصنع حربا مع القديسي ويغلبهم،
وأعط سلطانا عَل كل قبيلة ولسان وأمة8 .فسيسجد له جميع
الساكني عَل اْلرض ،الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس
العالم ف سفر حياة الخروف الذي ذبح9 .من له أذن فليسمع! 10إن
كان أحد يجمع سبيا ،فإَل السن يذهب .وإن كان أحد يقتل
بالسيف ،فينبغ أن يقتل بالسيف .هنا صي القديسي وإيمانهم.
11ثم رأيت وحشا آخر طالعا من اْلرض ،وكان له قرنان شبه
خروف ،وكان يتكلم كتني12 ،ويعمل بكل سلطان الوحش اْلول
أمامه ،ويجعل اْلرض والساكني فيها يسجدون للوحش اْلول
الذي شق جرحه المميت13 ،ويصنع آيات عظيمة ،حن إنه يجعل
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نارا تيل من السماء عَل اْلرض قدام الناس14 ،ويضل الساكني عَل
اْلرض باآليات الن أعط أن يصنعها أمام الوحش ،قائَل للساكني
عَل اْلرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف
وعاش15 .وأعط أن يعط روحا لصورة الوحش ،حن تتكلم صورة
الوحش ،ويجعل جميع الذين َل يسجدون لصورة الوحش يقتلون.
16ويجعل الجميع :الصغار والكبار ،واْلغنياء والفقراء ،واْلحرار
والعبيد ،تصنع لهم سمة عَل يدهم اليمن أو عَل جبهتهم17 ،وأن
َل يقدر أحد أن يشيي أو يبيع ،إَل من له السمة أو اسم الوحش أو
عدد اسمه18 .هنا الحكمة! من له فهم فليحسب عدد الوحش ،فإنه
عدد إنسان ،وعدده :ستمئة وستة وستون.
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اْلصحاح الرابع عّش
1ثم نظرت وإذا خروف واقف عَل جبل صهيون ،ومعه مئة
وأربعة وأربعون ألفا ،لهم اسم أبيه مكتوبا عَل جباههم2 .وسمعت
صوتا من السماء كصوت مياه كثية وكصوت رعد عظيم .وسمعت
صوتا كصوت ضاربي بالقيثارة يْصبون بقيثاراتهم3 ،وهم يينمون
كينيمة جديدة أمام العرش وأمام اْلربعة الحيوانات والشيوخ .ولم
يستطع أحد أن يتعلم الينيمة إَل المئة واْلربعة واْلربعون ألفا
الذين اشيوا من اْلرض4 .هؤَلء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء
ْلنهم أطهار .هؤَلء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب .هؤَلء
اشيوا من بي الناس باكورة هلل وللخروف5 .وف أفواههم لم يوجد
غشْ ،لنهم بَل عيب قدام عرش للا.
6ثم رأيت مَل كا آخر طائرا ف وسط السماء معه بشارة أبدية،
ليبّش الساكني عَل اْلرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب7 ،قائَل
بصوت عظيم« :خافوا للا وأعطوه مجداْ ،لنه قد جاءت ساعة
دينونته ،واسجدوا لصانع السماء واْلرض والبحر وينابيع المياه».
8ثم تبعه مَلك آخر قائَل« :سقطت! سقطت بابل المدينة
العظيمةْ ،لنها سقت جميع اْلمم من خمر غضب زناها!».
9ثم تبعهما مَلك ثالث قائَل بصوت عظيم« :إن كان أحد يسجد
للوحش ولصورته ،ويقبل سمته عَل جبهته أو عَل يده10 ،فهو أيضا
سيّشب من خمر غضب للا ،المصبوب ِصفا ف كأس غضبه،
ويعذب بنار وكييت أمام المَلئكة القديسي وأمام الخروف.
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11ويصعد دخان عذابهم إَل أبد اآلبدين .وَل تكون راحة نهارا وليَل
للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه».
12هنا صي القديسي .هنا الذين يحفظون وصايا للا وإيمان يسوع.
13وسمعت صوتا من السماء قائَل َل« :اكتب :طون لألموات
الذين يموتون ف الرب منذ اآلن»« .نعم» يقول الروح« :لك
يسييحوا من أتعابهم ،وأعمالهم تتبعهم».
14ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء ،وعَل السحابة جالس شبه ابن
إنسان ،له عَل رأسه إكليل من ذهب ،وف يده منجل حاد15 .وخرج
مَلك آخر من الهيكل ،يْصخ بصوت عظيم إَل الجالس عَل
السحابة« :أرسل منجلك واحصدْ ،لنه قد جاءت الساعة للحصاد،
إذ قد يبس حصيد اْلرض»16 .فألق الجالس عَل السحابة منجله
عَل اْلرض ،فحصدت اْلرض.
17ثم خرج مَلك آخر من الهيكل الذي ف السماء ،معه أيضا منجل
حاد18 .وخرج مَلك آخر من المذبح له سلطان عَل النار ،وِصخ
ِصاخا عظيما إَل الذي معه المنجل الحاد ،قائَل« :أرسل منجلك
الحاد واقطف عناقيد كرم اْلرضْ ،لن عنبها قد نضج»19 .فألق
المَلك منجله إَل اْلرض وقطف كرم اْلرض ،فألقاه إَل معْصة
غضب للا العظيمة20 .وديست المعْصة خارج المدينة ،فخرج دم
من المعْصة حن إَل لجم الخيل ،مسافة ألف وستمئة غلوة.
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اْلصحاح الخامس عّش
1ثم رأيت آية أخرى ف السماء ،عظيمة وعجيبة :سبعة مَلئكة
معهم السبع الْصبات اْلخيةْ ،لن بها أكمل غضب للا2 .ورأيت
كبحر من زجاج مختلط بنار ،والغالبي عَل الوحش وصورته وعَل
سمته وعدد اسمه ،واقفي عَل البحر الزجاج ،معهم قيثارات للا،
3وهم يرتلون ترنيمة موَس عبد للا ،وترنيمة الخروف قائلي:
«عظيمة وعجيبة ه أعمالك أيها الرب اإلله القادر عَل كل َسء!
عادلة وحق ه طرقك يا ملك القديسي! 4من َل يخافك يا رب
ويمجد اسمك؟ ْلنك وحدك قدوسْ ،لن جميع اْلمم سيأتون
ويسجدون أمامكْ ،لن أحكامك قد أظهرت».
5ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة ف
السماء6 ،وخرجت السبعة المَلئكة ومعهم السبع الْصبات من
الهيكل ،وهم متّشبلون بكتان نق وب ه ،ومتمنطقون عند
صدورهم بمناطق من ذهب7 .وواحد من اْلربعة الحيوانات أعط
السبعة المَلئكة سبعة جامات من ذهب ،مملوة من غضب للا
الح إَل أبد اآلبدين8 .وامتأل الهيكل دخانا من مجد للا ومن قدرته،
ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حن كملت سبع ِصبات
السبعة المَلئكة.

615

رؤيا يوحنا الالهوتي

اْلصحاح السادس عّش
1وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائَل للسبعة المَلئكة:
«امضوا واسكبوا جامات غضب للا عَل اْلرض»2 .فمص اْلول
وسكب جامه عَل اْلرض ،فحدثت دمامل خبيثة وردية عَل الناس
الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته.
3ثم سكب المَلك الثان جامه عَل البحر ،فصار دما كدم ميت.
وكل نفس حية ماتت ف البحر4 .ثم سكب المَلك الثالث جامه عَل
اْلنهار وعَل ينابيع المياه ،فصارت دما5 .وسمعت مَلك المياه
يقول« :عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكونْ ،لنك
حكمت هكذاْ6 .لنهم سفكوا دم قديسي وأنبياء ،فأعطيتهم دما
ليّشبواْ .لنهم مستحقون!» 7وسمعت آخر من المذبح قائَل« :نعم
أيها الرب اإلله القادر عَل كل َسء! حق وعادلة ه أحكامك».
8ثم سكب المَلك الرابع جامه عَل الشمس ،فأعطيت أن تحرق
الناس بنار9 ،فاحيق الناس احياقا عظيما ،وجدفوا عَل اسم للا
الذي له سلطان عَل هذه الْصبات ،ولم يتوبوا ليعطوه مجدا10 .ثم
سكب المَلك الخامس جامه عَل عرش الوحش ،فصارت مملكته
مظلمة .وكانوا يعضون عَل ألسنتهم من الوجع11 .وجدفوا عَل إله
السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ،ولم يتوبوا عن أعمالهم12 .ثم
سكب المَلك السادس جامه عَل النهر الكبي الفرات ،فنشف ماؤه
لك يعد طريق الملوك الذين من مّشق الشمس13 .ورأيت من فم
التني ،ومن فم الوحش ،ومن فم النن الكذاب ،ثَلثة أرواح نجسة
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شبه ضفادع14 ،فإنهم أرواح شياطي صانعة آيات ،تخرج عَل
ملوك العالم وكل المسكونة ،لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم،
يوم للا القادر عَل كل َسء«15 .ها أنا آن كلص! طون لمن يسهر
ويحفظ ثيابه لئَل يمش عريانا فيوا عريته»16 .فجمعهم إَل
الموضع الذي يدع بالعيانية «هرمجدون».
17ثم سكب المَلك السابع جامه عَل الهواء ،فخرج صوت عظيم
من هيكل السماء من العرش قائَل« :قد تم!» 18فحدثت أصوات
ورعود وبروق .وحدثت زلزلة عظيمة ،لم يحدث مثلها منذ صار
الناس عَل اْلرض ،زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا19 .وصارت المدينة
العظيمة ثَلثة أقسام ،ومدن اْلمم سقطت ،وبابل العظيمة ذكرت
أمام للا ليعطيها كأس خمر سخط غضبه20 .وكل جزيرة هربت،
وجبال لم توجد21 .وبرد عظيم ،نحو ثقل وزنة ،نزل من السماء عَل
الناس .فجدف الناس عَل للا من ِصبة اليدْ ،لن ِصبته عظيمة
جدا.
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اْلصحاح السابع عّش
1ثم جاء واحد من السبعة المَلئكة الذين معهم السبعة الجامات
وتكلم مغ قائَل َل« :هلم فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة
عَل المياه الكثية2 ،الن زن معها ملوك اْلرض ،وسكر سكان
اْلرض من خمر زناها»3 .فمص ن بالروح إَل برية ،فرأيت امرأة
جالسة عَل وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف ،له سبعة رؤوس
وعّشة قرون4 .والمرأة كانت متّشبلة بأرجوان وقرمز ،ومتحلية
بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ،ومعها كأس من ذهب ف يدها مملوة
رجاسات ونجاسات زناها5 ،وعَل جبهتها اسم مكتوب« :س .بابل
العظيمة أم الزوان ورجاسات اْلرض»6 .ورأيت المرأة سكرى من
دم القديسي ومن دم شهداء يسوع .فتعجبت لما رأيتها تعجبا
عظيما!
7ثم قال َل المَلك« :لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك س المرأة
والوحش الحامل لها ،الذي له السبعة الرؤوس والعّشة القرون:
8الوحش الذي رأيت ،كان وليس اآلن ،وهو عتيد أن يصعد من
الهاوية ويمص إَل الهَلك .وسيتعجب الساكنون عَل اْلرض،
الذين ليست أسماؤهم مكتوبة ف سفر الحياة منذ تأسيس العالم،
حينما يرون الوحش أنه كان وليس اآلن ،مع أنه كائن9 .هنا الذهن
الذي له حكمة! السبعة الرؤوس ه سبعة جبال عليها المرأة
جالسة10 .وسبعة ملوك :خمسة سقطوا ،وواحد موجود ،واآلخر
لم يأت بعد .ومن أن ينبغ أن يبق قليَل11 .والوحش الذي كان
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وليس اآلن فهو ثامن ،وهو من السبعة ،ويمص إَل الهَلك.
12والعّشة القرون الن رأيت ه عّشة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد،
لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش13 .هؤَلء
لهم رأي واحد ،ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم14 .هؤَلء
سيحاربون الخروف ،والخروف يغلبهمْ ،لنه رب اْلرباب وملك
الملوك ،والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون»15 .ثم قال َل:
«المياه الن رأيت حيث الزانية جالسة ،ه شعوب وجموع وأمم
وألسنة16 .وأما العّشة القرون الن رأيت عَل الوحش فهؤَلء
سيبغضون الزانية ،وسيجعلونها خربة وعريانة ،ويأ كلون لحمها
ويحرقونها بالنارْ17 .لن للا وضع ف قلوب هم أن يصنعوا رأيه ،وأن
يصنعوا رأيا واحدا ،ويعطوا الوحش ملكهم حن تكمل أقوال للا.
18والمرأة الن رأيت ه المدينة العظيمة الن لها ملك عَل ملوك
اْلرض».
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اْلصحاح الثامن عّش
1ثم بعد هذا رأيت مَل كا آخر نازَل من السماء ،له سلطان عظيم.
واستنارت اْلرض من بهائه2 .وِصخ بشدة بصوت عظيم قائَل:
«سقطت! سقطت بابل العظيمة! وصارت مسكنا لشياطي،
ومحرسا لكل روح نجس ،ومحرسا لكل طائر نجس وممقوتْ3 ،لنه
من خمر غضب زناها قد سب جميع اْلمم ،وملوك اْلرض زنوا
معها ،وتجار اْلرض استغنوا من وفرة نعيمها».
4ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائَل« :اخرجوا منها يا شعن
لئَل تشيكوا ف خطاياها ،ولئَل تأخذوا من ِصباتهاْ5 .لن خطاياها
لحقت السماء ،وتذكر للا آثامها6 .جازوها كما ه أيضا جازتكم،
وضاعفوا لها ضعفا نظي أعمالها .ف الكأس الن مزجت فيها امزجوا
لها ضعفا7 .بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت ،بقدر ذلك أعطوها
عذابا وحزناْ .لنها تقول ف قلبها :أنا جالسة ملكة ،ولست أرملة،
ولن أرى حزنا8 .من أجل ذلك ف يوم واحد ستأن ِصباتها :موت
وحزن وجوع ،وتحيق بالنارْ ،لن الرب اإلله الذي يدينها قوي.
«9وسيبك وينوح عليها ملوك اْلرض ،الذين زنوا وتنعموا معها،
حينما ينظرون دخان حريقها10 ،واقفي من بعيد ْلجل خوف
عذابها ،قائلي :ويل! ويل! المدينة العظيمة بابل! المدينة القوية!
ْلنه ف ساعة واحدة جاءت دينونتك11 .ويبك تجار اْلرض
وينوحون عليهاْ ،لن بضائعهم َل يشيي ها أحد ف ما بعد12 ،بضائع
من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والي واْلرجوان والحرير
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والقرمز ،وكل عود ثين ،وكل إناء من العاج ،وكل إناء من أثمن
الخشب والنحاس والحديد والمرمر13 ،وقرفة وبخورا وطيبا ولبانا
وخمرا وزيتا وسميذا وحنطة وب هائم وغنما وخيَل ،ومركبات،
وأجسادا ،ونفوس الناس14 .وذهب عنك جن شهوة نفسك،
وذهب عنك كل ما هو مشحم وب ه ،ولن تجديه ف ما بعد15 .تجار
هذه اْلشياء الذين استغنوا منها ،سيقفون من بعيد ،من أجل خوف
عذابها ،يبكون وينوحون16 ،ويقولون :ويل! ويل! المدينة العظيمة
المتّشبلة بي وأرجوان وقرمز ،والمتحلية بذهب وحجركريم ولؤلؤ!
ْ17لنه ف ساعة واحدة خرب غن مثل هذا .وكل ربان ،وكل الجماعة
ف السفن ،والمَلحون وجميع عمال البحر ،وقفوا من بعيد،
18وِصخوا إذ نظروا دخان حريقها ،قائلي :أية مدينة مثل المدينة
العظيمة؟ 19وألقوا ترابا عَل رؤوسهم ،وِصخوا باكي ونائحي
قائلي :ويل! ويل! المدينة العظيمة ،الن فيها استغن جميع الذين
لهم سفن ف البحر من نفائسها! ْلنها ف ساعة واحدة خربت!
20افرج لها أيتها السماء والرسل القديسون واْلنبياءْ ،لن الرب قد
دانها دينونتكم».
21ورفع مَلك واحد قوي حجرا كرج عظيمة ،ورماه ف البحر
قائَل« :هكذا بدفع سيم بابل المدينة العظيمة ،ولن توجد ف ما
بعد22 .وصوت الضاربي بالقيثارة والمغني والمزمرين والنافخي
بالبوق ،لن يسمع فيك ف ما بعد .وكل صانع صناعة لن يوجد فيك
ف ما بعد .وصوت رج لن يسمع فيك ف ما بعد23 .ونور ساج لن
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يصء فيك ف ما بعد .وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك ف ما
بعدْ .لن تجارك كانوا عظماء اْلرض .إذ بسحرك ضلت جميع
اْلمم24 .وفيها وجد دم أنبياء وقديسي ،وجميع من قتل عَل
اْلرض».
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اْلصحاح التاسع عّش
1وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثي ف السماء قائَل:
«هللويا! الخَلص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهناْ2 ،لن
أحكامه حق وعادلة ،إذ قد دان الزانية العظيمة الن أفسدت اْلرض
بزناها ،وانتقم لدم عبيده من يدها»3 .وقالوا ثانية« :هللويا!
ودخانها يصعد إَل أبد اآلبدين»4 .وخر اْلربعة والعّشون شيخا
واْلربعة الحيوانات وسجدوا هلل الجالس عَل العرش قائلي:
«آمي! هللويا!»5 .وخرج من العرش صوت قائَل« :سبحوا إللهنا
يا جميع عبيده ،الخائفيه ،الصغار والكبار!»6 .وسمعت كصوت
جمع كثي ،وكصوت مياه كثية ،وكصوت رعود شديدة قائلة:
«هللويا! فإنه قد ملك الرب اإلله القادر عَل كل َسء7 .لنفرح
ونتهلل ونعطه المجد! ْلن عرس الخروف قد جاء ،وامرأته هيأت
نفسها8 .وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهياْ ،لن الي هو تيرات
القديسي».
9وقال َل« :اكتب :طون للمدعوين إَل عشاء عرس الخروف!».
وقال« :هذه ه أقوال للا الصادقة»10 .فخررت أمام رجليه
ْلسجد له ،فقال َل« :انظر! َل تفعل! أنا عبد معك ومع إخوتك
الذين عندهم شهادة يسوع .اسجد هلل! فإن شهادة يسوع ه روح
النبوة».
11ثم رأيت السماء مفتوحة ،وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدع
أمينا وصادقا ،وبالعدل يحكم ويحارب12 .وعيناه كلهيب نار ،وعَل
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رأسه تيجان كثية ،وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إَل هو13 .وهو
متّشبل بثوب مغموس بدم ،ويدع اسمه «كلمة للا»14 .واْلجناد
الذين ف السماء كانوا يتبعونه عَل خيل بيضَ ،لبسي بزا أبيض
ونقيا15 .ومن فمه يخرج سيف ماض لك يْصب به اْلمم .وهو
سيعاهم بعصا من حديد ،وهو يدوس معْصة خمر سخط
وغضب للا القادر عَل كل َسء16 .وله عَل ثوبه وعَل فخذه اسم
مكتوب« :ملك الملوك ورب اْلرباب».
17ورأيت مَل كا واحدا واقفا ف الشمس ،فْصخ بصوت عظيم
قائَل لجميع الطيور الطائرة ف وسط السماء« :هلم اجتمغ إَل
عشاء اإلله العظيم18 ،لك تأ كَل لحوم ملوك ،ولحوم قواد ،ولحوم
أقوياء ،ولحوم خيل والجالسي عليها ،ولحوم الكل :حرا وعبدا،
صغيا وكبيا».
19ورأيت الوحش وملوك اْلرض وأجنادهم مجتمعي ليصنعوا
حربا مع الجالس عَل الفرس ومع جنده20 .فقبض عَل الوحش
والنن الكذاب معه ،الصانع قدامه اآليات الن بها أضل الذين قبلوا
سمة الوحش والذين سجدوا لصورته .وطرح اِلثنان حيي إَل بحية
النار المتقدة بالكييت21 .والباقون قتلوا بسيف الجالس عَل
الفرس الخارج من فمه ،وجميع الطيور شبعت من لحومهم.
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اْلصحاح العّشون
1ورأيت مَل كا نازَل من السماء معه مفتاح الهاوية ،وسلسلة
عظيمة عَل يده2 .فقبض عَل التني ،الحية القديمة ،الذي هو
إبليس والشيطان ،وقيده ألف سنة3 ،وطرحه ف الهاوية وأغلق
عليه ،وختم عليه لك َل يضل اْلمم ف ما بعد ،حن تتم اْللف
السنة .وبعد ذلك َلبد أن يحل زمانا يسيا.
4ورأيت عروشا فجلسوا عليها ،وأعطوا حكما .ورأيت نفوس الذين
قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة للا ،والذين لم يسجدوا
للوحش وَل لصورته ،ولم يقبلوا السمة عَل جباههم وعَل أيديهم،
فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة5 .وأما بقية اْلموات فلم تعش
حن تتم اْللف السنة .هذه ه القيامة اْلوَل6 .مبارك ومقدس من
له نصيب ف القيامة اْلوَل .هؤَلء ليس للموت الثان سلطان
عليهم ،بل سيكونون كهنة هلل والمسيح ،وسيملكون معه ألف
سنة.
7ثم من تمت اْللف السنة يحل الشيطان من سجنه8 ،ويخرج
ليضل اْلمم الذين ف أرب ع زوايا اْلرض :جوج وماجوج ،ليجمعهم
للحرب ،الذين عددهم مثل رمل البحر9 .فصعدوا عَل عرض
اْلرض ،وأحاطوا بمعسكر القديسي وبالمدينة المحبوبة ،فيلت
نار من عند للا من السماء وأ كلتهم10 .وإبليس الذي كان يضلهم
طرح ف بحية النار والكييت ،حيث الوحش والنن الكذاب.
وسيعذبون نهارا وليَل إَل أبد اآلبدين.
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11ثم رأيت عرشا عظيما أبيض ،والجالس عليه ،الذي من وجهه
هربت اْلرض والسماء ،ولم يوجد لهما موضع! 12ورأيت اْلموات
صغارا وكبارا واقفي أمام للا ،وانفتحت أسفار ،وانفتح سفر آخر
هو سفر الحياة ،ودين اْلموات مما هو مكتوب ف اْلسفار بحسب
أعمالهم13 .وسلم البحر اْلموات الذين فيه ،وسلم الموت والهاوية
اْلموات الذين فيهما .ودينوا كل واحد بحسب أعماله14 .وطرح
الموت والهاوية ف بحية النار .هذا هو الموت الثان15 .وكل من لم
يوجد مكتوبا ف سفر الحياة طرح ف بحية النار.
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اْلصحاح الحادي والعّشون
1ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدةْ ،لن السماء اْلوَل واْلرض
اْلوَل مضتا ،والبحر َل يوجد ف ما بعد2 .وأنا يوحنا رأيت المدينة
المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند للا مهيأة
كعروس مزينة لرجلها3 .وسمعت صوتا عظيما من السماء قائَل:
«هوذا مسكن للا مع الناس ،وهو سيسكن معهم ،وهم يكونون له
شعبا ،وللا نفسه يكون معهم إلها لهم4 .وسيمسح للا كل دمعة
من عيونهم ،والموت َل يكون ف ما بعد ،وَل يكون حزن وَل ِصاخ
وَل وجع ف ما بعدْ ،لن اْلمور اْلوَل قد مضت»5 .وقال الجالس
عَل العرش« :ها أنا أصنع كل َسء جديدا!» .وقال َل« :اكتب :فإن
هذه اْلقوال صادقة وأمينة»6 .ثم قال َل« :قد تم! أنا هو اْللف
والياء ،البداية والنهاية .أنا أعط العطشان من ينبوع ماء الحياة
مجانا7 .من يغلب يرث كل َسء ،وأ كون له إلها وهو يكون َل ابنا.
8وأما الخائفون وغي المؤمني والرجسون والقاتلون والزناة
والسحرة وعبدة اْلوثان وجميع الكذبة ،فنصيبهم ف البحية
المتقدة بنار وكييت ،الذي هو الموت الثان».
9ثم جاء إَل واحد من السبعة المَلئكة الذين معهم السبعة
الجامات المملوة من السبع الْصبات اْلخية ،وتكلم مغ قائَل:
«هلم فأريك العروس امرأة الخروف»10 .وذهب ن بالروح إَل جبل
عظيم عال ،وأران المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من
السماء من عند للا11 ،لها مجد للا ،ولمعانها شبه أ كرم حجر
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كحجر يشب بلوري12 .وكان لها سور عظيم وعال ،وكان لها اثنا
عّش بابا ،وعَل اْلبواب اثنا عّش مَل كا ،وأسماء مكتوبة ه أسماء
أسباط بن إسائيل اِلثن عّش13 .من الّشق ثَلثة أبواب ،ومن
الشمال ثَلثة أبواب ،ومن الجنوب ثَلثة أبواب ،ومن الغرب ثَلثة
أبواب14 .وسور المدينة كان له اثنا عّش أساسا ،وعليها أسماء رسل
الخروف اِلثن عّش15 .والذي كان يتكلم مغ كان معه قصبة من
ذهب لك يقيس المدينة وأبوابها وسورها16 .والمدينة كانت
موضوعة مربعة ،طولها بقدر العرض .فقاس المدينة بالقصبة
مسافة اثن عّش ألف غلوة .الطول والعرض واِلرتفاع متساوية.
17وقاس سورها :مئة وأربعا وأربعي ذراعا ،ذراع إنسان أي المَلك.
18وكان بناء سورها من يشب ،والمدينة ذهب نق شبه زجاج نق.
19وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم .اْلساس اْلول
يشب .الثان ياقوت أزرق .الثالث عقيق أبيض .الرابع زمرد ذبان
20الخامس جزع عقيق .السادس عقيق أحمر .السابع زبرجد.
الثامن زمرد سلق .التاسع ياقوت أصفر .العاس عقيق أخْص.
الحادي عّش أسمانجون .الثان عّش جمشت21 .واِلثنا عّش بابا
اثنتا عّشة لؤلؤة ،كل واحد من اْلبواب كان من لؤلؤة واحدة .وسوق
المدينة ذهب نق كزجاج شفاف22 .ولم أر فيها هيكَلْ ،لن الرب
للا القادر عَل كل َسء ،هو والخروف هيكلها23 .والمدينة َل تحتاج
إَل الشمس وَل إَل القمر ليضيئا فيهاْ ،لن مجد للا قد أنارها،
والخروف ساجها24 .وتمش شعوب المخلصي بنورها ،وملوك
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اْلرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها25 .وأبوابها لن تغلق نهارا،
ْلن ليَل َل يكون هناك26 .ويجيئون بمجد اْلمم وكرامتهم إليها.
27ولن يدخلها َسء دنس وَل ما يصنع رجسا وكذبا ،إَل المكتوبي
ف سفر حياة الخروف.
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اْلصحاح الثان والعّشون
1وأران نهرا صافيا من ماء حياة َلمعا كبلور ،خارجا من عرش للا
والخروف2 .ف وسط سوقها وعَل النهر من هنا ومن هناك ،شجرة
حياة تصنع اثنن عّشة ثمرة ،وتعط كل شهر ثمرها ،وورق الشجرة
لشفاء اْلمم3 .وَل تكون لعنة ما ف ما بعد .وعرش للا والخروف
يكون فيها ،وعبيده يخدمونه4 .وهم سينظرون وجهه ،واسمه عَل
جباههم5 .وَل يكون ليل هناك ،وَل يحتاجون إَل ساج أو نور
شمسْ ،لن الرب اإلله يني عليهم ،وهم سيملكون إَل أبد اآلبدين.
6ثم قال َل« :هذه اْلقوال أمينة وصادقة .والرب إله اْلنبياء
القديسي أرسل مَل كه ليي عبيده ما ينبغ أن يكون سيعا».
«7ها أنا آن سيعا .طون لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب».
8وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا .وحي سمعت ونظرت،
خررت ْلسجد أمام رجَل المَلك الذي كان يرين هذا9 .فقال َل:
«انظر َل تفعل! ْلن عبد معك ومع إخوتك اْلنبياء ،والذين
يحفظون أقوال هذا الكتاب .اسجد هلل!»10 .وقال َلَ« :ل تختم
عَل أقوال نبوة هذا الكتابْ ،لن الوقت قريب11 .من يظلم فليظلم
بعد .ومن هو نجس فليتنجس بعد .ومن هو بار فليتير بعد .ومن
هو مقدس فليتقدس بعد».
«12وها أنا آن سيعا وأجرن مغ ْلجازي كل واحد كما يكون
عمله13 .أنا اْللف والياء ،البداية والنهاية ،اْلول واآلخر»14 .طون
للذين يصنعون وصاياه لك يكون سلطانهم عَل شجرة الحياة،
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ويدخلوا من اْلبواب إَل المدينةْ15 ،لن خارجا الكَلب والسحرة
والزناة والقتلة وعبدة اْلوثان ،وكل من يحب ويصنع كذبا.
«16أنا يسوع ،أرسلت مَل ك ْلشهد لكم بهذه اْلمور عن الكنائس.
أنا أصل وذرية داود .كوكب الصبح المني».
17والروح والعروس يقوَلن« :تعال!» .ومن يسمع فليقل:
«تعال!» .ومن يعطش فليأت .ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا.
ْ18لن أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب :إن كان أحد
يزيد عَل هذا ،يزيد للا عليه الْصبات المكتوبة ف هذا الكتاب.
19وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة ،يحذف للا
نصيبه من سفر الحياة ،ومن المدينة المقدسة ،ومن المكتوب ف
هذا الكتاب.
20يقول الشاهد بهذا« :نعم! أنا آن سيعا» .آمي .تعال أيها الرب
يسوع21 .نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم .آمي.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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الساعة التاسعة من يوم سبت الفرح
سفر إشعياء ()20 - 15 :45
من سفر إشعياء النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
أنت هو للا ولم نعلم يا إله إسائيل المخلص .ها هوذا يخزون
ويعيون جميع المعاندين له ويمشون بالخجل .تجددي َل أيتها
الجزائر ْلن إسائيل يخلص من قبل الرب خَلصا أبديا .ل تخزون
وِل تخجلون إَل اْلبد.
ْلنه هكذا يقول الرب اإلله الذي خلق السماء واْلرض .هذا هو للا
الذي جبل اْلرض وما صنعها باطَل بل ليسكنوا فيها ،أنا هو للا
وليس آخر سواي .لم أتكلم ف الخفاء ول ف موضع مظلم من
اْلرض .لم أقل لنسل يعقوب باطَل إطلبون .أنا هو الرب للا
المتكلم بالصدق والقائل بالحق .إجتمعوا وهلموا وتشاوروا معا.
مجدا للثالوث القدوس.

الساعة التاسعة من يوم سبت الفرح

سفر إرميا ()34 - 31 :31
من سفر إرميا النن ،بركته المقدسة تكون معنا آمي.
هوذا ستأن أيام ،يقول الرب :واقرر مع بيت إسائيل وبيت يهوذا
عهدا جديدا .ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت
بيدهم وأخرجتهم من أرض مْص ،حي نقضوا عهدي فرفضتهم،
يقول الرب.
بل هذا هو العهد الذي اقرره مع بيت إسائيل بعد تلك اْليام ،أجعل
سيعن ف أفكارهم .وأ كتبها عَل قلوب هم ،وأ كون لهم إلها وهم
يكونون َل شعبا .وِل يعلمون بعد كل واحد أهل عشيته ،وكل واحد
أخاه ،قائلي :إعرفوا الربْ ،لنهم كلهم سيعرفونن من صغيهم إَل
كبيهم ،يقول الربْ ،لن أصفح عن ظلمهم ،ول أذكر خطيتهم
مجدا للثالوث القدوس.
منذ اآلن.
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اإلنجيل
يوحنا ()30-21 :5
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
وأنت يا رب إرحمن وأقمن فأجازي هم .أعدان تقاولوا عَل سا :من
يموت ويباد إسمه .هللويا.
مز 5 ،9 :40

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار يوحنا
البشي ،بركاته عَل جميعنا آمي.
ْلنه كما أن اآلب يقيم اْلموات ويحييهم ،كذلك البن أيضا يحن
من يشاءْ .لن اآلب ِل يدين أحدا ،بل قد أعط الحكم كله لْلبن.
لك يكرم كل أحد البن كما يكرمون اآلب .من ل يكرم البن ِل يكرم
اآلب أيضا الذي أرسله.
الحق الحق أقول لكم :إن من يسمع كَلم ويؤمن بالذي أرسلن فله
حياة أبدية ،وِل يأن إَل الدينونة ،بل ينتقل من الموت إَل الحياة.
الحق الحق أقول لكم :إنه تأن ساعة وه اآلن ،حي يسمع اْلموات
صوت ابن للا ،والذين يسمعون يحيونْ .لنه كما أن لْلب حياة ف
ذاته ،كذلك أيضا أعط البن أن تكون له الحياة ف ذاته ،وأعطاه
سلطانا أن يحكم ْلنه ابن اإلنسان .ل تتعجبوا من هذا ،فإنه ستأن
ساعة حي يسمع كل من ف القبور صوته.
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فيخرج الذين فعلوا الصالحات إَل قيامة الحياة ،والذين فعلوا
السيئات إَل قيامة الدينونةْ ،لنن لست أقدر أن أفعل شيئا من ذان
وحدي .كما أسمع أدين ،ودينونن ه عادلةْ .لن لست أطلب
مشيئن بل مشيئة اآلب الذي أرسلن.
والمجد هلل دائما.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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قداس سبت الفرح
البولس
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول اْلوَل إَل أهل كورنثوس،
بركته المقدسة تكون معنا ،آمي)23-1 :15( .
وأنا أعلمكم يا إخون أن اإلنجيل الذي بّشتكم به ،هو الذي
قبلتموه ،هذا الذي أنتم فيه ثابتون .هذا الذي أيضا خلصتم من
قبلهْ ،لن بالكَلم بّشتكم إن كنتم تتمسكون به .وإل فباطل قد
آمنتمْ .لن سلمت إليكم أوَل ما قد أخذته :أن المسيح مات عن
خطايانا كما ف الكتب ،وأنه دفن ،وأنه قام ف اليوم الثالث كما ف
الكتب ،وأنه ظهر لكيفا (أي لصفا) ثم ظهر لْلثن عّش .ومن
بعدهم ْل كي من خمسمئة أخ معا ،أ كيهم باق أحياء إَل اآلن،
ومنهم من قد رقد .ثم ظهر ليعقوب ،ثم تراءى لسائر الرسل .وف
آخر جميعهم أنا الذي مثل السقط ظهر َل أيضا ،وأنا أصغر الرسل
كلهم ،ولست أهَل ْلن أدع رسوَل ،من أجل أن إضطهدت كنيسة
للا .وبنعمة للا ِصت إَل ما أنا عليه ،ونعمته الن ف لم
تكن باطلة ،بل قد تعبت أ كي من جميعهم .ولكن ل أنا ،بل نعمة
للا الن مغ .فسواء كنت أنا أم أولئك ،فهكذا نبّش وهكذا آمنتم.
وإن كان يكرز بالمسيح أنه قام من بي اْلموات ،فكيف صار قوم
بينكم يقولون :إنه ِل تكون قيامة لألموات؟ فإن لم تكن قيامة
لألموات ،فالمسيح إذا لم يقم! وإن كان المسيح لم يقم ،فكرازتنا

قداس سبت الفرح

باطلة وباطل أيضا إيمانكم ،وسنوجد نحن أيضا شهود زور هلل،
حيث قد شهدنا عَل للا أنه قد أقام المسيح وهو لم يقمه ،إن كان
اْلموات ل يقومون.
فإن كان اْلموات ِل يقومون فَل يكون المسيح أيضا قد قام .وإن
كان المسيح لم يقم ،فباطل هو إيمانكم ،وأنتم بعد تحت خطاياكم!
أو لعل الذين رقدوا ف المسيح قد هلكوا! وإن كنا ف هذه الحياة
فقط نرجو المسيح ،فنحن أشق جميع الناس.
واآلن قد قام المسيح من بي اْلموات وصار باكورة الراقدين .وكما
أنه بإنسان كان الموت ،كذلك بإنسان آخر تكون قيامة اْلموات.
وكما أنه ف آدم يموت الجميع ،كذلك ف المسيح أيضا سيحيا
الجميع ،كل واحد ف رتبته.
نعمة للا اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا أبان وإخون ،آمي.
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الكاثوليكون
فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول اْلوَل بركته المقدسة تكون
معنا ،آمي)9-1 :1( .
بطرس ،رسول يسوع المسيح ،إَل المختارين المتغربي ف شتات
بنطس وغَلطية وكبادوكية وأسيا وبيثينية ،بمقتص علم اَّلل اآلب
السابق ،ف تقديس الروح للطاعة ،ورش دم يسوع المسيح .لتكي
لكم النعمة والسَلم.
مبارك اَّلل أبو ربنا يسوع المسيح ،الذي حسب رحمته الكثية ولدنا
ثانية لرجاء ج ،بقيامة يسوع المسيح من بي اْلموات ،لمياث ِل
يفن وَل يتدنس وَل يضمحل ،محفوظ ف السموات ْلجلكم ،أنتم
الذين بقوة اَّلل وباإليمان ،محفوظي للخَلص المعد ْلن يعلن ف
الزمان اْلخي .الذي به تبتهجون اآلن قليَل ،مع إنكم اآلن إن كان
يجب تحزنون بتجارب كثية متنوعة ،لك تكون تزكية إيمانكم
كريمة ،وه أثمن من الذهب الفان ،المجرب بالنار ،فتوجدون
بفخر ومجد وكرامة عند ظهور يسوع المسيح ،ذلك الذي وإن لم
تعرفوه تحبونه .ذلك الذي وإن كنتم ِل ترونه اآلن لكن تؤمنون به،
فتبتهجون بفرح ِل ينطق به ومجيد ،نائلي غاية إيمانكم خَلص
نفوسكم.
ِل تحبوا العالم وِل اْلشياء الن ف العالمْ ،لن العالم يمص وشهوته
معه ،وأما من يعمل مشيئة للا فإنه يثبت إَل اْلبد .آمي.
638

قداس سبت الفرح

اإلبركسيس
فصل من أعمال آبائنا الرسل اْلطهار المشمولي بنعمة الروح
القدس .بركتهم المقدسة تكون معنا .آمي)21-12 :3( .
فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب :أيها الرجال اإلسائيليون ،ما
بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تتفرسون فينا ،كأننا بقوتنا أو تقوانا
قد جعلنا هذا يمش؟ إن إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب ،إله
آبائنا ،قد مجد فتاه يسوع ،هذا الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام
وجه بيالطس ،وهو حاكم بإطَلقه .وأما أنتم فقد أنكرتم القدوس
البار ،وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل .ورئيس الحياة قتلتموه ،هذا
الذي أقامه اَّلل من بي اْلموات ،هذا الذي نحن له شهود.
وباإليمان باسمه ،هذا الذي تنظرونه وتعرفونه ،إسمه هو الذي
شفاه ،واإليمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمامكم أجمعي.
واآلن يا إخون ،أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم ذلك ،كما رؤساؤكم
أيضا .وأما اَّلل فما سبق وأنبأ به عَل أفواه جميع أنبيائه ،أن يتألم
مسيحه ،فقد تممه هكذا .فتوبوا إذا وإرجعوا لتمح خطاياكم ،حن
توافيكم أوقات الراحة من قبل الرب .ويرسل لكم يسوع المسيح
السابق اإلنذار به ،هذا الذي ينبغ أن تقبله السماء ،إَل الوقت
الذي ينفذ فيه كل َسء ،الن تكلم عنه اَّلل عَل أفواه أنبيائه
القديسي منذ الدهر .لم تزل كلمة الرب تنمو وتكي وتعي وتثبت،
ف بيعة للا المقدسة ،آمي.
639

قداس سبت الفرح

اإلنجيل
من ()20-1 :28
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

مز 6 :81; 2،4 :3

أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظتْ ،لن الرب نْصن .فأنت يا رب
أنت هو ناِصي ،مجدي ورافع رأَس .قم يا للا ودن اْلرضْ ،لنك
أنت ترث ف جميع اْلمم .هللويا.
اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار من البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وبعد السبت ،عند فجر اْلحد (أول اْلسبوع) جاءت مريم المجدلية
ومريم اْلخرى لتنظرا القي .وإذا زلزلة عظيمة قد حدثتْ ،لن مَلك
الرب نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القي ،وجلس عليه.
وكان منظره كاليق ،ولباسه أبيض كالثلج .ومن رهبته اضطرب
الحراس وصاروا كأموات .فأجاب المَلك وقال للمرأتيِ" :ل تخافا
أنتما ،فإن أعلم أنكما تطلبان يسوع الذي صلب .ليس هو ههنا ،بل
قد قام كما قال .تعاليا انظرا الموضع الذي كان موضوعا فيه .وإذهبا
سيعا قوَل لتَلميذه :إنه قد قام من بي اْلموات .وها هو يسبقكم
إَل الجليل .هناك ترونه .ها أنا قد قلت لكما" .فخرجتا سيعا من
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القي بخوف وفرح عظيم ،مّشعتي لتخيا تَلميذه .وإذا يسوع
ِلقاهما قائَل" :سَلم لكما" .أما هما فأمسكتا بقدميه وسجدتا له.
حينئذ قال لهما يسوعِ" :ل تخافا .اذهبا أعلما إخون أن يذهبوا إَل
الجليل ،وهناك يرونن".
وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إَل المدينة وأخيوا
رؤساء الكهنة بكل ما كان .فاجتمعوا مع الشيوخ ،وتشاوروا ،وأخذوا
فضة ذات قيمة وأعطوها للجند قائلي" :قولوا إن تَلميذه أتوا ليَل
وسقوه ونحن نيام .وإذا سمع الواَل هذا الكالم نقنعه نحن،
ونصيكم مطمئني" .أما هم فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم،
فشاع هذا القول عند اليهود إَل هذا اليوم.
وأما اْلحد عّش تلميذا فمضوا إَل الجليل إَل الجبل ،الذي عينه
لهم يسوع .فلما رأوه سجدوا له ،ولكن بعضهم شك .فتقدم يسوع
وخاطبهم قائَل" :دفع إَل كل سلطان ف السماء وعَل اْلرض،
فإذهبوا وتلمذوا جميع اْلمم وعمدوهم بإسم اآلب واِلبن والروح
القدس .وعلموهم أن يحفظوا جميع اْلمور الن أوصيتكم بها .وها
أنا معكم كل اْليام إَل انقضاء الدهور" .آمي.
والمجد هلل دائما.
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الفصول الن تتَل ف توزي ع قداس سبت الفرح
لوقا ()12-1 :24
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.
ليقم للا وليتبدد جميع أعدائه .وليهرب كل مبغضيه من أمام
وجهه .هللويا.
مز 1:67

اللهم تراءف علينا وإسمعنا وإرحمنا وإجعلنا مستحقي لسماع
إنجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار لوقا البشي،
بركاته عَل جميعنا آمي.
وف اْلحد (أول اْلسبوع) باكرا جدا ،أتي إَل القي وقدمن الحنوط
الذي أعددنه ،ومعهن نسوة أخريات .فوجدن الحجر مدحرجا عن
القي ،فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع .وحدث بينما هن
متحيات من أجل هذا ،إذا رجَلن وقفا فوقهن بثياب براقة .وإذ كن
خائفات ونكسن وجوههن إَل اْلرض ،قاَل لهن" :لماذا تطلي الح
مع اْلموات؟ ليس هو ههنا ،لكنه قام .اذكرن كيف كلمكن وهو بعد
ف الجليل قائَل :إنه ينبغ أن يسلم ابن اإلنسان ف أيدي أناس
خطاة ،ويصلب ،وف اليوم الثالث يقوم" .فتذكرن كَلمه ،ورجعن
من القي ،وأخين اْلحد عّش وجميع الباقي بهذا كله .وكانت مريم
المجدلية ويوأنا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن ،اللوان قلن هذا
للرسل .فياءى هذا الكَلم لهم كالهذيان ولم يصدقوهن .فقام
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بطرس وركض إَل القي ،وتطلع داخَل ورأى اْل كفان وحدها ،فمص
والمجد هلل دائما.
إَل بيته متعجبا مما كان.
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قطع المزامي الن تقال بتوزي ع قداس سبت الفرح
إله إله
إله إله إلتفت إَل لماذا تركتن .كَلم زلن بعيد عن خَلض .إله
بالنهار أِصخ إليك ،فهَل تستجيب َل .وف الليل ولم يكن ذلك
جهَل من.
وأما أنا فدودة أنا .ولست إنسانا .عار للبّش ورذالة للشعوب .كل
الذين أبْصون إستهزأوا ن .تكلموا بشفاههم وحركوا رؤوسهم.
وقالوا إن كان آمن وإتكل عَل الرب فليخلصه ،ولينجيه إن كان أراده.
ل تتباعد عن ،فإن الشدة قريبة .وليس من معي .أحاطت ن
عجول كثية .ثيان سمان إكتنفتن .فتحوا عَل أفواههم مثل اْلسد
الذي يزأر ويخطف.
قد أحاطت ن كَلب كثية .زمرة من اْلسار أحدقت ن .ثقبوا يدي
ورجَل ،وأحصوا كل عظام ،وهم تأملون فأبْصون .إقتسموا ثيان
بينهم وعَل لباَس إقيعوا .وأنت يا رب ل تتباعد عن معونن.
إلتفت إَل نْصن .نج نفش من السيف ،ومن يد الكلب بنون
الوحيدة .خلصن من فم اْلسد .وتواضغ من قرن ذي القرن
الواحد.
وعَل صخرة رفعن .واآلن ها قد رفع رأَس عَل أعدان.
الذين جازون عوض الخيات سورا محلوا ن ْلن كنت أحاِص نحو
العدل .رفضون أنا الحبيب مثل ميت مرذول .ومسامي جعلوا ف
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جسدي .فَل تهملن يا رن وإله ول تتباعد عن .إلتفت إَل معونن
يا رب خَلض.
انتظرت من يحزن مغ فلم يوجد .ومن يعزين فلم أصب .وجعلوا
ف طعام مرارة .وف عطش سقون خَل .فلتْص مائدتهم أمامهم
فخا ومجازاة وشكا .لتظلم عيونهم فَل يبْصون .ولينحن ظهرهم
ف كل حي .أفض عليهم رجزك .وغضب سخطك يدركهم .وليكن
ميلهم خرابا .وف مساكنهم ل يكن ساكنْ .لنهم طردوا الذي ِصبته
أنت.
فمن أجل إسمك تهدين وتعولن .تخرجن من هذا الفخ الذي
أخفوه َلْ .لنك أنت ناِصي .وف يديك أستودع روج.
زادوا عَل آلم جراحان .وزادوا إثما عَل إثمهم .ل يدخلوا ف عدلك.
وليمحوا من سفر اَلحياء ،ومع الصديقي ل يكتبوا .أنا بائس ووجع.
وخَلص وجهك يا اَّلل هو الذي عضدن.
جعلون ف جب سفَل ف مواضع مظلمة وظَلل الموت .إشتد عَل
غضبك وأجزت جميع أهوالك عَل.
كان يخرج خارجا ويتكلم عَل معا ،تدمدم عَل جميع أعدان.
وتشاوروا عَل بالسوء وكَلما مخالفا للناموس رتبوا عَل .هل النائم
ل يعود يقوم.
أنا إضطجعت ونمت ثم إستيقظت َلن الرب نْصن.
أية منفعة ف دم إذا هبطت إَل الهَلك .هل يعيف لك الياب أو
يخي بحقك.
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أنت هو الرب إله أصعدتن من جب الشقاء .ومن طي الحمأة.
سمع الرب فرحمن .الرب صار َل عونا .رددت نوج إَل فرح َل.
مزقت مسح ومنطقتن سورا.
َلن سخطا ف غضبه وحياة ف رضائه .بالعشاء يحل البكاء وبالغد
الّشور.
حينئذ إمتأل فمنا فرحا ولساننا تهليَل .حينئذ يقال ف اْلمم :إن الرب
قد عظم الصنيع معهم .أ كي الرب الصنيع معنا ،فْصنا فرحي .أردد
يا رب سبينا مثل واد ف التيمن.
والمجد لْلب واإلبن والروح القدس .اآلن وكل آوان وإَل دهر
الداهرين .آمي.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ

646

قراءات عيد القيامة المجيد

قراءات
عيد
القيامة
المجيد

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ

باكر عيد القيامة المجيد

باكر عيد القيامة المجيد
اإلنجيل
مرقس ()11-2 :16
قفوا بمخافة للا لنسمع اإلنجيل المقدس ،فصل من بشارة معلمنا
مار مرقس البشي ،التلميذ الطاهر بركاته ،عَل جميعنا.
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا.

مز 60، 56 :77

إستيقظ للا كالنائم ،وكالجبار المفيق من الخمر .وبن مثل وحيد
القرن موضعه المقدس .وأسسه عَل اْلرض إَل اْلبد .هللويا.
مبارك اآلن بإسم الرب ،ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ،يسوع
المسيح إبن اَّلل الح ،الذي له المجد الدائم ،إَل اْلبد آمي.
وعند فجر اْلحد (أول اْلسبوع) أتي إَل القي ،إذ طلعت الشمس.
وكن يقلن لبعضهن" :من يدحرج لنا الحجر عن باب القي؟".
وتطلعن فرأين أن الحجر قد دحرجْ ،لنه كان عظيما جدا .ولما
دخلن القي رأين شابا جالسا عن اليمي َلبسا حلة بيضاء ،فخفن.
أما هو فقال لهنَ" :ل تخفن! يسوع الناِصي المصلوب الذي
تطلبنه قد قام! ليس هو ههنا .هوذا الموضع الذي وضعوه فيه.
لكن اذهي وقلن لتَلميذه ولبطرس :إنه يسبقكم إَل الجليل .هناك

باكر عيد القيامة

ترونه كما قال لكم" .فخرجن وهربن من القي؛ ْلن الرعدة والدهشة
أخذتاهن .ولم يقلن ْلحد شيئا؛ ْلنهن كن خائفات.
ولما قام باكرا ف اليوم اْلول من اْلسبوع ظهر أوَل لمريم المجدلية،
الن أخرج منها سبعة شياطي .فذهبت هذه وأخيت الذين كانوا
معه وهم ينوحون ويبكون .فلما سمع أولئك أنه ج ،وقد نظرته،
كانوا غي مصدقي.
والمجد هلل دائما.
قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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قراءات القداس
البولس ()50 - 23 :15
البولس :فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول اْلوَل إَل أهل
كورنثوس ،بركته المقدسة تكون معنا ،آمي.
فالمسيح هو الباكورة ،ثم الذين للمسيح عند مجيئه .وبعد ذلك
المنته ،من سلم الملك هلل اآلب ،ومن أبطل كل رياسة وكل
سلطان وكل قوةْ ،لنه يجب أن يملك حن يضع جميع أعدائه
تحت قدميه .وآخر عدو يبطل هو الموت.
ْلنه أخضع كل َسء تحت قدميه وإذ قال :إن كل َسء قد أخضع
له .فواضح أنه غي الذي أخضع له الكل .ومن أخضع له الكل،
فحينئذ اِلبن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له كل َسء ،ليكون
للا الكل ف الكل.
وإَل فماذا يصنع أولئك الذين يصطبغون من أجل اْلموات؟ فإن
كان اْلموات َل يقومون البتة ،فلماذا يعتمدون من أجلهم؟ ولماذا
نخاطر نحن ف كل ساعة؟
أموت كل يوم يا إخون ،من أجل إفتخاركم ،هذا الذي َل بالمسيح
يسوع ربنا .وإن كنت قد حاربت وحوشا بأفسس كإنسان ،فما
المنفعة َل؟ إن كان اْلموات َل يقومون ،فلنأ كل ونّشب ْلننا غدا
نموت! َل تضلوا :فإن المعاسات الرديئة تفسد اْلخَلق الجيدة.
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كونوا متيقظي للي وَل تخطئواْ ،لن قوما فيكم ليست لهم معرفة
باهلل .أقول هذا إلخجالكم!
ولكن يقول قائل :كيف تقوم اْلموات؟ وبأي جسد يأتون؟ يا
جاهل! الذي تزرعه أنت َل يحيا إن لم يمت .وما تزرعه ،فلست
تزرع الجسم المزمع أن يكون ،بل مجرد حبة من الحنطة أو غيها
من باف اليور .إَل أن للا يعطيها جسما كما يشاء .ولكل واحد من
اليور جسمه المختص به.
ليس كل جسد جسدا واحدا ،بل للناس جسد ،وللبهائم جسد آخر،
وجسد الطيور نوع آخر ،وجسد السمك نوع آخر .ومن اْلجساد
سماوية ،وأجساد أرضية .ولكن مجد السماويات نوع ،ومجد
اْلرضيات نوع آخر .ومجد الشمس نوع ،ومجد القمر نوع آخر،
ومجد النجوم نوع آخرْ ،لن نجما يمتاز عن نجم ف مجده.
هكذا أيضا قيامة اْلموات .يزرع ف فساد ويقام بغي فساد .يزرع ف
الهوان ويقام ف المجد .يزرع ف الضعف ويقام ف القوة .يزرع جسما
نفسانيا ويقوم جسما روحانيا .وبما أنه يوجد جسم نفسان فإنه
يوجد جسم روحان أيضا .هكذا مكتوب :جعل آدم ،اإلنسان اْلول،
نفسا حية ،وآدم اْلخي روحا محييا .ولكن لم يكن الروحان أوَل.
بل النفسان وبعد ذلك الروحان .اإلنسان اْلول من اْلرض تران.
واإلنسان الثان الرب من السماء.
وعَل مثال اْلرض يكون اْلرضيون .وعَل مثال السماوي يكون
أيضا السماويون .وكما لبسنا صورة ذلك الذي من الياب ،كذلك
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سنلبس أيضا صورة السماوي .فأقول هذا أيها اإلخوة :إن لحما ودما
َل يقدران أن يرثا ملكوت للا ،وَل يرث الفساد عدم الفساد.
نعمة اَّلل اآلب فلتحل عَل أرواحنا يا آبان وإخون ،آمي.
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الكاثوليكون ()6:4 - 15:3
الكاثوليكون :فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول اْلوَل ،بركته
المقدسة تكون معنا ،آمي.
أما الرب المسيح فقدسوه ف قلوبكم ،وكونوا مستعدين ف كل حي
لمجاوبة كل من يسألكم كلمة عن سبب الرجاء الذي فيكم ،لكن
بوداعة وتقوى ،ولكم ضمي صالح ،لك يخزى الذين يتكلمون
عليكم بالّشور والذين يعيبون سيتكم الصالحة ف المسيح ،فإنه
خي لكم أن تتألموا وأنتم صانعون خيا ،إن شاءت إرادة اَّلل ،من أن
تتألموا وأنتم صانعون ساْ .لن المسيح أيضا قد مات مرة واحدة
من أجل الخطية عنا ،البار من أجل اْلثمة ،لك يقربنا إَل اَّلل ،مماتا
ف الجسد ولكن محن ف الروح ،وب هذا أيضا ذهب فبّش اْلرواح
الن ف السجن ،الن عصت قديما ،حي كانت أناة اَّلل تنتظر ف
أيام نوح ،الذي صنع فلكا وفيه خلص قليلون من الماء ،أي ثمان
أنفس .فهكذا أنتم أيضا اآلن يخلصكم بمثال المعموديةِ .ل بإزالة
وسخ الجسد ،بل إبتهال ضمي صالح عن اَّلل ،بقيامة يسوع
المسيح ،الذي هو جالس عن يمي اَّلل ،إذ قد صعد إَل السماء،
ومالئكة وسالطي وقوات خاضعة له.
فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا ،تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال.
فإن من تألم بالجسد ،كف عن الخطية ،لك ِل يعيش أيضا الزمان
الباف ف الجسد ،لشهوات الناس ،بل إلرادة اَّللْ .لنه يكفيكم الزمان
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الذي مص إذ كنتم تصنعون فيه إرادة اْلمم ،وتسلكون ف
النجاسات والشهوات ،وإدمان المسكرات المتنوعة ،واللهو،
والدنس ،وعبادة اْلوثان المرذولة ،اْلمر الذي فيه يستغربون أنكم
لستم تركضون معهم إَل فيض الخالعة عينها ،مجدفي .الذين
سوف يعطون جوابا للذي هو عَل استعداد أن يدين اْلحياء
واْلموات .فإنه ْلجل هذا بّش المون أيضا ،لك يدانوا حسب الناس
بالجسد ،ولكن ليحيوا حسب اَّلل بالروح.
ِل تحبوا العالم وِل اْلشياء الن ف العالمْ ،لن العالم يمص وشهوته
معه ،وأما من يعمل مشيئة للا فإنه يثبت إَل اْلبد ،آمي.
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اإلبركسيس ()35 - 22 :2
اإلبركسيس :فصل من أعمال آبائنا الرسل اْلطهار المشمولي
بنعمة الروح القدس .بركتهم المقدسة تكون معنا ،آمي.
أيها الرجال اإلسائيليون إسمعوا لكالم هذا :إن يسوع الناِصي
الرجل الذي قد ظهر عندكم من قبل للا بالقوات والعجائب
واآليات الن صنعها للا عَل يديه ف وسطكم ،كما أنتم تعلمون.
هذا أخذتموه بحسب مشورة للا المحتومة وعلمه السابق،
وأسلمتموه إَل أيدي اْلثمة وصلبتموه وقتلتموه .هذا الذي أقامه
للا ناقضا أوجاع الجحيم ،إذ لم يكن ممكنا أن يمسكه الموت.
ْلن داود يقول فيه :سبق أن رأيت الرب أمام ف كل حي ،فإنه عن
يمين ،لك َل أتزعزع .لذلك فرح قلن وتهلل لسان .حن جسدي
أيضا سيسكن عَل الرجاءْ .لنك لن تيك نفش ف الجحيم وَل
تجعل قدوسك يرى فسادا .قد عرفتن سبل الحياة وستمألن فرحا
من وجهك.
أيها الرجال إخوتنا ،إنه يسوغ أن نكلمكم جهرا عن داود رئيس اآلباء
إنه قد مات ودفن ،وقيه عندنا إَل اليوم .فإذ كان نبيا ،وعلم أن للا
أقسم له بيمي أن واحدا من ثمرة صلبه يجلس عَل كرسيه ،إذ
سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح ،بأنه لم ييك ف الهاوية ولم ير
جسده فسادا.
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هذا هو يسوع الذي أقامه للا ،ونحن جميعا شهود له بذلك .وإذ
ارتفع بيمي للا ،وأخذ من اآلب موعد الروح القدس ،سكب هذا
الذي أنتم اآلن تبْصونه وتسمعونهْ .لن داود لم يصعد إَل
السموات .وهو نفسه يقول :قال الرب لرن ،إجلس عن يمين حن
أضع أعداءك موطئا لقدميك.
لم تزل كلمة الرب تنمو وتكي وتعي وتثبت ،ف بيعة اَّلل المقدسة،
آمي.
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اإلنجيل المقدس
يوحنا ()18 - 1 :20
قفوا بمخافة للا لنسمع اإلنجيل المقدس ،فصل من بشارة معلمنا
مار يوحنا البشي ،التلميذ الطاهر بركاته ،عَل جميعنا.
من مزامي أبينا داود النن بركاته ،عَل جميعنا آمي .مز 25 ،24 ،23 :117
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ،فلنبتهج ونفرح به .يا رب تخلصنا،
يا رب تسهل طرقنا ،للا الرب أضاء علينا .هللويا.
مبارك اآلن بإسم الرب ،ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ،يسوع
المسيح إبن اَّلل الح ،الذي له المجد الدائم ،إَل اْلبد آمي.
وف اْلحد (أول اْلسبوع) جاءت مريم المجدلية إَل القي باكرا،
والظَلم باق .فرأت الحجر مرفوعا عن باب القي .فأسعت وجاءت
إَل سمعان بطرس وإَل التلميذ اآلخر الذي كان يسوع يحبه ،وقالت
لهما" :قد أخذوا سيدنا من القي ،ولست أعلم أين وضعوه!" .فخرج
بطرس والتلميذ اآلخر وأتيا إَل القي .وكانا يّشعان كَلهما معا.
فركض التلميذ اآلخر وسبق بطرس وتقدم أوَل إَل القي ،وتطلع إَل
داخل ورأى اْلكفان موضوعة ،ولكنه لم يدخل .ثم جاء سمعان
بطرس يتبعه ،ودخل القي ونظر اْل كفان موضوعة ،والمنديل الذي
كان عَل رأسه ليس موضوعا مع اْلكفان ،بل ملفوفا وموضوعا ف
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ناحية وحده .فحينئذ دخل أيضا التلميذ اآلخر الذي جاء أوَل إَل
القي ،ورأى فآمنْ ،لنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب :أنه ينبغ
له أن يقوم من بي اْلموات .فمص التلميذان أيضا إَل موضعهما.
أما مريم فكانت واقفة عند القي خارجا تبك .وفيما ه تبك تطلعت
داخل القي ،فرأت مَل كي بثياب بيض جالسي واحدا عند رأسه
واآلخر عند رجليه ،حيث كان جسد يسوع موضوعا .فقاَل لها" :يا
امرأة ،ما بالك تبكي؟" .فقالت لهما" :إنهم أخذوا سيدي ،ولست
أعلم أين وضعوه" .ولما قالت هذا التفتت إَل الوراء ،فنظرت يسوع
واقفا ،ولم تعلم أنه يسوع .فقال لها يسوع" :يا امرأة ،لماذا تبكي؟
من تطلبي؟" .فظنت أنه البستان ،فقالت له" :يا سيدي ،إن كنت
أنت قد حملته فأعلمن أين وضعته ،وأنا آخذه" .قال لها يسوع:
"يا مريم" فإلتفتت ه وقالت له بالعيانية" :ربون!" الذي تفسيه:
يا معلم .قال لها يسوعِ" :ل تلمسين ْلن لم أصعد بعد إَل أن.
فامص إَل إخون وقوَل لهم :إن صاعد إَل أن الذي هو أبوكم،
وإله الذي هو إلهكم" .فجاءت مريم المجدلية وأخيت التَلميذ:
"إن رأيت الرب ،وأنه قال َل هذا".
والمجد َّلل دائما.

قدسةََ
البصخةَالمََََ
َفَهَرََسََََََ َ َ ََََ
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