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  ارَك اُهللا إلُهنا كّل حيٍن، اآلن وكّل أواٍن وٕالى دهِر الداهرين.بت  الكاهن
  آمين.  الشعب

  المجُد لَك يا إلَهنا المجُد لك.  الكاهن
الملُك السماوّي الُمعّزي ، روُح الحق الحاضُر في كل مكاٍن،  أيها  

المالُئ الكل، كنُز الصالحاِت ورازُق الحياة، هلم واسُكْن فينا َوطهْرنا 
  الصالُح نفوَسنا. أيهامْن كل َدَنٍس وخّلْص 

   ُقّدوٌس اُهللا، ُقّدوٌس القوي، ُقّدوٌس الذي ال يموُت، ارحمنا  الشعب

الَمْجُد لآلب واالبِن والّروح القدس، اآلن وكل أواٍن وٕالى دْهِر 
  الداِهرين، آمين.

الثالوُث الُقّدوس اْرَحمنا، يا رب اْغفْر خطايانا، يا سّيد تجاَوْز عن  أيها
  ،سيئاِتنا، يا ُقّدوس اطِلع َواْشِف أمراَضنا ِمْن أجِل اسِمكَ 

  يا رب اْرَحم.  

لَمْجُد لآلب واالبِن والّروِح القدس، اآلَن وكل أواٍن وٕالى دْهِر ا
  الداهرين، آمين.
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ِلَيأِت َمَلكوُتك، ِلتُكْن َمشيئُتَك أبانا الذي في السماوات، ِليتقدس اسُمك، 
َكما في السماِء َكذلَك على األرض، ُخبَزنا الَجوَهري َأْعِطنا الَيْوم، 
واْتُرْك َلنا ما َعلينا َكما َنتُرُك نحُن ِلَمْن َلنا عَلْيه، وال ُتْدِخْلنا في َتْجِرَبة، 

نا ِمَن الِشرير. لِكْن َنج  

اآلب واالبن والروح القدس، اآلن  أيهادرة والمجد، ألن لك الُملك والق  الكاهن 
  وكّل أواٍن وٕالى دهر الداهرين.

  آمين.  الشعب
َخلْص يا رّب شعَبك وبارْك ميراَثك، وامنْح عبيَدك المؤمنين الغلبة   

  على الشّرير.  واحفْظ ِبُقوِة صليبك جميَع المختصين بك.
  واالبِن والروِح الُقُدس. ِلآلبِ الَمْجُد  •

ليبِ    هامختارًا،  يا من ارتفعَت على الصالمسيُح اإلله، إْمَنح رأَفَتك  أي
ِلَشعِبَك الجديِد المسّمى بك، وفّرْح بقّوِتك عبيَدك المؤِمنين، مانحًا إّياهم 
الغلبَة على محاربيهم، لتكْن لهم معوَنُتك سالحًا للسالم وظفرًا غيَر 

  مقهور.
  ..ِر الداِهريَن آمينٕالى َدهْ و اآلَن َوُكل أواٍن  •

  الشفيعُة الرهيبُة غيُر المخذولة، يا والدَة اإلله الكليَة التسبيح،  أيُتها
ال ُتعرضي يا صالحة عن توّسالتنا، بل وّطدي سيرة المستقيمي 

غلبَة من السماء، الرأي، وخّلصي الذين أمرِت أن يتمّلكوا، وامنحيهم ال
  لمباركُة وحَدك.ا أيُتها، لهاإل بما ّأنِك ولدتِ 
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  إرحمنا يا اُهللا كعظيِم رحمِتك نطلُب إليَك فاستجب وارحْم.  الكاهن
يا رّب ارَحْم   الشعب
  المستقيمي الرأي. َوأيضًا نطلُب ِمْن أْجِل الَمِسيِحيين الَحَسني الِعباَدةِ   الكاهن
يا رّب ارَحْم   الشعب
   …………متروبوِليتناوأيضًا نطلُب ِمْن أْجِل أبينا و   الكاهن
يا رّب ارَحْم   الشعب
وأيضًا نطلُب ِمْن أْجِل الكهنِة الُمَكرمين والشمامسِة الُخّدام في   الكاهن

  َمسيح.نا في الالمسيح والرهبان والراهباِت َوُكل اخوتِ 
يا رّب ارَحْم   الشعب
اآلُب واالبن  أيهاألنَك إلٌه رحيٌم ومحب للبشر ولَك نرفُع المجَد   الكاهن

  .ٕالى َدْهِر الداِهرينَ و والروح القدس، اآلَن َوُكل أواٍن 
  آمين.   باسم الرّب بارْك يا أب.  الشعب
لُمحيي، غيِر المنقسم، المجُد للثالوث القّدوس، المتساوي الجوهر، ا  الكاهن

  ٕالى َدْهِر الداِهريَن و كل حيٍن اآلَن َوُكل أواٍن 
  

  آمين.  الشعب
  المجُد هللا في العلى، وعلى األرِض السـالُم وفي الناس المسّرة.  

  يا رّب افتح َشَفَتي َفُيخبَر فمي ِبتسبحِتَك.  
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. يا رّب لماذا َكُثَر الذين يحزنوني.  كثيروَن قاموا علي  
  بإلِهه. كثيروَن يقولوَن ِلنفسي ال خالَص لهُ 

 ناصري َومجدي ورافُع رأسي. وأنت يا رب  
 صرخُت فأجاَبني من جبِل ُقدِسه. بصوتي إلى الرب  

  ني.أنا رقدُت ونمُت ثّم قمُت، ألّن الرب َينصرُ 
من ربواِت الشعِب المحيطين بي المتآزريَن علّي، ُقم يا رّب خّلصني فال أخاُف 

  يا إلهي.
  َت كل من يعاديني باطًال، وسحقَت أسناَن الخطأِة.بْ رَ قد ضَ  فإّنكَ 

  ِلْلرب الخالُص، وعلى شعِبَك بركُتَك.
  أنا رقْدُت ونمُت ثّم قمُت، ألّن الرب ينصُرني.

  

����٣٧٣٧٣٧٣٧א�����א�����א�����א�� �� �� �� �

  جِزَك تؤّدبني.وّبخني، وال برِ يا رّب ال يغضِبك ت
، ومكنَت علي يَدك. فإّن سهاَمك قد َنَشَبْت في  

  في عظامي من ِقَبِل خطاياي. ةٌ ، وال سالمليس ِلجسدي شفاٌء من وجِه غضِبكَ 
. ألن آثامي قد تعاَلْت فوق رأسي، كِحْمٍل ثقيٍل قد ثَُقلْت علي  

  ي.قد َأنتنْت وقاحْت جراحاتي من ِقَبِل جهالت
  شقيُت وانحنيُت إلى الغاية، والنهاَر كلُه مشيُت عابسًا.

  ألّن متني قد امتألا مهازئ، وليس ِلَجسدي ِشفاٌء.
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  جدا، وكنُت أِئن من تنهِد قلبي. شقيُت واتضعتُ 
  .يا رّب إّن بغيتي كلها أماَمك، وتنهدي لم يخَف عنكَ 

تي، ونوُر عيني أيضًا لم يبَق معي. قد اضطرَب قلبي، وفارقْتني قو  
، وجنسي وقف مني بعيدًا. أصدقائي وأقربائي َدَنوا مني ووقفوا لدي  

مسون لي الشّر تكّلموا بالباطل، وغشا وأجهدني الذين يطلبون نفسي، والملت
  طوَل النهاِر درسوا.

  أّما أنا فكأصم ال يسمع، وكأخرَس ال يفتُح فاُه.
  وصرُت كإنساٍن ال يسمُع، وال في فمِه تبكيٌت.

  ألني عليك يا رّب توّكلُت، أنت تستجيُب لي يا رّبي وٕالهي.
  ظموا علي الكالم.ألني قلُت ال يشمْت بي أعدائي،وعندما زلت قدماي ع
  ألني أنا للضرِب مستِعد، َووَجعي لدي في كل حين.

  ألني أنا أخبُر بإثمي، وأهتم من أجل خطيئتي.
  أما أعدائي فأحياٌء، وهم أشد مني، وقد ّكُثَر الذين يبغضوني ظلمًا.
  الذين جاَزْوني َبدَل الخيِر شرا، َمَحلوا بي ألجِل ابتغائي الصالح.

   ُتهمْلني يا رّبي وٕالهي، وال تتباعْد عني.فال
  أسرْع إلى معونتي يا رب خالصي.

  فال تهمْلني يا ربي وٕالهي، وال تتباَعْد عني.
  أسِرْع إلى معونتي يا رب خالصي.
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  يا اُهللا إلهي إليَك أبتكُر.
فسي، ِبَكم نوٍع لَك جسدي، في أرٍض بّريٍة وغيِر مسلوكٍة َعِطَشْت إليَك ن

  وعادمِة الماء.
َتَك َومجَدك. هكذا ظهرُت لك في القدس، ألعايَن قو  

  ألّن رحمَتَك أفضُل من الحياة، وشّفتي تسّبحانك.
. هكذا أبارُكك في حياتي، وباسِمَك أرفُع يدي  
  بتهاِج يسّبُحَك فمي.فتمتلُئ نفسي كما من شحٍم ودسٍم، وبشفاِه اال

 إذا ذكرُتك على فراشي، هذذُت بك في األسحار، ألنك صرَت لي عونًا، وبِظل
  جناحيك أستتر.

  إلتصقْت نفسي وراءك، وٕاياي َعَضَدْت يميُنك.
أما الذيَن يطلبوَن نفسي باطًال، فسيدخلوَن في أسافِل األرض، وُيدَفعوَن إلى 

  الب.أيدي السيوف، ويكونون أنصبًة للثع
أما الَمِلُك َفُيَسر باهللا، وُيمَتدُح كل من يحلُف به، ألنُه قد ُسدْت أفواُه المتكّلميَن 

  بالظلم.
  هذذُت بَك في األسحاِر ألنَك صرَت لي عونًا، وِبظل جناَحيَك أستتُر.

  الَتصقْت نفسي وراَءك، وٕاّياَي عَضَدْت يميُنك.
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. .َن آمينٕالى َدْهِر الداِهريو واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن  ِلآلبِ الَمْجُد 

المجُد لَك يا اهللا. هليلوييا هليلوييا هليلوييا
يا رّب ارَحْم. .

  .ٕالى َدْهِر الداِهريَن آمينو واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن  ِلآلبِ الَمْجُد 
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  الليِل أمامك.صرخُت وفي  يا رّب إله خالصي، في النهارِ 
  فلتدخْل قدامَك صالتي، َأِمْل ُأذَنك إلى طلبتي.

  نفسي، ودَنْت من الجحيم حياتي. د امتألْت من الشرورِ قَ فَ 
ُحسبُت مع المنحدريَن في الجّب، صرُت مثَل إنساٍن ليَس لُه معيٌن، حرا بين 

  األموات.
ًا، وهم ِمن يِدَك مثَل المجرحين الّرقود في القبور، الذين ال تذكُرهم أيض

  ُمقَصون.
  السافلين، في ظلماِت وظالِل الموت. ي جّب أسفلِ فجعلوني 

. غضُبك، وجميُع أهواِلك أَجْزَتها علي استقر علي  
  َت عني معارفي، جعلوني لهم رجاسًة.بعدْ أَ 

  جُت، وعيناي ضُعفتا من المسكنة.رَ ُت وما خَ قد ُأسلمْ 
 بسطْ  ، وٕاليكَ هُ صرخُت إليك يا رّب النهاَر كل. ُت يدي  
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  َألعلك لألمواِت تصنُع العجائَب، أم األطباُء يقيمونهم فيعترفوَن لك.
  هل يحّدُث أحٌد في القبر برحمِتَك، وفي الهالِك بحقك.

  هل ُتعَرُف في الظلمِة عجائُبَك، وعدُلَك في أرٍض منسيٍة.
  وأنا إليك يا رّب صرخُت، فتبلُغَك في الغداِة صالتي.

  ، َوَتصِرُف وجَهَك عّني.لماذا  يا رّب تُقصي نفسي
  فقيٌر أنا وفي الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعُت اتضعُت وتحيرُت.

  علي جاز رجُزك، وُمْفِزعاُتك أزَعجْتني.
  أحاطت بي كالماء، والنهاَر كلُه اكتنَفْتني معًا.

  َأبعدَت عني الصديَق والقريَب، ومعارفي من الشقاء.
  ر صرخُت وفي الليِل أماَمك.يا رّب إله خالصي، في النها

  فلتدخْل قّداَمَك صالتي، أمْل أذَنَك إلى طلبتي.
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، ويا جميَع ما في داخلي اسَمُه القّدوس. باِركي يا نفسي الرب  
باِركي يا نفسي الرّب، وال تنسي جميَع مكافآِتِه، الذي يغفُر جميَع آثاِمك، الذي 

  َيشفي جميَع أمراِضِك.
  كّلُلِك بالرحمِة والرأفة.حياَتِك، الذي يُ  ّجي من الفسادِ نَ الذي يُ 

  الذي ُيشبُع بالخيراِت شهواِتِك، فيتجّدُد كالنسِر شباُبِك.
  الرب صانُع الرحماِت والقضاِء لجميِع المظلومين.

  عرف موسى طرَقُه، وبني إسرائيل مشيئاِتِه.
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سخُط، يَ  الرب رحيٌم ورؤوٌف، طويُل األناِة وكثيُر الرحمِة، ليس إلى اإلنقضاءِ 
  وال إلى الدهِر َيحقُد.

  آثاِمنا صنَع معنا، وال على حسِب خطايانا جازانا. ال حسبَ 
  ألنه بمقداِر ارتفاِع السماء عن األرض، قوى الرب رحمَتُه على الذين يّتقونه.

  ِق عن المغرِب، أبعَد عّنا سيئاِتنا.وبمقدار ُبْعِد المشر 
كما يترأُف األُب على البنين، يترأُف الرب على خائفيِه، ألّنه عَرَف جبلَتنا، 

  وذكَر أننا تراٌب نحن.
  اإلنساُن كالعشِب أياُمه، وكزهِر الحقِل كذلك ُيزهُر.

  ألّنه إذا هبت فيه الريُح ليس يثبُت، وال ُيعَرُف أيضًا موضُعُه.
  رحمُة الرّب فهي منُذ الدهر، وٕالى الدهر على الذين َيتقوَنُه.أما 

  َوعدُلُه على أبناِء البنين، الحافظيَن عهَدُه، والذاكريَن وصاياُه ليصَنعوها.
  الرب َهيأ عرَشه في السماء، ومملكُتُه َتسوُد على الجميع.

عامليَن ِبكلمِتِه عنَد َسماِع صوِت باركوا الرب يا جميَع مالئكِتِه المقتدريَن ِبقّوة، ال
  كالِمِه.

  باركوا الرّب يا جميَع قّواِتِه، يا خّداَمُه العامليَن إرادَتُه.
. موِضِع سيادِتِه، باركي يا نفسي الرب يا جميَع أعماِلِه، في كل باركوا الرب  

. موضِع سيادِتِه، باركي يا نفسي الرب في كل  
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  يا رّب استمْع إلى َصالتي وَأنِصْت بحقَك إلى طلبتي.  إستجْب لي بعدِلك.
  وال تدُخْل في المحاكمِة مَع عبِدَك، ألنُه َلن َيتزّكى أماَمَك أي َحّي.

  ألن العدو قِد اضطَهَد نفسي وأذل إلى األرِض َحياتي.
ِقَدم، فَضِجرْت روحي في باطني، وأجلَسني في الظلمِة مثَل الَموتى منُذ ال

أعماِلَك، وتأّملُت  تذكرُت أياَم الِقَدِم وَلِهْجُت بكل   واضطَرَب قلبي في داخلي.
. إليَك َعِطَشْت نفسي، كاألرِض إلى   في صنائِع يَديك. إليَك َبسطُت يدي

َك عّني ال َتْصِرْف وجهَ   أْسِرْع فاستجْب لي يا رّب فقد َفِنَيْت روحي.  المَطر.
إجعْلني في الغداِة ُمستِمعًا ِلرحَمِتَك فإني عليَك   فأشاِبَه الهابطيَن في الجّب.

  عرفني يا رب الطريَق التي أسلُك فيها ألني إليك َرفعُت نفسي.  توّكلُت.
أنِقذني يا رّب من أعدائي ألني إليَك قد لجأُت، علمني أن أعمَل ِرضاَك ألنَك 

وُحَك الصالُح َيْهديني في أرٍض ُمستقيمة، ِمْن أجِل اسِمَك ر   أنَت هَو إلهي.
نفسي، َوِبرحَمِتَك تستأصُل  ِبعدِلَك ُتخرُج من الحزنِ   أنَت يا رّب ُتْحييني.

  َأعدائي، وُتْهِلُك كل الذيَن ُيْحِزنون نفسي ألني أنا عبُدَك.
إستجْب لي بعدِلك وال تدخْل في المحاكمة مع عبِدَك.

  ُحك الصالُح َيهديني في أرٍض مستقيمٍة.رو 
  .ٕالى َدْهِر الداِهريَن آمينو واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن  ِلآلبِ الَمْجُد 
المجُد لَك يا اهللا. هليلوييا هليلوييا هليلوييا

  يا إلهنا ورجاءنا لك المجد.
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  ِبسالٍم إلى الرب نطُلب.  الكاهن
  يا رب ارَحْم.  الشعب
  من أجِل السالِم الُعلوي وَخالِص ُنفوسنا، إلى الرب َنْطُلب.  الكاهن

  يا رب ارَحْم.  الشعب

َسة واْتحاِد الُمقد  من أجِل َسالِم كل العالِم وُحسِن ثَباِت َكنائِس اهللاِ   الكاهن
  الجميع، إلى الرب َنْطُلب.

  يا رب ارَحْم.  الشعب
من أجِل هذا البيِت الُمَقدس، والذين َيْدُخلوَن إليِه بإيماٍن َوَوَرٍع   الكاهن

  وخوِف اهللا، إلى الرب َنْطُلب.
  يا رب ارَحْم.  الشعب
ن والشمامسِة والَكهنِة الُمَكرمي…………من أجِل أبينا وِمتروبوليتنا  الكاهن

  ، إلى الرب َنْطُلب.والشعبِ  االكليروسِ  في المسيح وجميعِ  الُخّدامِ 
  يا رب ارَحْم.  الشعب
اِلِهم وجنوِدِهم، هذا البلد، وجميعِ  من أجِل ُحكامِ   الكاهن ومؤازرِتهم في  ُعم

  .إلى الرب َنْطُلب كل عمٍل صالٍح،
  يا رب ارَحْم.  الشعب
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الساِكنيَن  من أجِل هذه المدينِة وجميِع الُمُدِن والُقرى والُمْؤمنينَ   الكاهن
  فيها، إلى الرب َنْطُلب.

  يا رب ارَحْم.  الشعب
، إلى ةٍ من أجِل اعِتداِل األهِوَية وِخْصِب ثماِر األرِض وأوقاٍت سالميّ   الكاهن

  الرب َنْطُلب.
  يا رب ارَحْم.  الشعب
واألْسرى  ينَ والمرضى والَمْضِنيّ  برًا وبحرًا وجواً  ُمساِفرينَ من أجِل ال  الكاهن

  م، إلى الرب َنْطُلب.وخالِصهِ 

  يا رب ارَحْم.  الشعب
، إلى الرب وَغَضٍب وَخَطٍر وَشدةٍ  من أجِل نجاِتنا من كل ضيقٍ   الكاهن

  َنْطُلب.

  يا رب ارَحْم.  الشعب

  ِبِنْعَمِتك. هللاُ أْظنا يا ُأْعُضْد وَخلْص وارَحْم واحفَ   الكاهن

  يا رب ارَحْم.  الشعب

بعد ذْكِرنا الُكليَة الَقداسِة الطاِهرَة الفاِئَقَة الَبَركاِت الَمجيدة، سّيَدَتنا   الكاهن
 َمْريم،  اإللِه الدائمَة البتوليةِ  والدةَ 

حياِتنا  وِدْع نفوَسنا َوبعُضنا بعضًا وكل مَع َجميِع القديسين، ِلن
  للَمسيِح اإلله.

  لَك يا رب.  الشعب
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اآلُب واالبُن والروُح  أيهاألنُه ينبغي لَك كل تمجيٍد وٕاكراٍم وُسجود،   الكاهن
  ٕالى َدْهِر الداِهريَن.و الُقُدس،اآلَن َوُكل أواٍن 

  آمين  الشعب

  من الليِل َتبَتكُر روحي إليَك يا اهللا ألن أوامَرَك نوٌر على األرض.   •

لويا، هلليلوياهلليلويا، هللي

 السكاُن على األرض. أيهاَتعلموا العدَل  •

 الغيرُة تأخُذ شعبًا غيَر متأدب، واآلَن الناُر تأكُل المضادين. •

  َفِزْدهم أسواًء يا رّب ِزْد أسواَء عظماَء األرض. •
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الرديُء  َيُهوذامستنيرين، حينئٍذ  في غسِل العشاءِ  نعندما كاَن التالميُذ المجيدو 
ِة وأظَلم، وللُقضاِة العادمي الناموسالعبادة مَ  ِة الِفضهادفَعَك  ِرَض بمحبأي 

إلى الذي من أجلها اضُطر الحاِكُم العادُل وَسلم.  فيا عاشَق األموال، أنظْر 
م.  ل عتي تجاَسرْت بمثِل هذا على المَبع، الواهُرْب من النفِس الفاقدِة الش  للشنق

  ، يا رب المجُد لك.فيا َمن صالُحُه شامٌل الكل
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من أجل أن نكون مستحقين لسماع اإلنجيل المقّدس، إلى الرّب   الكاهن
  إلهنا نطلب.

  يا رّب ارحم   الشعب
  الحكمة لنستقْم ونسمْع اإلنجيل المقّدس، السالم لجميعكم.  الكاهن
  ولروحك.  الشعب
 فصل شريف من بشارة القّديس يوحّنا اإلنجيلي البشير والتلميذ  الكاهن

  الطاهر
  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب
  .لنصغِ   الكاهن

دَ  لتالميذِه اآلن تمج َد اهللاُ  قال الرب د  فيه، فإن كان اهللاُ  ابُن البشِر وتمج قد تمج
وسريعًا يمّجُده، يا أوالدي أنا معكم زمانًا قليًال بعُد  يمّجُده في ذاتهِ  فيِه فإّنه

يهوِد حيث أذهُب أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا، كذلك وستطلبوني.  وكما قلُت لل
كم بعضًا وأن لكم أيضًا اآلن، إني ُأْعطيكم وصيًة جديدًة أْن ُيِحب بعضُ  أقولُ 

 يُع أنكم تالميذي مكم لبعٍض كما أحببُتكم أنا، بهذا يعرُف الجكم بعضُ يكوَن حب
يا سّيُد إلى أين قال لُه سمعاُن بطرُس   لبعٍض. عضٍ لكم حب بَ  إذا كانَ 

ني ني اآلن، لكّنك ستتبعُ تذهُب.  أجاب يسوُع حيُث أذهُب أنا ال تقدُر أن تتبعَ 
أْن أتبَعك اآلن.  إني أبذُل نفسي  رُ فيما بعُد.  فقال لُه بطرُس لماذا ال أقدِ 

صيُح إنُه ال يَ  لكَ  ك عّني.  الحق الحق أقولُ عنك.  أجابُه يسوُع أأنَت تبذُل نفسَ 
  حتى تُنِكَرني ثالَث مراٍت. الديكُ 
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كم.  آمنوا باهللا وبي أيضًا آمنوا.  إن في بيِت أبي منازَل ال تضطرْب قلوبُ 

كثيرًة.  وٕاال لقلُت لكم إني أنطلُق ُألِعد لكم مكانا.  وٕاذا انطلقُت وأعددُت لكم 

م تعرفون أنا.  أنتُ  ي أيضًا وآخُذكم إلى لتكونوا أنتم أيضًا حيث أكونُ تمكانًا آ

توما:  يا سّيُد لسنا نعلُم إلى أين  لهُ  الطريق.  فقال تعرفونَ و إلى أين أذهُب 

قِدُر أن نعِرَف الطريق.  قال يسوُع:  أنا الطريُق والحق والحياُة، نتذهُب فكيف 

إال بي.  لو كنتم تعرفوني َلَعرفتم أبي أيضًا.  وِمَن اآلن  وال يأتي أحٌد إلى اآلب

تعرفوَنُه وقد رأيتموُه.  فقال لُه فيِلبُس: يا سّيُد أِرنا اآلَب وَحْسُبنا.  فقال لُه يسوُع 

  ني يا فيلبُس، َمن رآني فقد رَأى اآلَب.أنا معكم كل هذا الزماِن ولم تعِرفْ 

.  نا اآلبَ فكيف تقوُل أنت َأرِ  اآلَب في أما تْؤِمُن أني أنا في اآلب وأن  .

 به من عندي لكن اآلَب الُمقيَم في هو يعملُ  الكالمُ  الذي ُأكّلُمكم به ال أتكّلمُ 

.  وٕاال فصدقوني من أجل  اآلَب في قوني إّني في اآلب وٕاناألعماَل.  صد

َمن يؤِمُن بي فاألعماُل التي أعمُلها  لكم إن  األعماِل عيِنها.  الحق الحق أقولُ 

إلى أبي.  ومهما سألتم  أيضًا ويعمُل أفضَل منها.  ألّني ماضٍ  هوها أنا يعملُ 

َد اآلُب في اإلبِن.  وٕاْن سألتُ  م شيئًا فأنا أفعُلُه.باسمي فأنا أفعُلُه ليتمج  

 يًا آخَر ِلُيقيَم ني فاحفظوا وصاياي.  وأنا أسَأُل اآلَب فُيعطيكم معزّ و إن كنتم تحب

ُه ألنُه ال يراُه وال الحق الذي العالُم ال يستطيُع أن يقبلَ  معكم إلى األبِد، روحَ 

  يٌم عندكم ويكوُن فيكم.قيعِرُفُه.  وأّما أنتم فتعرفونُه ألنُه مُ 
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ني وْ ترَ ال يراني العالُم وأّما أنتم فَ  ال أدُعكم يتامى.  إني آتي إليكم.  بعد قليلٍ 
علمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا ون.  في ذلك اليوِم تَ يَ ألّني حي وأنتم ستح

فيكم.  َمن كانت عندُه وصاياي وحِفَظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبُه 
وهو غيُر اإلسخريوطّي، يا سّيُد  َيُهوذاال لُه قأبي وأنا ُأحبُه وُأظهُر لُه ذاتي.  ف
َك لنا وليس للعالم.  فأجاب يسوُع وقال ِهَر ذاتَ ماذا حدَث حتى إّنك مزِمٌع أن ُتظ

َمقاَمنا.   أحبني أحٌد يحَفْظ كلمتي وأبي يحبُه وٕاليِه نأتي وعندُه نجعلُ إن لُه:  
َمن ال يحبني ال يحفْظ كالمي.  والكالُم الذي تسمعونُه هو ليَس لي بل لآلِب 

ُح القدُس الذي و ا المعّزي الر كلمُتكم بهذا وأنا مقيٌم عندكم وأمّ   ني.الذي أرسلَ 
ُه لكم.  السالَم م كل ما قلتُ كُ ُه اآلُب باسمي فهو يعّلُمكم كل شيٍء ويذكرُ سُيرسلُ 

كما ُيعطي العالم ُأعطيكم أنا.  ال تضطرْب  َأْسَتْوِدُعكم سالمي ُأعطيكم.  لستُ 
إليكم.  لو كنتم م آتي ثم أّني قلُت لكم إني ذاهٌب كم والتجَزْع.  قد سمعتُ قلوبُ 

تحبوني لكنتم تفرحون بقْولي إني ماٍض إلى اآلِب ألن أبي أعظُم مّني.  واآلَن 
تْؤمنون.  ال أتكّلُم أيضًا معكم كثيرًا ألن  حتى متى كانَ  قلُت لكم قبَل أن يكونَ 

العالُم أني ُأِحب اآلَب  هذا العالم يأتي وليس لُه في شيٌء.  لكن ليعلمَ  رئيَس 
  وصاني اآلُب هكذا أفعُل.  قوموا َنْنَطِلْق من هنا.كما أَ و 

أنا الكرمُة الحقيقية وأبي الحارُث، كل غصٍن في ال يأتي بثمٍر ينزعُه وكل ما 
يأتي بثمٍر ينّقيِه فيأتي بثمٍر أكثر.  أنتم اآلن أنقياُء من أجل الكالم الذي 

 وأنا فيكم.  كما أن متكم بِه.  أثبتوا فيالغصَن ال يستطيُع أن يأتَي بثمٍر من  كل
.  أنا الكرمُة وأنتم  كرمةِ عندِه إْن لم يثُبْت في ال كذلك أنتم أيضًا إن لم تثبتوا في

  األغصاُن.
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أن  تي بثمٍر كثيٍر.  ألنكم بدوني ال تستطيعونَ أَمن يثُبْت في وأنا فيِه فهو ي
.   لوا شيئًا.  إْن كان أحدٌ تعمَ  ُيطَرُح خارجًا كالغصِن فيجف ال يثُبُت في

النار فيحترُق.  إن أنتم ثبتم في وثبَت كالمي فيكم في يجمعونُه ويطَرحونُه فَ 
 لكم.  بهذا يتمّجُد أبي أن تأتوا بثمٍر كثيٍر فتكونونَ  نُ مهما أردتم فيكو  تطلبونَ 

  لي تالميذ.  كما أحّبني اآلُب كذلك أنا أحببُتكم.  اثُبتوا في محّبتي.
ظتم وصاياي ثبتم في محّبتي كما أّني حِفظُت وصايا أبي وأنا ثابٌت في إن حفِ 

هذه هي وصّيتي أن  حي فيكم ويتم فرُحكم. ر محبتِه.  كلمُتكم بهذا ليثبَت ف
كم.  ليس ألحٍد حب أعظم من هذا أْن يبذل ُيحب بعُضكم بعضًا كما أحببتُ 

م بِه.  ال أّسميكم م ما أنا ُموصيكُ ُه عن أحّبائِه.  أنتم أحّبائي إن صنعتُ نفسَ 
كم أحبائي ألّني سّيُدُه.  ولكّني سميتُ  عبيدًا بعُد ألن العبَد ال يعلُم ما يصنعُ 

كم بكل ما سمعُت من أبي.  ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترُتكم وأقمُتكم متُ علَ أَ 
كل ما تسألونُه باسمي.   كم اآلبُ لتنطِلقوا وتأتوا بأثماٍر وتدوَم أثماُركم لكي ُيعطيَ 

  م أن يحب بعُضكم بعضًا.بهذا ُأوصيكُ 
العالم لكان  م منَ كنتُ  كم.  لوني قبلَ بغُضكم فاعلموا أنُه قد أبغضَ يُ  إْن كان العالمُ 

َتُه.  لكنْ  خاص أنا اخترُتكم من العالِم  لألنكم لستم من العالِم ب العالُم يحب
ألجل هذا ُيبغُضكم العالُم.  أذكروا الكالَم الذي قلُتُه لكم ليس عبٌد أعظَم من 
سّيدِه.  إن كانوا اضطهدوني فسَيْضَطِهدونكم أنتم أيضًا.  وٕان كانوا حِفظوا 

اسمي  ه من أجلِ بكم هذا كل  كم أيضًا.  وٕاّنما سيفعلونَ كالمَ  مي فسيحفظونَ كال
م لم تكْن لهم خطيئٌة.  وأّما هألّنهم لم يعرفوا الذي أرسلني.  لو لم آِت وأكلمْ 

ٌة في خطيَئتِ  هم.اآلن فليس لهم ِحج  
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ها  آخُر لم بينهم أعماًال لم يعَملْ  ني ُيبغْض أبي أيضًا.  لو لم أعملْ َمن ُيبغضْ 
ولكن ذلَك لَتِتم   وا وأبغضوني أنا وأبي.تكن لهم خطيئٌة.  وأما اآلَن فقد رأَ 

المكتوبُة في ناموسهم إنهم أبغضوني بال سبٍب.  ومتى جاَء المعّزي  الكلمةُ 
اآلب (روُح الحّق الذي من اآلب ينبثق) فهو يشهُد الذي ُأرِسلُه إليكم من عند 
كم بهذا لكي ال ألنكم معي منذ اإلبتداِء.  قد كّلمتُ  لي.  وأنتم أيضًا تشهدونَ 

تشكوا.  فإنهم سُيخِرجونكم من المجامع.  بل تأتي ساعٌة يظن فيها كل َمن 
لم يعرفوا اآلَب وال  كم أنُه يقّدُم عبادًة هللا.  وسيفعلون هذا بكم ألّنهملُ يقتُ 

  تذكرون أّني أنا قلُتُه لكم. عرفوني.  لكّني كلمُتكم بهذا حّتى إذا جاَءِت الساعةُ 
إلى الذي  ولم أُقلُه لكم من البداية ألني كنُت معكم.  وأّما اآلن فإني ذاهبٌ 

 ني أين تذهب.  ولكن ألني قلُت لكم هذا مألَ أرسلني.  وليس أحٌد منكم يسألُ 
لكم الحق:  أنُه خيٌر لكم أن أنطِلَق، ألّني إن لم  كم.  إال أّني أقولُ قلوبَ  الحزنُ 

  م المعّزي.  ولكن إن َمضيُت أرسلُتُه إليكم.كُ أنطِلْق لم يأتِ 
ر وعلى دينونٍة.  أما على ومتى جاَء ذاك يبكُت العالَم على خطيَئٍة وعلى بِ 

وني فألني ذاهٌب إلى اآلِب وال ترَ  ر خطيئٍة فألنهم ال يؤمنون بي.وأما على بِ 
قد دين.  إن لي كالمًا أيضًا  بعُد.  وأّما على دينونٍة فألن رئيَس هذا العالمِ 

كثيرًا أقولًه لكم ولكّنكم ال ُتطيقون حْمَلُه اآلن.  ولكن متى جاَء ذاك، روُح 
بل يتكّلُم بكل ما  من عندهِ  الحّق.  ألنُه ال يتكّلمُ  الحق، فهو ُيرِشُدكم إلى جميعِ 

ُدني ألنُه يأُخُذ مّما لي وُيخبُركم.  كل ما  يسمُع وُيخبُركم بما يأتي.  هو يمج
      كم.لي.  من أجِل هذا قلُت لكم إنُه يأُخُذ مّما لي وُيخبرُ  لآلِب فهوَ 
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إلى اآلب.   ألني ُمنَطِلقٌ .  ني ثم عّما قليل أيضًا تَرْوننيعّما قليل ال تُبِصرونَ 
وُل لنا عّما قليل ال قهم لبعٍض ما هذا الذي يفقال قوٌم من تالميذِه بعضُ 

ا قليل أيضًا َتَرْوَنني ألني  منطلٌق إلى اآلب.  قالوا فما معنى تُبصروَنني ثّم عمّ 
أنهم يريدون أن يسألوُه فقال  ري ماذا يتكّلم.  فعِلَم يسوعُ قوِله عّما قليٍل.  ما ند

بِصرونني ثم عّما قليٍل أيضًا لهم أفي هذا تتباحثون أّني قلُت عّما قليل ال تُ 
رُح.  وأنتم فَتَرْوَنني.  الحق الحق أقول لكم إّنكم ستبكون وتنوحون والعالُم ي

ها قد رأُة حين تِلُد تْحزُن ألن ساعتَ إلى فرٍح.  الم كم يؤولُ ولكّن ُحزنَ  حزنونَ تَ 
تى َوَلَدِت الطفَل ال تعوُد تذكُر ِشدَتها من أجل الفرِح ألّنُه قد ُولَد مأتْت، لكنها 

كم وال ينزُع إنساٌن في العالم.  أنتم اآلن محزونون لكّني سأراكم أيضًا فتفرُح قلوبُ 
.  الحق الحق أقول لكم إن كم منكم.  وفي ذلك اليوِم ال تسألوني شيئاً أحٌد فرحَ 

من اآلِب باسمي يعطيكم إياه.إلى اآلن لم تطلبوا شيئًا باسمي.   كل ما تطلبونَ 
  كم كامًال.  فرحُ  نَ و أطلبوا تأخذوا ليك

كم أيضًا بأمثاٍل بل قد كلمُتكم بهذا بأمثاٍل ولكن تأتي ساعٌة حين ال أكّلمُ 
باسمي ولسُت أقول لكم إني  يوِم تطلبونَ خبركم عِن اآلِب عالنيًة.  في ذلك الأُ 

أنا أسأُل اآلُب من أجلكم.  فإن اآلَب هو ُيحبكم ألّنكم أحببتموني وآمنتم أّني 
مَن اِهللا خرجُت.  قد خرجُت من اآلِب وأتيُت إلى العالِم وأيضًا أتُرُك العالَم 

ًال ثَ مَ  ًة وال تقولُ وأمضي إلى اآلب.  فقال له تالميُذُه ها إّنك تتكّلُم أآلن عالني
  سألك أحٌد.يما.  اآلَن عِلمنا أّنك عاِلٌم بكل شيٍء ولسَت بُمحتاٍج أن 
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فاآلَن تؤمنون.  ها إنها تأتي سوُع أَ جَت.  أجابهم ير بهذا نؤمُن أّنك من اِهللا خ
قوَن فيها كل واحٍد منكم إلى خاصتِه وتتُركوني وحدي.  ساعٌة وقد أتِت اآلَن تتفرّ 

لكم في سالٌم.   كم  بهذا ليكونَ وأنا لسُت وحدي ألن اآلَب هو معي.  قد كّلمتُ 
 َم.  قد تكّلمَ إنكم في العالِم ستكونون في ضيٍق ولكْن ِثقوا فإني قد َغلبُت العال

ِد ابنَك جّ ماِء وقال يا أبِت قد أتِت الساعُة.  مع عينْيِه إلى السّ يسوُع بهذا ورفَ 
ُه سلطانًا على كل بشٍر لُيعِطَي كل َمن ك أيضًا.  كما أعطيتَ لُيمّجَدك ابنُ 

يقي الحق اإللهَ  أنتَ  ُه لُه حياًة أبدّيًة وهذه هي الحياُة األبدّيُة أْن َيْعرفوكَ أعطيتَ 
دُتكَ  ُه يسوعَ ك والذي أرسلتَ وحدَ  على األرِض، قد َأتممُت  المسيح.  أنا قد مج

ك بالمجِد الذي يا أبِت عندَ  ني أنتَ ني ألعمَلُه.  واآلَن َمّجدْ العمَل الذي أعطيتَ 
  كان لي عندك ِمْن قبِل كوِن العالم.  

 وأنتَ  هم كانوا لكَ أعطيَتهم لي ِمَن العالم.   ك للناِس الذينَ قد َأعلنُت اسمَ 
 ُه لي هوَ ك.  واآلن قد َعِلموا أن كل ما أعطيتَ هم لي وقد َحِفظوا كالمَ أْعطيتَ 

ُه لهم.  وهم َقِبلوا وعلموا حّقًا أني ُه لي أعطيتُ منك.  ألن الكالَم الذي أعطيتَ 
ني.  أنا من أجلِهم أسأُل ال أسأُل من أجل منك خرجُت.  وآمنوا أنك أرسلتَ 

وكل  لكَ  هم لي.  ألنهم لك.  كل شيٍء لي هوَ لم بل من أجل الذين أعطيتَ العا
دُت فيهم.  ولستُ  هوَ  شيٍء لكَ  أنا  بعُد في العالم وهؤالِء هم في  لي وأنا قد ُمج

هم لي أعطيتَ  الذينَ  كَ هم باسمِ احفظْ  ُس و اآلُب الُقد  أيها ،العالم.  وأنا آتي إليك
    .ليكونوا واحدًا كما نحن
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د هم لي قحين كنُت معهم في العالم كنُت أحفُظهم باسمك، إن الذين أعطيتَ 
الهالِك لَيِتم الكتاُب.  أّما اآلن فإني آتي  حِفظُتهم ولم يهلْك منهم أحٌد إّال ابنُ 

فرحي كامًال فيهم.  إني أعطيُتهم كِلمتك  ا في العالم ليكونَ ذإليك.  وأنا أتكّلُم به
وقد أبغضهم العالُم ألّنهم ليسوا ِمَن العالِم كما أّني أنا لست مَن العالم.  لسُت 

هم ِمَن الشرير.  إنهم ليسوا ِمَن العالم هم من العالم بل أن تحفظَ تْرفعَ  أساُل أن
ني سلتَ ر هم بحقك إن كلمَتك هي حق.  كما أكما أني أنا لسُت ِمَن العالم.  قدسْ 

م أقّدُس ذاتي ليكونوا هم أيضًا جلهِ ألإلى العالِم أرسلُتهم أنا أيضًا إلى العالم.  و 
الذين  أساُل من أجِل هؤالِء فقط بل أيضًا من أجلِ  ولستُ  ُمقدسين بالحق.

اآلُب في وأنا فيك  أيهاي بكالمهم.  ليكوَن الجميُع واحدًا كما أّنك ب يؤمنونَ 
ني.  وأنا قد أعطيُتهم أرسلتَ  ليكونوا  هم أيضًا واحدًا فينا ليؤِمَن العالُم أّنك أنتَ 

أنا فيهم وأنت في  ،واحدٌ  ا نحنُ ني إياه ليكونوا واحدًا كمالمجَد الذي أعطيتَ 
هم كما أرسلتني وأّنك أحببتَ  ليكونوا مكّملين إلى واحٍد وليعَلَم العالُم أّنك أنتَ 

أْن يكونوا هم أيضًا معي حيُث أنا  ني ُأريدُ أعطيتَ  أحببتني.  يا أبِت إن الذينَ 
أبِت لينظروا مجدي الذي أعطيتني.  ألنك أحببتني قبل إنشاِء العالم.  با 

أنت  كا أنا فقد َعَرْفُتك.  وهؤالِء قد عرفوا أنّ ملم َيْعِرْفَك أ العادَل إن العالمَ 
فيهم المحّبُة التي أحببتني  أرسلتني.  وقد عرفتهم باسمك وسُأعّرُفهم لتكونَ 

  وأكوَن أنا فيهم.  
دخلُه كان بستاٌن ف ميذِه إلى َعْبِر وادي ِقْدرون حيثُ القال يسوُع هذا وخرج مع ت

  الميُذُه.وت هوَ 
  

  المجُد لطوِل أناِتَك يا رب المجُد لك.  الشعب
  

٢٢  



�4�5
	�א0و3אאאא
�4�5
	�א0و03
�4�5
	�א0و03
�4�5
	�א0و03
0   

اموِس ألفوا فًا للن رؤساُء الشعوِب اجتمعوا على الرب وعلى َمسيِحه، كالمًا مخالِ 
  علي فيا رب يا رب ال ُتهِمْلني.

  
يِه فْلُنَضح بنفوِسنا من أجله، وال ا نقيًة لدى المسيح، وَكُمِحب ِلننُصْب حواسن

هماِت الدنيوية، بل فلنهتْف في مخاِدعنا:  أبانا الذي في بالمُ  ُهوذايَ نختِنْق مثَل 
نا من الشرير. السموات، نج  

  
  ..واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين ِلآلبِ الَمْجُد 

، فيا مريُم والدَة اإللهِ  ِت بتوًال،ِبثْ يا َمْن لم تعِرْف زواجًا، لقد َولدِت وأنِت بتوٌل ولَ 
  اُألم التي ال عروَس لها، ابتهلي إلى المسيِح إلهنا أن ُيخلَصنا.
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أن تعطوني  قائًال:  ماذا تريدونَ  ِة المتجاوزي الشريعةِ بَ تَ الكَ  بادَر نحوَ  َيُهوذاإّن 
العارُف  أيها، فيا ِسرًا عليَك َوُهْم ُمتِفقونتآمريَن المُ  بينَ  وقفتَ ُه إليكم، وَ مَ وأنا ُأسلِ 

  نا.أشِفْق على نفوسِ  ما في القلوبِ 
  

 َيُهوذاِمثَل ِة َة الفض ك محب لِ على العشاء، وال َنمْ  مَ مريَ  ثلَ مِ لنخدِم اَهللا بالّرحمِة 
  .ماً المسيِح اإللِه دائِ  لكي نكوَن معَ 

  

٢٣  



  ..ْهِر الداِهريَن آمينواالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى دَ  ِلآلبِ الَمْجُد 
 نَ َص مِ خل الدًة ال تُفسر، لكي يُ إلى الذي ولدِته وِ  تزالي ُمبتِهلةً ، ال البتولُ  أيُتها
 لدائِد الش لبشر.الملتجئيَن إليِك، بما أنُه محب  
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 الِفتيَة الِعبرانيين ِمن أجِل قياَمِة لَ ، يا رب حِ : أوصّنا يا مُ عاَزر َهَتفوا إليكَ إن ب
  يشْأ أن َيفهم. مْ لَ المخالُف الشريعة فَ  َيُهوذاا أم البشر، 

دًا منكم : إن واحِ لَت لتالميِذكَ عشاِئَك فقُ  َت  حينَ قْ بَ المسيُح اإلله، لقد سَ  أيها
  يشْأ أن َيفهم. مْ لَ ُف الشريعة فَ المخالِ  َيُهوذاا أم ني، مُ ُيسلِ 

 يا رب  وحَ يُ  إن بز، يَتُه إياُه بالخُ أرَ فُمَك الذي ُيسلِ  وَ َمن هُ  كَ ا سألَ نا لم َيُهوذاا أم 
  َيشْأ أن َيفهم. مْ لَ فَ  عةُف الشريخالِ المُ 

 قُ الفضِة وبِ  نَ مِ  َك بثالثينَ لَ تْ التمَس اليهوُد قَ  دِ قَ لَ  يا رب ة، بلٍة غاش َيُهوذاا أم 
  أن َيفهم. يشأْ  مْ لَ فَ  ُف الشريعةخالِ المُ 

م قائًال:  ك سبقَت فحرْضَتهُ َغْسِلَك ألرُجِل تالميذِ المسيُح اإلله، في حيِن  أيها
  َيشْأ أن َيفهم. مْ الُف الشريعة َفلَ خِ المُ  َيُهوذاا أم اصنعوا،  كَ كما رأيُتم كذلِ 

الُف خِ لمُ ا َيُهوذاا أم نوا، لَت لتالميِذَك اسهروا وصّلوا لئال ُتمَتحَ يا إلَهنا لقد قُ 
  َيشْأ أن َيفهم. مْ لَ الشريعة فَ 
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  ..واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين ِلآلبِ الَمْجُد 

 ِك من بيدَ صي عَ خل  نا كُ الشدائِد يا والدَة اإلله، ألن إليِك نلتجئ، كمثِل  نا بعَد اهللاِ ل
  ة.فيعَ ُع وشَ دِ صَ نْ ق وال يَ حصٍن ال ينشَ 
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 خَت  رفَت َقصدَ وعَ  العشاء ينَ َت التالميَذ حِ ا ُعلْ لمَك  َيُهوذاالتسليم وببذلك مع أن
م؛ لكن إليثاِرَك أْن تُ  عالٌم أنهُ  َف الُكلغيُر ُمَتقوَعر  مَت باختياِركأنلكْي َك ُسل ،

  األناِة المجُد لك. الغريب، فيا طويلَ  ةِ بودي تخَتِطَف العالَم من عُ 
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من أجل أن نكون مستحقين لسماع اإلنجيل المقّدس، إلى الرّب   الكاهن
  إلهنا نطلب.

  يا رّب ارحم   الشعب
  الحكمة لنستقْم ونسمْع اإلنجيل المقّدس، السالم لجميعكم.  الكاهن
  ولروحك.  الشعب
القّديس يوحّنا اإلنجيلي البشير والتلميذ  فصل شريف من بشارة  الكاهن

  الطاهر
  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب

  
٢٥  



  .لنصغِ   الكاهن

  فصل شريف من بشارة القّديس يوحنا اإلنجيلي البشير والتلميذ الطاهر 
  

في ذلك الزمان خرَج يسوُع مع تالميذِه إلى َعْبِر وادي ِقدروَن حيث كان بستاٌن 
الذي أسلَمُه َيْعِرُف الموضَع ألن يسوع اجتمع  َيُهوذافدخلُه هو وتالميُذُه.  وكان 

الِفرقَة وُخّدامًا من عنِد رؤساِء  َيُهوذااٍت كثيرًة.  فأخذ هناك مع تالميذِه مرّ 
الكهنِة والفّريسيين وجاَء إلى هناك بمصابيَح ومشاِعَل وأسلحٍة.  فخرَج يسوُع 

 وهو عارٌف بجميع ما يأتي عليِه وقال لهم َمْن تطلبون.  
.  فقال لهم يسوُع:  أنا هو.  وكان  الذي أسلَمُه  اَيُهوذفأجابوُه:  يسوَع الناصري

واقفًا أيضًا معهم.  فلّما قال لهم أنا هو ارَتّدوا إلى الوراِء وسقطوا على األرِض.  
.  أجاب يسوُع قد قلُت لكم:  فسألهم أيضًا َمن تطلبون.  فقالوا: يسوَع الناصري
ا إني أنا هو.  فإن كنتم تطُلبوني أنا َفدعوا هؤالِء يذهبون، ِلَتتم الكلمُة التي قاله

إن الذين أعطيَتهم لي لم يهِلْك منهم أحٌد.  وكان مع سمعاَن بطرَس سيٌف 
فاستلُه وضرَب عبَد رئيِس الكهنِة فقطَع ُأُذَنُه الُيمنى.  وكان اسُم العبِد َمْلُخَس.  
فقال يسوُع لبطرَس اجعل سيَفَك في ِغمدِه.  الكأُس التي أعطاني اآلُب أَال 

ِفرَقَة والقائَد وُخداَم اليهوِد قبضوا على يسوَع وأوثقوُه وَمَضوا بِه أشَرُبها.  ثم إن ال
أوًال إلى حنان ألنُه كان حما قيافا الذي كان رئيَس الكهنِة في تلك السنِة.  
وكان قيافا هو الذي أشاَر على اليهوِد بأنُه َخْيٌر أن يموَت إنساٌن واحٌد عن 

والتلميُذ اآلخُر يتبعاِن يسوَع.  وكان ذلك التلميُذ  وكان ِسمعاُن بطرُس   الشعِب.
  اآلخُر معروفًا عند رئيِس الكهنِة.  فدخَل مع يسوَع إلى داِر رئيِس الكهنِة.  
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أّما بطرُس فكان واقفًا عند الباِب خارجًا.  فخرج ذلك التلميُذ اآلخُر الذي كان 
 معروفًا عند رئيِس الكهنِة فكّلَم البوابَة وأدخل بطرَس.  فقالت الجاريُة البّوابةُ 

لبطرَس أما أنَت من تالميِذ هذا اإلنساِن.  فقال: ما أنا منهم.  وكان العبيُد 
والخّداُم واقفين وقد أْضرموا جمرًا ألنُه كان َبْرٌد وكانوا َيصَطلون.  وكان بطرُس 

  معهم واقفًا َيصَطلي.  
رئيُس الكهنِة يسوَع عن تالميذِه وعن تعليمِه.  فأجابُه يسوُع أنا كلمُت  فسألَ 

العاَلَم عالنيًة وعلمُت في كل حيٍن في المجمِع وفي الهيكِل حيُث يجتمُع اليهوُد 
من كل مكاٍن ولم أتكّلْم بشيٍء ِخفيًة.  فِلَم تسألني أنا.  َسِل الذيَن سِمعوا ما 

  م.  فإنهم يعرفون ما قلُتُه أنا.كلمُتهم بِه فهوذا ه
فلّما قال هذا َلَطَم يسوَع واحٌد من الُخّداِم كان واقفًا وقال أهكذا تجاوُب رئيَس 
الكهنِة.  أجابُه يسوُع إْن كنُت تَكّلمُت بسوٍء فاشهْد علي بالسوِء وٕان بخيٍر فلماذا 

كهنة.  وكان ِسمعاُن َتْضِرُبني.  وقد أرسلُه حّناُن موثَفًا إلى َقيافا رئيِس ال
بطرُس واقفًا َيْصَطلي فقالوا له أما أنَت من تالميذِه.  فأنَكَر وقاَل ما أنا منهم.  
فقال واحٌد من عبيِد رئيِس الكهنِة وهو َنسيُب الذي َقَطَع سمعاُن بطرُس ُأُذَنُه 

  .  أما رأيُتَك أنا في البستاِن معُه.  فأنكَر بطرُس أيضًا.  وللوقِت صاَح الديكُ 
وجاؤوا بيسوَع من عنِد َقيافا إلى داِر الواليِة وكان الصبُح.  ولم يدُخلوا إلى داِر 

سوا بل ِليأكلوا الفصح. الواليِة لَئّال يتنج  
  

  المجُد لطوِل أناِتَك يا رب المجُد لك.  الشعب
  
  

٢٧  



�	
�4�5
�4�5
	�א0
�4�5
	�א0
�4�5
	�א0
�������������א�)א&:�א�)א&:�א�)א&:�א�)א&:�א0 �� �� �� �

سقَط فَ  ةض ِة الفِ حب مَ  مِ لَ أَ َي بِ مِ عَ  دْ ، قَ ُذ الشيطانخِ ويت  معل ُر المُ غادِ يُ  َيُهوذااليوَم 
 ثالثيَن منَ بِ  بصَر الذي باَع النورَ تطيُع أن يُ سيَ  يفَ كَ  هُ ألن  ُم من النورظلِ المُ 
َم ا قد أشرَق لنا، فلنهتْف نحوُه قائلين:  يا من تأل نَ َم من أجلِ الذي تأل  ن كِ ، لَ ةض الفِ 

  ُمشِفقًا على البشِر المجُد لك.
  

.  عاً تلميذًا فصاَر دافِ  .  كانَ بادَة اهللا ويتغرُب من الموهبةعِ  َيِغش  َيُهوذا اليومَ 
َل ثالثيَن من الفِ  دادش ِبِسَمِة الوَ َسَتَر الغِ  وَفض حَ ِة على مَ ض ب رًا صائِ  دِة السي

  .هدُ فإْذ لنا المسيُح خالٌص فلنمج  حنُ ا نَ وس، وأم خالفي النامُ ِع مُ رِشدًا لمجمَ مُ 
  
  

نا ِة على قريبِ قَ فَ َم الش دَ ال عَ  َة األخوية كإخوٍة للمسيحالمحب  اإلخوُة  أيهاِلنمِلَك 
نانير، وال نندْم الد  أجلِ ِمن  العبِد الفاقِد الرحمةِ  ثَل ذلكَ ي ال ُيقَضى علينا مِ كَ لِ 
  عًا.فْ نَ  كَ ُيجدينا ذلِ  إذْ  َيُهوذاك

  ..واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين ِلآلبِ الَمْجُد 
 التي َلْم َتْعِرْف زواجاً  مكاٍن يا مريُم والدَة اإللهِ  داُت في كل ج مَ يِك المُ قيلْت ف دْ قَ لَ 

 خالِ بالَجَسِد ِت دْ لَ ِك وَ ألن َق الكل  يحسبتَ يا ذاَت كل.  
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 بلٍة غاشةقُ بِ وَ  ةض م وباَع الرب بثالثيَن من الفِ َط على ثمِن المعل إن التلميَذ شارَ 

  .وهَمن ال شريعَة لهم ِلُيميتُ  ُه إلىمَ َأسلَ 

 َيُهوذا ة وقد َدَنااعَ قد اقتربِت الس  هتالميذِ لِ  ماِء واألرِض قالَ ُق الس اليوَم خالِ 
ني ين، ألن ص لِ  ني على الصليِب فيما بينَ دَ ني إذا ما شاهَ دُ يجحَ  دٌ عي فال أحَ دافِ 

  لبشر.ب لحِ ي مُ بي بما أن  ُص الذين يؤمنونَ خل كإنساٍن وأُ  أتألمُ 

  ..واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين ِلآلبِ الَمْجُد 

 أيُتهاصي َقها، خل ْت خالِ دَ لَ وَ وصُف وَ األزِمَنة بحاٍل ال ت رِ ْت في آخِ لَ بِ حَ  نْ يا مَ 
 كمونَ البتوُل الذين يعظ.  
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 نْ وعًا مِ مُ َص العالم الذي أشبَع جُ خل مُ  ب األزلي َم الر لِ سْ يُ ُر لِ هَ سْ يَ  َيُهوذايوَم ال
 دي َم الس لَ تلميذًا فأسْ  م.  كانَ عل ُد المُ حَ جْ ريعة يَ ُم الش العادِ  بزات، اليومَ خُ  سِ مْ خَ 

  ّن.المَ َمن أشبَع اإلنساَن بِ  ةض وباَع بالفِ 

م في هُ ق البحَر وأجازَ ا شَ صَ العَ ب الذي بِ ليِب الر على الص  روام وُد سَ هُ اليَ  اليومَ 
َقوا م وسَ هِ أجلِ  نْ اِت مِ بَ رَ لض اَر بِ صْ َد مِ لَ َب الذي جَ نْ ٍة جَ بَ رْ حَ وا بِ نُ عَ طَ  .  اليومَ رفْ القَ 
  م.هِ ذائِ غِ ن لِ َر المَ طَ مْ أَ  رارًة َمنْ مَ 
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 ُكنُتم ال تستطيعوا :  إنْ ِبتالميِذك ا وافيَت إلى اآلالِم باختياِرك هتفَت ، لم ب يا رَ 
 وارُ نظُ م تموتوَن ِمْن أجلي،  أُ كُ فكيَف وعدُتم أن  ًة واحدةروا معي ساعَ سهَ أن تَ 

في الناموس.  َمني لمخالِ ُع لُيسلِ سارِ ُه يُ ْع لكن جَ هْ لم يَ  َيُهوذا كيَف أن  باألحرى
ب.  فيا طويَل ليِ إذا ما شاهَدني على الص  أَحدْ  ُدنيحَ جْ يَ  وا والل صَ وَ  ضواإنهَ 

  ك.جُد لَ المَ  األناةِ 

  ..واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين ِلآلبِ الَمْجُد 

اُت، إفرحي مو ُه الس عسَ ها الذي ال تَ شاحَ ْت في عَ سِ وَ  يا َمنْ إفرحي يا والدَة اإلله 
م المسيِح انوئيل، إفرحي يا أُ م نها أشرَق لنا عِ ، التي مِ َز األنبياءِ رْ كَ  البتول أيُتها

  اإلله.
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ِلَم الُمخلص؟  َهل فَصَلَك من َصف الرُسل، أم أْن ُتسْ  َيُهوذاأي َسَبٍب َجَعَلَك يا 
المائدة.   نِ اَك عَ صَ وأقْ  كية.  هل تناَوَل العشاَء َمْع أولئِ َحَرَمَك من َمْوِهَبِة األشفِ 
 َت ناسيًا، رْ ؟  فيا َلَكم ِمَن الخيراِت صِ ِة وأعرَض عنكَ َهل َغَسَل أرُجَل الَبقي

ها ُيشاُد بِ فَ  ِد التي ال تَُقدرا طوُل أناِة السي َضح، وأم وِر قد افتَ كُ وعزُمَك غيُر الشَ 
  ظمى.وبمراِحِمه العُ 
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من أجل أن نكون مستحقين لسماع اإلنجيل المقّدس، إلى الرّب   الكاهن
  إلهنا نطلب.

  ارحم  يا ربّ   الشعب
  الحكمة لنستقْم ونسمْع اإلنجيل المقّدس، السالم لجميعكم.  الكاهن
  ولروحك.  الشعب
اإلنجيلي البشير والتلميذ  متىفصل شريف من بشارة القّديس   الكاهن

  الطاهر
  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب
  .لنصغِ   الكاهن

  والتلميذ الطاهر  فصل شريف من بشارة القّديس متى اإلنجيلي البشير

في ذلك الزمان أْمَسَك العسَكُر يسوَع وذهبوا بِه إلى قيافا رئيِس الكهنِة حيُث 
اجتمَع الكتبُة والشيوُخ،  وتبعُه بطرُس من بعيٍد إلى داِر رئيِس الكهنِة ودخَل 

داخٍل وجلَس مع الُخّدام ِلَيْنُظَر النهاية.  وكان رؤساُء الكهنِة والشيوُخ وكل إلى 
المحِفِل يطلبوَن على يسوَع شهادَة  زوٍر لُيميتوُه فلم يجدوا.  ومع أّنُه تقدَم شهوُد 

  زوٍر كثيرون فلم يجدوا.

وأخيرًا تقدم شاهدا زوٍر وقاال إن هذا قد قال إني أقِدُر أن أنُقَض هيكَل اِهللا 
  بشيٍء.  وأبنَيُه في ثالثِة أياٍم.  فقام رئيُس الكهنِة وقال لُه أما ُتجيُب 
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ماذا يشهُد هذاِن عليك.  أّما يسوُع فكان صاِمتًا.  فأجاب رئيُس الكهنِة وقال لُه 
فقال لُه يسوُع  ُأقِسُم عليك باِهللا الحي أْن تقوَل لنا هل أنَت المسيُح ابُن اهللا. 

أنَت قلَت.  وأيضًا أقول لكم إنكم ِمَن اآلَن تَرون ابَن البشِر جالسًا عن يمين 
الُقدَرِة وآتيًا على سحاِب السماِء.  حيننئٍذ َشق رئيُس الكهنِة ثياَبُه وقال لقد 

ماذا جدَف.  فما حاَجتُنا بْعُد إلى شهوٍد.  ها إنُكْم قد َسِمْعُتم اآلَن تجديَفُه.  ف
تَرون.  فأجابوا وقالوا إّنُه ُمْستوِجٌب الموَت.  حينئٍذ َبصقوا في وجهِه وَلَكموُه 

  المسيُح َمِن الذي ضَربك. أيهاوأخرون َلَطموُه قائلين تنبْأ لنا 

أّما بطرُس فكان جالسًا في الداِر خارجًا فدنْت إليِه جاريٌة وقالت لُه وأنت كنَت 
َر قدام الجميِع قائًال لسُت أدري ما تقولين.  ثم خرَج مع يسوَع الجليلي.  فأنك

إلى الباِب فرأْتُه جاريٌة ُأخرى فقالت للذين هناك هذا أيضًا كان مَع يسوَع 
الناصري.  فأنكر ثانيًة ِبَقَسٍم أْن لسُت أعِرُف الرجَل.  وبعد قليٍل دنا 

فإن ُلغَتك َتُدل عليك.  الحاضرون وقالوا لبْطُرَس في الحقيقِة أنت أيضًا منهم.  
حينئٍذ جعل يْلَعُن وًيْحِلُف أّني ال أعرُف الرجَل.  وللوقِت صاَح الديُك.  فذكَر 

بطرُس كالَم يسوَع الذي قالُه لُه إنك َقْبَل أْن يصيَح الديُك تنِكُرني ثالث مراٍت.  
  فخرَج إلى خارٍج وبكى بكاًء مّرًا.

  

  يا رب المجُد لك. ناِتكَ المجُد لطوِل أ  الشعب
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       األنتيفونا السابعة
َقبضوا عليَك  نَ الذي مخالفي الناموس وَ حْ يا رب لقد َهَتْفَت باحتماٍل وصبٍر نَ 

ُت نْ كُ  دْ قَ َشَر خروفًا تالميذي فَ عَ  ياعي وشتُتم اإلثنَ ُتُم الر بْ رَ م ضَ تُ نْ قائًال:  وٕان كُ 
يُل أناتي ي ُأطِ ، لكن ْي َعْشَرَة جوقًة ِمَن المالئكةَنتَ رًا أن ُأحِضَر أكثَر مِن اثقادِ 

  لك. ، فيا رب المجدُ ضاِت والمكتوماتالغامِ  نَ بَأنبيائي مِ  مْ كُ لَ  د أعلنُتهُ ِلَيِتم ما قَ 

ِة وبَ موَع الت َك دُ َك ما قيَل لُه وقدَم لَ حيِن أدرَ لْ َس َجَحَد ثالَث مراٍت، َفلِ إن ُبطرُ 
  هم اغفْر لي وخلْصني.قائًال: ألل

  ..واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين ِلآلبِ الَمْجُد 
 وسحابٌة للنورِ ُمطِرٌب وٌس ردَ ها باٌب خالصي وفِ يسَة بما أن البتوَل القد  حِ ب سَ نُ لِ 

  نا قائليَن افرحي.عِ ف إليها بَأجمَ هتِ األزلي، ونِ 
  

       فونا الثامنةاألنتي

أليَس أنُه َقْد  وَضَع ِصنا. ن مخل مِ  ُتمْ عْ مِ ولوا يا عابري الناموس أي شيٍء سَ قُ 
 نَ ، اإللَه مِ َس الكلمةموا لبيالطُ ل سَ ، فكيَف افتكرُتم إذًا أن تُ ناموسًا وتعاليَم األنبياء

  وَسنا.فُ َذ نُ قِ نْ والمُ  اإلله

ُيصَلْب، لِ  ونَ خُ رُ صْ َك دائمًا كانوا يَ بِ مواهِ وا يتمتعوَن بِ كانُ  الذينَ  المسيُح، إن  أيها
 يليقين التمسوا إطالَق فاعِ وقاِتلو الِصد  نسِ حْ َض المُ وَ عِ  رالش نَت كُ فَ  ا أنتَ ، أم

  لبشر.محٌب ل كَ ا أن مَ َصنا بِ ل خَ ريدًا أن تتألَم وتُ م، مُ وهُ تُ ًال عُ مِ حتَ تًا مُ صامِ 
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  ..واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين ِلآلبِ الَمْجُد 

 لنا دالةٌ  ُه ليَس ألن  منِك  دَ لي إلى الذي ُولِ من أجِل كثرِة خطايانا، فأنِت توس  
  ، دي َف الس ستعطِ ُر كثيرًا أن تَ تقتدِ  َل اُألم وسائِ  ، ألن يا والدَة اإللِه العذراء
 التِ فال ُتعرضي عن توس  الخطأة يا كل ي ُه رؤوٌف وقادٌر على َة الوقار، ألن

  من أجِلنا. َل أن يتألمَ بِ نا الذي قَ خالصِ 
  

       األنتيفونا التاسعة
ني إسرائيل، فاسهروا بَ  نْ مِ  مِن الذي ثُمنَ ثَ َن المُ مَ ثَ  ةض أقاموا الثالثيَن من الفِ  دْ قَ لَ 

 نْ مِ ، فَ ضعيفُد فَ سَ ا الجَ د وأم عِ ستَ مُ وُح فَ ا الر ب، أم جارِ تدُخلوا في الت  ال ئَ وا لِ ل وصَ 
  وا.رُ ذا اسهَ ِل هَ جْ أَ 
  

 ا أنَت يا رب ال، وأم َقوني خَ وفي َعَطشي سَ  رارةعامي مَ أعَطوني في طَ 
  م.جازَيهُ ي أُ كَ فأنِهْضني لِ 

  
  ..واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين ِلآلبِ الَمْجُد 

ِت المسيَح إلَهنا دْ لَ ِك وَ ة، ألن النقي  هِ ُحِك، يا والدَة اإللسب ِم نُ مَ الذيَن من األُ  حنُ نَ 
  .عنةالل  نَ َق البشَر مِ تَ ِك أعْ الذي بِ 
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       كاثسما
 كْ يمِ لِ سْ َحَمَل نفَسُه على تَ  كلميذَ ًال تِ بْ قَ  انَ الذي كَ  َيُهوذااُه كيَف أو ى .  لقد تعش
وني ُألسِلَم إليكم ، ثم راَح يقوُل  للكهنة:  ماذا ُتعطُ ِم والُمغتالالِ َك بَمكِر الظ عْ مَ 

  .أناِتَك يا رب ولِ طُ ، فالمجُد لَ بتَة ودنَس الس ريعَ َض الش قَ ذاَك الذي نَ 
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من أجل أن نكون مستحقين لسماع اإلنجيل المقّدس، إلى الرّب   الكاهن
  إلهنا نطلب.

  يا رّب ارحم   الشعب
  الحكمة لنستقْم ونسمْع اإلنجيل المقّدس، السالم لجميعكم.  الكاهن
  ولروحك.  الشعب
يذ فصل شريف من بشارة القّديس يوحّنا اإلنجيلي البشير والتلم  الكاهن

  الطاهر
  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب
  .لنصغِ   الكاهن
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  فصل شريف من بشارة القّديس يوحنا اإلنجيلي البشير والتلميذ الطاهر 
  

في ذلك الزمان جاؤوا بيسوَع ِمْن عنِد َقيافا إلى داِر الواليِة وكان الصبُح.  ولم 
ليأكلوا الفصَح.  فخرَج بيالطُس إليهم يدخلوا إلى داِر الواليِة لَئال يتنّجسوا بل 

وقاَل أيَة شكايٍة توردون على هذا االنسان.  أجابوا وقالوا لُه لو لم يكْن هذا 
فاعَل سوٍء لما كّنا أسلمناُه إليك.  فقاَل لهم بيالطُس خذوُه أنتم واحكموا عليِه 

  ًا.بحسِب ناموسكم.  فقال لُه اليهوُد نحُن ال يجوُز لنا أن نقُتَل أحد
ليِتم قوُل يسوَع الذي قالُه داًال على أية ميتٍة كان ُمزِمعًا أْن يموَتها.  فدخَل 
أيضًا بيالطُس إلى داِر الواليِة ودعا يسوَع وقاَل لُه أأنَت ملُك اليهوِد.  فأجاب 
يسوُع أِمن عنِدك تقوُل هذا أم آخرون قالوا لك عّني.  فأجاب بيالطُس ألعّلي 

ُأمَتَك ورؤساَء الكهنِة هم أسلموَك إلي فماذا صنعَت.  أجاَب  أنا يهودي.  إن
يسوُع إن مملكتي ليست من هذا العالم.  لو كانت مملكتي من هذا العالِم لكان 

ُخدامي يجاهدون لئّال ُأْسَلم إلى اليهوِد.  واآلن فإن مملكتي ليست من هنا.  
يسوُع أنت تقوُل إني ملٌك.  إني لهذا  قال لُه بيالطُس أمِلٌك أنَت إذًا.  أجابَ 

ُولدُت ولهذا أتيُت إلى العالِم ألشهَد للحّق.  فكل َمن كاَن مَن الحق يسمُع 
.صوتي.  قال لُه بيالطُس وما هو الحق  

قال هذا وخرَج أيضًا إلى اليهوِد وقال لهم إني ال أجُد فيِه عّلٌة.  وٕان لكم عادًة 
ِح واحدًا َأفتريدوَن أن ُأطلَق لكم َمِلَك اليهوِد.  فصرخوا أن ُأطلَق لكم في الفص

أيضًا جميُعهم قائلين ال هذا بل َبراباس.  وكان َبراباُس لّصًا.  حينئٍذ أخد 
بيالطُس يسوَع وَجَلدُه.  وضَفَر العسكُر إكليًال من شوٍك ووضعوُه على رأِسِه 

  وألبسوُه ثوبًا من أرجواٍن.
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وكانوا يقولون لُه السالُم يا ملَك اليهوِد ويلطمونُه.  فخرَج بيالطُس أيضًا خارجًا 
وقال لهم ها أنا ُأخِرجُه إليكم لتعلموا أّني ال أجُد فيِه علًة.  فخرج يسوُع خارجًا 

ُل الشوِك وثوُب اُألرجوان.  فقال لهم هو ذا اإلنسان.  فلّما رآهُ وعليِه إكلي
رؤساُء الكهنة والخّداُم صرخوا قائلين اْصِلْبُه اْصِلْبُه.  فقال لهم بيالطُس خذوُه 

  أنتم واصلبوُه.  فإني أنا ال أجُد فيِه علًة.
جعَل نفسُه  أجابُه اليهوُد إّن لنا ناموسًا وبحسب ناموِسنا يجب أن يموَت ألنهُ 

ابَن اِهللا.  فلّما سمَع بيالطُس هذا الكالَم ازداَد خوفًا.  ودخَل أيضًا إلى دار 
الواليِة وقال ليسوَع من أيَن أنت.  فلم يرد يسوُع عليِه جوابًا.  فقال لُه بيالطُس 

أال تكّلمني.  أما تعلُم أن لي سلطانًا أْن أصِلَبك ولي سلطانًا أن ُأطِلَقك.  
َب يسوُع ما كان لك علي من سلطاٍن لو لم ُيْعَط لك من فوق، من أجل فأجا

  هذا فالذي أْسلَمني إليك لُه خطيَئٌة أعظم.
ومذ ذاك كان بيالطُس يطلُب أن ُيطِلَقُه.  لكن اليهوَد كانوا يصرخون قائلين إن 

يقاوْم قيصَر.  أنَت أطلقَتُه فلسَت محّبًا ِلقيصَر، ألن كل َمن يجعْل نفَسُه ملكًا 
فلّما سمَع بيالطُس هذا الكالَم أخرَج يسوَع.  ثم جلَس على كرسي القضاِء في 
موضٍع يقال لُه ليُثْستروُتم  وبالعبرانية َجبتا.  وكانت تهيئُة الفصِح وكان نحو 
الساعِة السادسِة.  فقال للهيوِد هو ذا َمِلُككم.  أّما هم فصرخوا ارفْعُه ارفْعُه 

ُه.  فقال لهم بيالطُس أأصِلُب َمِلَككم.  فأجاب رؤساُء الكهنِة ليس لنا اصلبْ 
  َمِلٌك غيَر قيَصَر.  حينئٍذ أسلمُه إليهم للصلب.

  
  ناِتَك يا رب المجُد لك.المجُد لطوِل أ  الشعب
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       األنتيفونا العاشرة
 الُمتَسرِبَل النوَر مِ  إن ة، وَقِبَل َلطمًة على مَ حاكَ َف ُعريانًا في المُ قَ وَ  دْ قَ  وبثَل الث

 ْيِه من الَيدْيِن اللرَ ما، وَ َعهُ يِن أبدَ تَ فك رُه على الصالمجِد َسم ليبب  عُب الش
ْت، إذ لم تحتِمْل مَ ق والشمُس أظلَ اُب الهيكِل تمز جَ الُمخاِلُف الناموس، حينئٍذ حِ 
  .نسجد ولهُ  لْ ُف الكُ َيرتجِ  هُ نْ مشاهدَة اإللِه ُمهانًا، الذي مِ 

 احِ لميَذ أنكَر جَ التِ  إن هتَف قائًال: ُأذكرني يا رَ دًا، والل ص ك.في ملكوتِ  ب  
  

  ..واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين ِلآلبِ الَمْجُد 

للعالم لكي  المَ ِح الس دِه، إمنَ بيعَ  البتوِل جسدًا ألجلِ  نَ َس مِ لبَ َل أن يَ بِ من قَ  يا
َدَك  ُنَمج ها ةقَ فِ بأصواٍت متأي  المُ الر البَ حِ ب ر.شَ ب  

  
       األنتيفونا الحادية عشرة

  َحكموا عليكَ َقْد رانيين بْ ِس العِ جنْ لِ  َض الخيراِت التي صنعَتهاوَ المسيُح، عِ  أيها
َيفهموا  مْ م لَ هُ إلن  َب أفعاِلهمِ سَ ب حَ يا رَ  مْ أعِطهِ  نْ كِ ، لَ مرارةال و َك خَ وْ قَ سَ ُتصلب، وَ لِ 

  .َلكتنازُ 

كانوا  ذلكَ  عْ م مَ هُ ، لكن يكتفوا بتسليِمكَ  مْ برانيين لَ َس العِ نْ جِ  المسيُح، إن  أيها
م أفعاِلهِ َب سَ ب حَ م يا رَ أعِطهِ  نْ كِ ، لَ ُمَقرِعيَنَك وُمسَتهِزئيَن ِبكوَسهم ؤُ رُ  كونَ ر حَ يُ 

 هم هَ ألن الً باطِ وا ِبَك ذ.  
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 زعزَ ا تَ ال األرُض لم خُ عْت وال الص رْت وال سِ وُر لموالحيَن انَشْق تُر الهيكِل ا تفط 
وا ِبَك ذَ م هَ ألنه  َب أفعاِلهمِ سَ حَ  ا رب أعِطهم ي نْ كِ ، لَ ِت اليهودُة الموتى أقنعَ قيامَ 
  .الً باطِ 
  

  ..واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين ِلآلبِ الَمْجُد 

ٌة نقي  ِهَي وحَدها نْ ، يا مَ اإللُه يا والدَة اإللِه البتولَد س جَ ِك تَ نْ مِ  نا أن فْ رَ قد عَ 
  .كمُ توٍر ونعظ فُ  يرِ غَ ِك بِ حُ سب نُ  ذَ لِ فَ  ٌة،كَ بارَ مُ  َوَوْحَدها

  
  

       األنتيفونا الثانية عشرة
َك ماذا آذيُتك؟  لُعميانِ َك أو بِ عبي ماذا َصنعُت بِ ب لليهود: يا شَ قوُل الر ذا يَ كَ هَ 

 رُت، وللرلِ جُ أنرُت ولُبرِصَك َطه  مْ ريِر قَ الذي على الس بي ماذا فعلُت عُت.  يا شَ و
َوَض الَمن َمرارًة، وبَدَل الماِء خال، وِعوَض أن ُتحبني ي.  عِ وبماذا كافْأتنَ  بكَ 

َك وُأولئِ  و اُألممعلى الصليِب سمرَتني، فال ُأطيُق فيما بعُد احِتماًال.  سأدعُ 
 دوَنني مَع اآلِب والر ة.ُيمجوح، وأنا أَهُبُهُم الحياَة األبدي  

  
 ندَ عَتها عِ أشِ  في الناموس، والشمُس َسَتَرتِستُر الهيكِل انشق تبكيتًا ِلُمخالِ اليوَم 

  لوبًا.صْ مشاَهَدِتها السيَد مَ 
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م َمحِفَل الرُسِل ُيناديكُ  َع إلسرائيل، إن رائِ اليهوُد والفريسيوَن الواضعوَن الش  أيها
موُه عتُ دوا الَحَمَل الذي َصلبُتموه، قد دفَ وُه، شاهِ ضُتمُ قَ وا الهيكَل الذي نَ قائًال: ُأنظر 

الذي في  وَ إلى القبر، إال أنه قاَم بذاِت ُسلطاِنه، فال َتِضلوا يا يهود، ألن هذا هُ 
  الُم العالم.وُر وسَ َو الحياُة والن ، هذا هُ ِر عالالبحِر خلَص وفي الَقفْ 

  
  ..واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين بِ ِلآلالَمْجُد 

 وحدُه وَ المجِد الذي فيِه َدَخَل العَ  الُم عليِك يا باَب الس تومةخْ ِك أيضًا مَ ظَ حفِ لي 
  لخالِص نفوِسنا.

  
       كاثسما

ضطَرَبِت القواُت س إوَك إلى بيالطُ مُ فا وأسلَ ايَ ا وقفَت أماَم قِ اإللُه الدّيان، لم  أيها
يْ َت على الَخَشَبِة بيَن لِ وف، حينئٍذ ُرِفعْ َن الخَ السماويُة مِ  َت مَع األثمةوُحِسبْ  نص 

ويُل األناِة المجُد الرب الط  أيهاالبريُء من اإلثِم لكي ُتخلَص اإلنسان، فيا  أيها
  لك.
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  يا رّب ارحم   الشعب

  ولروحك.  الشعب

  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب

ورد الثالثين من  في ذلك الزمان لّما رأى يهوذا أن يسوَع قد ُقضَي عليِه ندمَ 
ِة إلى رؤساِء الكهنة والشيوِخ قائًال إني أخطأُت إذ أسلمُت دمًا زكّيًا.   الفض
َة في الهيكِل وانصرَف ثم مضى  فقالوا لُه ماذا علينا فأنَت َأبِصر.  فطرَح الِفض
َة وقالوا ال يِحل أن نجعلها في بيتِ  فخنَق نفَسُه.  فأخد رؤساُء الكهنة الِفض 

  التقدمِة ألّنها ثمُن دٍم.
فتشاوروا وابتاعوا بها حقَل الفخاِر مقبرًة للغرباِء، ولذلك ُدعَي ذلك الحقُل حقَل 

  الدِم إلى اليوم.
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(حينئٍذ تم ما قيل بإرمياَء النبي القائل وأخذوا الثالثين من الفضة ثمَن المثمِن 
  .( نوُه من بني إسرائيل ودفعوها عن حقِل الفّخار كما أمرني الربالذي ثم
ووقف يسوُع أمام الوالي فسألُه الوالي قائًال:  أأنَت ملُك اليهود.  فقال لُه يسوُع 

َن رؤساُء الكهنِة والشيوُخ يشكونُه لم ُيِجب بشيٍء.  فقال له أنَت تقول.  وفيما كا
َب الوالي  بيالطُس أما تسمُع كم يشهدوَن عليك.  فلم ُيِجْبُه عن كلمٍة حتى تعج
جّدا.  وكان الوالي معتادًا أن ُيطِلَق للجمِع في العيد أسيرًا َمن أرادوا.  وكاَن 

ففيما هم مجتمعوَن قال لهم بيالطس  َبراباس.  لهم حينئٍذ أسيٌر مشهوٌر ُيدعى
َمن ُتريدوَن أن ُأْطِلَقُه لكم، أبراباَس أم يسوَع الذي يقاُل لُه المسيح، (ألنُه كان 
يعلم أنهم إّنما أسلموُه حسدًا).  وبينما كان جالسًا على كرسي القضاِء أرسلت 

عُت  اليوَم كثيرًا من أجلِه في امرأُته إليِه قائلًة إّياَك وذاَك الِصّديق.  فإني قد توج
الُحلِم.  ولكن رؤساَء الكهنِة والشيوَخ أقنعوا الشعَب ِبَطلِب براباَس وٕاهالِك 
يسوع.  فأجاب الوالي وقال لهم َمن ُتريدوَن أن ُأطِلَقُه لكم من اإلثنين.  فقالوا 

لوا براباس.  فقال لهم بيالطُس فماذا أصنُع بيسوَع الذي يقاُل لُه المسيح.  فقا
كلهم لُيصَلْب.  فقال لهم الوالي فأي شر صنَع.  فازدادوا صياحًا قائلين 

  لُيصَلْب.

فلّما رأى بيالطُس أّنُه ال ينتفُع شيئا ولكن يزداُد الَبْلباُل أخَذ ماًء وغسل يديِه 
قّداَم الجميِع قائًال:  إني بريٌء من دِم هذا الِصّديِق أبصروا أنتم.  فأجاب جميُع 

عِب قائلين َدُمه علينا وعلى أوالِدنا.  حينئٍذ أطلَق لهم براباَس وجمعوا عليِه الش
  الِفرَقَة وأسلمُه للصلِب.

  

٣  



حينئٍذ أخذ جنُد الوالي يسوَع إلى داِر الواليِة وجمعوا عليِه الِفرقَة كّلها.  ونزعوا 
عنه ثياَبُه وألبسوُه رداًء قرمزّيًا.  وضفروا إكليًال من شوٍك ووضعوُه على رأسِه 
وجعلوا في يمينِه قصبًة.  ثم َجثوا على ُرَكِبهم قّدامُه وصاروا يهزُأون بِه قائلين 

ملَك اليهوِد.  وكانوا يبصقون عليِه ويأخذوَن القصبَة ويضربوَن بها  السالُم يا
  رأسُه.  وبعد ما َهزُأوا بِه َنَزعوا عنه الرداَء وألبسوُه ثياَبُه وَمَضوا بِه لُيصَلَب.

وفيما هم خارجون وجدوا إنسانًا َقْيَروانّيًا اسُمُه سمعاُن فسخروُه أن يحِمَل 
  صليَبُه.

  
  ناِتَك يا رب المجُد لك.أوِل المجُد لط  الشعب

  
       

لًة جدوا عليَك عِ يَ  مْ لَ  بيالطَس أن ُيْصِلَبك، وٕاذْ  نْ اليهوِد التمسوا مِ  ُزمَرةَ  إن  يا رب
 فقَضوا يقالِصد  أيها ا أنتَ ِة، وأم يرَ رِ تحَت الجَ  باراباَس الذي كانَ  طلبوا إطالقَ 

وا ِبَك ذ م هَ هُ م ألن هِ مكافأتِ  ب م يا رَ أعِطهِ  نْ كِ ، لَ رِك الجائِ تْ َة الفَ ايَ نَ ثيَن جِ وارِ  ليكَ عَ 
  .الً باطِ 
  

 المسيَح قُ  إن لُه الكُ نْ ُع مِ هلَ ُد ويَ عِ الذي يرتَ  ُة اهللاكمَ اِهللا وحِ  ةُ و  لِ ويسب ان، سَ ُحُه كل
 نْ َصنا مِ نوٍع ُمريدًا أن يخل  ل كُ بِ  مَ يتأل  َل أنبِ رارة، وقَ وناولوُه مَ  قد لَطَمُه الكهنة

  لبشر.ب لحِ ُه مُ بما أن  آثاِمنا بدمه
  
  

٤  



  ..ِر الداِهريَن آمينِب واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدهْ آلالَمْجُد لِ 

ابتِهلي إليِه  ِبَحاٍل َتُفوُق الَوصف، َقها َنْفَسهُ ِت خالِ دَ لَ وَ  التي ِبَكِلَمة يا والدَة اإللهِ 
 نا.َص نفوسَ أن يخل  

  

       
 َخَذ رفيقاً  نِ ، يا مَ يا ربات  َس  دْ قَ  الذي كانَ  صاللَنحُن ِصنا ، َأحْ لدماءِه بايْ دَ يَ  دن
  لبشر.ٌح ومحب لَك صالِ ُه بما أن عَ مَ أيضًا 

 إن  َرِبَح إيمانًا عظيمًا وَخَلَص على الصليِب فَ  وَ هُ وَ  أبدى نغمًة صغيرة َص الل
توبَتُه يا رب  لَ بِ ، فيا َمن قَ هاخلَ ودَ  أوًال أبواَب الفردوسِ  ، وفتحَ بلحظٍة واحدة

  المجُد لك.

  ..ِب واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمينآلالَمْجُد لِ 

 الُم عليكِ المال نَ مِ  تلَ بِ الُم عليِك يا من قَ الست دَ لَ وَ  يا َمنْ  ِك فرَح العالِم، الس
  ًا للمسيِح اإلله.م أُ  أن تصيرَ  استحقت نِ ، السالُم عليِك يا مَ خاِلَقها وسيَدها

  
  

  

  يتم الطواف بالصليب حول المائدة المقّدسة وداخل الكنيسة هنا
  ثم يوضع في وسط الكنيسة

  

  
  
  

٥  



       
(ثالثاً)

  

 كاليهودال ُنعي َدن  َأنُفَسنانَ فلنُ  نْ كِ ألجلنا، لَ  حَ َحنا المسيَح اإللَه ُذبِ صْ فِ  ألن نْ مِ  ق 
ب حِ َك مُ ْصنا بما أن وخل  ِه بطهارٍة قائلين:  إنهْض يا رب ْل إليٍس ونبَتهِ نَ ل دَ كُ 
  لبشر.ل

يا إلَهنا الذي ُصلبَت  اكَ وٕاي  لك وعليِه نتكِ ياٌة وقيامٌة لشعبَك حَ صليبَ  إن  يا رب
 ُح فارَحْمنا.نسب  

  ..آمين ِب واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهرينَ آلالَمْجُد لِ 

ر : ما هذا الس ا رأْتَك مصلوبًا َصَرَخْت قائلةالتي ولدْتَك لم  المسيُح، إن  أيها
َح الحياِة ُمت معلقًا بالجسِد على عوٍد يا مانِ  الغريُب الذي أشاهُدُه يا ابني، كيفَ 

  َبها.وواهِ 

  
  

٦  



       
وُطِعنَت  ليبِ ا ُسمرَت على الص ، لم من لعنِة الناموِس بدِمَك الكريمشتريَتنا إ

  يا مخلَصنا المجُد لك. َبعَت للَبَشِر َعَدَم الموت، فأنْ بحربة
  

�א��	دسא��	دسא��	دسא��	دسא�����א�����א�����א����� �� �� �� �
  

  يا رّب ارحم   الشعب

  ولروحك.  الشعب

  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب

في ذلك الزماِن أخَذ العسكُر يسوَع وذهبوا به إلى داخِل الداِر أي داِر الواليِة 
الُم يا ملك وجمعوا الِفرَقَة كلها.  وألبسوُه أرجوانًا وضَفروا عليه قائلين الس

اليهوِد.  وكانوا يضربون رأَسُه بقصبٍة ويبصقون عليِه ويجثوَن على ُرَكِبِهْم 
  ساجدين لُه.

  
  

٧  



وبعدما هزأوا بِه نزعوا عنه األرجواَن وألبسوُه ثياَبُه وخرجوا بِه ليصِلبوه.  
روا رجًال عابرًا كان آتيًا من الحقِل هو سمعاُن الَقيرواني أبو اإلسكندِر  وسخ

  وروُفَس أن يحِمَل صليَبُه.
 موضِع الجلجلِة الذي تفسيُرُه موضُع الجمجمِة.  وأعَطوُه خمراً  وأَتوا بِه إلى

ممزوجًة ِبُمر ليشرَب فلم يأخْذ.  ولما صلبوُه اقتسموا ثيابُه مقتِرعين على ما 
يأُخُذ كل واحٍد منها.  وكانت الساعُة الثالثُة وصلبوُه.  وكان عنواُن عّلتِه 

  مكتوبًا َمِلُك اليهوِد.  وصلبوا معُه إثنيِن واحدًا عن يميِنِه واآلخَر عن يسارِه.
لقائلُة: وُأحِصَي مع األَثمِة.  وكان المجتازوَن ُيَجدفوَن عليِه وهم فتمِت الكتابُة ا

وَن رؤوَسهم ويقولون آِه يا ناِقَض الهيكِل وبانَيُه في ثالثِة أياٍم خلْص نفَسك  يهز
وانِزْل عن الصليِب.  وهكذا رؤساُء الكهنِة كانوا يهزُأوَن فيما بينهم مع الكتبِة 

ونفُسُه لم يقِدْر أن يخلَصها.  فلينزِل اآلَن المسيُح مِلُك  قائلين:  خلَص آخرينَ 
  اليهوِد عن الصليِب لنرى ونؤمن.

  
  ناِتَك يا رب المجُد لك.المجُد لطوِل أ  الشعب

  
     

  ك.متى أتيَت في ملكوتِ  اذكْرنا يا رب  كَ وتِ في ملكُ 
 وحِ طوبى للمساكيِن بالر  لهم  فإن موات.ملكوَت الس  

 ون.هُ طوبى للحزانى فإن م ُيعز  

  
٨  



 هم َيرثوَن األرض.طوبى للودعاء فإن  
ا ، أم ص بعوِد الصليِب سكَن الفردوسوِد تَغرَب من الفردوس، والل إن آَدَم بالعُ 

َك ي َصلبِه َمَعَك اعترَف أن فِ ا هذا فَ خالَف وصيَة الباري، وأم الُعوَد وِقِه ذَ فبَ  اكَ ذَ 
  في ملكوِتك. انا يا ُمخلُص ٕاي و ، فاذُكْر اإللُه الَخفي

  
  شَبعون.ِع والعطاِش إلى الِبر فإنهم َسيُ طوبى للجيا

ٍف للناموِس اموِس من تلميٍذ، وكُمخالِ اموِس ابتاعوا ُمفَتِرَض الن زي الن إن متجاوِ 
صارخيَن أْن ُيصَلَب الذي أعطاُهُم الَمن في البّرية، أما  أوقفوُه لدى بيالُطس

د  َتِد باللص قْ نَ لْ نحُن فَ  ُص في ملكوتك.الصيِق وْلنهِتْف بإيماٍن: ُأذكْرنا يا ُمَخل  
  

  مون.فإنهم ُيرحَ  طوبى للرحماءِ 
رخوا بُجنوٍن إلى بيالطَس قائلين: إن ُامَة اليهوِد الزمَرَة األثيمَة الفاِتكَة باإلله صَ 

ا نحُن ُه، وأم ُيطِلقَ  التمسوا باألحرى أن دِ قَ ا باراباُس فَ يء، أم رِ صِلِب المسيَح البَ إ
 الش صأيضًا في ملكوِتك : ُأذكرنا نحنُ ورِ كُ فلنهِتْف بصوِت الل.  

  
 ون.نُ ُيعايِ  م هللاِ هُ طوبى لألنقياِء القلوب فإن  

فَيسقي كنيسَتَك  وٍع من َعْدنٍ بُ نْ يَ ُق كَ َيَتَدف  َبَك الحاِمَل الحياةنْ المسيُح، إن جَ  أيها
م َيقِسُم البشارَة إلى أربعِة أناجيَل كما إلى أربعِة رؤوٍس، ، ومن ثَ كفرَدوٍس َحيّ 

  ق، وُمَعلمًا اُألَمَم أن َيسُجدوا بإيماٍن لملكوِتك.جًا الخالئِ هِ ِويًا العالَم وُمبْ ُمرْ 
  
  

٩  



  طوبى لصانعي السالمة فإنهم أوالدًا هللا ُيدعون.

َن َجنُبَك بحربٍة ران، وُطعِ فْ َع لي الغُ بِ ، لقد ُصلبَت من أجلي ِلتُـنْ المسيح أيها
 رَت بالمسامير حتى إنُت ُعمَق آالِمكَ ِلتُفيَض لي جداوَل الحياة، وُسمي إذا تحقق 

الُمخلُص الُمعطي  أيها ِبكَك وصلأهِتُف نحوك: المجُد آلالمِ  وُسُمو قدَرِتك
  الحياة.

  

  طوبى للمضطَهدين من أجل الِبر فإّن لهم ملكوَت السماوات.

اساِت األرِض سَ ا شاَهدْت صلَبَك ارتعَدْت، وأَ ها لم ، إن الخليقَة بأسرِ المسيح أيها
، والجباَل زقَ تم اَب الهيكلِ جَ وحِ  دَرِتك، والنيرايِن احَتَجباتزعزعْت خوفًا من قُ 

 ت والصَص المؤِمَن هَ خُ اهتزرت، واللُص اذكرني.نَ عْ إليَك مَ  فَ تَ وَر تفطا: يا ُمخل  
  

  طوباكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عنكم كل كلمة سوٍء من أجلي كاذبين.

 قَت على الصلقد مز ، المكتُ يا رب كاألمواِت  وَب علينا، وٕاذ ُحِسبَت َمعَ ليِب الص
التي  بقيامِتكَ  ل من ِرباطاِت الموتناَك، وأنقذَت الكُ ِصَب الذي هُ قيدَت الُمغتَ 

  َر: اذكْرنا في ملكوِتك.شَ ب البَ حِ ب المُ الر  أيهانهِتُف إليَك  نا، لذلكَ رْ نَ تَ ها اسْ بِ 
  
  
  
  
  
  

١٠  



  إفرحوا وابتهجوا فإّن أجركم عظيٌم في السماوات
، يا َمْن ُرفِ  يا رب قُ ليِب وحَ َع على الص َة الموتلالمكتوَب علينا حَ ومَ  و كا الص

الُمِحب البَشَر وحَدك، نحُن  أيهاص إله، إمنْحنا نحُن أيضًا توبَة الل  هُ ما أن بِ 
  ُف إليَك: اذكْرنا في ملكوِتك.مسيُح إلُهنا، ونهتِ ال أيهاالذيَن نعُبُدَك بإيماٍن 

  
  .واالبِن والروِح الُقُدس آلبالَمْجُد لِ 

َد باستحقاٍق اآلَب واالبَن مَ نتوسْل بعزٍم متِفٍق أن نُ لِ المؤمنوَن جميعًا  أيهاوا لم هَ  ج
ٍش، بسيطاً  َد ِبثالثِة أقانيموالروَح القدس، الالهوَت الواحِ  ئٍ  بغيِر تشوغيَر ُمتَجز 

  وبات.قُ ن ناِر العُ و مِ جُ نْ ، الذي بِه نَ َرٍب إليهِ وغيَر ُمقتَ 
  

  .اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين

مَك البتوَل اِع أُ فَ شْ تِ إلسْ ُم إليَك لِ د قَ نا نُ حمة، إن زيُل الر ُد الج ي المسيُح الس  أيها
ي ، لكَ ادٍ سَ الدِة بغيِر فَ الوِ  دَ عْ ْت بَ ثَ بِ لّوًا من زرٍع، ولَ ِد خُ ، التي ولدْتَك بالجسبالحقيقة

  ك.ُص في ملكوتِ خل يا مُ  نا: أذكرْ للهاتفيَن إليَك على الدوامِ  فراَن الزّالتمنَح غُ تَ 
  

 :     بروكيمنن

اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا   
  ي.إلهي إلهي انظْر لماذا تركتن

  اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا.
  
  

١١  
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  يا رّب ارحم   الشعب

  حك.ولرو   الشعب

  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب

في ذلك الزمان أتى الجنُد بيسوَع إلى مكاٍن يسمى الجلجلة وهو المسمى 
م ُيِرْد أن يشرَب.  موضَع الجمجمة.  فأعَطوُه خال ممزوجًا بمرارٍة ليشرَب فذاَق ول

ولّما صلبوُه اقتسموا ثياَبُه مقتِرعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبّي:  اقتسموا 
ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا.  ثم جلسوا يحُرسونُه هناك.  وجعلوا فوق 
اِن واحٌد  َتُه مكتوبًة هذا هو يسوُع ملُك اليهوِد.  حينئٍذ ُصِلَب معُه لصرأسِه عل

وَن   ِن اليميِن واآلخُر عن اليسار.ع فوَن عليِه وهم يهزوكان المجتازون َيَجد
رؤوَسهم ويقولون يا ناِقَض الهيكل وباِنَيُه في ثالثِة أياٍم خلْص نفَسك.  إن كنَت 

  ابَن اِهللا فانِزل عن الصليِب.

  
١٢  



وهكذا رؤساُء الكهنة مع الكتبِة والشيوِخ كانوا يهزُأون بِه قائلين خلَص آخريَن 
ُه ما يقِدُر أن َيَخّلَصها.  إن كان هو َملَك إسرائيل فلينِزْل اآلَن عن ونفسُ 

الصليب فنؤمَن بِه.  إنُه متكٌل على اهللا فلينِقْذُه اآلن إن كان راضيًا عنُه.  ألنُه 
اِن اللذان ُصِلبا معُه كانا يعيرانِه.   قال أنا ابُن اهللا.  وكذلك اللص  

لمٌة على األرض كّلها إلى الساعِة التاسعة.  ومن الساعة السادسِة كانت ظ
ونحَو الساعة التاسعة صرخ يسوُع بصوٍت عظيم قائًال إيلي إيلي لما شَبْقتني 
أي إلهي إلهي لماذا تركتني.  فسمع قوٌم من الواقفين هناك فقالوا إنُه ينادي 

ى قصبٍة إيليا.  وللوقت أسرع واحٌد منهم وأخذ إسفنجًة ومألها خال وجعلها عل
وسقاُه.  فقال الباقون َدْع ِلننظَر هل يأتي إيليا ينّجيِه.  وصرَخ أيضًا يسوُع 

  بصوٍت عظيم وأسلَم الروَح.  

وٕاذا حجاُب الهيكِل انشق اثنيِن من فوق إلى أسفل واألرُض تزلزلْت والصخوُر 
خرجوا ِمَن تشققْت والقبوُر تفتحت وقام كثيٌر من أجساِد القّديسين الراقدين.  و 

القبور من بعِد قيامتِه وأَتوا إلى المدينِة المقّدسِة وظهروا لكثيرين.  وٕان قائَد 
المئِة والذين معُه يحرسوَن يسوَع لّما رَأوا الزلزلَة وما حدث خافوا جّدًا وقالوا في 

  الحقيقِة كان هذا ابَن اهللا.
  

  ناِتَك يا رب المجُد لك.أالمجُد لطوِل   الشعب
  
  
  

  

١٣  
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  إرحمني يا الّلُه كعظيِم رحمِتَك ، وكمثِل كثرِة رأفِتَك ُأمُح مآثمي، 
  إغسْلني كثيرًا من إثمي ومْن خطيئتي طهرني، 

  فاني أنا عارٌف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين، 
ي َق في اقواِلك وتغلَب فدُ صْ اليَك وحَدك خِطْئُت والشر قّداَمك صنعُت لكي تَ 

   .محاكمِتك، هاءنذا باآلثاِم ُحبَل بي وبالخطايا ولدْتني أّمي
  قد أحببَت الحق وأوضحَت لي غوامَض حكمِتَك ومستوراِتها،  ألنكَ 
   ،من الثلج ُحني بالزوفا فأطهُر وتغسُلني فابيض أكثرَ تنضَ 

  ُتسِمُعني بهجًة وسرورًا فتبتهُج عظامي الذليلة، 
  مُح كل مآثمي،  صرْف وجَهَك عن خطاياي واإ

، يا  ْد في أحشائي، أقلبًا نقيًا أخلْق فيلّله، وروحًا مستقيمًا جد  
  ْعُه مني، زـِ نال تطرْحني من أماِم وجِهَك وروُحك القّدوس ال تَ 

 ني بهجَة خالِصك وبروٍح رئاسّي أعُضْدني، فاعّلَم األثمَة طَرقك والكفرةُ حْ منَ إ
  ك، دلِ لّله، إلَه خالصي، فيبتهَج لساني بعَ أيا اليَك يرجعون، نّجني من الدماء 

 افتْح شفتي يا رب  َت الذبيحَة لكنُت اآلن لو آثرْ  ، ألنكَ كَ َر فمي بتسبحتِ فيخب
روٌح منسِحق، القلُب المتخشُع  ُأعطي، لكّنَك ال ُتَسر بالُمْحَرقات، فالذبيحُة لّلهِ 

  مسّرتك صهيون، ولتبَن أسوار أورشليم.َأصلْح يا رب ب .والمتواضُع ال يرذُلُه الّله
َك حينئٍذ ُتَسر بذبيحة العدل قربانًا ومحَرقات.  حينئٍذ ُيقّربوَن على مذبحِ 

  الُعجول.
  

١٤  
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  يا رّب ارحم   الشعب

  ولروحك.  الشعب

  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب

في ذلك الزمان ُأتي بآَخَرْيِن ُمجرَمْيِن لُيقَتال مع يسوع.  ولّما مَضوا إلى المكاِن 
المسمى الجمجمة صلبوُه هناك هو والمجرَميِن أحُدهما عن اليمين واآلخُر عن 

نهم ال َيدرون ما َيعملون.  واقتسموا اليسار.  فقال يسوع يا أبِت اْغِفْر لهم أل
ثياَبه ُمْقَتِرعين عليها.  وكان الشعُب واقفين ينظرون والرؤساُء يسخروَن منُه 

 معهم قائلين قد خلَص آخريَن فليخّلْص نفسُه إن كان هو المسيَح مختاَر اهللا.

قائليَن إن كنَت أنَت وكان الجنُد أيضًا يهزُأون بِه ُمقِبلين إليِه وُمقدميَن لُه خال و 
ملَك اليهوِد فخلْص نفَسك.  وكان عنواٌن فوقُه مكتوبًا بالحروف اليونانية 

  والرومانية والعبرانية هذا هو ملُك اليهوِد.  

  
٥١  



وكان أحُد المجرَمْيِن المعلقْيِن يجّدُف عليِه قائًال إن كنَت أنَت المسيَح فخلْص 

نفسك وٕاّيانا.  فأجاب اآلخُر وانتهرُه قائًال أما تخشى اهللا وأنت تحت هذا 

أّما هذا فلم القضاِء بعينِه.  أّما نحُن َفِبعدٍل ألّنا نناُل ما تستوِجُبُه أعماُلنا.  و 

يصنْع شيئًا مخاِلفًا.  ثم قال ليسوَع اذكْرني يا رب متى جْئَت في ملكوتك.  

فقال لُه يسوُع الحق أقول لك إنَك اليوَم تكوُن معي في الفردوس.  وكان نحو 

الساعِة السادسة فحدثْت ظلمٌة على األرض كّلها إلى الساعة التاسعة.  

  اُب الهيكل من َوَسطِه.وأظلَمِت الشمُس وانشق حج

ونادى يسوُع بصوٍت عظيٍم قائًال يا أبِت في َيَديَك أستودُع روحي.  ولّما قال 

َد اَهللا قائًال في الحقيقِة كان  هذا أسلَم الروَح.  فلّما رأى قائُد المَئِة ما حدَث مج

لّما  هذا اإلنساُن صّديقًا.  وكل الجموِع الذين كانوا مجتمعين على هذا المنظرِ 

عاينوا ما حدَث رجعوا وهم َيْقَرعون ُصدوَرهم.  وكان جميُع معاِرفِه والنساُء 

  اللواتي تِبْعَنُه من الجليِل واقفين من بعيٍد ينظرون ذلك.

  

  ناِتَك يا رب المجُد لك.أالمجُد لطوِل   الشعب
  

  

  
  



القانون 

       

ذاَته حتى لآلالِم، من غيِر استحالٍة وَال  غَ رَ فْ أَ  ِنهِ ن حَ تَ بِ  نْ كلمَة اِهللا، يا مَ  أْبُكرُ إليَك 
  ب البشر.حِ ألم.  فامنْحني السالمَة يا مُ ِمْن 

  

 اِمك وٕاْذ َطُهُروا ِبِفْعلِ أرجُ  تَ ضْ حَ ا رَ لمَك اإللهي صَ  َل ُخدِعدوا معنا من ِسر
  ، مسّبحيَنَك يا محب البشر.ِل الزيتوِن يا َرببَ جَ صهيوَن لِ 

  

َتْجَزعوا حاَن القبُض علي فُأْقَتل وَتْفَتِرقوَن روا يا أحبائي، ال لَت انظلقد قُ 
  تاركيني، لِكني سأجمُعكم َكْي بي َتكِرزوا أني محب للبشر.

  
ذاَته حتى لآلالِم، من غيِر استحالٍة وَال  غَ رَ فْ أَ  ِنهِ ن حَ تَ بِ  نْ كلمَة اِهللا، يا مَ  أْبُكرُ إليَك 
  ب البشر.حِ مَة يا مُ ألم.  فامنْحني السالِمْن 

  
  
  
  
  
  



  أيضاً وأيضاً بسQٍم إلى الربِّ نْطلُب.  الكاھن
  يا رب ارَحْم.  الشعب

  يا رب ارَحْم.  الشعب

)

  .لك يا رب  الشعب

  آمين.    الشعب

      
هلم جميُعنا نسّبِح المصلوَب من أجِلنا، ألن هذا رَأتُه مريُم على الخشبة فقالت:  

  وٕان كنَت احتملَت الصلَب طوعًا فأنَت لم تَزْل إبني وٕالهي.
  
  
  
  



إّن النعجَة مريم لّما أبصرْت َحَملها مجذوبًا إلى الذبح َتِبعْتُه مع نسوٍة ُأَخر 
مضطربًة وهاتفًة هكذا:  إلى أيَن تنطلُق يا ولدي ولماذا تكّمُل هذا السعَي 
مسرعًا؟  ألعل في قانا عرسًا آخر فتبادُر اآلن إليِه لكي تجعَل لهم الماَء خمرًا؟ 

الكلمة، وال َتُجْزني صامتًا  أيهانتظُرَك باألحرى؟ فأعِطني كلمًة أأذهُب مَعَك أو أ
  يا من حفظني نقيًة، ألنَك لم تزل إبني وٕالهي.

  
 

في يوم الجمعِة العظيم المقدس نكّمُل آالَم ربنا وٕالِهنا ومخّلصنا يسوَع المسيح 
ضرباِت والشتاِئَم المقدسَة الخالصيَة الرهيبة، أعني البصاَق واللطماِت وال

والضحَك ولباَس البرفير والقصبَة واإلسفنجة والخل والمساميَر والحربة، وعلى 
األخّص الصليَب والموت، التي اقتَبلها طوعًا ألجلنا.  ونكّمُل أيضًا تذكاَر 
اإلعتراِف الخالصي الذي صنعُه على الصليب اللُص الشكوُر الذي ُصلب 

  معُه.
الميُت العرياُن، كلمُة  أيهان كنَت ُرفعَت على عوٍد وُأمت يا أنت هو إلٌه حي ولئ

  اهللا الَحّي الذي من اآلب قد ُولدت.
لقد فتح اللُص أبواَب عدَن المغلقَة بإشارِة جبروتك، لّما وضع مفتاحًا قوَلُه 
"اذكرني يا رّب في ملكوتك".  فبتحّننَك العجيِب الذي ال ُيَحد، الصائِر إلينا، 

 المسيُح اإللُه ارَحْمنا آمين. هاأي  
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 الفتيةَ  إن  المقاِوَم هللا، والَحْفلَ  رِ قد َفضحوا عموَد الش  َر على المسيِح تآمرَ ائِ الز 
دُ مَ ُة تُ الخليقَ  ياَة بقبضتِه، َمنِ الحالذي َيضُبُط  باطًال ُمَتَفكرًا بقتلِ  مدى إلى هُ ج 

  األدهار.
   
وَصلوا َكي ال ُتَجربوا، م، واسهروا كُ ن أجفانِ َسَن عَ الوَ  ياَرب أقصوا لَت للتالميذِ قُ 

 َمنِ ، واعرْفني يا بطرُس أنا واْحَذر يا ِسمَعاُن الِكباَر الُمَعرض ِلِمحَنٍة أعَظمَ 
دُ مَ ُة تُ الخليقَ  األدهار. مدى إلى هُ ج  

  
  

ُس: َربي َلْن َيْنُبَس َفمي بقوٍل َدِنس بل سأقضي َمَعَك َكَوفي، إذ ل بطرُ  أجابَ 
دُ مَ ُة تُ الخليقَ  أعَلَنَك لي، َبِل اآلُب َمنِ  لحٌم ودمٌ  مدى األدهار. إلى هُ ج  

  
  

َك ن وأل َة أحكامي. ج ة، ولم َتبلْغ لُ اإللهي  المعرفةَ نساُن : لم َتْسُبر يا إب الر  قالَ 
دُ مَ ُة تُ الخليقَ  َمنِ ، أنا معِرَفتي ثالثاً  رُ ستُنكِ  فال تفتِخر إذلحٌم  مدى إلى هُ ج 

  .األدهار
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:الر  قالَ  ُهناَك جاريٌة تأتيُر نكِ ستُ  سمعاُن بطرَس  ب دَت به إذ إنًة تَ غْ بَ  ما تَعه
دُ مَ ُة تُ خليقَ ال وتّبكي ُمّرًا، لِكن أصفُح عنَك َمنِ ك، فُتخيفُ  األدهار. مدى إلى هُ ج  

  
  

  نسّبح ونبارك ونسجد للرّب.
 الفتيةَ  إن  المقاِوَم هللا، والَحْفلَ  رِ قد َفضحوا عموَد الش  َر على المسيِح تآمرَ ائِ الز 

دُ مَ ُة تُ الخليقَ  ياَة بقبضتِه، َمنِ الحالذي َيضُبُط  باطًال ُمَتَفكرًا بقتلِ  مدى إلى هُ ج 
  األدهار.

  

  

 بغيرِ  التي يا َمْن هَي أْكَرُم ِمَن الشيروبيم وأرَفُع َمْجدًا بغيِر ِقياٍس مَن السيرافيم
  والدُة اإللِه، إّياِك ُنَعظم. حقاً  وهيَ  فساٍد وَلَدْت َكِلمَة اهللا،

  
 اهللاِ  نَ مِ  وتَ قُ مْ المَ  ندَ الجُ  إن  وا إليكَ أسرع اإللهْ  َمن أرادوا َقْتلَ  األشرارِ  َمْع ُكل 

  .همُ عظ نُ  ، الذيل الكُ  بارئُ الظالٍم أنَت ك وَساُقوكَ 
  

َل ثْ مِ ِلما قاَل األنبياء، ساُقوَك ِللذبِح  مْ ِسهِ رْ دَ فساِد لناموس و االمنافقيَن  ِلَجهلِ 
  .همُ ظ نع َد الجميِع، الذيلمًا، يا سي ظُ  خروٍف 
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حتى ُيقَتَل لألمم، إذ ِمن َحَسِدِهم أسلموا الحياَة  َمْعَشَر الُكهاِن َمَع الُكتابِ 
  .َتَلطَخت َكِبُدُهم وهو الُمحيي بالطبِع الذي نعظُمه

يا َمِلُك انهالوا لطمًا وَشِهدوا زورًا عليَك، إذ  َكِكالٍب جمٍة حاقوا ِبْك وعلى خديكَ 
  لَت ِلتُنِقَذ الجميع.سألوك وُكل ذا احتم

 بغيرِ  التي يا َمْن هَي أْكَرُم ِمَن الشيروبيم وأرَفُع َمْجدًا بغيِر ِقياٍس مَن السيرافيم
  والدُة اإللِه، إّياِك ُنَعظم. حقًا  وهيَ  فساٍد وَلَدْت َكِلمَة اهللا،

 

  يا رب ارَحْم.  الشعب

  يا رب ارَحْم.  الشعب

)

  .لك يا رب  الشعب

  آمين.  الشعب
  
  

٢٢  



      
ـــُه فـــي اليـــوِم نفِســـهِ  لفـــردوسِ ص إلـــى اأهلـــَت اللـــ ، َمـــنب رَ  .  أنْرنـــي بصـــليِبَك مثَل

 ني.  صْ وخل
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  يا رّب ارحم   الشعب

  ولروحك.  الشعب

  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب

في ذلك الزمان كانت واقفًة عند صليب يسوَع أمُه وأخُت اّمِه مريُم التي ِلِكالوبا 
ومريُم المجدلية.  فلّما رَأى يسوُع أمُه والتلميَذ الذي كان هو يحبُه واقفًا قال 

هَوذا ابُنِك.  ثم قال للتلميذ هَوذا أمك.  ومن تلك الساعة أخَذها ُألّمِه يا امرأُة 
  التلميُذ إلى خاصتِه.  
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وبعد هذا رأى يسوُع أن كل شيٍء قد تم َفِلَكْي َيِتم الكتاُب قال: أنا َعطشان.  

وكان إناٌء موضوعًا مملموءًا خال فمألوا إسفنجًة ِمَن الخل ووضعوها على 

زوفى وأْدنوها من فمِه.  فلّما أخذ يسوُع الخل قال قد تم وأماَل رأَسُه وأسلَم 

ان يوُم التهيَئِة فِلَئال تبقى األجساُد على الصليِب في السبِت الروَح.  ثم إذ ك

(ألن يوَم ذلك السبِت كان عظيمًا) سأل اليهوُد بيالطَس أن ُتْكَسَر ُسوُقهم 

وُيذَهَب بهم.  فجاَء الجنُد وكسروا ساَقي األوِل واآلخِر الذي ُصلَب معُه.  وأّما 

مات لم َيكِسروا ساَقْيِه.  لكن واحدًا من الجند يسوُع فلّما انتَهوا إليِه ورَأوُه قد 

طعَن جنَبُه ِبحربٍة فخرج للوقت دٌم وماٌء.  والذي عايَن شهَد وشهادتُه حق وهو 

يعلُم أّنُه يقوُل الحق لتؤمنوا أنتم.  ألن هذا كان ليتم الكتاُب أنُه ال ُيكَسُر لُه 

  الذي طعنوُه. عظٌم.  وقال أيضًا كتاٌب آخُر سينظرون إلى

  المجُد لطوِل أناِتَك يا رب المجُد َلك.  الشعب
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 نسمٍة فلتسب الرب حِ كل سب ، حوا الر من الس ب ماوات، سب هُ حوُه في األعالي، ألن 

  سبيُح يا اهللا.َك يليُق الت بِ 
  يُح يا اهللا.سبيُق الت لِ َك يَ بِ  هُ ، ألن اِتهِ َر قو حوُه يا سائِ ، سب مالئكِتهِ  سّبحوه يا جميعَ 

اقترَف شّرًا ُمضاَعفًا فأهمَلني أنا َينبوَع الحياة، َوَحَفَر  دِ قَ  َر إسرائيلَ كْ البِ  يَ نِ إن ابْ 
.  ا باراباُس فالتمَسُه وأطلَقهُ ليب، وأم وَصلبني على الص  ةَ رًا ُمهشمَ ئْ لنفِسِه بِ 
مُس َحَجبْت أشعتها، وأنَت يا إسرائيُل لم َترَتِدْع بل نذهَلْت من هذا والش ا فالسماءُ 

  أسلْمَتني إلى الموت، فيا أَبِت القدوس أتُرْك لهم ألنهم ال يعلموَن ماذا صنعوا.
  
  

نا.  أجلِ  نْ َد إهانًة مِ ابَ ِدَك المقدس كَ ل ُعضٍو من أعضاِء جسَ ، إن كُ المخلص أيها
الممزوِج  ُم بمذاقِة الخل مات والفَ طَ اِن بالل اق والخد صَ ُه بالبِ جْ والوَ  ُة بالشوكِ فالهامَ 

 هُر بالسياط واليُد بالقصَبة  جديِف الُمفَعمِ بمرارة، واألُذناِن بالتباإللحاد والظ
 مَ  لب واألطرافُ وتمديُد الجسِم بالصمن  بالمسامير والجنُب بالَحربَة.  فيا من تأل

ُر على كل القادِ  أيها، للَبَشرْ  وتنازَل إلينا وَرَفَعنا بمحبِتهِ  أجلنا وأعتَقنا ِمَن اآلالم
  شيٍء ارحمنا.

  
  

٢٥  



ُسَس األرِض الخليقَة بأسِرها لّما شاهَدْتَك مصلوبًا ارتعَدت، وأُ  المسيُح، إن  أيها
 ِتك، ألنجْت خوفًا من عزبرانّيين، وِستُر ُس العِ نْ َك بارتفاِعَك اليوَم َهلَك جِ تَمو

 ةقائُد الِمئَ القبور، و  نَ هضوا مِ ت واألمواُت نَ تحَ فَ بوُر تَ طَرْين، والقُ الهيكِل تمزَق شَ 
:  ًة ونادبًة كاألمهاِت قائلةت ُمنتِحبَ فَ قَ وَ ُتَك فَ دَ ا والِ ، وأم صَر العجيبَة فارتاعأب

.  فيا معلقًا على عوٍد كَمقِضي َعَليهأراَك ُعريانًا و  إذْ  وُح وأضطِربكيَف ال أنُ 
  األمواِت يا رب المجُد لك. من بينِ  َمن ُصِلَب وُدِفَن وقامَ 

  
  

       

وا على رأسي إكليًال من لُ عَ وني ِلباسًا أحمر، وجَ سُ ي ثيابي وألبَ ن نزعوا عَ  دْ قَ لَ 
ار. ي الُيمنى قَصَبةدِ وني في يَ لُ ، وناوَ َشْوكٍ  لكي أسَحَقُهم مثَل آنيِة الفخ  

  
  

َس يالطُ ِر بِ بَ نْ اق، لدى مِ صَ دُه من البِ رُ أَ  مْ لَ ا وجهي فَ ، وأم ُت ظهري للسياطلْ ذَ بَ  دْ قَ لَ 
  لِب احتملُت من أجِل خالِص العالم.ُت، وللص َصبْ تَ انْ 
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  رحم يا رّب ا  الشعب

  ولروحك.  الشعب

  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب

ُمشيٌر شـريٌف وكـان هـو أيضـًا في ذلك الزمان جاَء يوسُف الذي ِمَن الرامِة وهو 
ينتظــُر ملكــوَت اِهللا فــاجترَأ ودخــَل علــى بــيالطَس وســألُه جســَد يســوع.  فاْســَتْغَرَب 
بيالطُس أنـُه قـد مـاَت هكـذا سـريعًا واسـتدعى قائـَد المئـِة وسـألُه هـل لـُه زمـاٌن قـد 

نزَلــه وّلفــُه مــات.  ولمــا تحقــَق ِمــَن القائــِد َوَهــَب الجســَد ليوُســَف.  فاشــترى َكتّانــًا وأ
في الكتّاِن ووضَعُه في قبٍر قد ُنحَت في صـخرٍة وَدْحـرَج حجـرًا علـى بـاِب القبـر.  

  وكانت مريُم المجدليُة ومريُم أم يوسي تنظراِن أين ُوضع.
  

  ناِتَك يا رب المجُد لك.أالمجُد لطوِل   الشعب
  
  

٢٧  



اhُب  أيُّھاالرّب إلھنا، ولك نرفُع المجَد  أيُّھالك ينبغي المجد   المتقّدم
واnبُن والّروُح القدس، اhن وكّل أوان، وإلى دھر 

  الداھرين، آمين.
  اس الَمَسّرة.المجُد لّلِه في الُعلى وَعلى األرِض السالُم وفي الن

ُدك، َنْشُكُرك َألْجِل َعظيِم َجالِل َمْجِدَك. ُحَك، ُنباِرُكك، َنْسُجُد لَك، ُنَمجها  ُنسبأي 
،  إللهُ الرب المِلُك، ا اآلُب الضاِبُط الُكل ماويهاالساالبُن الوحيُد يسوُع  أي الرب
اإلله، يا َحَمَل الّلِه، يا ابَن اآلب، يا  الرب  أيها  القدس. الّروحُ  أيهاالَمسيح، ويا 

الجاِلُس من  أيهاتقبْل تضرَعنا .رافَع خطيئِة العالِم إْرَحْمنا، يا رافَع خطايا العاَلم
ألنَك أْنَت َوْحَدَك ُقّدوٌس، أنَت وحَدَك الرب يسوُع   عْن يميِن اآلِب واْرَحمنا.
  آمين..  المسيح في مجِد الّلِه اآلب

، َمْلجًأ كنَت   ي ُكل يوٍم أبارُكَك وُأسبُح اسَمَك إلى اَألبِد، وٕالى أبِد اَألَبد.ف يا رب
ئُت طِ لنا في جيٍل وجيل. أنا ُقْلُت يا رب ارَحْمني واْشِف َنْفسي، ألنني قد خَ 

ألن  . يا رب إليَك َلجْأُت َفعلْمني أْن أْعَمَل ِرضاَك، ألنَك أْنَت هو إلهي  ِإليك.
فابُسْط رْحَمَتَك على الذيَن   ِمْن ِقَبِلَك َعْيَن الحياة، وبنوِرَك ُنعايُن النور.

ُمبارٌك أنَت يا   بغيِر خطيئٍة.اليوِم  اأهْلنا يا رّب، أن ُنْحَفَظ في هذ  يعِرفونك.
ٌد اسُمك إلى األبِد، آمين. ٌح وُمَمجإلَه آبائنا، وُمَسب رب   َرْحَمُتَك  ِلَتُكْن يا رب

  َعلينا َكِمْثِل اتكاِلنا عليك.
  .حقوَقكمبارٌك أنَت يا سّيد فّهمني   مبارٌك أنَت يا رب علْمني وصاياك.

 يكَ يا رّب رحمُتك إلى األبد وعن أعمال يدَ   مبارٌك أنَت يا قّدوس أِنْرني بعدلك.
  ْض.ال ُتْعرِ 

  
  

٢٨  



  

  يا رب ارَحْم.  الشعب

  يا رب ارَحْم.  الشعب

  (بعد كل طلبة)   استجْب يا رب  الشعب

• 

•  

• 

• 

• 

• 

  لك يا رب.  الشعب

  

٢٩  



  آمين.  الشعب

  ولروحك.  الشعب

  لك يا ربّ   الشعب
الرب القدوُس، الساكُن في األعالي، والناظُر ما هو أسفُل،  أيها

والمطِلُع على كل الخليقِة بناظِرك المراقِب كل شيء، لك قد حَنْينا 
ِس والجسِد، ونطلُب منك يا قّدوَس القّديسين، فامُدْد من ُعُنَق النف

مسكِنَك المقّدِس َيَدك غيَر المنظورة وباركنا جميَعنا، وبما أنك إلٌه 
صالٌح ومحب البشر، إغِفْر لنا كل ما خطئناه طوعًا أو كرهًا، مانحًا 

إيانا خيراِتَك العالميَة والتي فوق العالمية.

  آمين.  الشعب
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  يا رّب ارحم   الشعب

  ولروحك.  الشعب

  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب

ــُه كــان فــي ذلــك ا لزمــان ســأل يوســُف الــذي مــن الرامــة (وكــان تلميــذًا ليســوَع لكن
َيْسَتِتُر خوفًا من اليهود) طالبًا من بيالطَس أْن يأخَذ جسَد يسوَع فأِذن بيالطُس.  

  فجاَء وأخذ جسَد يسوع.
 ومعـُه َمـزيُج ُمـر (ًال إلـى يسـوَع لـْيًالالذي كان قـد جـاَء أو) وجاَء أيضًا نيقوديُمُس

َصْبٍر نحَو مَئـِة رطـٍل.  فأخـذا جسـَد يسـوَع ولفّـاُه فـي لفـائِف كتّـاٍن مـع األطيـاِب و 
على حسب عادِة اليهود في دفنهم.  وكان في الموضع الذي ُصـلب فيـِه بسـتاٌن 
وفــي البســتان قبــٌر جديــٌد لــم يوَضــْع فيــِه أحــٌد بعــُد.  فوضــعا يســوَع هنــاك ألجــِل 

  بًا.تهيَئِة اليهود ألن القبَر كان قري
  

  ناِتَك يا رب المجُد لك.أالمجُد لطوِل   الشعب
  

٣١  



      
ليب، معلقًا على الص  شاَهَدْتكَ ا استحالْت خوفًا لم  ةِ ي ر ل البَ كُ  ، إن المسيحُ  أيها

 ، فيا َمنِ لْ خالِق الكُ  عَ ل تألموا مَ األرِض اضطربْت والكُ  ُس فالشمُس ادلهمْت وأسُ 
  احتمَل ذلَك َطوعًا ألجِلنا، يا رب المجُد لك.

  
  

ل؟  لمــاذا ُحِكــَم ذ بالباِطــريعة، َيهُــي الشــد َعــتَ عُب الــرديُء اإلعتقــاد، المُ شــمــاذا اللِ 
لم ُأسلَم إلـى َع العابدِ ن مُ ؟ فيا لُه من عجٍب عظيٍم، إذ إ بالموت ل على حياِة الكُ 

 فــي الجحــيمِ  َق المكبلــينَ يعِتــ مــاود لكيُعــأيــدي األثمــة، والمحــب البشــر ُرِفــع علــى 
  ب الطويُل األناِة المجُد لك.  الر  هاأي  هاتفين:

  

 الكلمة، فانجرحَ  أيها ليبِ على الص  ْتَك ُمعلقاً رَ أبصَ  العيب نَ البريئُة مِ  البتولُ  اليومَ 
ــنفس، ديــالوالِ  حِ قلُبهــا بنحيــِب الجــوانِ  ــٍع مــن صــميِم ال ــدْت بتفجترَ رَمــمتَ و  ة وتنه ،

لهـي، َويلـي يـا نـوَر رات:  َويحـي يـا ولـدي اإلَبـالعَ  بانسجامِ  ْت صدَرها هاتفةعَ رَ وقَ 
ــ األجســاد  نَ مو َل اهللا، حينئــٍذ األجنــاُد العــادِ َمــي يــا حَ العــالم، َكيــَف ِغبــَت عــن عيَن

  المجُد لك. الرب الذي ال ُيدَركُ  أيها: عَدُة صارخينر م الهُ تشَملَ 
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ا رأْتـَك معلقـًا التـي ولـدْتَك بغيـِر زرٍع لمـ ، إن البرايـا وُمبـِدُعها كـل  المسيُح إلـهُ  أيها

ــَك يــا ولــدي، لســُت أعَ لْ غــاَب جمــاُل طَ  ْت بمــرارة:  أيــنوٍد َصــَرخَ علــى ُعــ ــحتَ ِت ُل ِم
األمـوات ذاَت الثالثـِة  نْ ِمـ َد قيامتَـكَ سِرعًا ألشـاهِ نهْض مُ لمًا، فاِبَك ظُ مشاهدَة َصل

  يام.األ
 

  (باللحن الثامن)  
  

َك أنـ ْوٌف وُرعـٌب، إال َخـ ةيـر َسـَقَط علـى البَ  َرْفِعـَك علـى الصـليب ينَ ، ِحـب الـر  أيها
ــــو منعــــَت األرَض أن تبتلــــَع صــــالبيك،  لــــيَن ا الجحــــيُم فأمرَتهــــا أن ُتطِلــــَق الُمعَتقَ أم

اَن األحيـــاِء َك وافيـــَت ِلَتمـــَنَحُهم حيـــاًة ال موتـــًا، فيـــا ديـــ، ألنـــامْ إلعـــادِة َخلـــِق األَنـــ
  وُمِحب البشِر المجُد لك. واألموات

  
  (باللحن الثامن)  .

  
 َكـُم عليـهِ اآلَن ُيَغمُس َقَلُم الُحكِم ِمَن الُقضاِة الظالمين، وُيقضـى علـى يسـوع، وُيحْ 

ع لب، والخليقُة تتوج بالص  مَ  بلمشاَهَدِتها الرن أجلـي ِمـ على الخَشَبة، فيا َمـن تـأل
  .ب الصالُح المجُد لكالر  أيهابطبيعِة الجسد، 
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  يا رّب ارحم   الشعب

  ولروحك.  الشعب

  المجُد َلَك يا رب المجُد لك.  الشعب

إلى بيالطَس قائلين في الغِد الذي بعَد التهيَئِة اجتمع رؤساُء الكهنة والفريسيون 
السّيُد قد تذكرنا أن ذلك الُمِضل قال وهو حي إني بعد ثالثة أياٍم أقوُم،  أيها

وَيسرقوُه ويقولوا فُمْر أْن ُيضَبَط القبُر إلى اليوم الثالث ِلَئّال يأتَي تالميُذُه ليًال 
شّرًا من األولى.   للشعِب إنُه قد قام من بين األموات، فتكوَن الضاللُة األخيرةُ 

فقال لهم بيالطُس إن عنَدكم ُحّراسًا فاذهبوا واضُبطوا كما تعلمون.  فمَضوا 
  وضبطوا القبَر بالحّراس خاتميَن الحجر.

  
  يا رب المجُد لك.لَك المجُد   الشعب

  
  

٣٤  



، ليخبََّر برحمتك  أيُّھاعتراف للرّب، والترتيُل uسمك صالٌح اn  المتقّدم العليُّ
  في الغداة، وبحقك في كّل ليلة.

  
   ُقّدوٌس اُهللا، ُقّدوٌس القوي، ُقّدوٌس الذي ال يموُت، ارحمنا  الشعب

الَمْجُد لآلب واالبِن والّروح القدس، اآلن وكل أواٍن وٕالى دْهِر   
  الداِهرين، آمين.

   اْغفْر خطايانا، يا سّيد تجاَوْز عن  هاأي الثالوُث الُقّدوس اْرَحمنا، يا رب
 ِلع َواْشِف أمراَضنا ِمْن أجِل اسِمَك.  يا ربئاِتنا، يا ُقّدوس اطسي

  اْرَحم.   يا رب اْرَحم.   يا رب اْرَحم.
ِر الَمْجُد لآلب واالبِن والّروِح القدس، اآلَن وكل أواٍن وٕالى دهْ   

  الداهرين، آمين.
  

  آمين.  الشعب
  
  
  
  

٣٥  



      
وُطِعنَت  ليبِ ا ُسمرَت على الص ، لم من لعنِة الناموِس بدِمَك الكريمشتريَتنا إ

  يا مخلَصنا المجُد لك. َبعَت للَبَشِر َعَدَم الموت، فأنْ بحربة
  

  

  .يا رّب ارحم  الشعب

  .يا رّب ارحم  الشعب

)يا رّب ارحم.      الشعب

  
  
  

٣٦  



  

  آمين  الشعب

٣٧  



  بارك يا أب  الشعب

ب اإلله اإليماَن المقّدس غيَر المعاب، إيمان الر  آمين.  ليوطدِ   الشعب
ة المقّدسة المسيحيييَن الحسني العبادِة األرثوذكسيين، مع هذه الكنيس

  وهذه المدينة إلى دهر الدهور.  آمين.

يا من هي أكرُم من الشاروبيم وأرفُع مجدًا بغيِر قياس من السارافيم   الشعب
  التي هي بغير فساٍد ولدْت كلمَة اهللا، حقًا أنك والدة اإلله إياك نعظم.

اآلَن َوُكل أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن المجد لآلب واالبن والروح القدس   الشعب
  آمين.

  يا رب ارحم   
  باسم الرب بارك يا أب  

  
٣٨  



  آمين.  الشعب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٩  
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