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لتناوب وبلحن خاص مزمور  -  . ٢٢يرتل اجلميع 
 ِإهلي ِإهلي، ملاذا تركَتين؟/ َهيهاِت َأن ُختَلَِّصين َكلماُت زَئريي! ٢
 ِإهلي، يف النَّهاِر أَْدعو فال ُجتيب/ ويف اللَّيل ال َسكيَنَة يل. ٣
 َتسابيِح ِإْسرائيل. أمَّا أَنَت فِإنََّك ُقدُّوس/ جاِلٌس يف ٤
/ تـَوَكَّلوا فَنجَّيَتهم. ٥ ُؤ  عَليَك تـَوَكََّل آ
 ِإليَك َصَرخوا فـََنَجوا/ وَعَليَك تـَوَكَّلوا فلم َخيَزوا. ٦
 أَمَّا َأ فدوَدٌة ال إِْنسان/ عاٌر ِعنَد الَبَشِر وَرذالٌة يف الشَّْعب. ٧
فاَه ويـَُهزُّوَن الرُّؤوس:َمجيُع الَّذيَن يـََروَنين َيسَخروَن يب/ ويَفغَ  ٨  روَن الشِّ
ْه/ وألَنَُّه حيُِبُّه فينِقْذه)). ٩  ((ِإىل الرَّبِّ سلََّم أَمَره فليَـَنجِّ

 أَنَت ِمَن الَبْطِن َأخَرجَتين/ وعلى َثْدَيي أُمِّي َطمأَنَتين  ١٠
 عَليَك ِمَن الرَِّحِم أُْلقيُت/ وِمن َبْطِن أُمِّي أَنَت ِإهلي ١١
يُق والُمعني.ال تـَتَ  ١٢ / فقِد اْقتَـَرَب الضِّ  باَعْد عينِّ
شاَن حاَصَرتين ١٣  ثرياٌن كثريٌة َأحاَطت يب/ وَضواري 
 فـََغَرت َأْشداَقها عَليَّ/ ُأسوًدا ُمفَرتِسًة ُمَزِجمرة. ١٤
ْسِط ِمْثَل املاِء اْنَسَكبُت وتـََفكََّكت مجيُع ِعظامي./ ِمثَل الشَّمِع صاَر قـَْليب وذاَب يف وَ  ١٥

 َأْحشائي.
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 كاخلََزِف َجفَّ َحْلقي/ ولساين َلِصَق بَِفكِّي/ ويف تُراِب املَوِت َأضَجْعَتين.  ١٦
 ِكالٌب كثريٌة َأحاَطت يب/ زُمَرٌة ِمَن اَألْشراِر َأحَدَقت يب./ ثـََقبوا َيَديَّ ورِجَليَّ.  ١٧
 وَأحَصوا ُكلَّ ِعظامي/ وهِم يَنظُروَن َويَروَنين. ١٨
 وَن بَينهم ثِيايب/ ويَقرتِعرَن على لِباسي.يَقَتِسم ١٩
، ال تـََتباَعد  ُقويت،/ َأسرْع ِإىل ُنصَريت. ٢٠  وأَنَت  َربُّ
 ِمَن السَّيِف أَنِقْذ نـَْفسي/ وِمن َيِد الَكْلِب َوحيديت. ٢١
 ِمن ِشْدق اَألَسِد وِمن ُقروِن الثَّوِر خلِّْصين./ لَقد َأَجبَتين. ٢٢
ُر ِأخ ٢٣ ِْمسَك/ ويف َوْسِط اجلَماعِة ُأَسبُِّحَك.سأَُبشِّ  َويت 
(( أَتِقياَء الرَّب َسبِّحوه / و ُذرِيَّة يـَْعقوَب كافًَّة جمَِّدوه./ و ُذرِيَّة ِإْسرائيَل   ٢٤

 كافًَّة ْاخَشوه))
َخ إِلَيه  فِإنَّه مل يَزَدِر بُؤَس الباِئِس/ ومل َيسَتقِبْحه وال َحَجَب عنه َوجَهه/ وِإذا َصرَ  ٢٥

 كاَن َمسيًعا.
 ِمن َلُدنَك َتْسبيحي/ يف اجلماعِة الَعظيمة سُأويف بُِنذوري/ أَماَم أَتِقيائِه. ٢٦
 سيأُكُل الُوَضعاُء وَيشَبعون/ وُيَسبُِّح الرَّبَّ ُملَتِمسوه./ لَِتْحَي قُلوُبكم لألبِد. ٢٧
/ وَمجيُع َعشائِِر األَمِم أَماَمه  َمجيُع أَقاصي اَألرِض تـََتذَكَّر/ وِإىل الرَّبِّ تَتوب ٢٨

 َتسُجد
 َألنَّ املُلَك لِلرََّب/ وهو َيسوُد األَمم. ٢٩
اب/  ٣٠ َله َوحَده َيسُجُد َمجيُع ُعَظماَء اَألرض/ وأَماَمه َجيْثو َمجيُع اهلاِبطَني ِإىل الرتُّ

 َله َحتْيا نـَْفسي
لرَّبِّ  ٣١ ِ ه َتعُبُد ُذرِّيَّيت./ ُخيِربوَن  َّ روَن ِبِربِّه الشَّعَب  وِإ  اجليَل الَّذي سَيأيت/ ُويبشِّ
 الَّذي سُيوَلد: ألَنَّه قد َصنًع َصنيًعا./  ٣٢

د لآلب واالبن والروح القدس/ من االزل واىل االبد آمني...   ا
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  ٦٩يرتل اجلميع مزمور  -
 أَللَُّهمَّ َخلِّْصين فِإنَّ املِياَه قد بـََلَغت َحْلقي. ٢

 العاُر َحطََّم قـَْليب وال ِعالج/ فـََرَجْوُت الَعطَف فَلم َيُكْن/ والَعزاَء فَلم أِجْد. ٢١
 َجَعلوا يف طَعامي َمسا/ وَسَقوين يف َعَطشي َخال. ٢٢
٢٣  ُ م ِشباًكا.لَِتُكْن ماِئَد ُ  م أَماَمهم َفخا/ وَخريا
م فال يُبِصروا/ واْحِن ُظهوَرهم يف ُكلِّ حني. ٢٤  لُِتْظِلم ُعيوُ
ُر َغَضِبَك. ٢٥  ُصبَّ عَليهم ُسخَطَك/ ولُتدرْكهم 
/ وال ًيُكْن يف ِخياِمهم ساِكن. ٢٦ ً  لَِتِصْر َحظائُِرهم َخرا
ُم طاَردوا َمن أَنَت َضَرب ٢٧ َّ  َت/ وعلى أَملَِ َجرِحيَك زادوا.فِإ
 وزِْد على ِإِمثهم ِإمثًا/ فال يَدُخلوا يف ِبّرَِك. ٢٨
 ِمن ِسفِر احلَياِة فليمَحوا/ ومَع األَبراِر ال ُيكَتبوا. ٢٩
/ فْلَيحِمين َخالُصَك  هللاُ. ٣٠ ِئٌس ُمتَـَوجعِّ  ِإّينِ 

د   آمني. ب واالبن والروح القدس/ من االزل واىل االبدلآلا
 -  
 - 
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لتناوب مزامري املساء  -   (ن). ١١٩و ١٤١ويرتل اجلميع 
 لَِتُكْن َصاليت َخبورًا أَماَمَك/ وَرفُع َكفَّيَّ َتقِدمَة َمساء.  ٢
َب َشَفَيتَّ. ٣  أَِقْم  َربِّ حارًِسا على َفمي/ وراِقْب 
م./ ال متُِْل قـَْليب ٤ َ  ِإىل اإلساَءة/ ِإىل اْرتكاِب أَْعماِل الشَّّر/ مع الّرِجاِل فـََعَلِة اآل

م!   حاشى يل أَن آُكَل ِمن طَيِّباِ
 إِلَيَك َعيناَي أّيها الرَّّب السَّيِّد/ ِبَك ْاعَتَصمُت فال َتسِفْك نـَْفسي. ٨
م. ِإحَفْظين ِمن قَبَضِة الَفخِّ الَّذي َنَصبوه يل/ وِمن ِشباكِ  ٩  فـََعَلِة اَال

 َيسُقُط اَألشراُر مًعا يف ِشباِكهم/ على حِني أعبـُُر َأ َسبيلي. ١٠
 (ن) ١١٩مزمور 
 َكِلَمُتَك ِمْصباح لَِقَدمي/ ونوٌر ِلَسبيلي.  ١٠٥
 أَقَسمُت وسُأِجنز/ أَن َأحَفَظ َأحكاَم ِبرَك. ١٠٦
 َمِتَك.قد ُذلِّلُت لِْلغاية فأْحِيين/  َربِّ َحبَسِب َكلِ  ١٠٧
ِن َفمي/ وَأحَكاَمَك َعلِّْمين. ١٠٨  ٍارَتِض  َربِّ بُِقر
 نْفسي على َكفِّي يف ُكلِّ حني/ وَأ مل أَْنَس َشريَعَتَك. ١٠٩
 َنَصَب اَألْشراُر َفخا يل/ وَأ مل َأِضلَّ عن أواِمرَِك. ١١٠
ا ُسروُر قـَْليب. ١١١ َّ  َورِثُت َشهاَدَتَك ِلألبد/ َأل
ا الثَّواُب لألبد. أَ  ١١٢ َّ  َملُت قـَْليب َألعَمَل بَِفراِئِضَك/ فِإ

د لآلب واالبن والروح القدس/ من االزل واىل االبد آمني.  ا
 

 -  
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  ١٤٠مث يرتل اجلميع مزمور  -
، ِمن ِإنساِن السُّوَء أَنِقْذين/  ٢   وِمن َرُجِل الُعنِف ْاِمحين َربُّ
م/ كلَّ يَوٍم يُثريوَن احلُروب. ٣ لسَّيِّئاِت يف قُلوِ ِ  فَقد َفكَّروا 
 َسنُّوا كاحلَيِة أَلِسنَـَتهم./ ُسمُّ اَألْفعى َحتت ِشفاِههم.  ٤
رِّيِر ْاحَفْظين/ وِمن َرُجِل الُعنِف ْاِمحين/ فقد َفكَّروا يف أَ  ٥ ، ِمن َيِد الشِّ ن  َربُّ

 يـَُعَثروا َخَطوايت.
وَن َفخا/ وَحباِئل َحتَت َقَدَميَّ َبَسطوا َشَبَكة/ وِجباِنِب الطَّريِق  ٦ َأْخفى ِيلَ املَُتَكربِّ

 َمدُّوا يل َأْشراًكا. 
: أَنَت ِإهلي/ َأْصِغ  َربُّ ِإىل َصوِت َتَضرُّعي. ٧  قلُت لِلرَّبِّ
 صي/ ِإنََّك ظَللَت َيوَم الِقتاِل على رأسي.أّيها الرَّبُّ السَّيِّد،  ِعزََّة َخال ٨
، ال تـَُلبِّ أَهواَء اَألْشرار/ وال تُنِجْح َمكاِيَدهم. / ال يَرفِع املَُضيِّقوَن عَليَّ  ٩  َربُّ

 ُرؤوَسهم/ وليَـْغُمْرهم ُخبُث ِشفاِههم!١٠
ر/ وليلَقوا يف اهلوَِّة فال يـَنـَْهضوا. ١١  لَِينزِْل عَليهم َمجر 
يَثُبْت على اَألرِض َطويُل اللِّسان/ وأَمَّا َرُجل الُعنِف فْلَيصَطْده الشر حىتَّ  ال ١٢

 اهلَالك!
 قد َعِلمُت َأنَّ الرَّبَّ ُجيْري احلُْكَم لِلبائسني/ والَقضاَء لِلَمساكني.  ١٣
 َأَجل، األَبراُر َحيَمدوَن ْاَمسَك / واملُسَتقيموَن يُقيموَن أَماَمَك.  ١٤

د لآلب  واالبن والروح القدس/ من االزل واىل االبد آمني. ا
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 )١٢ -١: ٥٣القراءة األوىل: أشعيا (
رمخار.  اجلسوا وانصتوا اىل قراءة من سفر أشعيا، 

 فِإنَّه نـََبَت كَفرٍْع أَماَمه ٢َمِن الَّذي آَمَن ِمبا مسََِع ِمنَّا وِلَمن ُكِشَفت ِذراُع الرَّّب؟  ١
اَء فَننظَُر إِلَيه وال َمنَظَر فَنشَتِهَيه. وكَأصٍل ِمن أَرٍض قاِحَلة ال  َ ُمزَدًرى وَمْرتوٌك  ٣صوَرَة َله وال 

َألَمل وِمثُل َمن ُيستَـُر الَوجُه عنه ُمزَدًرى فَلم نَعَبْأ بِه.  ِ لَقد َمحََل  ٤ِمَن النَّاس َرُجُل َأوجاٍع وعاِرٌف 
ً َمضْ  ً ِمَن ِهللا وُمَذلًَّال. هو آالََمنا وآحَتَمَل َأوجاَعنا فَحِسْبناه ُمصا طُِعَن ِبَسَبِب َمعاصينا  ٥رو

ِمنا نـََزَل ِبه الِعقاُب ِمن َأجِل َسالِمنا وُجبرِحه ُشفينا.  ُكلُّنا َضَلْلنا كالَغَنم ُكلُّ   ٦وُسِحَق ِبَسَبِب آ
َتواَضع ومل يَفَتْح فاُه كَحَمٍل ُعوِمَل ِبَقسَوٍة ف ٧واِحٍد ماَل ِإىل َطريِقه فأَلقى الرَّبُّ عَليه ِإَمث ُكلِّنا. 

ا ومل يَفَتْح فاُه  لَقَضاء ُأِخَذ فَمن  ٨سيَق ِإىل الذَّْبِح كَنعَجٍة صاِمَتٍة أَماَم الَّذيَن َجيُزُّوَ ِإلْكراِه وِ
 ٩ يـَُفكُِّر يف َمصريِه؟ قِد آنَقَطَع ِمن أَرِض اَألْحياء وِبَسَبِب َمعِصَيِة َشْعيب ُضِرَب حىتَّ املَوت
 ١٠فُجِعَل َقربُه مع اَألْشرار وَضرُحيه مع اَألغِنياء مع أَنَّه مل َيصَنع ُعنفًا ومل يوَجْد يف فِمه َمْكر. 

ُمه  َّ والرَّبُّ َرِضَي َأن َيسَحَق ذاك الَّذي أَمَرَضه فِإذا قـَرََّبت نَفُسه َذبيَحَة ِإٍمث يَرى ُذرِّيًة وَتطوُل َأ
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ِبَسَبِب َعناَء نـَْفِسه َيرى النُّور وَيشَبُع بِعلِمه يـُبَـّرُِر َعْبدَي البارُّ  ١١َيِده. وِرضى الرَّبِّ يَنَجُح عن 
َمهم.  فِلذلك َأجَعُل َله َنصيبًا َبَني الُعَظماء وَغنيمًة مع اَألِعزَّاء ِألَنَّه  ١٢الَكثريين وهو َحيَتِمُل آ

 َخطا الَكثريبن وَشَفَع يف َمعاصيهم. َأسَلَم نـَْفَسه لِلَموت وُأحِصَي مع الُعصاة وهو َمحَلَ 
 )٢٧ -٢٠: ٩القراءة الثانية/ من سفر دانيال النيب ( -

رمخار.   انصتوا اىل قراءة من سفر دانيال النيب، 
وبَيَنما ُكنُت أََتَكلَُّم وُأَصلِّي وَأعَرتُِف َخبطيَئيت وَخطيَئِة َشْعيب ِإْسرائيل وأُْلقي َتَضرُّعي  ٢٠

لرَُّجِل  ٢١ِإهلي ِألَجِل َجَبِل ُقْدِس ِإهلي،  أَماَم الرَّبِّ  ِ لصَّالة، ِإذا  ِ بَيَنما ُكنُت أََتَكلَُّم 
ِجْربائِيَل، الَّذي رَأَيُته يف الرُّؤ يف الَبْدء، قد طاَر َسريعًا ووافاين يف َوقِت تَقِدَمِة املَساء. 

ِعنَد  ٢٣جُت اآلَن ِألُعِلَمَك فَتفَهم. وأَتى وَتَكلََّم َمعي وقال: ((  دانيال، ِإّينِ َخرَ  ٢٢
ا، ِألَنََّك َرُجٌل َعزيٌز على هللا.  َبدِء َتَضرُّعاِتَك، خَرَجت َكِلَمة، وأَتيُت َأ ِألُخِربََك ِ

:  فـَتَـبَـنيَّ الَكِلَمة وآفَهم الّرؤ
 ِإنَّ َسْبعَني ُأْسبوعاً ُحدَِّدت ٢٤ 

 على َشعِبَك وعلى َمديَنِة ُقدِسكَ 
 ناِء املَعِصَيِة وِإزاَلِة اَخلطيئةِإلفْ 

لِربِّ األََبِديّ  ِ  واَلتَّْكفِري عِن اِإلمثِْ واِإلتياِن 
 وَخْتَم الرُّؤ والنُّبوَءة

 وَمْسِح ُقدُّوِس الُقدُّوسني
ِعاَدِة بِناِء أُوَرَشليَم ِإىل رَئيٍس َمسيٍح َسبَعُة  ٢٥  فآعَلْم وآفَهْم. ِإنَّه ِمن ُصدوِر اَألمِر 

َأسابيَع، ُمثَّ يف آثَنِني وِستَِّني ُأْسبوعًا َتعوُد وتـُْبىن السُّوُق والسُّور، ولِكن يف ضيِق 
يت  ٢٦اَألوقات.  تِّني، يُفَصُل َمسيٌح وال َيكوُن َله... و وبَعَد اَألسابيِع اِألثَنِني والسِّ

ايـَُته لطُّوفاِن َتكوُن ِ ِ ُر املَدينَة والُقْدس.  ا، وِإىل النِّهايَِة َيكوُن ما ُقِضَي ِمَن َرئيٌس فُيَدمِّ
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بتاً، ويف ِنصِف  ٢٧الِقتاِل والتَّْخريب.  يف ُأْسبوٍع واِحٍد يَقطُع مع َكثرييَن َعهدًا 
اُألْسبوِع يُبِطُل الذَّبيَحَة والتَّقِدَمة، وَيف َجناِح اهلَيَكِل تكوُن َشناَعة اخلَراب، ِإىل أَن 

 يُّ على املَُخرِّب)). يَنَصبَّ اِإلفناُء املَقضِ 
 

 - 

 
 -  
 -  
رب حكماء بتعلمك املقدس وأنر عقولنا بشريعتك، واجعلنا ان  :لكاهنا -  اجعلنا 

  االب واالبن والروح القدس.نطيع كالمك ونكمل ارادتك يف كل حني... 
 

 )١٤: ٣ – ١٩: ٢قراءة من رسالة بولس الرسول اىل اهل غالطية ( -
رمخار.    من رسالة بولس الرسول اىل اهل غالطية، يقول  اخويت، 
، وقد ُصِلبُت مع ١٩  لشَّريعِة ُمتُّ عِن الشَّريعِة َألْحيا  ِ فما َأ َأْحيا  ٢٠املسيح. َألّينِ 

بَعَد ذِلك، بِل املسيُح َحيْيا ِيفَّ. وِإذا ُكنُت َأْحيا اآلَن َحياًة َبَشرِيَّة، فِإّينِ َأْحياها يف 
بِن ِهللا الَّذي َأحبَّين وجاَد بِنَـْفِسه ِمن ًأْجلي.  ِ . فِإذا كاَن  ٢١اِإلمياِن  ّ فال أُبِطُل نِعَمَة ا

ل ِ  شَّريعة، فاملَسيُح ِإًذا قد ماَت ُسًدى. الِربُّ يُناُل 
 َأْهَل َغالِطيَة اَألْغِبياء، َمِن الَّذي فـَتَـَنُكم، أَنُتُم الَّذيَن ُعرَِضت أَماَم َأعُيِنِهم ُصورُة  ١ ٣

َِْحكاِم الشَّريعةِ ٢ َيسوَع املسيِح املَْصلوب؟  أُريُد َأن َأعَلم ِمنُكم أَمًرا واِحًدا: أَِمَن الَعَمِل 
عُتم ِبشارََة اِإلميان؟ لرُّوح؟أَبـََلَغت بُكُم الَغباوُة ِإىل هذا احلَّد؟  ٣ نِلُتُم الرُّوح، أَم ألَنَّكم مسَِ ِ َأكاَن َعبَـثًا ُكلُّ ما اختَـَربُمت، إذا  ٤ أَفَينَتهي ِبُكُم اَألمُر ِإىل اَجلَسد، بَعَدما ابَتَدأُمت 

الَّذي يـََهُب َلُكُم الرُّوح وُجيْري املُعِجزاِت بَيَنكم يَفَعُل  أَتُرى َأنَّ  ٥! َصحَّ أَنَّه كاَن َعَبثاً 
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َِْحكاِم الشَّريعة، أَم ألَنَّكم مسَِعُتم ِبشارََة اِإلميان؟  ذِلَك ألَنَّكم تـََعملوَن 
 
، فُحِسَب َله ذِلَك ِبرا)).٦ ِ ا  فاعَلموا ِإًذا ًأنَّ أَْبناَء ِإبراهيمَ ٧ هكذا ((آَمَن ِإبراهيُم  ِإمنَّ

ِإلميان فَبشََّر إِبراهيَم ٨ هم أَْهُل اِإلميان. ِ  َ َّ سيـُبَـّرُِر الَوثِنيَـنيِّ ورَأى الِكتاُب ِمن قَبُل َأنَّ ا
ا  ٩ ِمن قـَْبُل قاَل َله: ((تُباَرُك فيَك َمجيُع األَُمم)). ِلذِلك فاملُبارَكوَن مع ِإبراهيَم املُؤِمِن ِإمنَّ

 هم أَْهُل اإلميان. 
َِْحكاِم الشَّريعِة هم َمجيًعا يف ُحكِم اللَّعَنة، فَقد َوَرَد يف الِكتاب: ف١٠ ِإنَّ َأْهَل الَعَمِل 

أَمَّا َأنَّ الشَّريعَة ١١((َمْلعوٌن َمن ال يُثاِبُر على الَعَمِل ِجبَميِع ما ُكِتَب يف ِسْفِر الشَّريعة)).  ِإلمياِن َحيْيا)),ال تـُبَـّرُِر َأَحًدا ِعنَد هللا فذاك أَْمٌر واِضح ِ على ِحِني أَنَّ ١٢، َألنَّ ((البارَّ 
ا)).  َِذه اَألحكاِم َحيْيا ِ ِإنَّ املسيَح ١٣الشَّريعَة لَيَست ِمَن اِإلميان، بل ((َمن َعِمَل ِ

لَِّق افَتدا ِمن َلعَنِة الشَّريعة ِإذ صاَر َلعَنًة َألْجِلنا، فَقد َوَرَد يف الِكتاب: ((َمْلعوٌن َمن عُ 
ذِلك َكيما َتصَري بـَرََكُة ِإبراهيَم ِإىل الوثِنيَِّني يف املسيِح يسوع فَنناَل ١٤على اَخلَشَبة)) 

ِإلمياِن الرُّوح املَوعوَد بِه.    والنعمة والسالم مع مجيعكم  اخويت...ِ
  

- 


 ِعظامي . وهم ينظرون َويـََروَنين  ويَقَتِسمون ثيايب بينهم )ثـََقبوا َيَديَّ َورجَليَّ . وَأحَصوا ُكلَّ  (مجته)تر (
 -  
 -  
 -    
 -  
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وكان الّرجال الذين قَبضوا على يسوَع يهزَأون به وكانوا يُغّطونُه ويَلطموُه على 

ا عليِه وجهِه قائلني: تنّبْأ َمن الذي ضَرَبك،  وأشياُء أُخر كثريٌة كانوا يقولو
جمدِّفني، وملا كان الّنهاُر اجتمع الشُّيوُخ ورؤساُء الكهنِة والكتبُة وأصعدوُه إىل 
جممعهم، وقالوا لُه: إن كنت أنت املسيَح فُقل لنا. قال هلم: إْن قلُت لكم ال 

يكوُن ابُن البشر  تؤمنون يب، وإن سألتكم ال ُجتيبوين وال ُتطِلقوين، فِمَن اآلنَ 
جالساً عن ميِني ُقدرِة هللا، فقال مجيُعهم: أفأنت إذن ابُن هللا. قال هلم يسوُع: أنتم 
تقولون إّين أ هو، فقالوا: ما حاجُتنا إىل شهوٍد ألنّنا قد ِمسعنا من فِمِه، فقام 

ّ وجد  هذا ُيِضلُّ َمجُعهم كلُُّه وجاوا بِه إىل بيالطس، وشَرعوا يقّرِفونُه قائلني: إ
شعَبنا وميَنُع من أن نُعطَي اجلْزيََة لقيصر ويدَّعي أنُّه هو املسيُح امللُك، فسألُه 
بيالُطُس وقال لُه: هل أنَت ملُك اليهود قال لُه: أنَت قُلَت، فقال بيالُطُس 
لرؤساَء الكهنِة وللجمِع: إين مل أجد علًَّة على هذا الرَُّجل. أّما هم فكانوا 

ً من اجلليل إىل  يصُرخون قائلني: قد هّيج شعَبنا إذ يُعلِّم يف اليهوديِّة كلِّها مبتد
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ههنا، فلّما ِمسع بيالطس اسَم اجلليل سأل هل الرَُّجُل جليليٌّ، وملّا عِلم أنُّه من 
م، فلّما رأى  واليِة هريودس أرسلُه إىل هريودس ألَنُّه كان يف أُورشليم يف تلك األ

فرح جّدًا ألنُه كان يشتهي أن يراُه من زماٍن طويل لَسماعِه عنُه هريوُدُس يسوَع 
ْبُه يسوُع  أشياَء كثريًة وكان يرجو أن يرى منُه آيًة ما، فسألُه بكالٍم كثري فلم جيُِ
بشيٍء، وكان رؤساُء الكهنِة والكتبُة واقفني يقّرفونُه بشّدة، فاحتقرُه هريوُدُس مع 

ً قرمزيّ  ً بِه وأرسلُه إىل بيالطس، ويف ذلك اليوم صار جنودِه وألَبَسُه ثيا ة مستهز
بيالُطُس وهريودس صديَقني بعُضهما مع بعٍض ألنُه كان بينهما عداوٌة من قبل. 
ّديق فإّين  ك وذاك الصِّ ّ وملّا جلس الوايل على ِمنربِه أرَسلت اليه امرأتُُه قائلًة لُه: إ

مي. فدعا بيالُطس رؤساَء الكهنِة وأراكنَة قد توّجعُت اليوَم كثريًا من أجلِه يف ُحل
الّشعِب، وقال هلم: قدَّمتم ايلَّ هذا الرَُّجَل كأنُّه يُردُّ شعَبكم وها أ قد فحصُتُه 
أمامكم فلم أِجْد علًَّة يف هذا الرَُّجل من مجيِع ما تـَُقّرفونُه بِه، وال هريوُدُس أيضاً 

ا  ألين أرسلتُه إليِه وهوذا مل َيْصَنْع شيئ ًا يستوجُب املوَت، فأ أَؤّدبُُه وأطِلُقُه، أل
كانت عادٌة أن ُيطِلَق هلم واحدًا يف العيد، فصاح اجلمُع ُكلُُّه وقالوا: ارَفع هذا 
، ذاك الذي كان من أجل فتنٍة وقتٍل َحدث يف املدينة قد أُلقي يف  وَأطِلق لنا برَأ

طِلَق يسوع، أّما هم فكانوا الّسجن. فكّلمهم بيالُطس أيضًا وهو يُريد أن يُ 
لثًة وأيَّ شٍر صنع هذا إّين مل أِجد  يصرخون قائلني اصلُْبُه اصُلْبُه، فقال هلم مرًة 
فيِه علًَّة تستوجُب املوَت فأ أَؤّدبه وأُْطِلُقُه، أّما هم فكانوا يـُلِّحون عليِه بصوٍت 

م وأصواُت رؤس ُ اِء الكهنِة. فلّما رأى عاٍل ويسألونُه أن يصلبوُه واشتّدت أصوا
بيالُطس أنُّه ال ينتفُع شيئًا بل يزداُد الشََّغُب أخذ ماًء وغَسل يديِه أمام اجلمِع 
وقال: إّين بريٌّ من دِم هذا الّصّديق أنتم تعرِفون، فأجاب مجيُع الشَّعِب وقالوا: 

. فأمر بيالُطس أن تكوَن طلبُتم، فأطلق هلم الذي طلبوُه  دُمُه علينا وعلى أوالد
م، وفيما هم  جِن وأسلم يسوَع إلراد ذاك كان من أجِل فتنٍة وقتٍل قد أُلقي يف السِّ
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منطلقون بِه أمسكوا مسعاَن القريواّين الذي كان آتيًا من احلَْقِل وجعلوا عليِه 
الّصليَب ليحِمَلُه َخْلَف يسوع، وكان يتبُعُه كثٌري من الّشعِب والنساِء اللوايت ُكنَّ 

ُه ويُنحن عليِه، فالَتفَت يسوُع إليهّن وقال:  بناِت أُورشليم ال تبكني عليَّ ينُدبنَ 
ٌم يُقاُل فيها: طوىب للعواِقر  يت أ ا  ّ بل ابِكني على أنُفِسُكنَّ وعلى بنيُكنَّ، فها إ
والبطوِن اليت مل تِلْد والثُِّدّي اليت مل تُرضِع، حينئٍذ تبتدئون تقولون للجباِل َقعي 

ليابس. علي لعوِد الرَّطِب فماذا يكوُن  نا ولآلكاِم غطّينا، فإن كانوا يصنعون هذا 
وكان آتيًا معُه اثناِن آخراِن عامال شرٍّ لُيقَتال، وملّا جاُءوا إىل املوضِع املسّمى 
اجلُمُجمة صلبوُه هناك هو وَذيِنك عامَلي الّشّر أحدمها عن مييِنه واآلخر عن 

م ال يدرون ما يعملون. واقتسموا ثيابَُه يسارِه، فقال يسوع:  َّ  أبتاُه اغِفْر هلم َأل
واقرتَعوا عليها، وكان الّشعُب واِقفًا ينظُر ويسَخُر منُه حّىت األراكنُة قائلني: قد 
خلَّص آخرين فليخلِّص نفَسُه إن كان هو املسيَح خمتاَر هللا، وكان اجلنُد أيضاً 

ويقّدمون لُه خال، ويقولون لُه: إن كنَت أنَت ملَك  يهزأُون بِه وهم يتقّدمون إليهِ 
نّيِة والّرومّيِة  حلروِف اليو  ً اليهوِد فخلِّْص نفسك، وكان أيضًا ُعنواٌن فوَقُه مكتو
والِعربانّيِة: هذا هو ملُك اليهود، وكان أحُد َذيـَْنك العامَلي الشّر املصلوَبني معُه 

ملسيح فنجِّ نفَسك وّجننا أيضاً فانتهَرُه رفيُقُه وقال لُه: جيّدُف عليِه قائًال: إن كنَت ا
أفال ختشى َهللا أيضًا إذ كنَت أنت أيضًا حتت هذا احلكِم بعينِه، أّما حنُن فَعْدالً 
ً، مث قال  ّ كما كّنا نستحقُّ وكما عِمْلنا ُجزينا أَّما هذا فلم يصَنع شيئًا رد يف ملكوتك، فقال لُه يسوُع: احلقَّ أقوُل لك  ليسوع: اذُكْرين  ربُّ مىت جئتَ َأل
إّنك اليوَم تكوُن معي يف الِفْرَدوس. وكان حنو الّساعِة الّسادسِة فحَدث ظالٌم 
على األرض كلِّها إىل الّساعِة التاسعة، والّشمُس أظَلمْت. وللوقِت انشقَّ حجاب 

خوُر تشّقّقت، والقبوُر اهليكل إىل اثنِني من فوُق إىل أسفُل واألرُض تزلزلت والصُّ 
تفتَّحت وكثٌري من أجساِد القّديسني الرّاقدين قاموا، وخرجوا ومن بعِد قيامتِه 
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دخلوا املدينَة املقدَّسة وترآَءوا لكثريين، أّما قائُد املئِة والذين كانوا معُه حيُرسون 
ن هذا ابُن هللا. يسوع فلّما رأوا الزّلزَلَة وما حدَث خافوا جّداً وقالوا: يف احلقيقِة كا

وأّما اجلُنُد فلّما صَلبوا يسوع أخذوا ثيابَُه وجعلوها أربعَة أجزاٍء لكلٍّ من اجلُنِد ُجزٌء 
وكان قميُصُه غري خمَِيٍط منسوجًا كلُُّه من فوُق، فقالوا فيما بيَنهم: ال نُشقُُّه لكن 

ا ثيايب بيَنهم وعلى لنقرتْع عليِه اقرتاعًا ملن يكوُن. فتمَّ الكتاُب القائُل: اقتسمو 
لباسي اقرتعوا. هذا ما فعلُه اجلُند. وكانت واقفًة عند صليب يسوع أُمُُّه وُأخُت 
دلية، فلّما رأى يسوُع أُمَُّه والتِّلميَذ الذي كان ُحيبُُّه  أُّمِه ومرُمي اليت لقليوفا ومرُمي ا

ميذ هذْه أُمُّك ومن تلك واقفًا قال ألُّمِه:  امرأُة هذا ابنِك، ّمث قال لذلك التِّل
الّساعِة أخذها ذلك الّتلميُذ عنَدُه، وبعد هذا علم يسوُع َأنَّ كلَّ شيٍء قد َمتَّ 
ٌء موضوعًا مملوءًا خال فمُألوا  فلكي يِتمَّ الكتاُب قال أ عطشاُن، وكان إ
اسفنجًة من اخللِّ ووضعوها على زوىف وأدنوها من فيِه، فلّما أخذ يسوُع ذلك 

ا كانت اجلمعة اخل َّ ا من أجِل أنَّ السَّْبَت ُمصبٍح ألنَّ يوَم لَّ قال: ها قد متَّ وأَمال رْأَسُه وأسلم روَحُه، أّما اليهوُد فَأل قالوا: ال تباُت هذه األجساُد على ُصلباِ
ذلك الّسبِت كان عظيماً فطلبوا إىل بيالُطَس َأن يكِسروا سيقاَن أولئك املصلوبني 

م، فجاَء اجلُنُد فكَسروا ساقِي األوَِّل واآلخِر الذي ُصلَب معُه، وملّا جاُءوا وينزِّلوه
إىل يسوع رأوُه قد مات فلم يكِسروا ساقَيِه، لكنَّ واحدًا من اجلنِد طَعنُه حبربٍة يف 
جنبِه فخرج للوقِت دٌم وماٌء، وَمن عاين َشِهد وشهادتُُه حقٌّ وهو يعَلُم أنُّه قال 

أنتم أيضاً. ألن هذا كان ليتم الكتاُب الذي قال: ال ُيكَسُر فيه  احلقَّ لتؤمنوا
َعظٌم، وأيضًا الكتاُب اآلَخُر الذي قال: سينظرون إىل الذي طعنوا، ّمث إنَّ يوسَف 
الذي من الرّامِة سأل بيالُطَس، ألَنُّه كان تلميذًا ليسوع وكان ُخيفي ذلك خوفاً 

ُخَذ جسَد يسوع فَأذِ  ن لُه بيالُطُس فجاَء وأخَذ جسَد يسوع، من اليهوِد، أن 
وجاَء أيضًا نيقاِدموس الذي كان قد جاَء من قبُل إىل يسوَع ليًال وَمحل معُه 
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َحنوط ُمرٍّ وَصٍرب حنَو مئِة َرطٍل، فأخذا جسَد يسوع ولّفاُه يف َكّتاٍن مع األطياِب  
فيِه يسوُع ُبستاٌن كما هي عادُة اليهوِد يف دفِنهم، وكان يف املوضِع الذي ُصِلَب 

ويف الُبستاِن قٌرب جديٌد مل يوَضْع فيِه أحٌد بعُد، فوضعا يسوَع هناك ألنَّ السَّْبَت 
أوشك أن يدُخَل وألنَّ القَرب كان قريباً.

قطعة ب ه(بعد قراءة االجنيل يتجه الكاهن حنو الصليب فينزل جسد الرب عنه ويلف 
 قماش قطنية، مث يقبله فيضعه يف النعش الذي حيوي قطع من القطن والبخور) 

 
لتناوب وبلحن  -  أي، يرتل الشمامسة 

 الكنيسة والعامل. أجل حزين خاص الطلبات والتضرعات من
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 يرمن اجلوق مقطعاً من ترتيلة -
مل الكاهن عن املناسبة. -  مث نستمع مجيعاً للقسم األول من 
 نياً من ترتيلةتقوم اجلوق برتتيل مقطعًا  -
مله.  -  مث يلقي الكاهن القسم الثاين من 
ح والطواف به بني  - وبعدئٍذ يقوم الشمامسة يف محل نعش الرب ويستعدون للزّ

 اجلماعة خبشوع، بينما يرمن اجلوق ترانيم اآلالم واحلزن... 
 

لصمت والنظام اثناء  حنرجو من اجلميع االلتزام  وعند االقرتاب  الزّ
  سب تعليمات املنظمني...حبالربكة من النعش واخذ 

  

 
 

  جراحات خطا مجيعاً طيبًا على ولتكن آالم الرب 
 آمني 


