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 : هذه الرتب تستعملها الكنائس التي ليس فيها شمامسة ومؤمنوها المالحظة
 يفهمون اللغة الكلدانية.
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 أحد السعانني
 

 الفكرة الطقسية 

ه  اليوم ُيكلُل صوُمنا ورحلتُنا على خطى يسوع، باحتفاٍل مهيب، ُيعدُّ
الُبسطاء واألطفال بفرش الثياب والهتاف: "أوشعنا )خلصنا( يا ابن 

متفرجين، بل  اداود". نداُء الضعفاء والمساكين الذين ال ُيريدون أن يكونو 
أن يلّتفوا حول يسوع لُيقدموه للعالم. عيُد اليوم هو تلبيتنا لدعوة رّبنا 

 يسوع ليأخذنا إلى أبيه فرحين بالرحمة والمحبة. 
 

 غصان الزيتونتكريس أ

مَة البركة والنعمة لنا يا رّب بارك أغصان الزيتون هذه واجعلها عال
محيطنا وبيوتنا ومجتمعنا  جمع. اجعلنا يا رب أداَة سالٍم فيوللعالم أ

لك  ،والفرحُ  يمان والرجاءفنكتشَف حّبك وتغدو بيوتُنا مكاًنا يتدفُق فيه اإل
  إلى األبد. المجد والحمد

 

 تقديم القراءات 

: األولى من قراءاٍت  نستمُع إلى كلمة اهلل ُتعلن لنا من خالل ثالث  
ُف دخوَل ا21 - 9: 9سفر زكرّيا ) إلى أورشليم، لمسيح المنتصر ( تص 

ه ليس كمنتصٍر في حرب، بل دخول بتفعيل قيم المحبة والتواضع دخولُ 
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( تقيم مقارنة 12 - 21: 22والسالم. والثانية من الرسالة الى رومية )
بين اليهود الرافضين والوثنيين القابلين بشارة االنجيل بحماسة وفرح. 

ن دخول ( تخبرنا ع11:  12 - 19: 12والثالثة من إنجيل مّتى )
ن نطهر هيكل قلبنا ألى إيدعونا ، و ياهإوتطهيره  المسيح إلى الهيكل

  ا لسكناه.مقدسً  اليكون مكانً 
 

 انصتوا اىل قراءة من نبوءة زكريا: بارمخار

ْهيون وآهت في يا بنَت أوَرَشليم ُهَوذا َمل ُكَك آت ًيا  دًّا يا ب نَت ص  ا بَته جي ج 
ًبا على حماٍر وعلى َجحٍش آبن  أتان. إ َليك  بارًّا ُمَخلًِّصا َوضيعً  ا راك 

ن ُأوَرشليم وُتستاَصُل َقوُس الق تال  ُل الَمرَكَبَة م ن َأْفرائيم والَخيَل م  وَأستَأص 
َن النَّهر  إ لى  ن الَبحر  إ لى الَبْحر وم  وُيَكلُِّم اأُلَمَم ب السَّالم وَيكوُن ُسْلطانه م 

ك  َأن َأقاصي اأَلْرض. وب َدم   َن الُجبِّ الَّذي ال َعهد  ت  َأيًضا ُأطل ق َأْسراك  م 
الَيوَم ُيخَبُر َأنِّي َأُردُّ  ،إلى الح صن  يا َأْسرى الرَّجاء ارجعواماَء فيه. 

عَفين.   عَليك  ض 
 

 من رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية: بارمخار

فإني  الشعوب   فإّني أقوُل لكم أيها الشعوب، ما دمُت أنا رسولُ 
وأخّلص بعًضا منهم.  ،خدمتي. لعلي أغّيُر الذين هم من جسدي امتدحُ 

ألنه إن كان رفُضهم صار مصالحًة للعالم، فكم بالحري يكون رجوُعهم. 
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ن كانت الباكورُة مقدسًة فكذلك  إن ذلك إال حياة   من بين األموات. وا 
ن كان األصُل مقدًسا فكذلك األغصان. فإن كان بعُض  ،العجينُ  وا 

َمَت في مواضعها فصرَت  األغصان قد َخت وأنَت الزيتونُة البريُة ُطع  ُفس 
شريًكا في أصل الزيتونة ودسمها. فال تفتخر على األغصان، فإن 

لك. ولعلك تقول: حم  افتخرَت فلسَت أنَت تحمل األصل، بل األصُل يَ 
خوا  . إن هؤالء ُفس  خت األغصاُن ألطّعم أنا في مواضعها. حسن  إنما ُفس 

والنعمة  أيمان هم. أما أنت فباإليمان ثابت  فال تستكبر في نفسك.لعدم 
 والسالم مع جميعكم يا أخوتي آمين. 

 

 إجنيل رّبنا يسوع املسيح حبسب كرازة القديس متى

فاجي بجانب جبل الزيتون،  ورشليم وجاءوا الى بيتَ أولما قربوا من 
هذه القرية التي أرسَل يسوُع اثنين من تالميذه، وقال لهما: اذهبا الى 

كما وللوقت تجدان أتاًنا مربوطًة وجحًشا معها فحالهما وأتياني أمامَ 
بهما، فإن قال لكما أحد  شيًئا فقوال له: الرّب محتاج  إليهما، فللوقت 
 يرسلهما إلى ههنا. هذا كّله كان ليتّم ما قيل بالنبي القائل: قولوا البنة  

راكًبا على أتاٍن وجحٍش ابن اتان. صهيون: هوذا ملُكك  يأتيك  متواضًعا 
فانطلق التلميذان وصنعا كما أمرهما يسوع، وأتيا باألتان والجحش 
ووضعا ثياَبهما على الجحش وركَبُه يسوع. وكان كثير  من الجموع 

وكان آخرون يقطعون أغصاًنا من الشجر  ،هم في الطريقيفرشون ثيابَ 
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تقدمونه ويتبعونه ويطرحونها في الطريق. وكان الجموُع الذين ي
يصرخون قائلين: أوشعنا إلبن داود، مبارك  اآلتي باسم الرب، أوشعنا 
في األعالي. ولما دخل الى اورشليم ارتجت المدينة كّلها قائلين: من هو 
هذا؟ فقالت الجموع: هذا هو يسوع النبّي الذي من ناصرة الجليل. 

يعون في الهيكل، ودخل يسوُع هيكل اهلل وأخرج جميع الذين يشترون ويب
: إن بيتي  وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام. وقال لهم مكتوب 
بيت صالة ُيدعى وأنتم جعلتموه مغارًة للصوص. وقّدموا إليه في الهيكل 

  والمجُد هلل دائًما.عمياًنا وعرًجا فشفاهم. 
 

 الطلبات 

 .ربب يا لنقف بفرٍح وابتهاج ولنصّل إلى الربِّ بثقٍة قائلين: استج

، من أجل أن يكون احتفاُلنا بالسعانين فرصَة نعمٍة وخير يا رب -
 نسألك.  ،وسالم لنا وللعالم أجمع

، من أجل أن نعيش كلَّ القيم السامية التي تحملها يا رب -
 نسألك.  ،السعانين وننمو إنسانيًّا وروحيًّا في األمانة والنقاء

وأسقفنا... لكي ترافقهم  نا...وبطريرك يا رب، من أجل البابا... - 
ك القدوس لخدمة الجماعات الموكولة إليهم، نسألك.   بأنوار روح 
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في نا أي الجماعة المسيحية كنيستلكون ي، من أجل أن يا رب-
جمعين، أتها للناس نحالتي م قيماليعكس  ومؤثر   فعال   حضور   ،العراق

 سألك.ن

لى مجراها الطبيعي ، من أجل أن تعود الحياُة في بلدنا إيا رب -
 ويعيش الجميُع بفرٍح وسعادة، نسألك.

 

 تراتيل السعانني

 شعُب امَلسيِح 

ُرُكم بالف ْصح  والنـــور   شعُب المسيح  بهذا اليوم  مسـرور    جئنا نبش 

نــَه   َعْن كلِّ عيٍد أتى في الُكْتب  مسطور   عيُد السعانين  قد زادْت محاس 

  ب حمل  أغصان كم وامضوا إلى الطور   قوموا جميَع النصارى وانهضوا فرًحا 

 ُقضباَن آٍس وأوراٍد ومنثـــور   أفناَن َنْخل  َوزيتوٍن ُمَقَدســــًة 

 ُمَطيَّبا بَتساب ْيٍح َوتبخيـــــر   نحمل صليَب منجينا وخالق نــا 

 سحَّ السحاب فأضحى خيَر َمْمطور   وَننظَر الشعَب مثَل الزهر  باَكَرُه 

 حمر  وصفر  وبيض  مثَل كافور   معهم بنود  ورايات  ملونـــة  

 البن  العلي خالق  األجناد  والنور    نلقى العروَس التي قد هيأْت فَرًحا

 في طيب  لحٍن وترتيٍل وَتزميـر   نتلو عليها ترانيَم مقدســــًة 

ْرَصة  الطور   عيد  مرتقًشا طوبى ل َمْن كاَن في ذي ال ًرا فار ًحا في ع   ُمستَبش 

 واألرُض مسرورة  مع كلِّ مسرور   اليوَم ُجنُد السَّما قد صاَر مبتهًجا

 حًقا يقيًنا وما في القول  مـن زور   شعيا وميخا وُكل األنبياء نطقوا 
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 يا شباُب انهضوا 

 للقاء  العلي ربُّ أورشليــــْم  ( يا شباُب انهضوا بغناٍء رخيْم 2

 هللويا ل َملك  الملوك  الكريـــمْ  هللويا لمولى الجالل  العظيــْم 

 «الردة»
 أوشعنا أوشعنا، أوشعنا أوشعنا البن  داود 

 أوشعنا ربُّ الجنود

 لـَك حـمـد  يـا َبـهـــيُّ  لــَك مــجــد  يا عـلـيُّ 

 صيحوا هللويا يسوُع الجليــل  أوشـعـنـا ملُك إسـرائـيـْل 

 بالتبجيْل والتهليْل 

 أسر عوا لُمالقاة  باري الدهـوْر  ( إنَّ صبياَن يعقوَب جًما غفيْر 1

 رتِّلوا َسبِّحوا لولـي  النعيـــمْ  بغصوٍن وسعٍف وباقي الزهـوْر 

 

 هّوذا أتاِك

 وتمَّ فيك  قوُلُه الُمشـــــاْر  هّوذا أتاك  يا قدُس البــــاْر 

ه  األحجاُر لو لــمْ   ُيَغنِّ بمدحه  القوُم الخيــــاْر  َشَدْت بَمدح 

 مالئكة  َوأطفال  صغـــــاْر  فالَقْتُه بسعف  النخل  شوقـــًا 

بـــاْر  ا إّتَقدْت بنار  الغيظ  َقْهـــرً قْد   شيوُخُهم َذوو األْمر  الك 

ُر من ُيحيُق به الدمــاْر  وهذه  شيمُة التيهور  لكــــْن   َسُتْبص 

 َولّما حلَّ حلَّ االفتخـــــاْر  َففاجأ َربَعهم والذلُّ فيهــــمْ 
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 اليهوْد كلهم 

 َألواحد لآلخر يقوْل مشيرا اليهوْد كلُُّهم بقوا حيـــارى 

 أليَس هذا ابُن تلَك المرأةْ 

 وتّرَبى في َرْبع  الناصـرةْ  الذي اّتلْد في ألمغــــارْة 

 َوَقعوا في الْقول  والمشاجرْة 

 في بيَت لحَم تصيُر اآلياْت  منهم من يقوْل بما في التوراْة 

 يظهُر المخلص ويقيُم األموات

 بريخ دإثا وآثيه / َبشميه دباروقا  أوشعنا بَروما / أوشعنا بعوْمقا 

 
 امني امني

ن. ÷اِمنًي اِمنًي اِمٍر اْنِا خلو
دسٍهههاا اا نايوههها ومٍ ك ههها   

َ   ÷رٍغرٍغو. دنَحهوو ×اَة ن مََه
ن ولِهههها حههههو و.  ÷دحِوًيههههةو

  َ ومٍلَشهههههههههمٍعو مَههههههههَه
ولِهها عٍعههو. ن ÷دشِههمعاةو

بٍهههيىنًي ×ن دًيهههو طهههو÷خلهههو
ن دحِههههههويِو ÷لعٍينٍيضضههههههكو

 ن دشٍمضضهعٍو *÷نٍيضضكو×والًد

آمين آمين آَمرنا لخون. دسكيئي 
نويي وملكي اثرغرغ. دنحزون 
مذم دحازيتــــــــــــون وال حزاو. 
ولمشمع مدم دشمعيتــــــون وال 
شمع. لخون دين طويهين 
لعينيكون دحزيان والذنيكون 

 عن. دشم
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: طوبى للفتياْن، الذين رأوا المسيْح يدخل إلى أورشليْم، راكَب اآلتاْن، الردة
وهم له ُمَسّبحوْن، ُمَرتلوْن َوقائلوْن: أوَشْعنا بَروما اوَشعنا لوريه دذاويذ بريخ 

 دإثا َبشميه دماريا. 
 
غاِا دكَنضضشًا مشِوًيو ىْو و ÷سو

رحِا. اْحضضهر نًا ×ن باو÷مِانٍيىو
دًيو فِسقنت ىْو و مو ات ِن ا 

رحِا. كَنضضشًا دًيو ×ور منًي باو
اٍي ًهههههني داِىلْهههههنت ىْهههههو و 

رًى ×مِههوىو واِةًيههو بِههة ×ِقهَه
شٍعنِا ÷قِعنًي ىْو و واِمرتو. او

شٍهههعنِا لٍاهههرًى  ÷بر ومِههها او
شمًى ا بٍ×ِبرتخ داَة× وتَ×ِدد

 دمِريِا * 

سوغا دخنشي مشاوين واو 
مانيهون بأورحا. حراني دين 
باسقين واو من ايالني ورامين 
بأورحا. كنشي دين ايلين دازين 
واو قذاماو واثين باثره قاعين واو 
وامرين. اوشعنا براوما اوشعنا 
لوره دذاويذ بريخ داثا بشمه 

 دماريا. 

 
ناراْت. َرتَّل لُه، : ُقّدام ب  الردة ن داوْد، حمَل الفتياُن األغصاْن، والفتياْت الك 

مالئكُة الُعَلى، صرخوا َمَعُهم قائليْن: أوَشْعنا بَروما اوَشعنا َلوريه دذاويذ بريخ 
 دإثا َبشميه دماريا.
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 ازعق عدةا
  ×ِشٍعن ا. قَ×اٍىعٍق عًَةِا باو

نوا ÷ط ِيومِر ا دٍعٍيِنوا وعٍم 
شٍههعنِا لِههخ  ÷نوهها. او÷وشٍهها و

 بٍم ِومًا * 

أزعق عيتا بأوشعني. قذام مارا 
دشمياني وعم طاليوني 
 وشوروني. اوشعنا الخ بمرومي. 

ن أفواه  الصبيان  / أوشعنا في  بأعَذب  األلحان  / وأجمل  المعاني / م 
 األعالي. 

ن. ÷و قِ ٍيضضهىو بٍسامنت ىْهو  
ن. ÷لِ ٍيضضهىو ×وٍح نًي ىْو و ىهو 

 َ ى مههههههرتو ىْههههههو و   × كٍهههههه
شٍهعنِا لِهخ   ÷ن. او÷مٍيضضىو×بفو

 بٍم ِومًا * 

بسيمين واو قاليهون. وحلين واو 
هوالليهون. كذ زامرين واو 
 ببوميهون. اوشعنا الخ بمرومي. 

وَلحن  الُمنشدين / أوشعنا في إزدانت  المدينْة / باألغصان والزينْة / 
 األعالي.

 
 بريك بر طبا 

يِهها ÷بههرتخ بٍههر طِاِهها بِههرو 
بٍخيِنًى. دفٍرقًى هلَنسٍو مو 

 مِوةِا بٍحنِنًى.

بريخ بر طاوا بارويا بخيانه. 
 دبرقه لغنسن من موتا بحنانه. 
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كَههس سٍههار ا اَدِهها دمههو  ×اٍة
ا. اْر ى وىهو ننضضهاوًا   ×ِة×و×اتة
اٍل الْنِشههو ×داَة ا. بًههى ×ِة×بٍهَه
ا. ×ِة×نااههو× سٍههةٍة× مٍههة×قِهَه

ن هههه  ×دعٍههههس اٍفًيضضههههى اَة 
شٍعنِا بٍم ِومًا ÷ا. او×ِبٍارتة

 × * شٍعنِا لبٍر دِوتَ÷او

اثكل سورا صمحا دمن ايثوثا. 
رازاو كنيزي داثبدق لناشوثا. به 

برث نويوثا. دعل ابيه قذمث س
اثكلي بوريثا. اوشعنا بمرومي 

 اوشعنا لور داويذ. 

 

. لخالص  البشرية من  ابن اإلله محُط األماني / َجدَّد اليوم رجاَء األجيال 
 الظلمة  والظالل / أوشعنا في الُعلى أوشعنا للَمسيْح. 

 

ث ÷يٍعقو× بٍَاًل لٍانِضضوىو ىو
يَسههههر يًس. عٍههههس نَ يِنًههههى 

ايهس. دلًهى   ×ًدفٍرقِآ عٍمِنهو 
ن عٍمموا ن ِا ومٍ َس. ÷نسٍكو

مًى حنٍ َس. ×ن بٍَ÷وٍحطِىٍيضضىو
شٍهعنِا  ÷شٍعنِا بٍم ِومًا او÷او

 × *لبٍر دِوتَ

بدق لوناوهو يعقو اسرائيل. عل 
كليانه دبرقاه عمانوئيل. دله 
نسكون عمي كلو وملل 

اوشعنا  وحطاهيهون بذمه نحلل.
 بمرومي اوشعنا لور داويذ. 

 

مبارك  المسيُح الفادي / منق ُذنا من أيدي األعادي / األمُم أضناها االنتظاْر 
/ واألنبياء قالوا سيأتي الباْر / المسيُح فخُر األبراْر له الهتاُف بتكرار / 

 أوشعنا في العلى أوشعنا للمسيح.
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 ا كلكٌون عمما قوشو كف
شو كٍفِا ÷ن عٍمموا قو÷ك خو

ن ×رو×شٍهعنوا. واو ÷بعًادِا داو
ن ÷اْر ىًى عٍههس دٍفِهها دت خهههو  

رَعيِنًههى. واَشههةِو وٍرو و مههو 
حِنوا. واَةدٍمِو ×ةٍفِا دمٍيِضضا رو

ن. ÷دًا ى نهو ×ن. بيٍ ضضهو ÷ك خو
كٍح ÷دمٍلِرٍن ب َشٍو سٍيفِا اَشة

 موٍيضضهحِنًا * 
 

كبا بعيدا  كلخون عمي قوش
داوشعني. وصورون رازي عل 
دبا ديلخون رعيانه. واشتاو ورواو 
من تبا دميا روحاني. واتذماو 
كلخون. بيلودي هانون. دلماران 

 بلشن سيبا اشتكح مزيحاني.

إستقبلوا بالتصفيْق عيَد السعانين / فيه حلَّ بعَد الضيْق نيُل األماني / تأملوا 
بالتدقيْق أسمى المعاني / مَع الصبيان  / مع الرضعان  / نؤدي للمسيح  والَء 

 اإليماْن. 
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لِمِههها ×يِومِنِههها شهههقٍس شهههو 
دِقُهها. وٍقنِههو  ×ن بههو÷ك ىههو

ئضضسًهها ×لِمِهها طههو×مَكًيهس عههو 
َ ÷عٍههة ا نسٍههاو ×ِتقُهها. وٍعاِهه
كِمِهها طَ ِ  هها حرتق هها.   ×سههو
ن. دعِ موها  ÷قىو×نٍح فِرو×وٍد

رٍغرٍغهو  ×اَة×ن. وٍد÷مو سِهخىو 
ملَحويًهههى بعِ مِههها ناي ههها 

 وىٍدتقُا * 

يومانا شقل شوالما كلهون 
ل عوالما بوداقي. وقناو مكي

طوسي عتيقي. وعواذا نسو 
سوكاما طاليي حريقي. وذنح 
بارقهون. دعلما من سخهون. 
وداثرغرغ لمحزييه بعالما نويي 

 وزديقي. 
 

 
أقواُل األنبياء  اليوَم تَمْت / رموُز القدماء  فيه  َتَجلْت / وُمنيُة اآلباء  قد 

 ه / ولم يروا مجَده إال باإليماْن. تحقَقْت / كْم اشتاقوه / وانَتظرو 
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 مخيس الفصح، مخيس االسرار 
 

 الفكرة الطقسية 

مع تالميذه انتعاش  للذاكرة المسيحية، فالمسيح اجتمع يوم  مهيب، 
إلحياء الفصح القديم، يوَم تفّقَد اهلُل الشعَب المأسور بالظلم والمهانة لُيعتقه 

والفصح الجديد هو يسوع المسيح الذي أحّب خاّصَته  إلى الحرية والحق.
 قّدم حياَتُه ألجلهم. و إلى النهاية، 

أن نتهيأ للسير على خطى المسيح في رحلة أي اصنعوا هذا لذكري: 
 الخدمة والعطاء التام، ومباركة الخبز والخمر لنغدو خبًزا مكسوًرا ألخوتنا. 

 

 تقديم القراءات

 ن لنا من خالل ثالث قراءات:نستمُع إلى كلمة اهلل ُتعل
 ( تحكي خبَر فصح العبرانيين،12 - 2: 21األولى من سفر الخروج )

أي عبورهم من أرض مصر إلى أرض الحرية. هذا الفصح الذي يحتفلون 
يشمُل ذبح حمٍل وتناوله وقوًفا مع خبز  كانبه كّل عام في شهر نيسان

يق بل يجعلهم يعيشونه فطير. هذا االحتفال ال يذكرهم فقط بالماضي السح
 في الحاضر الراهن وفي فعل شكٍر عميق هلل. 

، 27 - 25: 22 ،8 - 7: 5قورنثية )أهل والثانية من الرسالة إلى 
( تعطينا معلوماٍت دقيقة حول احتفال المسيحيين األوائل 12 - 11: 22

 . عن القيمة اإليمانّية التي كانوا يعّلقونها على هذا االحتفالو بكسر الخبز 
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( 12 - 12: 12( ثّم متى )27 – 2: 21والثالثة من إنجيل يوحّنا )
بالفصح الجديد، أي العبور من ظالم الخطيئة إلى نور  احتفالتروي خبر 
 وغسله ألرجل تالميذه تعبيرا عن الخدمة بتواضع. البنوة االلهية

 

 أنصتوا إىل قراءة من سفر اخلروج: بارمخار

وَكلََّم الرَّبُّ موسى وهاروَن في َأرض  م صَر قائاًل: هذا الشَّهُر َيكوُن َلكم 
ُل ُشهور  السَّنة. َكلِّما َجماعَة إسرائيل ُكلَّها وُمراُهم  َرأَس الشُّهور، وهو َلكم َأوَّ
ٍد َحَماًل ب َحَسب  ُبيوت   ، ُكلُّ واح  ر  م ن هذا الشَّهر  ذوا َلهم، في العاش   َأن َيتَّخ 
ن َأن يَأُكلوا َحَماًل،  اآلباء، ل ُكلِّ َبيٍت َحَماًل. فإ ن كاَن َأْهُل الَبيت  َأَقلَّ م 
ل هم ب َحَسب  َعَدد  النُّفوس، َفيكوُن الَحَمُل  ن َمنز  فْلَيأُخذوه ُهم وجاُرهُم الَقريُب م 

د. َحَمل  تامٌّ َذَكر  َحول يٌّ َيكوُن َلكم،  أن  َأو  ب َحَسب  ما يأُكُل ُكلُّ واح  َن الضَّ م 
ن هذا  نَدكم إلى الَيوم  الرَّاب َع َعَشَر م  ز  تأُخذوَنه. وَيْبقى َمْحفوًظا ع  الَمع 
ن  الشَّهر، فَيطُبُخه ُكلُّ ُجْمهور  َجماعة  إسرائيل َبيَن الُغروَبين. ويأُخُذوَن م 

َضت ه على الُبيوت  الَّتي ه وَيجَعلَونه على قائ َمَتي  الباب  وعار  يأُكلَونه فيها،  َدم 
َفة  فطيٍر مَع َأْعشاٍب  يًّا على النَّار، ب َأرغ  ويأُكلوَن َلحَمه في ت لَك اللَّيلة  َمشو 
يًّا على ناٍر  نه ن يًئا وال َمْسلوًقا ب الماء، بل َمشو  ُمرٍَّة يأُكلوَنه. ال تأُكلوا َشيًئا م 

نه إلى ه وَجوف ه. وال ُتبقوا َشيًئا م  ه وَأكار ع  باح، فإ ن َبق َي شيء   مع رأس  الصَّ
قوه ب النَّار. وهكذا تأُكلوَنه: َتكوُن َأحقاُوكم َمْشدودًة  باح، فَأحر  نه إلى الصَّ م 
يُُّكم في َأيديُكم، وتأُكلوَنه على َعَجٍل فإ نَّه ف صح   ص  ون عاُلُكم في َأرُجل ُكم وع 

صَر في ت لَك اللَّيلة، ّب. وَأنا َأْجتاُز في َأرض  م  ُب ُكلَّ ب ْكٍر في  ل لرَّ وَأضر 
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يِّيَن ُأَنفُِّذ َأحكاًما  لَهة  الم صر  َن النَّاس  إلى الَبهائ م، وب َجميع  آ  ْصر، م  َأرض  م 
َم  ّب. َفيكوُن الدَُّم َلكم َعالمًة على الُبيوت  الَّتي َأْنُتم فيها، فَأرى الدَّ َأنا الرَّ

لُّ ب ُكم َضرَبة   ن َفوق كم، وال َتح  ْصر.  وَأعُبُر م  ُمهل كة، إ ذا َضَربُت أرَض م 
ْكرى، فُتَعيِّدوَنه، عيًدا ل لرَّبِّ ُتعيِّدوَنه َمدى َأْجيال كم  وَيكوُن هذا الَيوُم َلكم ذ 

يَّة.   هذا كالُم الرّب. َفريضًة َأَبد 
 

 من رسالة بولس الرسول إىل أهل قورنثية: بارمخار

أجل هذا فلنصنع العيَد فإن فصَحنا هو المسيح الذي ُذب ح ألجلنا. من 
الشرِّ والمرارة، بل بخمير  الطهارة والقداسة.  ال بالخمير العتيق وال بخمير  

 أقوُل كما ُيقاُل للحكماء  فاحكموا أنتم فيما أقول. كأُس الشكر التي نباركها أ
ليَس هو شركُة جسد  ليست هي شركُة دم المسيح؟ والخبُز الذي نكسره أ

الخبز واحد  كذلك نحن كّلنا جسد  واحد. ألننا كّلنا المسيح؟ فكما أن ذلك 
نتناول من ذلك الخبز الواحد. ألني قبلُت من رّبنا ما قد سّلمته إليكم: أن 
رّبنا يسوع في تلك الليلة التي ُأسل م فيها أخَذ خبًزا. وبارك وكسر وقال: خذوا 

من  كلوا هذا هو جسدي الذي ُيكسر ألجلكم. اصنعوا هذا لذكري. وكذلك
بعد أن تعشوا ناول الكأس أيًضا وقال: هذه الكأُس هي العهد الجديد بدمي. 
اصنعوا هكذا كلما شربتم لذكري. فأنكم كلما أكلتم هذا الخبر وشربتم هذه 

والنعمة والسالم مع جميعكم يا الكأس تذكرون موَت رّبنا حتى مجيئه. 
 اخوة آمين.
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 االجنيل ورتبة غسل االرجل

 صالة قبل الغسل

أيها الرّب يسوع المسيح، يا َمن في مثل هذا اليوم غسلَت أقداَم تالميذك 
د  َمنا َأنَّ الطريق الى اآلب هو طريق الخدمة وبذل الذات، نسألك أْن َتمَّ ل ُتْفه 

َك بمراحمك  هؤالء المستعدين لغسل أقدامهم وان ُتطهَرهم  خدامكيميَنك وُتبار 
تك كّل أيام حياتهم، فيتمكنوا من إشاعة وتحفظهم من الشّر وأن ترافقهم بعناي

 حّبك وسالمك وخالصك، لك المجد إلى األبد.

 
 إجنيل رّبنا يسوع املسيح حبسب كرازة القديس يوحنا

: قبل عيد الفصح، لّما كاَن يسوُع َيعْلُم أن ساعَته قد أتت، الشماس
لينتقل من هذا العالم إلى اآلب، وكان قد أحّب خاّصَته الذين في العالم، 

غاية. ولّما كان العشاء، وقد خامَر الشيطاُن قلَب يهوذا للأحّبهم 
ه االسخريوطي ليسلمه، كان يسوُع يعلُم أن اآلب جعل الكّل في يديه، وأن

لى اهلل يمضي.   من اهلل خرج وا 
قام عن العشاء وترك ثيابه واخذ مندياًل شّد به حقويه وصّب ماًء في 

 مطهرة وابتدأ يغسُل أرجَل تالميذه وينشفها بمنديل كان مّتزًرا به. 
 يهوذا االسخريوطي، فيلبس وتوما.  يبدأ يغسل أقدام التالميذ: -2

 ترتيلة للجوقة
 يوحنا، برثلماوس ومتى.  أقدام: ينهض المحتفل ليغسل -1
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 قام عن العشاء... ويقول أحد الشمامسة:
 ترتيلة للجوقة

  يعقوب، سمعان القانوني، اندراوسينهض المحتفل ويغسل أقدام:  -3
 قام عن العشاء... الشماس:

يهوذا غير االسخريوطي، يعقوب ينهض المحتفل ويغسل أقدام:  -4
 بطرس:(بني زبدي، بطرس )وعندما يصل إلى 

 . تقدم إلى سمعان بطرس فقال له: .قام عن العشاء الشماس:
 أأنت يارب تغسل رجلّي؟ بطرس:

 إن الذي أصنعه ال تعرفه أنت اآلن ولكنك ستعرفه فيما بعد.  المحتفل:
 لن تغسل رجلّي أبًدا.  بطرس:

 إن لم اغسلك فليس لك نصيب معي.  المحتفل:
 ّي ورأسي أيًضا.يارب ال تغسل رجلّي فقط بل يد بطرس:

إن الذي اغتسل ال يحتاج إال إلى غسل األرجل ألنه كّله نقي  المحتفل:
 وأنتم أنقياء ولكن ال جميعكم.

وهنا يغسل رجلي بطرس ثم يعود إلى كرسيه ويرتدي ثيابه وترتل 
 الجوقة

: فقــاَل َلهــم: "َأَتفَهُمــوَن مــا َصــَنعُت إ لــيكم؟ َأنــُتم َتــدعوَنني الُمَعلِّــَم والــرَّب المحتفللل
ـــلُت  ـــإ ذا ُكنـــُت َأنـــا الـــرَّبَّ والُمَعلِّـــَم قـــد َغَس وَأَصـــبُتم فـــي مـــا َتقولـــون، فهكـــذا َأنـــا. ف

ــَل َبعُضــكم َأقــداَم َبْعــض. فَقــد َجعَ  ــُب عَلــيُكم َأنــُتم َأيًضــا َأن َيغس  لــُت َأقــداَمكم، فَيج 
ــيكم. الَحــقَّ الَحــقَّ َأقــوُل  ــن َنْفســي ُقــدَوًة ل َتصــَنعوا َأنــُتم َأيًضــا مــا َصــَنعُت إ َل َلُكــم م 
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ــا  ــل ه. َأمَّ ــن ُمرس  ــن َســيِّده  وال كــاَن الرَّســوُل َأعَظــَم م  ــَم م  ُم َأعظ  َلكم:مــا كــاَن الخــاد 
لُتم ب ه )...(.   وقد َعل مُتم هذا فطوبى َلُكم إ ذا َعم 

أُكلون، َأخَذ يسوُع ُخبًزا وباَرَك ُثمَّ َكَسَره وناَوَله تالميَذه وقال: وَبيَنما هم يَ 
"ُخذوا َفُكلوا، هذا ُهَو َجَسدي". ُثمَّ َأَخَذ َكأًسا وَشَكَر وناَوَلهم إ يَّاها قائاًل: 
ن َأْجل  َجماعة  النَّاس  نها ُكلُّكم فهذا ُهَو َدمي، َدُم الَعهد ُيراُق م  "ا شَربوا م 

ن َعصير  الَكْرَمة  هذا حتَّى ل ُغفرا ن  الَخطايا. َأقوُل لكم: َلن َأشَرَب بعَد اآلن م 
ذلك الَيوم  الَّذي فيه  َأشَرُبه َمَعُكم َجديًدا في َملكوت  َأبي". ُثمَّ َسبَّحوا وَخَرجوا 

يتون.  إ لى َجَبل  الزَّ
 

 الطلبات 

  رب.لنقف بفرٍح و ابتهاج و لنطلب بثقٍة قائلين: استجب يا  -
يا رب، من أجل أن يكون فصحك مستمرًّا في كل منا بحيث ننتقل  -

لى حرّية ابناء اهلل،  من الخطيئة إلى النعمة ومن الموت إلى الحياة وا 
 نسألك.
يا رب، من أجل أن نخرج من واقع ظروفنا ومعاناتنا ونعيش بكرامة  - 

 وحرية كما يليق ببشارتنا المسيحية نسألك. 
ل البابا فرنسيس وبطريركنا لويس وأسقفنا... لكي ، من أجيا رب --

ك القدوس لخدمة الجماعات الموكولة إليهم، نسألك.   ترافقهم بأنوار روح 
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يا رب، من أجل أن نعطي كهنة ورهباًنا وراهبات قديسين يبذلون ذواتهم 
في سبيل اخوتهم ويستمر فيهم وحواليهم حضورك ومحبتك وغفرانك. 

 نسألك.
أجل أن تعود الحياة في بلدنا إلى مجراها الطبيعي يا رب، من  -

 ويعيش الجميع بفرح وسعادة. نسألك.
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 اجلمعة العظيمة
 

 ترتيلة الدخول: اجلوقة 

 الفكرة الطقسية

اليوم ُيرفع يسوع على الصليب، اليوم نحتفل بما حدَث ألصدق إنساٍن 
طالبين  اهلل االب إلىعرفته البشرية وأكثرهم ُحًبا لها. اليوم نرفُع تضرعات نا 

الرسالة  ُيرشدنا القديس بولس في .المباالتنا وفتورنا الرحمة والغفران عن
: "لتنحني السم يسوع كل ركبة في السماء وفي األرض الى فيلبي قائالً 

وتحت األرض ويشهد كل لساٍن أن يسوع المسيح هو الرّب تمجيًدا هلل 
 الكنيسة الذي توارثته من الرسل(. هذا هو إيماُن 22 -22: 1اآلب" )فيل 

 وعلينا ان نعيشه ونعكسه بأقوالنا وافعالنا.

 
)المجُد هلل في العلى  ةشبوخةا اللىا مبروما... المحتفل:

لى األبد(.   وعلى األرض السالم والرجاء الصالح لبني البشر، كّل حين وا 
  …آوون دوشميا الجميع:
والمجُد الدائم لثالوث ك  ، الشكُر أللوهيتك والسجودُ يا رب المحتفل:

 األقدس، كل حيٍن والى األبد.
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 : ترتيل بالتناوب44مزمور 

 إلهي إلهي لماذا تركتني* هيهاٍت أْن ُتخلَِّصني كلماُت زئيري

 إلهي، في النهار أدعو فال ُتجيب* وفي الليل  ال سكينة لي.
 أّما أنت فإنَك قدوس* جالس  في تسابيح إسرائيل

 * توكلوا فنّجيَتهم عليك توكل آباؤنا
 إليك صرخوا فنجوا * وعليك توكلوا فلم َيخزوا

ي طمأنتني  أنَت من البطن أخرجتني* وعلى ثديي أمِّ
 عليك من الرحم ُأْلقيُت * ومن بطن  ُأمي أنَت إلهي

 ال تتباعد عني* فقد اقترب الضيُق وال ُمعين
تي أْسر ع الى ُنصرتي.  أنت يا ربُّ ال َتَتباَعد * يا قوَّ
 سأبشُر إخوتي باسم ك * وفي وسط الجماعة ُأسبُحك

 يا أتقياء الرّب سبحوه * ويا ذرية يعقوب كافًة مجّدوه
لى الرّب تتوب.  جميُع أقاصي األرض َتَتذكر * وا 

 المجُد لألب واالبن والروح القدس* من األزل والى األبد. أمين.
 

 ( 554تسبحة )مار آبا اجلاثليق +

يا/ شوحا الْخ أالها هللويا هللويا/ شوحا الْخ أالها هللويا، هللويا، هللو 
هللويا هللويا/ َمرّيا راحيْم ْعَليْن / ْمَشَبَحْت ماَرْن والْخ يايي ْلَمَساقْو شوحا 
ُكلُيوْم لعالْم َعالميْن آمين/ شوحا ليْه َلْمشيحا ْوَثوديَثا ْلَمْن َدْبَثْح ُبوَمن 

وحا ليْه َلْمشيحا ْوَثوديَثا ْلَمْن َدْبَثْح ُبوَمن وَيوالن/ َدْنهلليْل ْبث شْبحاثيْه / ش
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ْر ْبث شْبحاثيْه / شوحا ليْه َلْمشيحا ْوَثوديثَا ْلَمْن َدْبَثْح ُبوَمن  وَيوالن/ َدْنَزمَّ
وَيوالن/ َدنَشبَّْح ْبث شْبحاثيْه / الوا َوْورا وروَحا ْدقوْذشا / ُشوَحا َنسّيْق ْلَعالميْن 

َحا ْدقوْذشا / ُشوَحا َنسّيْق ْلَعالميْن آمين / الوا َوْورا آمين / الوا َوْورا ورو 
 وروَحا ْدقوْذشا / ُشوَحا َنسّيْق ْلَعالميْن آمين.

ْل َيوَمْي َحَييْن مُطول َطْيُبوثاْخ/ ال  ال سابيْق ُبوَمْن ْدَنوديالْخ ماَرْن كُّ
ْيُبوثاْخ / ال سابيْق سابيْق ُبوَمْن َدْنَقْلَساْخ ماَرْن كُّْل َيوَمْي َحَييْن مُطول طَ 

ُبوَمْن َدْنَشْبَحْخ ماَرْن كُّْل يَوَمْي َحَييْن مُطول َطْيُبوثاْخ / َدْلَواْث َمايوثي مارا 
ْثَرَحْم ْعليْن / ْدال َزاخي ْقذاَميْك كُّْل ْدَحْي  ْمَرْحمانا / ُحوَنيْن ْبَطْيُبوثاْخ وا 

ْن كُّالَّ ُطوْعيَ  ي / دَأُتو االها والْخ َيايي شوحا َبْعويذي/ آْت ماْر َأْبنيَثْن م 
 ْلَعاَلْم عاْلمين. آمين.

 المجُد لًك يا اهلل: هللويا. يا ربِّ إْرَحْمناترجمة: 
د  َأْنَت يا ربَّنا، وبك يليُق المجُد كلَّ يوٍم والى األبد. المجُد والُشكُر  ُمَمجَّ

ح( بتسابيحه. للمسيح ألنه فتح أفواَهنا وَسَنَح لنا التهليل )الترتيل، التسبي
 المجُد لك ايُّها اآلب واالبن والروح القدس إلى األبد. آمين. 

أن يؤدي الشكَر لك )المديح، التسبيح( على اال  يا ربَّنا ال َيَسُع فمُنا
ْن علينا نحن المائتين وارحمنا.  نعمك، كلَّ ايَّام حياتنا. ايُّها الربُّ الرحوم، حُّ

َأنَقذتنا من  ، أنت وحدكالمخلوقينال يتبرر أمامك أحد  من األحياء 
الل. أنَت اهلل وبك يليق المجد أبَد الدهور. المجد لآلب واالبن والروح  الضَّ

لى األزل آمين.  القدس* من األبد وا 
 لنصّل السالم معنا.  الشماس:
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اللهم يا كّلي الصالح والطيبة والحنان والرحمة، يا واجب  المحتفل:
 سبحك ونسجد لك كل حين والى األبد.الوجود منذ األزل، نشكرك ون

 آمين.  الجميع:
 

 001و  024املزامري 

 بصوتي إلى الرّب أصرخ * بصوتي إلى الرّب أتضرع
 أسكب أمامه شكواي* وأكشف أمامه عن ضيقي

 إذا ما خارت روحي* أنت تعلُم سبيلي
ا  في الطريق الذي أنا سالكه * أخفوا لي فخًّ

عتصمي في أرض  األحياء * أنَت إليك صرخت يا رب وقلُت * أنت م
 نصيبي.

 أصغ  إلى صراخي * فقد ذللُت تذليالً  
 أنقذني من مطاردّي * ألنهم أقوى مني 
 األبرار يتحلقون حولي * ألنك أحسنَت إليّ  
 أقسمُت وسأنجُز * أن أحفظ أحكاَم برك 

 ارتض  يا رّب بقربان فمي * وأحكاَمك علمني
 في كل حين * وأنا لم أنَس شريعتك نفسي على كفيَّ 

 ورثُت شهادتك لألبد * ألنها سروُر قلبي
 لسبيلي طاي * ونور  كلمتك مصباح  لخُ 

ك  َأْقَسمُت وسُأنجُز * َأْن َأحفَظ َأحكاَم برِّ
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 قد ُذلِّْلُت للغاية* فَاْحي ني يا ربِّ بحسب  كلمت ك
 ارتض  يا ربِّ بقربان فمي* وَأْحكاَمَك علِّمني

 على كفِّي في كلِّ حين* وأنا لم َأنَس شريعَتك َنفسي
ا لي * وانأ لم َأَضلَّ عن أوامرك  نصَب األشرار فخًّ

 َور ثُت شهادَتك لألبد * ألنها سروُر قلبي
 َأَملُت قلبي ألعمل بفرائضك * فإنها الثواُب لألبد.

لى األبد. آمين.  المجُد لألب واالبن والروح القدس*من األزل وا 
 لنصّل السالم معنا.  الشماس:

 
يا رب استجب صالتنا وتقبل تضرعنا، وتحنن علينا بنعمتك،  الكاهن:

فأنت حافُظ حياتنا ورجاُء نفوسنا، يا رّب الكل اآلب واالبن والروح القدس 
 إلى األبد.

 الجوقة: ترتيلة قصيرة 
 لك الُشكُر والتسبيُح في كنيستك المظفرة، المليئة عوًنا وخيًرا، المحتفل:

من أجل نعمك التي ال توفى، أنت الرّب والخالق، أيها اآلب واالبن والروح 
 القدس إلى األبد.

 
الشعب: آمين. الخومارا... بيث ميثي بر حيري وايخ قطيلي دشخيوين 

 لنصل السالم معنا. بقوري... الشماس: 
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 رتبة الكلمة

لهنا، أنر عقولنا وقلوبنا، لسماع كلماتك اإل المحتفل: لهية المحيية ربنا وا 
وفهمها، وَهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخالص، لَك 

 المجد إلى األبد.
 

 تقديم القراءات 

نستمع إلى ثالث قراءات من الكتاب المقدس ترسم لنا درَب آالم 
( 21-2: 51؛  25-21: 51المسيح: األولى من سفر النبي إشعيا )

المتألم وهو صورة المسيح المتألم من اهلل )يهوه(  خادمتحكي عن شخص 
تدعو الى ( 22-2: 1؛  27-1أجلنا. والثانية من الرسالة إلى غالطية )

إليمان باهلل الحي. والثالثة من األناجيل ، بل اعدم التمسك األعمى بالشريعة
 األربعة تروي لنا مسيرة يسوع المسيح نحو الصليب الذي فيه خالصنا. 

 
 سفر اشعيا: بارمخارأنصتوا إىل قراءة من 

روا  ا. كما َأنَّ َكثيريَن ُذع  دًّ ُهَوذا َعْبدي ُيَوفَّق َيَتعالى وَيرَتف ُع وَيَتسامى ج 
في شأن َك هكذا لم َيُعْد َمنَظُره َمنَظَر إ ْنسان وصورُته صوَرَة َبني آَدم. هكذا 

َنَّ  هم َرَأوا ما لم ُيخَبروا ب ه َتنَتف ُض ُأَمم  َكثيرة وَأماَمه َيُسدُّ الُملوُك َأْفواَههم أل 
راُع  َفت ذ  نَّا ول َمن ُكش  َع م  وعاَينوا ما لم َيسَمعوا ب ه. َمن  الَّذي آَمَن ب ما َسم 
َلة ال صوَرَة َله وال َبهاَء  ن َأرٍض قاح  ّب؟ فإ نَّه َنَبَت كَفْرٍع َأماَمه وكَأصٍل م  الرَّ
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َيه. ُمزَدرً  َن النَّاس َرُجُل َأوجاٍع فَننُظَر إ َليه وال َمنَظَر فَنشَته  ى وَمْتروك  م 
ثُل َمن ُيسَتُر الَوجُه عنه ُمزَدًرى فَلم َنعَبْأ ب ه. لَقد َحَمَل هو  ف  ب اأَلَلم وم  وعار 
َن  َن اهلل  وُمَذلَّاًل. ُطع  ْبناه ُمصاًبا َمْضروًبا م  آاَلَمنا وآحَتَمَل َأوجاَعنا فَحس 

َق ب َسَبب  آ نا ب َسَبب  َمعاصينا وُسح  ن َأجل  َسالم  قاُب م  نا َنَزَل ب ه الع  ثام 
بُّ  ٍد ماَل إ لى َطريق ه فَألقى الرَّ ه ُشفينا. ُكلُّنا َضَلْلنا كالَغَنم ُكلُّ واح  وبُجرح 
َل ب َقسَوٍة فَتواَضع ولم َيفَتْح فاُه كَحَمٍل سيَق إ لى الذَّْبح   عَليه إ ثَم ُكلِّنا. ُعوم 

َتٍة َأماَم الَّ  َذ فَمن كَنعَجٍة صام  ْكراه  وب الَقَضاء ُأخ  وَنها ولم َيفَتْح فاُه باإل  ذيَن َيُجزُّ
َية  َشْعبي  ن َأرض  اأَلْحياء وب َسَبب  َمعص  ُر في َمصير ه؟ قد  آنَقَطَع م  ُيَفكِّ
َل َقبُره مع اأَلْشرار وَضريُحه مع اأَلغن ياء مع َأنَّه لم  ُضر َب حتَّى الَموت فُجع 

َي َأن َيسَحَق ذاك الَّذي  َيصَنع ُعنًفا ولم ه َمْكر. والرَّبُّ َرض  يوَجْد في فم 
بِّ  يًًّة وَتطوُل َأيَّاُمه ور ضى الرَّ َبت َنفُسه َذبيَحَة إ ثٍم َيرى ُذرِّ َأمَرَضه فإ ذا َقرَّ
ُر َعْبدَي البارُّ  ه ُيَبرِّ لم  ه َيرى النُّور وَيشَبُع بع  ه. ب َسَبب  َعناَء َنْفس  َينَجُح عن َيد 
ُل آثاَمهم. فل ذلك َأجَعُل َله َنصيًبا َبيَن الُعَظماء وَغنيمًة  الَكثيرين وهو َيحَتم 
َي مع الُعصاة وهو َحَمَل َخطايا  َنَّه َأسَلَم َنْفَسه ل لَموت وُأحص  زَّاء أل  مع اأَلع 

 هذا كالُم الرّب. الَكثيربن وَشَفَع في َمعاصيهم. 
 

 : بارمخارمن رسالة بولس الرسول إىل أهل غالطية

ئين،  ْدنا َنحُن َأيًضا خاط  َر في الَمسيح، وُوج  فإ ذا ُكنَّا َنطُلُب َأن ُنَبرَّ
يئة؟ حاَش َله! فإ نِّي، إ ذا ُعدُت إ لى ب ناء  ما  ًما ل لَخط  َأفَيكوُن المسيُح خاد 
َهَدمُته، َأثَبتُّ على َنْفسي َأنِّي عاٍص، أَلنِّي ب الشَّريعة  ُمتُّ عن  الشَّريعة  
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، وقد ُصل بُت مع المسيح. فما َأنا َأْحيا َبعَد ذل ك، بل  المسيُح َيْحيا أَلْحيا هلل
يمان  ب ابن  اهلل   يَّة، فإ نِّي َأْحياها في اإل  . وا  ذا ُكنُت َأْحيا اآلَن َحياًة َبَشر  ف يَّ

ُل ن عَمَة الّله. فإ ذا كاَن الب رُّ  نً اْجلي. فال ُأبط  ه م  ُيناُل  الَّذي َأحبَّني وجاَد ب َنْفس 
 ب الشَّريعة، فالَمسيُح إ ًذا قد ماَت ُسًدى. 

َضت َأماَم   يَة اأَلْغب ياء، َمن  الَّذي َفَتَنُكم، َأنُتُم الَّذيَن ُعر  يا َأْهَل َغالط 
َن  ًدا: َأم  نُكم َأمًرا واح  م ُصورُة َيسوَع المسيح  الَمْصلوب؟ ُأريُد َأن َأعَلم م  َأعُين ه 

يمان؟ َأَبَلَغت الَعَمل  ب َأْحكام  ا عُتم ب شاَرَة اإل  وح، َأم أَلنَّكم َسم  لشَّريعة  ن لُتُم الرُّ
بُكُم الَغباوُة إ لى هذا الَحّد؟ َأفَينَتهي ب ُكُم اأَلمُر إ لى الَجَسد، َبعَدما ابَتَدأُتم 

وح؟ َأكاَن َعَبًثا ُكلُّ ما اخَتَبرُتم، إذا َصحَّ َأنَّه كاَن َعَبًثا! َأُترى أَ  نَّ الَّذي ب الرُّ
زات  َبيَنكم َيفَعُل ذل َك أَلنَّكم َتَعملوَن ب َأْحكام   وح وُيْجري الُمعج  َيَهُب َلُكُم الرُّ
َب َله  يمان؟ هكذا: آَمَن إ براهيُم ب اهلل، فُحس  عُتم ب شاَرَة اإل  الشَّريعة، َأم أَلنَّكم َسم 

يمان. ل ذل ك فالُمباَركوَن ذل َك ب رًّا. فاعَلموا إ ًذاً انَّ َأْبناَء إ براهيَم إ   نَّما هم َأْهُل اإل 
ن  إ نَّما هم َأْهُل اإليمان.  والنعمة والسالم مع جميعكم يا مع إ براهيَم الُمؤم 

 أخوتي آمين. 
 

 إجنيل رّبنا يسوع املسيح حبسب كرازة القديس لوقا

/ الكهنة  الجنود / / يسوع الراوية يمكن قراءته على شكل حوار:
 / اللص الشعب / امراءة بيالطس / يالطسب / والشيوخ

وكان الّرجال الذين قَبضوا على يسوَع يهزَأون به وكانوا ُيغّطونُه وَيلطموُه 
على وجهه  قائلين: تنّبْأ َمن الذي ضَرَبك، وأشياُء ُأخر كثيرة  كانوا يقولونها 
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الكتبُة عليه  مجدِّفين، ولما كان الّنهاُر اجتمع الشُّيوُخ ورؤساُء الكهنة  و 
وأصعدوُه إلى مجمعهم، وقالوا لُه: إن كنت أنت المسيَح فُقل لنا. قال لهم: 
َن اآلَن  ن سألتكم ال ُتجيبوني وال ُتطل قوني، فم  إْن قلُت لكم ال تؤمنون بي، وا 
يكوُن ابُن البشر جالًسا عن يمين  ُقدرة  اهلل، فقال جميُعهم: أفأنت إذن ابُن 

تقولون إّني أنا هو، فقالوا: ما حاجُتنا إلى شهوٍد  اهلل. قال لهم يسوُع: أنتم
، فقام َجمُعهم كلُُّه وجاوا به  إلى بيالطس، وشَرعوا  ه  عنا من فم  ألّننا قد سم 
لُّ شعَبنا ويمَنُع من أن ُنعطَي الجْزَيَة  فونُه قائلين: إّنا وجدنا هذا ُيض  يقرِّ

هل أنَت  :ُطُس وقال لهُ لقيصر ويدَّعي أّنُه هو المسيُح الملُك، فسألُه بيال
: إني  ملُك اليهود قال لُه: أنَت ُقلَت، فقال بيالُطُس لرؤساَء الكهنة  وللجمع 
لم أجد علًَّة على هذا الرَُّجل. أّما هم فكانوا يصُرخون قائلين: قد هّيج شعَبنا 
ع بيالطس  إذ ُيعلِّم في اليهودّية  كلِّها مبتدًئا من الجليل إلى ههنا، فلّما سم 
، ولّما عل م أّنُه من والية  هيرودس أرسلُه  اسَم الجليل سأل هل الرَُّجُل جليليٌّ
إلى هيرودس أَلّنُه كان في ُأورشليم في تلك األيام، فلّما رأى هيروُدُس يسوَع 
فرح جدًّا ألنُه كان يشتهي أن يراُه من زماٍن طويل لَسماعه  عنُه أشياَء كثيرًة 

ْبُه يسوُع بشيٍء،  وكان يرجو أن يرى منُه آيةً  ما، فسألُه بكالٍم كثير فلم ُيج 
وكان رؤساُء الكهنة  والكتبُة واقفين يقّرفونُه بشّدة، فاحتقرُه هيروُدُس مع 
جنوده  وألَبَسُه ثياًبا قرمزّية مستهزًئا به  وأرسلُه إلى بيالطس، وفي ذلك اليوم 

ان بينهما صار بيالُطُس وهيرودس صديَقين بعُضهما مع بعٍض ألنُه ك
نبره  أرَسلت اليه امرأُتُه قائلًة لُه:  عداوة  من قبل. ولّما جلس الوالي على م 
ّديق فإّني قد توّجعُت اليوَم كثيًرا من أجله  في ُحلمي. فدعا  إّياك وذاك الصِّ
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، وقال لهم قدَّمتم اليَّ هذا الرَُّجَل  :بيالُطس رؤساَء الكهنة  وأراكنَة الّشعب 
ْد علًَّة في هذا الرَُّجل من كأّنُه يُردُّ  شعَبكم وها أنا قد فحصُتُه أمامكم فلم أج 

، وال هيروُدُس أيًضا ألني أرسلتُه إليه  وهوذا لم َيْصَنْع  جميع  ما ُتَقّرفونُه به 
شيًئا يستوجُب الموَت، فأنا أَؤّدُبُه وأطل ُقُه، ألنها كانت عادة  أن ُيطل َق لهم 

مُع ُكلُُّه وقالوا: ارَفع هذا وَأطل ق لنا برَأبا، ذاك واحًدا في العيد، فصاح الج
الذي كان من أجل فتنٍة وقتٍل َحدث في المدينة قد ُألقي في الّسجن. فكّلمهم 
بيالُطس أيًضا وهو ُيريد أن ُيطل َق يسوع، أّما هم فكانوا يصرخون قائلين 

د فيه  علًَّة اصُلْبُه اصُلْبُه، فقال لهم مرًة ثالثًة وأيَّ شٍر صنع هذا إنّ  ي لم أج 
تستوجُب الموَت فأنا أَؤّدبه وُأْطل ُقُه، أّما هم فكانوا ُيلِّحون عليه  بصوٍت عاٍل 
. فلّما رأى  ويسألونُه أن يصلبوُه واشتّدت أصواُتهم وأصواُت رؤساء  الكهنة 
َغُب أخذ ماًء وغَسل يديه  أمام  بيالُطس أّنُه ال ينتفُع شيًئا بل يزداُد الشَّ

فون، فأجاب جميُع الج مع  وقال: إّني بريٌّ من دم  هذا الّصّديق أنتم تعر 
الشَّعب  وقالوا: دُمُه علينا وعلى أوالدنا. فأمر بيالُطس أن تكوَن طلبُتم، 
فأطلق لهم الذي طلبوُه ذاك كان من أجل  فتنٍة وقتٍل قد ُألقي في السِّجن  

سكوا سمعاَن القيرواّني الذي وأسلم يسوَع إلرادتهم، وفيما هم منطلقون به  أم
َلُه َخْلَف يسوع، وكان يتبُعُه  كان آتًيا من الَحْقل  وجعلوا عليه  الّصليَب ليحم 
، فالَتفَت يسوُع  كثير  من الّشعب  والنساء  اللواتي ُكنَّ ينُدبَنُه ويُنحن عليه 

ُكنَّ  وعلى  إليهّن وقال: يا بنات  ُأورشليم ال تبكين عليَّ بل ابك ين على أنُفس 
، فها إّنها تأتي أيام  ُيقاُل فيها: طوبى للعواق ر والبطون  التي لم تل ْد  بنيُكنَّ
، حينئٍذ تبتدئون تقولون للجبال  َقعي علينا ولآلكام   ّي التي لم ُترضع  والثُّد 
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غّطينا، فإن كانوا يصنعون هذا بالعود  الرَّطب  فماذا يكوُن باليابس. وكان 
آخران  عامال شرٍّ لُيقَتال، ولّما جاُءوا إلى الموضع  المسّمى آتًيا معُه اثنان  

الُجمُجمة صلبوُه هناك هو وَذين ك عامَلي الّشّر أحدهما عن يمين ه واآلخر 
عن يساره ، فقال يسوع: يا أبتاُه اغف ْر لهم أَلنَّهم ال يدرون ما يعملون. 

ا ينظُر ويسَخُر منُه حّتى واقتسموا ثياَبُه واقتَرعوا عليها، وكان الّشعُب واق فً 
األراكنُة قائلين: قد خلَّص آخرين فليخلِّص نفَسُه إن كان هو المسيَح مختاَر 
اهلل، وكان الجنُد أيًضا يهزُأون به  وهم يتقّدمون إليه  ويقّدمون لُه خاًل، 

إن كنَت أنَت ملَك اليهود  فخلِّْص نفسك، وكان أيًضا ُعنوان   :ويقولون لهُ 
: هذا هو ملُك اليهود، فوَقُه مك برانّية  توًبا بالحروف  اليونانّية  والّرومّية  والع 

وكان أحُد َذْيَنك العامَلي الشّر المصلوَبين معُه يجّدُف عليه  قائاًل: إن كنَت 
المسيح فنجِّ نفَسك ونّجنا أيًضا فانتهَرُه رفيُقُه وقال لُه: أفال تخشى اهلَل أيًضا 

، أّما نحُن فَعْداًل أَلّنا كما كّنا إذ كنَت أنت أيًضا تحت  هذا الحكم  بعينه 
ْلنا ُجزينا َأّما هذا فلم يصَنع شيًئا ردًيا، ثم قال ليسوع:  نستحقُّ وكما عم 
اذُكْرني يا ربُّ متى جئَت في ملكوتك، فقال لُه يسوُع: الحقَّ أقوُل لك إّنك 

ادسة  فحَدث ظالم  اليوَم تكوُن معي في الف ْرَدوس. وكان نحو الّساعة  السّ 
على األرض كلِّها إلى الّساعة  التاسعة، والّشمُس أظَلمْت. وللوقت  انشقَّ 
خوُر  حجاب الهيكل إلى اثنين  من فوُق إلى أسفُل واألرُض تزلزلت والصُّ
تشّقّقت، والقبوُر تفتَّحت وكثير  من أجساد  القّديسين الّراقدين قاموا، وخرجوا 

ا المدينَة المقدَّسة وترآَءوا لكثيرين، أّما قائُد المئة  ومن بعد  قيامته  دخلو 
ا  والذين كانوا معُه يحُرسون يسوع فلّما رأوا الّزلَزلَة وما حدَث خافوا جدًّ
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وقالوا: في الحقيقة  كان هذا ابُن اهلل. وأّما الُجنُد فلّما صَلبوا يسوع أخذوا 
يٍط ثياَبُه وجعلوها أربعَة أجزاٍء لكلٍّ من الُجند  جُ  زء  وكان قميُصُه غير َمخ 

منسوًجا كلُُّه من فوُق، فقالوا فيما بيَنهم: ال نُشقُُّه لكن لنقترْع عليه  اقتراًعا 
اقتسموا ثيابي بيَنهم وعلى لباسي اقترعوا.  :لمن يكوُن. فتمَّ الكتاُب القائلُ 

ومريُم  هذا ما فعلُه الُجند. وكانت واقفًة عند صليب يسوع ُأمُُّه وُأخُت ُأّمه  
ُه والتِّلميَذ الذي كان ُيحبُُّه  التي لقليوفا ومريُم المجدلية، فلّما رأى يسوُع ُأمَّ
، ثّم قال لذلك التِّلميذ هذْه ُأمُّك ومن تلك  : يا امرأُة هذا ابنك  واقًفا قال أُلّمه 
 الّساعة  أخذها ذلك الّتلميُذ عنَدُه، وبعد هذا علم يسوُع َأنَّ كلَّ شيٍء قد َتمَّ 
فلكي يت مَّ الكتاُب قال أنا عطشاُن، وكان إناء  موضوًعا مملوًءا خاًل فمأُلوا 
، فلّما أخذ يسوُع  اسفنجًة من الخلِّ ووضعوها على زوفى وأدنوها من فيه 
ذلك الخلَّ قال: ها قد تمَّ وَأمال رْأَسُه وأسلم روَحُه، أّما اليهوُد فأَلنَّها كانت 

ْبَت  الجمعة قالوا: ال تباُت هذه األجساُد على ُصلبان ها من أجل  أنَّ السَّ
روا  ُمصبٍح ألنَّ يوَم ذلك الّسبت  كان عظيًما فطلبوا إلى بيالُطَس َأن يكس 
ل  واآلخر   لوهم، فجاَء الُجنُد فكَسروا ساقي  األوَّ سيقاَن أولئك المصلوبين وينزِّ

، الذي ُصلَب معُه، ولّما جاُءوا إلى يسوع رأوُه قد مات فلم  روا ساَقيه  يكس 
لكنَّ واحًدا من الجند  طَعنُه بحربٍة في جنبه  فخرج للوقت  دم  وماء ، وَمن 
عاين َشه د وشهادُتُه حقٌّ وهو يعَلُم أّنُه قال الحقَّ لتؤمنوا أنتم أيًضا. ألن 
هذا كان ليتم الكتاُب الذي قال: ال ُيكَسُر فيه َعظم ، وأيًضا الكتاُب اآلَخُر 

ينظرون إلى الذي طعنوا، ثّم إنَّ يوسَف الذي من الّرامة  سأل الذي قال: س
، أن يأُخَذ  بيالُطَس، أَلّنُه كان تلميًذا ليسوع وكان ُيخفي ذلك خوًفا من اليهود 
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موس  ن لُه بيالُطُس فجاَء وأخَذ جسَد يسوع، وجاَء أيًضا نيقاد  جسَد يسوع فَأذ 
َمل معُه َحنوط ُمرٍّ وَصبٍر نحَو الذي كان قد جاَء من قبُل إلى يسوَع لياًل وح

مئة  َرطٍل، فأخذا جسَد يسوع ولّفاُه في َكّتاٍن مع األطياب  كما هي عادُة 
اليهود  في دفن هم، وكان في الموضع  الذي ُصل َب فيه  يسوُع ُبستان  وفي 
الُبستان  قبر  جديد  لم يوَضْع فيه  أحد  بعُد، فوضعا يسوَع هناك ألنَّ السَّْبَت 

 .وشك أن يدُخَل وألنَّ القبَر كان قريًباأ
 

 جوق الشمامسة: 
 كروزوةا

 ا نَاعَا ونًامٍر. مِرٍن ×ِة×  شٍفرت ك ٍو حبٍشِا وٍثحفاطو×نقو
   رٍحٍمع نٍي *×رٍحٍمع نٍي * مِرٍن اَة×اَة
 ماهةُا. واٍكهرَى سٍهار ا طِاِها لنٍضشِضضههةِا      × لبًيهة × حٍيِا دحٍنَة

ِن ىْوٍي بٍشيو   بِعًينٍو مَنِخ *ل. ÷داٍحاضضَه
 ن بنٍضضهو  ÷.. وعٍهس ك ىهو  .ملِنِها داٍثِىٍيضضهو قٍَتشوها   ×عٍس حو

  ن. بِعًينٍو مَنِخ *÷ةَعَشةىو
  * اٍلِى ا مرمٍحِنِا ى و دٍث مٍحًا مٍَبٍر خلس. بِعًينٍو مَنِخ 
 ىر ا مب وةًى. واٍرعِها  ×ىو مٍ ٍاكٍضضو نو×ى و دبٍشمٍيِا شٍبحو
 ة بٍقيِمةًى. بِعًينٍو مَنِخ * فٍؤحٍ×بقَط ًى واَة× كٍمرٍة×اَة
     َ ال ÷مًهى. فهرو  ×ر عيِا داٍش َم نٍضشًى ح ِه  عِنوهى وفٍرقِهآ بٍه

 رٍحٍمع نٍي *×مِري حٍيٍيضضو مو باشِا. واَة
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 لنصلِّ السالم معنا: نصلي ونطلب من اهلل ربِّ الكل. )الردة: آمين(

  ليسمْع صوَت صالت نا ويقبل طلبَتنا ويترحم علينا / ألجل البيعة
المقدسة الكاثوليكية التي ههنا وفي كلِّ مكان. نصلي ونطلب من اهلل ربِّ 

 الكل. 

  .ليحلَّ بها أمَنه وسالَمه إلى انقضاء  العالم / ألجل  أبهات نا األساقفة
 نصلي ونطلب من اهلل ربِّ الكل.

 ميع مراعيث هم بال عيٍب وال لوٍم كافة أيام لكي يقوموا برأس  ج
حيات هم / ال سّيما ألجل عافية  أبوينا القديَسين مار... الحبر الروماني 

 األعظم ومار... الجاثليق البطريرك. نصلي ونطلب من اهلل ربِّ الكل.

  ليحفظهما ويثبتهما برأس  جميع مراعيث هم ليرَعيا ويخدما ويهيئا
متنافًسا باألعمال الصالحة / ألجل القسوس  والشمامسة  للربِّ شعًبا كامالً 

 الموجودين في هذه الخدمة  الحقيقية. نصلي ونطلب من اهلل ربِّ الكل.

   حتى يخدموا أماَمه بقلوٍب صافية وبنّيٍة طاهرة / وعلى جميع أوالد
 البيعة  المقدسة الكاثوليكية. نصلي ونطلب من اهلل ربِّ الكل.

  قداست هم الصالح ويقبلوا من الربِّ رجاًء وميعاًدا لكي يكملوا سعَي
في دار  الحياة / ألجل تذكار  الطوباوية مريم البتول القديسة أمِّ المسيح 

نا ومحيينا. نصلي ونطلب من اهلل ربِّ الكل.  مخلص 
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  لكي الروُح القدس الذي حلَّ بها هو يقدُسنا بنعمت ه ويكّمل معنا
أيام حيات نا / ألجل  تذكار  األنبياء  والرسل   ارادَته ويطبع بنا حَقه كافة

 والشهداء  والمعترفين. نصلي ونطلب من اهلل ربِّ الكل. 

  لكي يحفظ بصلوات هم وطلبات هم حقَّ تعليم رئاست هم وأمانت هم الطاهرة
في كلِّ الكنيسة المقدسة الكاثوليكية إلى انقضاء  العالم / ألجل تذكار  آبائنا 

يقيين الذين انتقلوا وخرجوا من هذا العالم بأمانٍة حقيقية وبديانٍة واخوت نا الحق
 مستقيمة. نصلي ونطلب من اهلل ربِّ الكل.

  ليترك ويغفر لهم زالت هم وتقصيرات هم ويؤهلهم لكي يتلذذوا مع
األبرار  والصديقين الذين عملوا بإرادت ه / ألجل  هذه المدينة وساكنيها وعلى 

ن به  وال سّيما ألجل  جماعت نا هذه . نصلي ونطلب من هذا البيت والمهّتمي
 اهلل ربِّ الكل.

  لُيبعْد عّنا بنعمت ه الحرب والسبي والنهب والوباء والغالء والجوع
وجميع الضربات  الرديئة المضاّدة للجسد / ألجل  الذين ضّلوا عن هذه  

اهلل ربِّ  األمانة  الحقيقية والمتعرقلين بفخاخ  الشيطان. نصلي ونطلب من
 الكل.

  لكي يرَد غالظَة قلوب هم ليعرفوا أنَّ اهلَل واحد  أبو الحق وابُنه يسوع
المسيح ربُّنا / وألجل المتمرضين باألمراض  الصعبة والمجربين من األرواح  

 الشريرة. نصلي ونطلب من اهلل ربِّ الكل.
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 كثرة  ليرسل لهم مالَك المراحم والشفاء ليفتقَدهم ويشفيهم ويعزيهم ب
ه / ألجل  الفقراء  والبائسين واأليتام واألرامل والمضطربين  نعمت ه ومراحم 
ومتضايقي الروح الموجودين في هذا العالم. نصلي ونطلب من اهلل ربِّ 

 الكل.

  لكي يقيتهم بنعمت ه ويدبرهم برحمت ه / ويعزيهم بتحنن ه وينجيهم ممن
 لكل. يغتصبهم بالظلم. صلوا واطلبوا من اهلل ربِّ ا

  كي تصيروا له مملكًة يا أّيها الكهنة والشعب المقدس. اطلبوا إلى
الرب اإلله القوي من كل قلوب كم ومن كل نفوسك م. ألن اهلَل أب  حنون  
ورحوم  ورؤوف ولْم َيشأ أْن تهلَك جبلَته وتباد لكن أْن ترجَع إليه وتحيا 

كرم اهلل الواحد أماَمه / ال سّيما يجب أن نصلي ونشكر ونسجد ونسبح ون
ه جعَل لنا رجاًءا صالًحا وخالًصا  اآلب المسجود له سيد الكل. الذي بمسيح 

نا هو يكّمل معنا نعمته ومراحَمه إلى األبد. آمين.   ألنفس 

 الجميع: آمين
  الردة: منك يا رب(.بالطلبة والتضرع مالَك السالم والمراحم نطلب( 
  .لياًل ونهاًرا جميع أيام حيات نا أمًنا لكنيست نا وحياًة بال خطايا نطلب 
  .اتفاَق المحبة الذي هو رباَط الكمال بشركة الروح القدس نطلب 
  .غفراَن الخطايا وما يعضد حياتنا ويرضي ألوهيتك نطلب 
 .مراحم الرب وتحننه دائًما في كل وقت نطلب 
  واالبن والروح القدس.لنستودع أنفسنا جميًعا، اآلب  
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أيها الرب االله القدير، نتضرع اليك أن ُتكمل معنا نعمتك،  المحتفل:
وتفيض علينا مواهبك وليرافقنا حنانك االلهي، وليمحو غفرانك خطايانا، 

 يارب الكل الى االبد.

 الجميع: آمين. 
  آريم قلخون وشَبح كله عّما الالها حيا. الشماس:

 )بالتناوب( قديشا االها الجميع:
ابسط يا رب يمين رحمتك  المحتفل:

وبارك عبادك هؤالء المشتركين في آالمك 
هذه وصنهم من جميع األضرار الخفية 
والظاهرة، وأهلهم للوقوف أمامك يوم 
ظهورك بوجوه مشرقة، يا رب الكل الى 

 األبد.
بارك يا أبانا، أحنوا رؤوسكم  الشماس:

 لوضع اليد واقبلوا البركة
 ترتيلة قصيرة الجوقة:

 

 املوعظة 

تراتيل قصيرة وتأمالت وطواف القبر المقدس ثم القبر يوضع فوق 
 المذبح بغطاء أبيض مزدان بالورد لزيارة المؤمنين بخشوع وتقوى
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 قداس عيد القيامة
 

 الفكرة الطقسية

تلتقي  هامريم تبكي كما يبكي كل إنسان َفقَد شخًصا عزيًزا عليه، لكن
ُيقيمها رسولَة قيامته. إذهبي وقولي الخوتي إني فيغير كل شيء، و  بيسوع

لينا جميًعا أن مؤكدًا  أسبقكم إلى الجليل. يسوع ُيشير إلى مريم والرسل وا 
بأمانة وخدة ومحبة غير الحياة األبدية تبدأ بقبول السير على خطاه 

 . هذه هي قاعدة القيامة والحياة.مشروطة
 

 ًىًشا ٍدين مشٌيًخا ًقم ٌمن ٍبيٌة مٌيٍةا المحتفل: إعالن القيامة

 مرات( وبعد كل مرة يرّتل المؤمنون: المسيح قام. 3)
 

 تعليم القيامة 

 ليعقوب السروجي

 ألكرر كلمة النبي القائل: ،اوتمييزً  حكمةً  مملوء   لقد حملني اليوم فرح  
  ".فلنبتهج ونتهلل به  ،الرب" هذا هو اليوم الذي صنعه 

  .شبيًهاوال بعده  الذي لم يكن قبله مثيالً هذا هو اليوم 
 االعياد. جميع   ومجدُ  فخرُ  ،هذا هو العيد العظيم
 الكنائس. لكلِّ  الذي منحه اهلل االبنُ  ،هذا هو الفرح البهيج
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 .الظالم د سلطانَ بدَّ  ،اا جديدً يا يومً  ،فهلم بسالم
 .القديم الليل اذ بددت ظلمات   ،أمس شبه اولَ ا ال يُ يا يومً  ،هلم بسالم

 االنتصار.بشرى  حامالً  ،ارً ا نيّ يا يومً  م،بسالهلم 
 .التالميذ في اذهان   ،اا صالحً ا زرعً يا زارعً 

 .هضرب الراعي فتبددت خرافُ  ،ول البارحةأ
 . وابتهجت الرعية ،هربت الذئاب ،اليوم

 ،الكتبة في سجس ،حنان يشكو ،قيافا يشير ،يهوذا ارتشى ،ول البارحةأ
شمعون  ،اندراوس يهرب ،سيدنا محتضن العمود ،باليأبيالطس ال 

 ا من اليهود.ختفون خوفً التالميذ مُ  وجميعُ  ،ينكر
، الفضة مرذولة، يهوذا مخنوق ،حنان خجالن ،فقيافا مبهوت ،ما اليومأ

. الالويون يبكتون الكتبة صامتون، رؤساء المجمع يسترون وجوههم
رعيته، ورعيته استنشقت ا، بيالطس يتعجب، الراعي مع بعضهم بعضً 

 . رائحته فانتعشت
ما الرسل، أرب لمريم المجدلية ولبقية النساء. ومن بعد هذا ظهر ال

أن المسيح قد قام من بين : إننا نعلم علنوا قائلينأفبوجوه مشرقة 
 .وت قطولن يتسلط عليه الم ،ابدً أولن يموت  االموات
فلنعانق بعضنا  رنا،لى هذا العيد حضا  و  ،عينالى هذا الفرح دُ إوحيث 
  .ا بالمودة. ولنتبادل السالمل بعضنا بعضً ولنقبّ  ،ا بالمحبةبعضً 

لى إ ألننا. السالم هو زوال العداوة القديمة نأل ،االسالم معكم جميعً 
 .سالم اجتمعنا اليوم كعادة كل سنةال وألجل عينا،السالم دُ 
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 . لقيامة عليكم، والحياة بالمسيحا
دوا . مجّ اقوا جميعً حبائي صفّ أ. يا امن كل قلبنا بعضنا بعضً  فلنحبّ 
ا ذاك الذي في مثل هذا اليوم قام حوا روحيً . سبّ اموا عاليً . عظّ اتمجيدً 

 .مينآ. اقامنا جميعً أمن بين االموات وبقيامته 
في الفردوس "،  : " اليوم تكون معيله ص اليمين قائالً لوكما وعد ال

 .مينآ. يفي ملكوته السماو  فنشترك ليؤهلنا الستقباله يوم ظهوره،
 

 الربكات 

 . وكثر فيه السالم ،رب شعبك المقدس بارك يا
 (نميآ :)الردة

  .سس فيها السالمأو  ،رب كنيستك المقدسة بارك يا
 عظم الحبر الروماني األ ...بوينا القديسين مارأرب  احرس يا

ها في يامهما الكنائس كلّ أالجاثليق البطريرك واحفظ في  ...ومار
 .السالم
 ،يامه الكهنوت والسلطةأووفق في  ...بانا المطران مارأرب  بارك يا

 .يام السالمألى حياته إضف أو 
 .وقدسهم بالسالم ،رب الكهنة بارك يا
 .ونقهم بالسالم ،رب الشمامسة بارك يا
 .ووفر في عهده الخيرات والسالم ،رب رئيس بالدنا بارك يا
 .واحفظ حياتهم بالسالم ،رب الشيوخ بارك يا
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 .ليسلكوا في طريق السالم ،رب الشبان بارك يا
 .وهذبهم بالسالم ،طفالرب األ بارك يا
 .عيادك المقدسة بالسالمأليحتفل ب ،سرهأرب شعبك المسيحي ب بارك يا
 .رب شعبنا العراقي واجعله ينعم بالسالم بارك يا
 . بالسالم، وانعم على جميع الشعوب رب العالم كله بارك يا

 

 بركة عامة

واكملت  ،بالعيد العظيم والقيامة العامة ،رب يا ،ومتى ما احتفلت
ونتمجد  ،ن نفرح بفرحكأ، نستحق جميعنا ،سرار والرموز واالمثالاأل

ن ، البيك ولروحك القدوس اآلفنصعد المجد والشكر بواسطتك ،بميراثك
 .مينآ .لى دهر الداهرينا  و  ،وانأ وكلّ 
 

 ()ويستمر القداسلهنا... ا  نا و نا يا ربّ : قوّ المحتفل

 

 تقديم القراءات 

 نستمع إلى كلمة اهلل تعلن لنا من خالل ثالث قراءات: 
( تتناول مستقبل اورشليم المدينة 7 - 2:  22األولى من سفر إشعيا )

ولكن من الناحية الروحية فالمسيح  ،المقدسة ليس فقط من الناحية السياسية
آت وعليها أن تتأّهب الستقباله. المدينة المقدسة هي كنيسة العهد الجديد، 

 عليها أن تعيش في النور والحق والمحبة. 
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(، كتبها 12 – 12: 25والثانية من الرسالة األولى إلى أهل قورنثية )
 بإيمانهم و يدعوهم فيها أن يكونوا كجسٍد واحد 58بولس حوالي سنة 

 رجائهم.محبتهم و 
( تروي خبر القبر الفارغ 28 - 2:  12والثالثة من إنجيل يوحّنا )

وظهور المسيح لمريم المجدلّية التي يدعوها لتكون شاهدًة ورسولة إلى 
 جانب أخيها الرجل وبنفس المستوى. 

 
 اجلسوا وانصتوا إىل قراءة من نبوءة اشعيا: بارمخار

. ها إ نَّ  قومي آستنيري فإ نَّ  نوَرك  قد وافى وَمجَد الرَّبِّ قد َأشَرَق عَليك 
ُق  الظُّْلَمَة ُتَغطِّي اأَلرض والَغماَم الُمظل َم َيشُمُل الشُّعوب ولك ن عليك  ُيشر 
ياء   ك  والُملوُك في ض  ّب وعَليك  َيَتراَءى َمجُده فَتسيُر اأُلَمُم في نور  الرَّ

. إ رَفعي َعيَنيك  إ   . َبنوك  إ ْشراق ك  لى ما َحوَلك  وآنُظري ُكلُُّهُم آجَتَمعوا وَأتوا إ َليك 
ن َبعيٍد َيأتون وَبناُتك  ُيحَملَن على الَوْرك. حيَنئٍذ َتنُظريَن وَتَتَهلَّلين وَيخُفُق  م 
ب ل   نى اأُلَمم. َكثَرُة اإل  َقْلبك  َوينَشر ح فإ َليك  َتَتحَوُل َثرَوُة الَبْحر وا  َليك  يأتي غ 

ليَن َذَهًبا وَبخوًرا ُيَبشِّروَن تُ  ن َشَبَأ َيأتون حام  دَيَن وعيَفة ُكلُّهم م  َغطِّيك  ُبْكراُن م 
. َتصَعُد  باُش َنبايوَت َتخُدُمك  ّب. وُكلُّ َغَنم  قيداَر َتجَتمُع إ َليك  وك  ب َتسابيح  الرَّ

ُد َبيَت َجاللي.   كالم الرّب.على َمذَبح  ر ضاَي وُأَمجِّ
 

رًيا َامِلٌك ةٌدٌوؤ َارًعا. َلقًيمٍةى َدمشٌيًخا نَيَقر شوريا: ًم
 َبزمٌيًرةًٌا درٌوًخا َىِللٌوًيا َىِللٌوًيا ٍاَىِللٌوًيا. 
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 من رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل قورنثية: بارمخار

ن َبين  اأَلموات وهو ب كُر الَّذيَن ماتوا. َعن َيد    إ نَّ المسيَح قد قاَم م 
الَموُت فَعن َيد  إ نساٍن َأيًضا َتكوُن ق يامُة اأَلموات، وكما َيموُت إ نسان َأتى 

ٍد وُرْتَبُته.  َجميُع النَّاس  في آدم فكذلك َسُيحَيوَن َجميًعا في المسيح، ُكلُّ واح 
نَد َمجيئ ه. ُثمَّ  َة المسيح  ع  فالبكُر َأوَّاًل وهو الَمسيح، ُثمَّ الَّذيَن َيكونوَن خاصَّ

يَن ُيَسلُِّم الُمْلَك إلى اهلل  اآلب َبعَد َأن َيكوَن قد َأباَد ُكلَّ َيكوُن المُ  نَتهى ح 
ئاسٍة وُسلطاٍن وُقوَّة.  النعمة والسالم مع جميعكم يا اخوة امين. ر 

  
 إجنيل رّبنا يسوع املسيح حبسب كرازة القديس يوحنا

وفي األحد جاءت مريم المجدلية في الغداة والظالم باق إلى القبر، 
لى  فرأت الحجر مرفوًعا عن القبر. فأسرعت وجاءت إلى شمعون الصفا وا 
التلميذ اآلخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما: قد حملوا الرب من القبر 
وال أعلم أين وضعوه. فخرج شمعون والتلميذ اآلخر وأقبال إلى القبر. وكانا 

القبر أواًل مسرعين مًعا، أما ذلك التلميذ فبادر وسبق شمعون وجاء إلى 
وتطلع فرأى األكفان موضوعة، لكنه لم يدخل. ثم جاء شمعون وراءه فدخل 
القبر فشاهد االكفان موضوعة، والمنديل الذي كان معقوًدا على رأسه ليس 
مع األكفان، بل ملفوًفا وموضوًعا في مكان على حدة. حينئذ دخل ذلك 

لم يكونوا بعد يعرفون من  التلميذ الذي جاء أواًل إلى القبر فرأى وآمن. ألنهم
الكتب أنه مزمع أن يقوم من األموات. أما مريم فكانت واقفة عند القبر 
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تبكي، وفيما هي تبكي تطلعت في القبر، فرأت مالكين بثياب بيض 
جالسين أحدهما عند الرأس واآلخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع 

ا: إنهم حملوا سيدي وال موضوًعا. فقاال لها: يا امرأة ما يبكيك؟ قالت لهم
أدري أين وضعوه. قالت هذا والتفت إلى خلفها فرأت يسوع واقًفا ولم تكن 
تعلم أنه يسوع. فقال لها يسوع: يا امراة لما تبكين ومن تطلبين؟ أما هي 
فظنت أنه البستاني، فقالت له: يا سيدي إن كنت أنت قد حملته، فقْل لي 

ا يسوع يا مريم. فالتفتت هي وقالت أين وضعته لكي أمضي واخذه. قال له
له بالعبرانية: رابوني أي يا معلم. قال لها يسوع: ال تلمسيني الني لم أصعد 
لهكم. حينئذ جاءت مريم المجدلية وبشرت التالميذ  لهي وا  إلى أبي وأبيكم وا 

 والمجد هلل دائًما.النها رأت الرّب وأنه قال لها هذا. 
 

 الطلبات 

لنقف بفرح وابتهاج ولنطلب بثقة 
 قائلين : استجب يا رب. 

يا رّب، من أجل أن يتحقق فينا  -
وبيننا سالم قيامتك ويحررنا من كل خوف 

 وقلق. نسألك.
يا رّب، من أجل أن نمّد أيدينا إلى  -

بعضنا البعض مسنودين بنعمة قيامتك فننهض لبناء الشركة واألخّوة بيننا 
 ألك.وبين جميع البشر. نس
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يا رّب، من أجل البابا فرنسيس وبطريركنا لويس وأسقفنا... لكي  -
ك القدوس لخدمة الجماعات الموكولة إليهم، نسألك.   ترافقهم بأنوار روح 

يا رّب، من أجل ان يسود في بلدنا السالم واالستقرار والعدالة 
 والمساواة. نسألك.

 
 قبل المناولة

 
َمقدًشةةٌك لًلَلةةم ًعلمةةٌينً اٍمةة .  دخٌيَلةةٌة َاًلًىةةا مَرًمةةا ٌمةةن  

 ى.اٌيًقٍرى دًمرًيا ٌمن َاٌةٍر برٌيٌكٌو
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 نقاط للتأّمل
 

 فة!لثبات على المبادئ مهما كانت مكلاألمانة وا :السعانين -

لى الخير نتقال إلى حرّية البنّوة االلهية واإلاال :الفصح - خوة الشاملة، وا 
 واألمل.

ال تهّرب، ال تخاذل، ال ، حضور المسيحي فّعال ومثمر :الجمعة العظيمة -
 .حتى النهاية عنف وال انتقام، بل مسؤولية ورسالة وشهادة

نور المعمودية الذي يقود  ،اإليمان العامل بالمحبة نور :سبت النور -
  .مسيرتنا في استثمار النعم الممنوحة لنا

س الحب والخدمة نقوم مع المسيح إن نحن عشنا مثله بنف :أحد القيامة -
 والعطاء كأبناء هلل وأخوة للجميع.

لى هويتنا ورفع حاجز الخوف. ا  لى أنفسنا و إمراجعة نظرتنا  لناينبغي 
علينا  تعميق انتمائنا ومشاركتنا في نهضة وطننا.و  قوتنا في توحيد صفوفنا

 .ا معنى حضورناونفهم جيدً  الحاضر قراءة ُمعمقة، ن نقرأ الزمنأ

 

 

 



48 

 

 


