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  يس جاورجيوسآنيسة القّد
  زوق مكايل

  

  
  
  خدمة

  دّيّيازالسَّالجنَّ



 ٢

  .يكون النعش السّيدي موضوًعا على المذبح الكبير
  .يخرج الكاهن حامًال المبخرة ومرتدًيا ثوبه الخمرّي

  ـــــوفوقـــــــ
  .تبارَك إلُهنا آّل حين، اآلن وآّل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين: الكاهن

، الحاضر في ها الملك السماوي المعزي، روح الحّقأّي .المجُد لَك يا إلهنا المجد لك
ز الصالحات، وواهب الحياة، هلّم واسكن فينا وطّهرنا من ـالكّل، آن مكان، والمالئّل آ
  .انها الصالح نفوسّيأ صلِّ دنس، وخّلآ

  .الكنيسة والشعبُيبّخر الكاهن 
  ).ثالث مّرات. (قدوٌس اهللا، قدوٌس القوي، قدوٌس الذي ال يموُت، ارحمنا :الشعب

  .المجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس، اآلَن وُآلَّ أواٍن وإلى دهِر الداهرين، آمين
انا، يا سيد تجاوْز عن آثاِمنا، يا أيُّها الثالوُث القدوُس ارحمنا، يا ربُّ إغفْر خطاي

  .يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم. قدوس افتقدنا واشِف أسقامنا، من أجِل اسِمَك
  .المجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس، اآلَن وُآلَّ أواٍن وإلى دهِر الداهرين، آمين

 لتكْن مشيئُتَك آما في السماِء أبانا الذي في السماوات، ليتقدْس اسُمَك، ليأِت ملكوُتَك،
أعِطنا خبزَنا آفاَف يوِمنا، واغفْر لنا خطايانا، آما نحُن نغفُر لمن . آذلَك على األرض

  .أخطَأ إلينا، وال ُتدخلنا في التجارب، لكن، نجِّنا من الشرير
َن وُآلَّ ألنَّ لَك الُملَك والقدرَة والمجد، أيُّها اآلُب واالبُن والروُح القدس، اآل: الكاهن

  .أواٍن وإلى دهِر الداهرين
  .باسم الرّب بارك يا أبآمين، : الشعب
، اآلَن وُآلَّ أواٍن المجد للثالوث الواحد في الجوهر، المحيي، غير المنقسم :الكاهن

  .وإلى دهِر الداهرين، آمين
ثالث . (المجد هللا في العلى، وعلى األرض السالم، وفي الناس المسّرة: الشعب
  .)مّرات

  ).مّرَتين. (يا رّب إفتح شفَتّي، فُيذيع فمي تسبيحك: الشعب
  جلـــــــــــــوس

  )٣المزمور (الشعب بالتناوب 
  .يا رّب، لماذا آُثر مضايقّي؟ آثيرون يقومون علّي

  .ال خالص له بإلهه: آثيرون يقولون لنفسي
  .وأنَت، يا رّب عاضدي، مجدي ورافُع رأسي



 ٣

  .تجابني من جبل ُقدِسهبصوتي إلى الرّب صرخُت، فاس
  .أنا اّضجعُت ونمُت، ثّم استيقظُت، ألّن الرّب يعضدني

 من ربوات الشعب المصطّفِة عليَّ من حولي، ُقْم، يا رّب، وخّلصني يا ال أخاُف
  .إلهي

  .هتمَت أسنان الخطأة. ألّن ضربت جميع المعادين لي بال سبب
  .للرّب الخالص، وعلى شعِبك برآُتك

  .نمُت، ثّم استيقظُت، ألّن الرّب يعضدنيأنا اّضجعُت و
  )١٤٢المزمور ( الشعب بالتناوب

  .ِغ لتضّرعي بأمانِتكصأيا رّب استمْع صالتي، 
  .استجب لي بعدلك، وال تدُخل في محاآمة مع عبدك

  . أمامك حيٌّال يزآوفإّنه 
  .ألّن العدّو قد اضّطهَد نفسي، وأذّل إلى األرض حياتي

  . قديمالموتى من مثل ظلماتوأجلسني في 
  . روحي، واضّطرب فّي قلبيوسئمْت فّي

  .آنُت أتأّملتذّآرُت األيام القديمة، وهذذُت في آّل أعمالك، وفي صنائع يديك 
  . ماَء فيهابسطُت إليك يدّي، ونفسي أمامك آأرض ال

  . روحيتالشتأسرع واستجب لي يا رّب، فقد 
  .ال تصرف وجهك عّني، فُأشابه الهابطين في الجّب

  .ك، فإّني عليك توّآلت رحمَتأسمعني في الغداة
  . أسلك فيها، فإّني إليك رفعُت نفسيلتيعّرفني يا رّب الطريق ا

  .إليَك لجأت يا رّب ،أعدائيبين  من إنتشلني
  .، ألّنك أنت إلهيمشيئَتكعّلمني أن أعمل 

  .أحيني يا رّب مستقيمة، من أجل اسمك في طريقروُحك الصالُح ليهديني 
  . أعدائياستأصل نفسي، وبرحمتك الضيق من أخرجِلك بعد
  . نفسي، ألّني أنا عبُدكمضايقي جميع أهلكو

  .استجب لي بعدلك، وال تدُخل في محاآمة مع عبدك
  .استجب لي بعدلك، وال تدُخل في محاآمة مع عبدك

  .ليهديني روُحك الصالُح في طريق مستقيمة
  .َن وُآلَّ أواٍن وإلى دهِر الداهرين، آمينالمجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس، اآل



 ٤

  .ا، المجُد لَك يا اهللاا، هللوّيا، هللوّيهللوّي
  .ا، المجُد لَك يا اهللاا، هللوّيا، هللوّيهللوّي
  .ا، المجُد لَك يا اهللاا، هللوّيا، هللوّيهللوّي

  
  الطلبة السالمّية الكبرى

  .نطلب  بسالم إلى الرّب:الكاهن
  ).وتعيدها بعد آّل طلبة (). ارحميا رّب( آيريه إليسون :الجوقة
  .ألجل السالم العلوّي، وخالص نفوسنا، إلى الرّب نطلب: الكاهن
رّب                : الكاهن ع، إلى ال ألجل سالم العالم أجمع، وثبات آنائس اهللا المقّدسة، واتحاد الجمي
  .نطلب

ه بإيمان      المقّدس  ألجل هذا البيت   :الكاهن داخلين إلي ة اهللا،   وورع ، وال رّب   إلى  ومخاف  ال
  .نطلب

ّدام  كّرمنة الوّقر، والكه الم)فالن( آهنِتنا    ألجل أبينا ورئيس   :الكاهن مين، والشمامسة الخ
  .إلى الرّب نطلب والشعب، بالمسيح، وجميع اإلآليروس

 ،ّل عمل صالح  تهم في آؤازر مهم، وألجل حّكامنا، ومساعديهم وجنودألجل :الكاهن
 .إلى الرّب نطلب

اهن   ذه ا :الك دةألجل ه ةم ّل وآلبل ؤمنين وقدين ة، والم س ري ااآنينال رّب  ، فيه ى ال إل
 .نطلب

اهن   ة :الك دال األهوي رة غألجل اعت ة ووف رّب  ،المّية سالل األرض، وأزمن ى ال إل
 .نطلب

رّ   في الب ألجِل المسافرين :الكاهن   سبيين،   ض و، والمر والج حر والب ين والم ى والمتعب
 .إلى الرّب نطلب ، خالصهموألجل

 .إلى الرّب نطلب ،ةّد وشرطوخ وغضب ضيق نجاتنا من آّل ألجل :هنالكا  
  . بنعمتكنا يا اهللاصنا وارحمنا واحفظضدنا وخّلعأ :الكاهن
اهن ّيدت:الك ذآر س ة القدنا الك لن ات امل ة البرآ اهرة، الفائق ة الّط دةاس دة، وال ه  المجي  اإلل

 وحياتنا  ،اًضُضنا بع واتنا وبع  ذ اإللهيسين، ولنودع المسيح     مريم، وجميع القدّ   الّدائمة البتولّية 
  .آّلها

  ). يا رّبلك( سي آيريه :الجوقة



 ٥

س، اآلن  القدجود، أّيها اآلب واالبن والروح وسد وإآرام مج ألّنه لك ينبغي آّل:الكاهن
  .اهرين الّد وإلى دهروآّل أوان

 ، ويحملون النعش والسباني المقّدسةحملة الشموعالمبخرة ويتقّدم الكاهن مع 
 في . للجّناز السّيديالمخّصص إلى المكان  على المذبح، ويطوفون بهالمقّدس من

  .غضون ذلك ترّتل الجوقة
  

  وقـــــــــــــــــوف
  الجوقة

  .ّبمبارك اآلتي باسم الر.  لنا ظهَر الرّباهللا
  .دعو باسمهأ وعترفوا للّربإ: االستيخونة األولى

  . قهرتهمّبوباسم الرحاطوا بي أ مالمأ آّل: ثانيةاالستيخونة ال
  .عينناأ في  عجيبو، وهذلك  آان الرّبعندمن : ثالثةاالستيخونة ال
وعندما تبدأ الجوقة بترتيل الطروبارّيات، الصليب الكريم والمقّدس، ُيبّخر الكاهن 

 المقّدس، ويضع السباني ُينـزل الجسد اإللهي من على الصليب، ويضعه في النعش
  .لنعش والصليبا على الصليب، ثّم ُيبّخر

  الجوقة 
  لطروبارياتا
، به بالطيوبٍة وطّيلّفه بسباٍن نقّين يوسف الوجيه انزل عن الخشبة جسدك الطاهر وإ

  .واضجعه في قبٍر جديد
  المجد لآلب واالبن والروح القدس

 الجحيم ببرق متَّأها الحياة الذي ال يموت، حينئٍذ ّيأعندما انحدرت الى الموت، 
ليَك جميع القوات إصرخ   االموات الذين تحت الثرى،قمَتأوعندما . الهوتك
  .له المعطي الحياة المجد لكيح اإلها المسّيأ: ينالسماوّي

  . آمين،لى دهر الداهرينإاآلن وآل أواٍن و
  الطيوب الئقٌةّنإ:  حامالت الطيبلى القبر، قال للنسوِةإا حضر  لّم المالَكّنإ
  . عن الفساداًهّزـنا المسيح، فقد ظهر مّمأو. مواتباأل

  جلـــــــــــــــــــــــوس
  .أيًضا وأيًضا بسالم، إلى الرّب نطلب: الكاهن
  ).يا رّب ارحم(آيرياليسون : الجوقة



 ٦

  . بنعمتكصنا وارحمنا واحفظنا يا اهللاضدنا وخّلعأ :الكاهن
اهن ّيدت:الك ذآر س ة القدنا الك لن ات امل ة البرآ اهرة، الفائق ة الّط دة، والاس ه دة المجي  اإلل

 وحياتنا  ،اًضُضنا بع واتنا وبع  ذ يسين، ولنودع المسيح اإلله    مريم، وجميع القدّ   الّدائمة البتولّية 
  .آّلها

  ). يا رّبلك( سي آيريه :الجوقة
ألّن لك العّزة، ولك الملك والقدرة والمجد، أّيها اآلب واالبن والروح القدس، : الكاهن

  .اآلن وآّل أوان، وإلى دهر الداهرين
  )باللحن األّول(لجوقة ا

ك من بيالطس، ثّم حّنطه بطيوب مقّدسة في أآفان نقّية، ووضعه مسإّن يوسف التمس ج
َأظِهر لنا أّيها المسيح : في قبر جديد، ومن بعُد اّدلجِت النسوة حامالُت الطيب هاتفات

  .قيامَتك آما قلت
  .داهرين، آمينالمجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وآّل أوان وإلى دهر ال

 موضوًعا في قبر ب عندما شاهدِت الجالس في حضن اآللقد دهشت أجواُق المالئكة،
 وتمّجده مع األموات في الجحيم، بما آمائت، وهو العادُم الموت، تحفُّ به طغمات المالئكة

  .أّنه الرّب الخالق
  .، ومعه المبخرة، فيبدأ بالتقاريظيخرج الكاهن مرتدًيا الثياب البيضاء

  وقـــــــوف
  التقاريظ

  لّوم األالقس

  ــٍرــب َق    فيــَتـْعــِضقد ُو   الحـيـاة ا يسـوُعـــي

  ْكــلتنــاُز ـدوا ـجََّم  ذيَنـالـ  كةالِئــ الَم  نوُد ُج  َبجََّعَتَف

    

  اقــبـًر  ُنـُكـتســ  وآـيـَف  تموْت    آيَف ا حياُةـــي

  مالجحي   الموتى  مَن   نهضَتأد  ـــوق  ْتْوالَم  طاَنلُس َتْلَل َحَكنَّأ ّالإ

    



 ٧

    الملْكـوُع يســـــ اـــي  ْمعظِّ    ُناَكـــــــيإ

   الفساْد  َن ِم ــا بهـ  نا َتْصّلَخ اذ   ْك ودفَن  كـــالَمآ ُمرَِّكوُن

    

  اًتـْيــ      َمَنآلا   رىــــُي  ـــْلــالك   ـَد  سّينَّإ

  جديٍد  قبٍر في   اليوَم  وضـــــُعُي  ْتموا من األ القبوَرَغَرْفأ ْنوَم

    

     البشـــــْر   ِراِئـ   سـ  بيَن  ـاْلــــ الجم الفائَق نَّإ

  ُهــل     شــكَل  ال  ا ًتيتراءى   مْي  ـائناتــ الكَة طبيعَلجمَّوالُم

    

  ا خالصيــ ا    نوًر ـا  ـيــــ     الحلو يسـوعَي   اـــي

  االدراك    الممتنِع  َك لصبِر ــا ـفيـ  في قبٍر مظلٍم  َتْب تحجَّ يفـآ

    

  جســـــادألا  العادمي      رهُط  نـــ العقلّييـ   ـُةـطبيع

  درْك وال ُينعُت ال ُي ـذي ـــالــ  ستغربك الُمفِنَدُدهشوا من سرِّ

    

  يهــا    المســــــيْحأ   نَتأف  ـٍرــ قب  في    َتغْب  ْنإو

  ـٌشــ مدهــ مٌر   غريٌب  أه   إنَّ  ةبوّي األ حضاَن  األ  تفارِق لم 

    



 ٨

     يســوْع    يـــــا   َكْتَفعَر  ــاــالبرايـ    ُعـجميـ

  ٍقــــ ضّي   قبٍر  في    واَرْوَك وإن   رض وعلى األعلى السماِء ملكًا

    

     حيـــــاتي ـا    يسوُع  ــي  ـاْدــ الفس  من   َتصعْد

  ــْمــ  الجحيـ   مزاليَج   َتوطحْن   بين االمواْتَتْدَد وتَرتَّّذ ُمإ

    

  ا  طوعـــــً   مخّلصي  ا  ـــي  ــاٍنـنسـإ     مثَل متَّ 

  اْمــآلثا   ِةَدْه َو  ومن     القبِرمــَن  لْهإ   مثَلمواَت األنهضَتأثّم  

    

  ــْكــ دفنـ   ــّبُح   سـأو   آلالمــــــْك ثو  ْجأ

    اآلالْم من  ا  ـ بهــ ني عتقَتأ   ْذإ    يـا  يسـوْعَكَت عزَّعّظُمأو

    

  المجد لآلب واالبن والروح القدس

  ســــــّبْحإيـاَك     ُن

    والــــروح   بيَكأ    ـع ـم

  لهي    اإل      ـَكـدفَن         ُدونمّج     الجميْعلَهإ  هــا  الكلمُةّيأ

    

  أواٍن والى دهر الداهرين آمينآلن وآّلا

  ـــــْط   نغّبإيـــاِك

  ـــذراْءـ   العـ   اهللا     مَّأ  يـا 



 ٩

  يماْنإـــ  بـ  ياِم األ     الثالثِة ذا   نالِهإ و ك   اْبِن     دفَن ُم وُنْكِر

  )لولى بتمّه ثّم تعاد القطعة األ(
    

  
  .أيًضا وأيًضا بسالم، إلى الرّب نطلب: الكاهن
  ).يا رّب ارحم(آيرياليسون : الجوقة
  . بنعمتكصنا وارحمنا واحفظنا يا اهللاضدنا وخّلعأ :الكاهن
اهن ّيدت:الك ذآر س ة القدنا الك لن ات امل ة البرآ اهرة، الفائق ة الّط دةاس دة، وال ه  المجي  اإلل

 وحياتنا  ،اًضُضنا بع واتنا وبع  ذ يسين، ولنودع المسيح اإلله    مريم، وجميع القدّ   مة البتولّية الّدائ
  .آّلها

  ). يا رّبلك( سي آيريه :الجوقة
  اآلن،اآلب واالبن والروح القدسها ّيأ ،ن قد تبارك اسمك وتمّجد ملككأل :الكاهن

  .وآّل أوان وإلى دهر الداهرين
  وقــــــــــــــــــــــــوف

  القسم الثاني
   الحياْة  المعطي هـــااُي  باستحقاٍق       عظْمـ ن      إيـــــاَك    ١

     العدْو  إقتداِر  ـَلـ آـ اًقساِح     على الصليب  يديِه بسَطْنيا  َم
    الكائناْت يــا  خالَق   استحقاٍقـب           نعظــــْم      إيــاَك   ٢

  ن   الفســـاْدـم    نا  آُل نا ونجْو         االلـم  لنا  عدَم ِنك بـآالِم
  ْبال يغُر  الذي    النوُر هــــا  ّيأ         ي مخّلــــص    ا   ــي   ٣

  ْسـ الشم  ِت واختَف االرُض   ِتَفَجَر   بالجسد     القبِر   فيلّما  تحجْبَت
    بال  وجع ابني يـا    َك ولدُت د ــق       ـاْءـ النسـ    في   وحدي      ٤

  تطاْق  ال اـًوجاعأ   ـــُلتحمَّأ    ـك   ـ  آالِم حيِن ني  في ّنأ إّال
  مخّلْص ـا  ــ يــ   لّما   شاهدوَك          الســيرافيْم    اَعــإرتـ   ٥

  اــًــ  ميتاًط منبِس   رِض األ وعلى   االعالي بال إنفصال     في اآلِبمَع
  ـْلـ  الهيكــ  ق   حجاُبقد   تمزَّ      ـَكــــلِب َص          حيَن   ٦

  ا ـ ايه  الثرى  في  َتْيإذ إختَف    ــا     ـهْت  اشعَت اخَفوالكواآُب
  الشمْس



 ١٠

  صـــ المخّلــ   لموِت   المراثَي          ـــــْدــِشْن ُن       هلَم   ٧
     الفرْحبشائَر     لكي   نســـمَع     الطيْب   حمْلَن اللواتي  النسوِة مثَل

  اــًمحجوب   االرِض  تحت   غبَت  إْذ         العدْل  آوآَب ـا   ـــيـ   ٨
   الجحيْم     ظلمِة   لَّــْدت   آوطَر     رقاْد  من ما آأَن الموتى  انهْضَت

  وْعــيـا  يس   رًا ُمسمَّ  على  العوِد       ــــَكُم ُأ      رأتـــَك    ٩
  ْرــ  الُم    الحزِن  اِمـبسه   ْتصيَبُأو    هـــا   نفُسْت  َر ُسِم فبالمساميِر

   وال  بهاْء  شكٌل      لــَك  يبَق   لْم      ــك    ــ آالِم فــــي      ١٠
  لهـــــيإ     ورٍٍــ  بن مَّلتنا وَج    االشراْق   آلََّت اشرْقَتولّما  ُقْم

  ناـأجمِعــ بـ    ؤمنيَنـالم    ُنـنح         المسيْح    يهــــــا  أ   ١١
  الموْت   َنـ  ُاْعتْقنا   م ك دفِنــب إذ   ـك       ودفَن   صلبَك   اآلَننسبُح

  المجد اآلب واالبن والروح القدس
    االزلي     والروُح   ُةــوالكلمــ         لــــــْه اإل هـــا  ُيأ

  ْف المتعّط   بُّ الر ــك  ــنَّأ  اـبم    الملوْك  صْولجاَن  الحروِب في   أّيْد
  اآلن وآل أواٍن والى دهر الداهرين آمين

  ــــْهـلـ اإل      والدَة  الطاهرُة        العذراْء تهــــــا    ّيأ
    بتوْل  ـا ـ يـ    بالسالِم ليها شُمأو   االنشقاْق    الكنيسِة  َنبطلي   ِمأ

  )لولى بتمّهثّم تعاد القطعة األ( 
  

  .، إلى الرّب نطلبأيًضا وأيًضا بسالم: الكاهن
  ).يا رّب ارحم(آيرياليسون : الجوقة
  . بنعمتكصنا وارحمنا واحفظنا يا اهللاضدنا وخّلعأ :الكاهن
اهن ّيدت:الك ذآر س ة القدنا الك لن ات امل ة البرآ اهرة، الفائق ة الّط دةاس دة، وال ه  المجي  اإلل

 وحياتنا  ،اًضُضنا بع اتنا وبع و ذ يسين، ولنودع المسيح اإلله    مريم، وجميع القدّ   الّدائمة البتولّية 
  .آّلها

  ). يا رّبلك( سي آيريه :الجوقة
، واليك نرفع  على عرش مجد الكروبيننت يا إلهنا المستقّرأوس ك قّدّنأل :الكاهن

 وآّل أوان وإلى اآلن، ، الصالح والمحييقدسهي زلي وروحك الكّلبيك األأالمجد مع 
  .دهر الداهرين

  



 ١١

  فوقـــــــــــــــــــــــو
  القسم الثالث

  ا ــًسبيحـت   قــــّرُبُت        ــاْلــ  االجيـ   آَلإَن  ١
    يــا  مسيحيَكلدفِن

  ـوْد العـ     عِنـــَكَلنَزأ    ة     ـ   الرامَنـالــذي   م   ٢
  ــي  قبٍرـ فـ  واثواَك

  ــــاٍطنشـ    َن  ْمقّد     طيْبــ   ال  حـامالِتإَن   ٣
  ـا  مسيحيــ  ياطيوًب

  ـدْم   لنقـــ     َمــهّل      ة  ـــ الخليق  يا   آـــلَّ   ٤
  ــقـمراثَي   للخالـ

  اهتماٍمــــب    ٍت ـآمي             الحـــْيّيِبـــطفلُن   ٥
  الطيوِب حامالت  ع ـم

  دـّي  الســ  َدـجس  ْعِجْضأ         ُف   الموقْرــيــا   يوس   ٦
  للكّل      الحياِة معطي 

  اـً   طريح ـلمْةـا   آــيـ            الطاهرْةاهدتَكــش   ٧
  ــُأمٍّـ  آــفانتحَبْت

   الحلو   دَيــــــا   ولوي         ذَبـ   العيا   ربيعَي   ٨
  ْكاُلـــ جم  أين   غاَب

  ـالموْت بـ     الموَت   تَّأَم    هي      ــ يـــا   ال   نَتأ   ٩
  ـكـــ  الهوِتبقدرِة

  ـدــلجسا     زاِنـــيجّه       و نيقودمـــس       يوسْف   ١٠
  ـاْةـ  الحيـ  تردي الُم

  ْك  َقْبِر ـى لإ    ـــــَنتْيأ           الطيِب   حــامالِتإّن   ١١
  ـا   مخّلْصــ  يبطيٍب

  اْمنــ  أِق ـك ومعـــ        ا ناهًض ُقْم   يا   رؤوُف    ١٢
    الجحيمِتـاـمن  درآ

  اءٍٍ  ببكــــ  ــوُلتقـ             الحزينـــْة ــَك ُأمُّ   ١٣
    الحياةَحـا  ماِنــ  يقْم

  اـــًـ طيوبــ    على   القبِر        الطيْب    حامالُتْتأفاَض   ١٤



 ١٢

  )تعاد  (ا جد راٍت مبّك
   للكنيســـة  ا  ـًــسـالم      ـــــك      بقيامِتْحامَن   ١٥

  اــًــ   خالصلشعِبول
  المجد لآلب واالبن والروح القدس

    والروْح   َنـ واالبــ   آلَبا      لهَي   الثالوْث إـا   يـــ
    العالْم  جميَعـْمـإرحـ

  اآلن وآل أواٍن والى دهر الداهرين آمين
  ـوُلــا    البتــــتهّيأ        ِكـي     عبيـــَدـاّهلـ

  ةـــــالقيام    لَنَظِر
  )لولى بتمّهثّم تعادالقطعة األ(

  
  .أيًضا وأيًضا بسالم، إلى الرّب نطلب: الكاهن
  ).يا رّب ارحم(آيرياليسون : الجوقة
  . بنعمتكصنا وارحمنا واحفظنا يا اهللاضدنا وخّلعأ :الكاهن
اهن ّيدت:الك ذآر س ة القدنا الك لن ات امل ة البرآ اهرة، الفائق ة الّط دةاس دة، وال ه  المجي  اإلل

 وحياتنا  ،اًضُضنا بع واتنا وبع  ذ يسين، ولنودع المسيح اإلله    مريم، وجميع القدّ   ة البتولّية الّدائم
  .آّلها

  ). يا رّبلك( سي آيريه :الجوقة
ي  د، مع أبيك األ   ليك نرفع المج  إلهنا، و إها المسيح   ّيأنت ملك السالم،    أك  ّنأل :الكاهن زل

  .هر الداهرينوآّل أوان وإلى د، اآلن وروحك القدوس، الصالح والمحيي
  ات القيامةيرّيتيفلوإ: الجوقة

   عّلمني رسومكنت يا رّبأرٌك مبا
 ،ها المخّلصّيأا بين االموات  محسوًبا، عند مشاهدتهم إياَكًر المالئكة ذهل متحّيرهُط
  . من الجحيم الكّلا، ومعتًق معكا آدَم ومنهًض،ة الموتا قّووناقًض

  مني رسومك عّلنت يا رّبأمبارٌك 
 الطيوَب ْجنلماذا تمُز:  قائًال الّطيِب حامالِت القبر، قد خاطَب عنَدالالمُع المالُك

 قد قام من  المخّلَصّن، أل وافرحن اللحَدنظرَنأ ، يا تلميذاتشفاٍقإ وبالدموع بترثٍّ
  .القبر

  



 ١٣

  مني رسومك عّلنت يا رّبأمبارٌك 
 المالك ّنأ ، إّال نائحاٍت ونادباتلى قبرَكإ ا، سارعَنا جدإّن حامالت الطيب سحًر

راٍت  مبّش الرسَلخبرَنأ، بل ، فال تبكيَن قد مضى النوِح زماُن: وقال لهنَّ بهنَّوقَف
  .بالقيامة

  مني رسومك عّلنت يا رّبأمبارٌك 
َ  حامالِت لَم :  لهنَّ قائًالفسمعن مالآًا، َكلى قبِرإ ، وافين بالحنوِط الطيْبإّن النسوة

  .ام من القبرله قد قإه ّنأ ؟ فبما الحّي مع الموتىتحسبَن
  المجد لآلب واالبن والروح القدس

 : واحد، صارخين مع السيرافيما بجوهٍرًسا مقّد، ثالوًث قدسِه ولروِح والبنِهآلِبل نسجُد
  .اهللانت يا أوٌس وٌس قّدوٌس قّدقّد

   أواٍن والى دهر الداهرين آميناآلن وآّل
 الفرح  حواَء من الخطيئة، ومنحِت آدَمنقذِتأ و، الحياة معطَيتها العذراء، لقد ولدِتّيأ
ين الحياة الذلى إ  قد أرشَد منِكالمتجّسَدنساَن اإللَه  اإلّنأل.  واالآتئاب الحزِنوَضِع

  .آانوا عنها تائهين
  .)ثالث مّرات (ا، المجُد لَك يا اهللاا، هللوّيا، هللوّيهللوّي

  
  .أيًضا وأيًضا بسالم، إلى الرّب نطلب: الكاهن
  ).يا رّب ارحم(آيرياليسون : الجوقة
  . بنعمتكصنا وارحمنا واحفظنا يا اهللاضدنا وخّلعأ :الكاهن
اهن ّيدت:الك ذآر س ة القدنا الك لن ات امل ة البرآ اهرة، الفائق ة الّط دةاس دة، وال ه  المجي  اإلل

تنا  وحيا ،اًضُضنا بع واتنا وبع  ذ يسين، ولنودع المسيح اإلله    مريم، وجميع القدّ   الّدائمة البتولّية 
  .آّلها

  ). يا رّبلك( سي آيريه :الجوقة
اآلب واالبن ها ّيأ ،ليك نرفع المجدإ، وواتات السما قّوجميع إياك تسبح هاّنأل: الكاهن

  . وآّل أوان وإلى دهر الداهرين اآلن،والروح القدس
  .)ث مّراتثال(قدوس الرّب الهنا . آمين: الجوقة

بك يليق  ،عاليحوه في األالسماوات، سّب من حوا الرّبسّب. ح الرّب نسمة فلتسّبآّل
  .اهللا التسبيح يا

  .اته، بك يليق التسبيح يا اهللاحوه يا آّل قّوحوه يا جميع مالئكته، سّبسّب



 ١٤

  .حوه نظير آثرة عظمته، سّبجل جبروتهحوه ألسّب
 الذي حجب السماوات حجر يحجُب.  الحاوي الخليقة في قبضتهاليوم يحتوي قبٌر

 الذي به فالمجد لتدبيرك يا رّب.  ُيطَلق من قيوده وآدُم،رقد فتذعر الجحيم يالحياُة. بقدرته
  .اا أبديموات سبًتيدة من بين األ ومنحتنا قيامتك المجيء، شأتممت آّل

  .حوه بالقّنارة والقيثارة، سّبحوه بصوت البوقسّب
ماله سّر آإ بعد ، ملك الدهورّن أل! ما هذه الراحة الحاضرة! المشهودما هذا المنظُر
 حكمأقّم يا اهللا و: ليهإفلنهتف . اا جديًدا في القبر ومنحنا سبًت استراح سابًت،التدابير باآلالم

  .ا ذا الرحمة العظمى التي ال تحصى، يدهارلى األإك تسود ّن أل،رضفي األ
  .رغنوتار واألحوه باألسّب. ِف وأناشيد الطربحوه بالّدسّب

هلّم اليوم .  لكيما يحيي الموضوعين في القبرا في قبرهلّم ننظر حياتنا موضوًع
قيمك ن ُيا آأسد فَملقد جثمت رابًض: ا ونهتف نحوه نبوي،اِصر الخارج من يهوذا راقًدُنْب

  . البشرجلنا يا محّبأ دفع ذاته من نيا ملك؟ لكن إنهض بسلطانك الذاتي، يا َم
  .ح الرّبلتسّب نسمة فآّل. حوه بصنوج التهليلسّب. انةوه بصنوجٍٍ رّنحسّب
ن يبرز من أه ينبغي ّن أل،ب جسد يسوع ووضعه في قبره الجديد يوسف الوجيه طلّنإ

  .بواب الفردوس للبشر المجد لكأتح ّزة الموت، وفعن سحق فيا َم. القبر آما من خدر
  المجد لآلب واالبن والروح القدس

  النَّ، السابع اليوَم اُهللارَك وبا:ا بقوله سّري هذا اليوْم فرسَم موسى العظيم قد سبَقإنَّ
 اهللا  ابُنستراَحا الذي فيه ، والراحة السجودرك، هذا هو يوُما المب السبِتهذا هو يوُم

 وعاد ، بالموت الظاهِر التدبيِر سرِّ بواسطِة لّما َسَبَت بالجسِد،عمالهأ الوحيد من آّل
  . للبشر ومحّب وحدُهه صالٌحما أّنبدّية ِبأ  ومنحنا حياًة،لى ما آانإ  القيامَةا بواسطِةأيًض

  . أواٍن والى دهر الداهرين آميناآلن وآّل
 تعش، وان الجحيمرتقد ُأِس د منكبالمتجّس ف،العذراء لهوالدة اإل ياات البرآ ُةَقفاِئ َلكّنإ
 :حينسّبُم  نهتُفلذلك ف،حييناُأ  ونحن،الموت يتوُأم  حواءُأعتقْتو ،عنةالّلِت ُأبيد و،آدم

  .المجد لكف ، حسن لديكهكذا ّنهأل ،لهناإ المسيُح هاّيأ ،تبارآَت
 ولكن، ونظًرا .ُترّنم هنا المجدلة الكبرىالطواف بالنعش المقّدس ويصير هنا عادة 

  .الطواف إلى نهاية الصالةنترك أسباب عملّية، إلى 
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  المجدلة  الكبرى 
سالم     ى األرض ال ى وعل ي العل د هللا ف ور، المج ر الن ا مظه ك ي د ل اس المج ي الن  وف

  . ةالمسّر
  .  نشكرك ألجل عظيم مجدك،دكنمّج، .سجد لك، ننبارآك،حكنسّب

  .  الملك، اإلله السماوي، اآلب القديرأّيها الرّب
  .  اإللهأّيها الرّب.  ويا أّيها الروح القدس،البن الوحيد يسوع المسيح اأّيها الرّب

   . العالمم ارحمنا، يا رافع خطايايا حمل اهللا، الرافع خطيئة العال
  . ل تضرعنا أّيها الجالس عن يمين اآلب وارحمناتقّب
  . ب آمين يسوع المسيح لمجد اهللا اآلوس، أنت وحدك الرّبك أنت وحدك قّدألّن

  . ح اسمك إلى األبد، والى أبد األبد يوم أبارآك وأسّبفي آّل
  . نا يا رّب  أن نحفظ في هذا اليوم بال خطيئةأهّل

   .ٌد اسمك إلى الدهور آمينٌح وممّجومسّب. نا إله آبائمبارك أنت يا رّب
  .   رحمتك علينا بحسب اتكالنا عليكلتكن يا رّب

   .مني رسومك عّل أنت يا رّبمبارك
   .مني رسومك عّل أنت يا رّبباركم

   .مني رسومك عّل أنت يا رّبمبارك
يًال فجيالً         يا ا ج سي، ألنّ       ، رّب  ملجأ آنت لن ي واشفي نف ا رّب ارحمن ُت ي ا قل د ي ق  أن

   .خطئت إليك
  . ك أنت إلهي ألّن،مني أن أعمل مشيئتك عّل، إليك لجأتيا رّب
  .  بنورك نعاين النور، عندك ينبوع الحياةألّن

ك    ذين يعرفون ك لل سط رحمت ّد. أب ّدق ّووس اهللا، ق ّدوس الق وت  ي، ق ذي ال يم وس ال
  .ارحمنا
  .وس الذي ال يموت ارحمناي، قّدوس القّووس اهللا، قّدقّد
  .وس الذي ال يموت ارحمناي، قّدوس القّو قّدوس اهللا،قّد
  .لى دهر الداهرين،  آمينإ أوان واآلن وآّللمجد لآلب واالبن والروح القدس، ا
  .وس الذي ال يموت ارحمناقّد
  .وس الذي ال يموت ارحمناي، قّدوس القّووس اهللا، قّدقّد

   السالم لجميعكم: الكاهنوُيعلن 
  . ولروحك:الجوقة
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  الحكمة :الكاهن
  : ات اآلتيةم الطروبارّيونرّن
ى الموت      لّم دة      ،ا نزلت إل اة الخال ا الحي ك، ولمّ         أمتَّ  ، أّيه سنى الهوت يم ب  ا أقمتَ   الجح

وّ             ع ق رى، صرخت جمي سماويّ األموات من تحت الث ا معطي     :ينات ال ا المسيح إلهن  أّيه
  .الحياة المجد لك

الك إّن ف الم ر، وق د القب ف و عن ببهت امالت الطي سوة ح ق إ :الن وب تلي ّن الُطي
  .  عن البلىا غريًبظهر المسيح قد لكّن ،باألموات

نٍ ه ب  يوسف الوجيه أنزل من الخشبة جسدك الطاهر، ولفّ         إّن ي  كف وط   نق زه جهّ  و ، وَحن
  . في قبر جديدووضعه

  
  )اللحن الثاني(ة النبوءة م بطروبارّيوفي الحال نرّن

ضته          د قبلت    ،أّيها المسيح الحاوي األقطار في قب رٌ      لق شر من       لتُ ، أن يحويك قب ذ الب نق
  .ك خالدتحيينا بما أّنالسقوط في الجحيم، وتجعلنا خالدين، و

  .نجيل النبوءة والرسائل واإلقراءة تصير ثّم
  )اللحن الرابعب(بروآيمنون 

  .ن أجل اسمكوافتدنا م.  قم يا رّب لنصرتنا:القارئ
ا    هّم اللّ :آية ا بالعمل        ، سمعنا بآذانن ا أخبرون ذي عمل   وآباؤن ام          ال ي األي امهم، ف ه في أي ت
  .القديمة
  .قراءة من نبوءة حزقيال النبي :قارئال

  . فلنصِغ:الكاهن
ربّ     وآانت عليَّ يد الربّ    :القارئ أخرجني ال الروح  ، ف ربّ    ، ب  في وسط      ووضعني ال

ة عظاًم ة وهي ممتلئ ي عوأمرَّ .االبقع د ن رة ج إذا هي آثي ا ف ن حوله ا م ىاليه ه  عل  وج
ي  . ا بها يابسة جد   وإذا. البقعة ذه العظام ؟ فقلت          : فقال ل ا ه رى تحي شر أت ن الب ا اب ا  : ي أّيه
سّي رّبال مد ال ي تنّب.  أنت تعل ال ل افق ل له ام، وق ذه العظ ى ه سة أّي: أ عل ام الياب ا العظ ته

ذا أُ  . ذه العظام  له د الربّ هكذا قال السيّ  . اسمعي آلمة الربّ   ين  ادخل فيك روحً     هائن .  فتحي
دً   انشئ عليك لحمً  ، وأُ اأجعل عليك عصبً   ين  ا، وأجعل فيك روحً   ا، وأبسط عليك جل ، فتحي

زال   فكان صوت عند تنبّ    . مرتأت آما أُ  فتنّب. ي أنا الربّ  وتعلمين أنّ  فتقاربت  . ؤي إذا بزل
ه      العظام آلّ  ى عظم ا، وبُ         .  عظم إل شأ عليه د ن إذا بالعصب واللحم ق د  سط الجورأيت ف ل

ا روح           م يكن به وق ول ي  فق . عليها من ف روح    تنبّ : ال ل شر       تنبّ  ،أ نحو ال ن الب ا اب ل   ،أ ي  وق
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روح سيّ ،لل ال ال ذا ق رّباد  هك اح األ : ل ن الري روح م ا ال م أّيه ؤالء  هل ي ه بَّ ف ع وُه رب
شً      فدخل فيهم الر  . أت آما أمرني  فتنّب. المقتولين فيحيوا   اوح فحيوا وقاموا على أرجلهم جي

ذه      :فقال لي . اا جد ا جد عظيًم شر، ه ن الب ا اب أجمعهم     ي م   ، العظام هي آل إسرائيل ب ا ه  ه
م     لذلك تنبّ  .بست عظامنا وهلك رجاؤنا وانقطعنا    قائلون قد يبست قد ي     ل له ال    : أ وق ذا ق هك

ا شعبي          :د الربّ السّي ورآم ي ى أرض    ، هاءنذا أفتح قبورآم وأصعدآم من قب م إل ي بك  وآت
رائيل وا ،إس رّبّنأ فتعلم ا ال تح قي أن ين أف ن ق، ح ورآم وأصعدآم م عبيب ا ش ورآم ي  ،ب

  وفعلتُ  مُت تكلّ ي أنا الربّ  ّنأ فتعلمون   ،ن وأريحكم في أرضكم   وأجعل روحي فيكم فتحيو   
  .يقول الرب
  فلنصِغ: الكاهن
  .هي، لترتفع يُدك، وال تنَس بائيسيك على الدوامقْم أّيها الرّب إل: القارئ

  .أعترُف لك، يا رّب، بكّل قلبي، ُأحّدث بجميع ُمعجزاتك
  كمةالح: الكاهن
  فصل من رسالة القّديس بولس الرسول األولى إلى أهل آورنثس: القارئ
  فلنصِغ: الكاهن
  القارئ

 إّن الخمير اليسير ُيخّمر العجين آّله، فألقوا عنكم الخمير العتيق، لتكونوا عجيًنا جديًدا
خمير فلُنعّيد إذن ال بال.  المسيح قد ُذبح ألجلناوفي الواقع، إّن فصحنا. آما أّنكم فطير

  افتدانا من اللعنةالعتيق وال بخمير السوء والخبث، بل بفطير الخلوص والحّق، فالمسيح
لتصير لألمم برآُة . ملعون آّل َمن ُعّلق على خشبة: صائًرا لعنة ألجلنا، فإّنه مكتوب

  .إبراهيم في المسيح يسوع لننال باإليمان موعد الروح
  وقـــــــــــــــــــــوف

لنبتهل إلى الرّب إلهنا أن ُيؤّهلنا لسماع اإلنجيل : ا الكنيسة والشعبالكاهن مبّخًر
  .المقّدس

  ).ثالث مّرات(يا رّب ارحم : الجوقة
  .الحكمة لنقف ونسمع اإلنجيل المقّدس، السالم لجميعكم: الكاهن
  .ولروحك: الجوقة
  .فلنصِغ. فصل شريف من بشارة القّديس مّتى اإلنجيلّي البشير: الكاهن
  .المجد لك، يا رّب، المجد لك: الجوقة
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أّيها :  قائلينفي الغد الذي بعد التهيئة، اجتمع رؤساء الكهنة والفّريسّيون إلى بيالطس
فُمر أن ُيضبط . السّيد، قد تذّآرنا أّن ذلك الُمضّل قال وهو حّي، إّني بعد ثالثة أيام أقوم

ولوا للشعب قد قام من بين وه، ويقالقبر إلى اليوم الثالث، لئّال يأتي تالميُذه ليًال ويسرق
إّن عندآم ُحّراًسا، : فقال لهم بيالطس. ت، فتكوَن الضاللة األخيرة شرا من األولىاألموا

  .فمضوا وضبطوا القبر بختم الحجر وإقامة الحّراس. فاذهبوا وأضبطوا آما تعلمون
  .المجد لك، يا رّب، المجد لك: الجوقة

  .ة، وطلبة السؤالت الملّحمُيكمل الكاهن الطلبات
 .  ارحمنا يا اهللا بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم:الكاهن 
  .) وآذلك بعد آّل طلبةثالث مّرات( ارحم يا رّب: الجوقة
  .الموقر، وآهنته المكّرمين) ……( ألجل أبينا ورئيس آهنتنا نطلب أيًضا: الكاهن
  .وآّل إخوتنا بالمسيحالرهبان و ألجل إخوتنا الكهنة والشمامسة نطلب أيًضا: الكاهن
 الرحمة والحياة، والسالم والعافية والخالص، لعبيد اهللا الساآنين نطلب أيًضا: الكاهن

  .قادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهمفي هذه البلدة وافت
لذين أنشأوا هذه الكنيسة  ألجل المغبوطين الدائمي الذآر انطلب أيًضا: الكاهن
ين الراقدين بتقوى، ههنا وفي آّل مكان، ائنا وإخوتنا المتوّفة، وألجل جميع آبالمقّدس

  .نياألرثوذآسّي
 الجزيل لمحسنين إلى هذا الهيكّل المقّدسي الثمار، وا ألجل مقدّمنطلب أيًضا: الكاهن

مين، وألجل هذا الشعب الحاضر المنتظر من لُدنك الرحمة الوقار، والتعبين والمرّن
  .العظيمة الوافرة

ّنك إله رحيم ومحّب للبشر، وإليك نرفع المجد، أّيها اآلب واالبن والروح أل: الكاهن
  .القدس، اآلن وآّل أوان وإلى دهر الداهرين

  .آمين: الجوقة
  . إلى الرّبالسحرّيةل طلبتنا  لنكّم:الكاهن
  . ارحم يا رّب:الجوقة
  .ارحمنا واحفظنا، يا اهللا، بنعمتكصنا و أعضدنا وخّل:الكاهن
  . ارحمّب يا ر:الجوقة
  . نسألا، وبال خطيئة، الرّبا سالميًس، مقّده آامًال أن يكون مساؤنا آّل:الكاهن
  ).طلبةبعد آّل  ُتعيدها(ستجب يا رّب  ا:وقةالج

  . نسأل نفوسنا وأجسادنا، الرّباا، حارًس أميًنامالك سالم مرشًد: الكاهن
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  . نسألايانا، وغفران ذنوبنا، الرّبالمسامحة بخط :الكاهن
  . نسألالخيرات الموافقة لنفوسنا، والسالم للعالم، الرّب :لكاهنا

  . نسألن حياتنا بسالم وتوبة، الرّبأن نقضي الزمن الباقي م :الكاهن
ي ة، بال وجع وال خزي، وأن نؤّدة سالمّيأن تكون أواخر حياتنا مسيحّي :الكاهن

  . نسأل منبر المسيح الرهيب، الرّب لدىاا حسنًَجواًب
دتنا الكاملة القداسة الطاهرة، الفائقة البرآات المجيدة، والدة اإلله لنذآر سّي :الكاهن

 ا ولنودع المسيح اإلله ذواتنا وبعضنا بعًض،يسينة مريم، وجميع القّدالدائمة البتولّي
  .هاوحياتنا آّل
  . لك يا رّب:الجوقة
واالبن والروح  للبشر، وإليك نرفع المجد، أّيها اآلب ك إله صالح ومحّب ألّن:الكاهن

  .آل أوان وإلى دهر الداهرينالقدس ، اآلن و
  . آمين:الجوقة
  . السالم لجميعكم:الكاهن
  . ولروحك:الجوقة
  . فلنحن رؤوسنا للرّب:الكاهن 
  . لك يا رّب:الجوقة
آلن وآل ، أّيها اآلب واالبن والروح القدس، ااًد وممّجا ملكك مبارًآ ليكن عّز:الكاهن 

  .اهرينأوان وإلى دهر الد
  . آمين:الجوقة

  ويختم الصالة
  الحكمة: الكاهن
  بارك: الشعب
  .ها المبارك آّل حين، اآلن وآّل أوان وإلى دهر الداهرين لُيبارآنا المسيح إلن:الكاهن
، وّطد، أّيها المسيح اإلله، اإليمان القويم المقّدس مع هذه الكنيسة مينآ: الشعب

  .المقّدسة، إلى دهر الداهرين، آمين
  .يا والدة اإلله الفائقة القداسة خّلصينا: اهنالك

 ِت اهللا ولدافيم، يا َمنر الشروبيم، وأمجُد بال قياس من الّس منآرم هي أيا َمن: الشعب
  .اِك ُنعّظم والدُة اإللِه إّياقَِك حالكلمة، ولبثت بتوًال، إّن

  .المجد لك، أّيها المسيح إلهنا، المجد لك: الكاهن
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لهنا الحقيقّي، الذي ألجلنا نحن البشر، وألجل خالصنا، َقِبَل في ليرحمنا المسيح إ
الجسد اآلالم الرهيبة والصلب المحيي والدفن االختيارّي، وُيخّلصنا، بشفاعة أّمه الكاملة 

والعظيم في الشهداء . الطهارة، والقّديسين المجيدين الرسل الجديرين بكّل مديح
لمبارآة، والقّديسين الصّديَقين جّدي المسيح اإلله جاورجيوس المظّفر شفيع هذه الرعّية ا

  .يواآيم وحّنة، وجميع القّديسين، بما أّنه صالح ومحّب للبشر
. بصلوات آبائنا القّديسين، أّيها الرّب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخّلصنا: الشعب

  .آمين
  

  وعند تقبيل النعش وأخذ البرآة نرّتل
 أخفت أشّعتها، وحجاَب الهيكل قد انشّق لموت إّن يوسف، لّما شاهد الشمس قد

  :المخّلص، دنا من بيالطس وتضّرع إليه صارًخا وقائًال
  .أعطني هذا الغريب، الذي منذ طفولته اغترب آغريب
  .أعطني هذا الغريب، الذي أماته أبناُء جنسه آغريب

  . لمشاهدتي إياه ضيًفا للموتأعطني هذا الغريب، الذي أدهُش
  . الفقراء والغرباءضقرلغريب، الذي يعرف أن ُيأعطني هذا ا

  .أعطني هذا الغريب، الذي غّربه اليهود من العالم حسًدا
  .أعطني هذا الغريب، الذي بما أّنه غريب ليس له موضع ُيسند إليه رأسه

يا ابني وإلهي، وإن آانت : أعطني هذا الغريب، الذي لّما رأته أمُّه ميًتا صرخت
  .ي تتمّزق عندما أراك ميًتا، فإّني واثقة بقيامتك، فُأعّظمكجوانحي تتجّرح، وآبد

ه األقوال يوسف التقّي ابتهل إلى بيالطس، فأخذ جسد المخّلص، وبخوف لّفه ذفبه
  .بكفٍن وحنوط، ووضعه في قبر، هو المانح الكّل الحياة األبدّية وعظيم الرحمة

  


