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 سحرالفصح العظيم المقّدس
 

  .تبارك اهللا إلهنا كّل حيٍن، اآلن وكّل أواٍن وٕالى دهِر الداهرين  نالكاه

  .أمين  الشعب

  .المجُد لَك يا إلَهنا المجُد لك  الكاهن

أيُّها الملُك السماوّي الُمعّزي ، روُح الحقِّ الحاضُر في كلِّ مكاٍن، المالُئ   

نا مْن كلِّ َدَنٍس الكل، كنُز الصالحاِت ورازُق الحياة، هلمَّ واسُكْن فينا وطهِّرْ 

  .وخّلْص أّيها الصالُح نفوَسنا

   )ثالثًا.(ُقّدوٌس اُهللا، ُقّدوٌس القوي، ُقّدوٌس الذي ال يموُت، ارحمنا  الشعب

الَمْجُد لآلب واالبِن والّروح القدس، اآلن وكلَّ أواٍن وٕالى دْهِر الداِهرين، 

  .آمين

خطايانا، يا سّيد تجاَوْز عن أّيها الثالوُث الُقّدوس اْرَحمنا، يا ربُّ اْغفْر 

  .سيِّئاِتنا، يا ُقّدوس اطَِّلع َواْشِف أمراَضنا ِمْن أجِل اسِمكَ 

  .يا ربُّ اْرَحم.   يا ربُّ اْرَحم.   يا ربُّ اْرَحم

الَمْجُد لآلب واالبِن والّروِح القدس، اآلَن وكلَّ أواٍن وٕالى دْهِر الداهرين، 

  .آمين
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أبانا الذي في السَّماوات، ِليتقدَّس اسُمك، ِلَيأِت َمَلكوُتك، ِلتُكْن َمشيئُتَك َكما 

في السَّماِء َكذلَك على األرض، ُخبَزنا الَجوَهري َأْعِطنا الَيْوم، واْتُرْك َلنا ما 

ن ا ِمَن َعلينا َكما َنتُرُك نحُن ِلَمْن َلنا عَلْيه، وال ُتْدِخْلنا في َتْجِرَبة، لِكْن َنجِّ

ير  .الِشرِّ

  

وكّل  القدس، اآلنَ  والروحُ  واالبنُ  والمجد، أيها اآلبُ  والقدرةَ  الُملكَ  لكَ  ألنَّ   الكاهن 

  .الداهرين أواٍن وٕالى دهرِ 

  .آمين  الشعب

  )مرة 12(يا رّب ارحم  

  نا وٕالهنالملكِ  ونركعْ  هلّموا لنسجدْ   

  نا وٕالهناملكِ  ◌ِ للمسيح ونركعْ  هلّموا لنسجدْ   

  نانا وٕالهُ نا ووربُّ هذا هو ملكُ  ◌ِ للمسيح ونركعْ  لنسجدْ هلّموا   
  
  

  :المزمور الخمسون 
  .ارحمني يا الّلُه كعظيِم رحمِتَك ، وكمثِل كثرِة رأفِتَك ُأمُح مآثمي

  .إغسْلني كثيرًا من إثمي ومْن خطيئتي طهِّرني

  .فإّني أنا عارٌف بإثمي وخطيئتي أمامي في كلِّ حين

لشرَّ قّداَمك صنعُت لكي تصدَق في أقواِلك وتغلَب في إليَك وحَدك خِطْئُت وا

  .محاكمِتك
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  .هاءنذا باآلثاِم ُحبَل بي وبالخطايا ولدْتني أّمي

  .ألنك قد أحببَت الحقَّ وأوضحَت لي غوامَض حكمِتَك ومستوراِتها

  .تنضُحني بالزوفا فأطهُر وتغسُلني َفابيضُّ أكثَر ِمَن الثلج

  .ُتسِمُعني بهجًة وسرورًا فتبتهُج عظامي الذليلة

  .اصرْف وجَهَك عن خطاياي وامُح كلَّ مآثمي

، يا الّله، وروحًا مستقيمًا جدِّْد في أحشائي   .قلبًا نقيًا أخلْق فيَّ

  .ال تطرْحني من أماِم وجِهَك وروُحك القّدوس ال تنزْعُه مني

  .امنحني بهجَة خالِصك وبروٍح رئاسّي أعُضْدني

  .فاعّلَم األثمة طَرقك والكفرة إليَك يرجعون

  .هَج لساني ِبعدلكنّجني من الدماء يا الّله، إلَه خالصي، فيبت

  .يا ربُّ افتْح شفتّي فيخبَر فمي بتسبحتك

  .ألنك لو آثرَت الذبيحَة لكنُت اآلن ُأعطي، لكّنَك ال ُتَسرُّ بالُمْحَرقات

  .فالذبيحُة لّله روٌح منسِحق، القلُب المتخشُِّع والمتواضُع ال يرذُلُه الّله

  .َأصلْح يا رب بمسّرتك صهيون، ولتبَن أسوار أورشليم

  .َك الُعجولبحِ احينئٍذ ُيقّربوَن على مذ.  حينئٍذ ُتَسرُّ بذبيحة العدل قربانًا ومحَرقات
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من أجل أن نكوَن مستحّقيَن لسماِع اإلنجيِل المقّدس، إلى الرّب إلِهنا   الكاهن

  .نطلب

 )ثالثا(يا رّب ارَحم   الشعب

  .الحكمة لنستقْم ونسمْع اإلنجيل المقّدس، السالُم لجميعكم  الكاهن

  .وِلروِحكَ   الشعب

  بشير والتلميذ الطاهراإلنجيلي ال مرقسفصٌل شريف من بشارة القّديس   الكاهن

  .المجُد لك يا رّب المجُد لك  الشعب

  لنصغِ   الكاهن

ولما انقضى السبُت، ابتاعت مريُم المجدلية ومريُم أمُّ يعقوب وصالومي   

وفي أحد السبوت باكرًا جدًا أتيَن إلى القبر إذ .  طيبًا ليأتيَن ويدهنَّ يسوع

لنا الحجَر عن باِب  وكنَّ يقلَن فيما بينهن من يدحرجُ .  طلعت الشمُس 

فلّما دخلَن .  القبر؟  وتطّلعَن فرأيَن الحجَر قد ُدحرَج ألنه كان عظيمًا جداً 

فقاَل .  القبَر رأيَن شابًا جالسًا عن اليمين البسًا حلًَّة بيضاَء فاندهشنَ 

قد قاَم ليس هو .  لهنَّ ال تندِهشَن أنتنَّ تطلبَن يسوَع الناصريَّ المصلوبَ 

لكن اذهبَن وقلَن لتالميذه .  الموضُع الذي وضعوه فيه هوذا.  ههنا

فخرجَن .  هناك ترونه كما قال لكم.  ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل

سريعًا وفررَن من القبِر وقد أخذتهنَّ الرعدُة والدهُش ولم يقلن ألحد شيئًا 

  .إلنهن كنَّ خائفات

  .المجُد لك يا رّب المجُد لك  الشعب
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  مث يبّخر اإلجنيل ثالثاً ويهتف بصوت عظيم قائالً 

المجد للثالوِث القّدوس المتساوي في الجوهر المحيي غيِر المنقِسم كّل   الكاهن

 .حين اآلن وكّل أواِن والى دهر الداهرين

  آمين  الشعب

  
  :وحاًال يرّمن الكاهن طروبارية القيامة باللحن اخلامس

موات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن المسيُح قاَم ِمْن بيِن األ  الكاهن

  .في الُقبور

المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في   الشعب

  .الُقبور

  .ليقِم اُهللا ويتبّدْد جميُع أعدائِه ويهرْب مبغضوُه من أماِم وجِهه  الكاهن

ْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في المسيُح قاَم مِ   الشعب

  ..الُقبور

  .كما ُيباُد الدخاُن ُيبادون وكما يذوُب الشمُع من أمام وجِه النار  الكاهن

المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في   الشعب

  .الُقبور

لك َتهلُك الخطأُة من أماِم وجِه اهللا، والِصّديقوَن يفرحوَن ويتهّللوَن أماَم كذ  الكاهن

  .اهللا ويتنّعموَن بالسرور

المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في   الشعب

  .الُقبور
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، نفرُح ونتهّلُل به  الكاهن   .هذا هو اليوُم الذي صنَعُه الربُّ

المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في   الشعب

  .الُقبور

  .المجد لآلِب واإلبِن والروِح القدس  الكاهن

ْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالمَ   الشعب

  .الُقبور

  .آمين.  اآلن وكّل أواٍن وٕالى دهِر الداِهرينَ   الكاهن

المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في   الشعب

  .الُقبور

  .َب الحياةَ المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوهَ   الكاهن

  .للذين في الُقبور  الشعب
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  الطلبة السالمية الكبرى
  

  .ِبسالٍم إلى الربِّ نطُلب  الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

  .من أجِل السَّالِم الُعلوي وَخالِص ُنفوسنا، إلى الربِّ َنْطُلب  الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

جميـع، من أجِل َسالِم كلِّ العـالِم وُحسـِن ثَبـاِت َكنـائِس اهللا الُمقدََّسـة واْتحـاِد ال  الكاهن

  .إلى الربِّ َنْطُلب

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

من أجِل هذا البيِت الُمَقدَّس، والذين َيْدُخلوَن إليـِه بإيمـاٍن َوَوَرٍع وخـوِف اهللا،   الكاهن

  .إلى الربِّ َنْطُلب

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

  .َنْطُلب الُمسَتقيمي الرأي، إلى الربِّ  الَحسنيِّ العبادةِ  من أجِل الَمسيحيينَ   الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

 والَكهنِة الُمَكرَّمين والشمامسـِة الُخـّدامِ …………من أجِل أبينا وِمتروبوليتنا  الكاهن

  .والشعب، إلى الربِّ َنْطُلب االكليروسِ  في المسيح وجميعِ 

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

ـاِلِهم وجنوِدِهم، هذا البلـد، وجميـعِ  من أجِل ُحكَّامِ   الكاهن ومـؤازرتهم فـي كـلِّ عمـٍل ُعمَّ

  .إلى الربِّ َنْطُلب صالٍح،

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب
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من أجِل هذه المدينِة وجميِع الُمُدِن والُقرى والُمْؤمنين الساِكنيَن فيهـا، إلـى   الكاهن

  .الربِّ َنْطُلب

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

ة، إلـى الـربِّ من أجِل اعِتداِل األهِوَية وِخْصِب ثمـاِر األرِض وأوقـاٍت سـالميّ   الكاهن

  .َنْطُلب

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

واألْسـرى  في البحِر والبرِّ والجـوِّ والمرضـى والَمْضـِنيينَ  ساِفرينَ من أجِل المُ   الكاهن

  .وخالِصهم، إلى الربِّ َنْطُلب

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

  .من أجِل نجاِتنا من كلِّ ضيٍق وَغَضٍب وَخَطٍر وَشدَّة، إلى الربِّ َنْطُلب  الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

  .ِبِنْعَمِتك هللاُ أحَفْظنا يا ُأْعُضْد وَخلِّْص وارَحْم وا  الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

 بعد ذْكِرنا الُكليَّـَة الَقداسـِة الطـاِهرَة الفاِئَقـَة الَبَركـاِت الَمجيـدة، سـّيَدَتنا والـدةَ   الكاهن

مـَع ) أّيُتها الفاِئُق ُقدُسها والدُة اإللِه خلِّصـينا(َمْريم،  اإللِه الدائمَة البتوليةِ 

  .حياِتنا للَمسيِح اإلله ، ِلنوِدْع نفوَسنا َوبعُضنا بعضًا وكلَّ َجميِع القدِّيسين

  .لَك يا رب  الشعب

ـــروُح   الكاهن ـــٍد وٕاكـــراٍم وُســـجود، أيُّهـــا اآلُب واالبـــُن وال ـــَك كـــلُّ تمجي ألنـــُه ينبغـــي ل

  .الُقُدس،اآلَن َوُكلَّ أواٍن إلى َدْهِر الداِهرينَ 

  آمين  الشعب
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  وبعد أن ينتهي الكاهن من الطلبة السالمية واإلعالن يّتجه حنو باب الكنيسة الرئيسي ويقرعه قائالً 

  

 َل ملكُ الدهرية ليدخ كم وارتفعي أيتها األبوابُ أبوابَ  إرفعوا أيها الرؤساءُ   الكاهن

  .المجد

  من هو هذا ملك المجد؟  القندلفت

 إرفعوا أيها الرؤساءُ .  هو الربُّ العزيُز الجّباُر الربُّ الجّباُر في القتال  الكاهن

  .الدهرية ليدخَل ملُك المجد كم وارتفعي أيتها األبوابُ أبوابَ 

  من هو هذا ملك المجد؟  القندلفت

إرفعوا أيها الرؤساُء . الجّباُر في القتال هو الربُّ العزيُز الجّباُر الربُّ   الكاهن

  .أبواَبكم وارتفعي أيتها األبواُب الدهرية ليدخَل ملُك المجد

  من هو هذا ملك المجد؟  القندلفت

  .ربُّ الجنود هو ملُك المجد  الكاهن

  
  .مث يدفع الباب ويدخل أمام اجلميع إىل الكنيسة فيما يُرتَّل قانون الفصح باللحن األول
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  األودية األولى
  
 

ُم الِقياَمِة فْلَنَتألأل أيُّها الشعوب، ألنَّ الفصَح هَو ِفصُح الرَّّب، اليوَم يو   الكاهن

نا قد أجاَزنا ِمَن المْوِت إلى الحياة، وِمَن األرِض إلى وذلَك ألنَّ المسيَح إلهَ 

  .السماء، نحُن الُمنشديَن نشيَد الَنصِر والَظَفر
 
  .المجُد لقيامِتَك المقدَّسِة يا ربّ  •

ا حتَّى ُنعايَن المسيَح ساِطعًا كالبرِق بنوِر القيامِة الذي ال ُيدنى منه، ِلُنَنقِّ َحواسَّن

  .فَرحوا، ونحُن ُمنِشدوَن نشيَد النصِر والَظَفرإوَنسمعُه قائًال عالِنَيًة 

  

 آمين  .أواٍن وٕالى دهِر الداِهرين وكلَّ  اآلنَ ، القدس والروحِ  واإلبنِ  لآلبِ  المجدُ  •

َتَهلَِّل األرُض بواجِب اللياقة، وْلُيّعيِِّد العالُم ُكلَُّه الذي ُيرى والذي ال ِلَتْفَرِح السماواُت وْلتَ 

  .ُيرى، ألنَّ المسيَح قد قاًم سرورًا ُمؤبَّداً 

  

 .المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في الُقبور
  )ثالثا(  

  .العظمى فقال، ومنحنا حياًة أبدّيًة والرحمةَ  سبقَ  كما لقد قام يسوُع من القبرِ 
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 الطلبة
 

  .أيضًا وأيضًا بسالٍم إلى الربِّ نْطُلب  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

  .أعضْد وخّلص وارحْم واحفْظنا يا اهللا بنعمتك  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

الطــاِهرَة الفائقــَة الَبركــاِت الَمجيدة،ســّيَدَتنا والــدَة  بعــد ذْكِرنــا الُكلّيــَة الَقداســةِ   الكاهن

مـَع ) أّيُتها الفاِئُق ُقدُسها والدُة اإللِه خلِّصـينا(بتوليِة َمْريم، اإلله الدائمَة ال

  .جميِع القّديسين، ِلنوِدْع نفوَسنا وبعُضنا بعضًا وكلَّ حياِتنا للمسيِح اإلله

  .يا ربّ لك   الشعب

القُـدس،  ألنَّ لَك الِعزََّة َوَلَك الُملَك َوالقُـوََّة َوالَمْجـد، أيهـا اآلُب واالبـُن والـّروحُ   الكاهن

  .اآلَن وكلَّ أواٍن وٕالى َدْهِر الداهرين

  .آمين  الشعب
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  األودية الثالثة
  

مشروبًا جديدًا، ليس مستخَرجًا بآيٍة باهرة من صخرٍة  هلّموا بنا نشربْ   الكاهن

 الفساد، بَفيضاِن المسيِح من القبِر الذي بهِ  صمَّاء، لكنَّه ينبوُع عدمِ 

  .نتشّدد

  

 .المجُد لقيامِتَك المقدَّسِة يا ربّ  •

رًا، السماَء واألرَض وما تحـَت الثـرى، فلُتّعيِّـْد إذًا ها قِد اسَتْوَعَبِت اآلَن نو إنَّ البرايا بأسرِ 

  .الخليقُة ِلقيامِة المسيِح التي بها َتَشدََّدتْ 

  

 .آمين  .أواٍن وٕالى دهِر الداِهرين وكلَّ  اآلنَ ، القدس والروحِ  واإلبنِ  لآلبِ  المجدُ  •

بقياَمِتــك، َأْمـِس قــد  كَ ِس قـد ُدِفّنــا َمَعـك، والَيـوَم نقــوُم مَعـّيهـا المسـيُح المخلِّــُص، إننـا أمــأ

ْدنا مَ    .في ملكوِتك عكَ ُصِلبنا َمَعَك، فَأنَت َمجِّ

  

.  المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في الُقبور
  )ثالثا(
  

  .ُعظمىلقد قاَم يسوُع مَن القبِر كما َسَبَق فقاَل، وَمنَحنا حياًة أبدّيًة والرحَمَة ال
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  الطلبة
 

  .بِّ نْطُلبأيضًا وأيضًا بسالٍم إلى الر   الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

  .أعضْد وخّلص وارحْم واحفْظنا يا اهللا بنعمتك  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

سـّيَدَتنا والـدَة  الطـاِهرَة الفائقـَة الَبركـاِت الَمجيـدة، بعد ذْكِرنا الُكلّيـَة الَقداسـةِ   الكاهن

مـَع ) والدُة اإللِه خلِّصـينا أّيُتها الفاِئُق ُقدُسها(اإلله الدائمَة البتوليِة َمْريم، 

  .جميِع القّديسين، ِلنوِدْع نفوَسنا وبعُضنا بعضًا وكلَّ حياِتنا للمسيِح اإلله

  .يا ربّ لك   الشعب

الَمْجــد، أيهــا اآلُب واالبــُن والــّروُح الُقــدس،  نرفــعُ  نــا ولــكَ ألّنــك أنــَت هــو إلهُ   الكاهن

  .اآلَن وكلَّ أواٍن وٕالى َدْهِر الداهرين

  .نآمي  الشعب

  
  )باللحن الرابع(  اإليباكويي

  

سبقِت الصبَح اللواتي كنَّ مع مريم فوجدَن الحجَر مدحَرجًا عن القبِر وسمعَن المالَك 

األزلي؟  أنظرَن لفائَف  ِلَم تطلبَن مع الموتى كإنساٍن الذي هو في النورِ :  قائًال لهنَّ 

وأماَت الموَت ألنه ابُن اهللا   األكفاِن وأسرعَن واكرزَن في العالم بأّن الربَّ قد قاَم،

  .المخّلُص جنَس البشر
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  األودية الرابعة
  

ُيِرنا المالَك لليقْف معنا على المحرِس اإللهي حبقوُق المتفوُِّه باإللهيات، و   الكاهن

بما  خالٌص للعالم ألنَّ المسيَح قد قامَ  اليومَ :  المّتشَح الضياَء قائًال ِجهاراً 

  .قدير شيءٍ  على كلِّ  أنهُ 

  

 .المجُد لقيامِتَك المقدَّسِة يا ربّ  •

سيَح بما أنه فاتُح المستودِع البتولي، قد استباَن َذَكرًا، وبما أنه بشٌر قد إّن فصَحنا الم

ُسّمي َحَمًال، وبما أنه منزٌَّه عن الدنس قد ُدعي ال عيَب فيِه، وبما أنه إلٌه قد ُسّمي 

  .تاماً 

  

 المجد لآلب واإلبن والروح القدس •

ِبَح عِن الكّل باختياِرِه َكَحَمٍل إنَّ المسيَح الذي هَو إكليُل السنِة الُمبارُك مّنا قد ذُ 

  .َحْولي، ِفصحًا ُمطهِّرًا، ثم أشرَق لنا شمُس العدِل ِمَن الَقبِر َبِهّيًا زاهياً 

  

  آمين  .اآلن وكّل أواٍن وٕالى دهِر الداِهرين •

فإذ إنَّ داووَد َجدَّ اإللِه قد رقَص ُتجاَه التَّابوِت الِظّلي، وأّما نحُن، الشعَب الُمَقدََّس هللا، 

قد أبَصرنا نجاَز تلَك الرُّموِز فلُنَسرَّ ُسرورًا إلهيًا، ألنَّ المسيَح قد قاَم بما أّنُه على كلِّ 

  .شيٍء قدير
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المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في 

  )ثالثا(..  الُقبور
  

  .لقد قاَم يسوُع من القبِر كما َسبَق فقاَل، وَمَنَحنا حياًة أبدّيًة والّرحمَة الُعظمى

  

  

  الطلبة
  

  .أيضًا وأيضًا بسالٍم إلى الربِّ نْطُلب  الكاهن

  ارَحمْ يا رّب   الشعب

  .أعضْد وخّلص وارحْم واحفْظنا يا اهللا بنعمتك  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

سـّيَدَتنا والـدَة  الطـاِهرَة الفائقـَة الَبركـاِت الَمجيـدة، بعد ذْكِرنا الُكلّيـَة الَقداسـةِ   الكاهن

مـَع ) أّيُتها الفاِئُق ُقدُسها والدُة اإللِه خلِّصـينا(اإلله الدائمَة البتوليِة َمْريم، 

  .جميِع القّديسين، ِلنوِدْع نفوَسنا وبعُضنا بعضًا وكلَّ حياِتنا للمسيِح اإلله

  .يا ربّ لك   الشعب

الَمْجـد، أيهـا اآلُب واالبـُن والـّروُح ألّنك إلٌه صالٌح ومحٌب للبشـر ولـك نرفـُع   الكاهن

  .الُقدس، اآلَن وكلَّ أواٍن وٕالى َدْهِر الداهرين

  .آمين  الشعب
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  األودية الخامسة
  

لنبتكرنَّ ُمدَّلجين دلجًة عميقة، ولنقّربنَّ للسيِّد التسبيَح النقي عوَض   الكاهن

  .الطيِب الزكي، ولنعايِن المسيَح الذي هو شمُس العدل ُمطِلعًا الحياَة للكلّ 

  

 .المجُد لقيامِتَك المقدَّسِة يا ربّ  •

م لما َلَحظوا إفراَط َتحنُِّنَك الذي ال حيأيها المسيُح، إنَّ الُمكبَّلين في سالِسِل الجَّ 

  .عاقديَن ِفصحًا أبدّياً  حو النُّوِر بأقداٍم ُمَتهلَِّلةيوَصف، تساَرعوا ن

  

 .آمين  .أواٍن وٕالى دهِر الداِهرين وكلَّ  اآلنَ ، القدس والروحِ  واإلبنِ  لآلبِ  المجدُ  •

رَّمِس كأنَّنا حاملوها إلى َخَتن، ِلَنَتَقدََّمنَّ حاِمليَن المصابيَح للمسيٍح الباِرِز ِمَن ال

  .نا الَخالصيإلهِ  التعييَد ِلِفصحِ  وْلُنَعيَِّدنَّ َمع الَمراِتِب المحّبينَ 

  

المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في 

  )ثالثا(..  الُقبور
  

  .ىالعظم نا حياًة أبدّيًة والرحمةَ فقال، ومنحَ  كما سبقَ  لقد قام يسوُع من القبرِ 
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  الطلبة
  

  .لى الربِّ نْطُلبأيضًا وأيضًا بسالٍم إ  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

  .أعضْد وخّلص وارحْم واحفْظنا يا اهللا بنعمتك  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

سّيَدَتنا والدَة  الطاِهرَة الفائقَة الَبركاِت الَمجيدة، بعد ذْكِرنا الُكلّيَة الَقداسةِ   الكاهن

مَع ) دُسها والدُة اإللِه خلِّصيناأّيُتها الفاِئُق قُ (اإلله الدائمَة البتوليِة َمْريم، 

  .جميِع القّديسين، ِلنوِدْع نفوَسنا وبعُضنا بعضًا وكلَّ حياِتنا للمسيِح اإلله

  .يا ربّ لك   الشعب

أيها اآلُب واالبُن والّروُح الُقدس، اآلَن وكلَّ  ألنه قد تقّدَس وتمّجَد اسُمكَ   الكاهن

  .أواٍن وٕالى َدْهِر الداهرين

  .آمين  الشعب
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  األودية السادسة
 

قَت األمخاَل أيها المسيُح، لقد نزلَت إلى أسافِل دركاِت األرض فسح  الكاهن

 برزَت ناهضًا منَ  قلين، وفي اليوم الثالِث الدهريَة المثّبتَة الضابطَة المعتَ 

  .يوناُن من الحوت القبر كما برزَ 

  

 .المجُد لقيامِتَك المقدَّسِة يا ربّ  •

الرْمِس حافظًا  َهضَت ِمنَ نَ أيها المسيُح، يا َمْن لم ُيفِسْد أغالَق البتوليَّة في َموِلِده، لقد 

  .، وفتحَت لنا أبواَب الِفردوسَمُه ساِلَمةختو 

  .آمين  .أواٍن وٕالى دهِر الداِهرين وكلَّ  اآلنَ ، القدس والروحِ  واإلبنِ  لآلبِ  المجدُ  •

بـَت ذاتَـَك لـآلِب  يا ُمَخلِّصي، يا َمن ُهَو القرباُن الَحيُّ غيُر الـذبيِح بمـا أنَّـَك إلـٌه، لقـد َقرَّ

  .مَت معك آَدَم وُذّرَيَتُه كلَّهاباختياِرك، ولما قمَت من القبِر أق

المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في 

  )ثالثا(..  الُقبور
  

  .لقد قاَم يسوُع من القبِر كما َسبَق فقاَل، وَمَنَحنا حياًة أبدّيًة والّرحمَة الُعظمى
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 الطلبة
 

  .أيضًا وأيضًا بسالٍم إلى الربِّ نْطُلب  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

  .أعضْد وخّلص وارحْم واحفْظنا يا اهللا بنعمتك  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

سّيَدَتنا والدَة  الطاِهرَة الفائقَة الَبركاِت الَمجيدة، بعد ذْكِرنا الُكلّيَة الَقداسةِ   الكاهن

مَع ) أّيُتها الفاِئُق ُقدُسها والدُة اإللِه خلِّصينا(لبتوليِة َمْريم، اإلله الدائمَة ا

  .جميِع القّديسين، ِلنوِدْع نفوَسنا وبعُضنا بعضًا وكلَّ حياِتنا للمسيِح اإلله

  .يا ربّ لك   الشعب

أيها اآلُب  المجدَ  َمِلُك السالمة ومخّلُص نفوسنا، ولك نرفعُ  أنتَ  ألنكَ   الكاهن

  .ُح الُقدس، اآلَن وكلَّ أواٍن وٕالى َدْهِر الداهرينواالبُن والّرو 

  .آمين  الشعب

  
  القنداق

  

درسَت قّوَة الجحيم، وقمَت غالبًا  يا من ال يموت، إال أنكَ  ولئن كنَت نزلَت إلى قبرٍ 

  هبَت السالم،وَ  كَ لرسلِ أيها المسيُح إلهنا، وللنسوِة حاِمالِت الطيِب قلَت افرحَن، وَ 

  .القيام يا مانَح الواقعينَ 
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  البيت
  

ا غاَب وقتًا ما في الرمس، سبقْت نحو الصبِح إن الشمَس الكائَن قبَل الشمس، لم

  بنا  هلمَّ :  لبعضٍ  هنَّ النهار، هاتفاٌت بعضُ  بناٌت حامالٌت طيوبًا يبتغيَنُه كابتغاءِ 

ط الساقِ  فينًا، جسدًا مقيمًا آلدمَ دَ وَ  سمًا حامًال الحياةَ طور جِ بايب، لُنَضمَِّخنَّ بالعُ يا حَ 

عاٍت َوْلَنُخرَّنَّ تسارِ مُ  نَّ كالمجوسِ رَ بادِ نُ لْ وَ  هيا بنا ُمجّداتٍ .  الطريِح في الضريح

ليس ملفوفًا بأقماٍط، بل مدروٌج في  ن هوَ مَ َمنَّ طيوبًا كمثِل هداياهم لِ دِّ قَ لنُ ساجداٍت، وَ 

يا سيَِّدنا استيقْظ ناهضًا يا مانَح الواقعيَن :  سباٍن، ونندْب نائحاٍت، ونهتْف صارخاتٍ 

  .القيام
  

  سنكسار
فصِح العظيِم المقدَّس نعّيُد لقيامِة ربِّنا وٕالِهنا ومخّلِصنا يسوَع المسيِح في أحِد ال

غنائَم  إذ أخذَ  متنازًال، فصعدَ  الجحيمِ  إّن المسيَح وحَده انحدَر لمحاربةِ .  المحيية

  .الدهور آمين إلى أبدِ  المجُد والعّزةُ  سالبًا، فلهُ  الجزيلةَ  الظفرِ 
  :وللحال

.  سيح فلنسجْد للربِّ القدوِس يسوَع البريِء من الخطأ وحدهإذ قد رأينا قيامَة الم

إلُهنا  هوَ  أنتَ  ألنكَ .  لصليِبَك أيها المسيح نسجُد ولقيامِتَك المقّدسة نسّبح ونمّجد

المسيح  هلمَّ يا معشَر المؤمنين نسجْد لقيامةِ .  ال نعرف واسَمَك نسّمي وآخَر سواكَ 

نبارُك الربَّ في كل حيٍن .  العالم الفرُح لكلِ  قد أتى المقّدسة، ألن هوذا بالصليبِ 

  )ثالثا(.  مه، ألنه إذ احتمَل الصلَب من أجلنا بالموِت للموِت أباَد وحطَ ونسّبُح قيامتَ 
  

.  لقد قاَم يسوُع من القبِر كما َسبَق فقاَل، وَمَنَحنا حياًة أبدّيًة والّرحمَة الُعظمى
  )ثالثا(
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  األودية السابعة
  

ون لّما صاَر إنسانًا، تأّلَم كمائت، وبآالِمِه سرَبَل المائَت الذي أنقَذ الفتيَة من األتّ  إنَّ 

  .إلَه آبائنا المبارَك والممّجَد وحده جماَل عدِم الفساد، أعني بهِ 
  

 .المجُد لقيامِتَك المقدَّسِة يا ربّ  •

، والذي كنَّ َيْلَتِمْسَنُه ن، قد باَدْرَن اليَك بطيوِبِهناُبهُ أيها المسيُح، إنَّ النِّسوَة المتأّلهَة َألب

، وَبشَّرَن تالميَذَك بالِفصِح ًا وهنَّ فِرحاتيّ َن لُه إلهًا حَ كمائٍت وهنَّ باكياٌت قد َسَجدْ 

  .السِّّري
  

 .القدس والروحِ  واإلبنِ  لآلبِ  المجدُ  •

ُأخرى أبديَّة، متهّلليَن  عيشةٍ  ةِ الموِت ولهدِم الجحيِم ولباكور  إننا مَعيِّدوَن إلماتةِ 

َد وحَده حينَ ومسبِّ    .َمْن ُهَو ِعلَُّة هِذِه الخيرات، أعني بِه إلَه آبائنا المباَرَك والمَمجَّ
  

 آمين  .أواٍن وٕالى دهِر الداِهرين وكلَّ  اآلنَ  •

الُمنبَئُة بَنهاِر بالحقيقِة ما أشَرَف هذه الليلَة الَخالصيََّة الُمَتألِلَئَة وَأجلَّ عيَدها، ألنها 

  .للكّل من القبِر ِجسمانيًا النوُر المَنزَُّه عن الزمان الُمضيء، الذي فيِه أشَرقَ  القيامةِ 
  

المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في 

  )ثالثا..  (الُقبور
  

  .َنَحنا حياًة أبدّيًة والّرحمَة الُعظمىلقد قاَم يسوُع من القبِر كما َسبَق فقاَل، ومَ 

  
23  



  الطلبة
  

  .أيضًا وأيضًا بسالٍم إلى الربِّ نْطُلب  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

  .أعضْد وخّلص وارحْم واحفْظنا يا اهللا بنعمتك  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

نا والدَة سّيَدتَ  الطاِهرَة الفائقَة الَبركاِت الَمجيدة، بعد ذْكِرنا الُكلّيَة الَقداسةِ   الكاهن

مَع ) أّيُتها الفاِئُق ُقدُسها والدُة اإللِه خلِّصينا(اإلله الدائمَة البتوليِة َمْريم، 

  .جميِع القّديسين، ِلنوِدْع نفوَسنا وبعُضنا بعضًا وكلَّ حياِتنا للمسيِح اإلله

  .يا ربّ لك   الشعب

والّروُح الُقدس، اآلَن وكلَّ أيها اآلُب واالبُن كًا وممّجدًا مبارَ  كَ لَيكْن عزُّ ُملكِ   الكاهن

  .أواٍن وٕالى َدْهِر الداهرين

  .آمين  الشعب
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  األودية الثامنة
  

عيُد  أوُل السبوت وَمِلُكها وسيُِّدها، إّنما هوَ  ، الذي هوَ إّن هذا اليوَم المدعوَّ المقّدَس 

  .نبارُك المسيَح إلى األدهار وموسُم المواسم، الذي فيهِ  األعيادِ 
  

  .المجُد لقيامِتَك المقدَّسِة يا ربّ  •

الذي  الَكرَمِة الَجديد َمَلكوَت المسيِح َعصيرِ َنشاِرْك هلمُّوا بنا في يوِم القياَمِة المشهوِر 

  .بما أنَُّه اإللُه مدى األدهار للَفَرِح اإللهّي، ُمَسبِّحيَنهُ 
  

  المجد لآلب واإلبن والروح القدس •

يا ِصهَيْوُن ارفعي ألحاَظِك باسِتداَرٍة وانظري، ألنَُّه ُهوذا أوالُدِك قد تواردوا إليِك 

المسيَح  كينَ والشماِل والبحِر والمشِرق، ُمبارِ  من المغاربِ كدرارَي ُمضاَءٍة من اهللا، 

  .فيِك مدى األدهار
  

  .آمين  .اآلن وكّل أواٍن وٕالى دهِر الداِهرين •

َدُة في ثالثةِ  أقانيَم، اإللُه  أيها اآلُب الضابُط الُكلَّ والكِلَمُة والروُح، الطبيَعُة المَوحَّ

  .ك مدى األدهارُغ وٕاّياَك نبارِ بِ نصط وهر، إننا بكَ هوَت والجَ الالفائُق ال
  

  نسبُِّح ونبارُك ونسجُد للرَّبّ  •

عيُد  إنَّ هذا اليوَم المدعوَّ الُمقّدس، الذي ُهَو أوُل السبوِت وَمِلُكها وَسيُِّدها، إنما هوَ 

  .األعياِد وموسُم المواسم، الذي فيه ُنبارُك المسيَح إلى األدهار

  
25  



المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في 

  )ثالثا(  ..الُقبور
  

  .دّيًة والّرحمَة الُعظمىلقد قاَم يسوُع من القبِر كما َسبَق فقاَل، وَمَنَحنا حياًة أب

  
 

  الطلبة
  

  .أيضًا وأيضًا بسالٍم إلى الربِّ نْطُلب  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

  .أعضْد وخّلص وارحْم واحفْظنا يا اهللا بنعمتك  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

نا والدَة سّيَدتَ  الطاِهرَة الفائقَة الَبركاِت الَمجيدة، بعد ذْكِرنا الُكلّيَة الَقداسةِ   الكاهن

مَع ) أّيُتها الفاِئُق ُقدُسها والدُة اإللِه خلِّصينا(اإلله الدائمَة البتوليِة َمْريم، 

  .جميِع القّديسين، ِلنوِدْع نفوَسنا وبعُضنا بعضًا وكلَّ حياِتنا للمسيِح اإلله

  .يا ربّ لك   الشعب

الّروُح الُقدس، اآلَن وكلَّ أيها اآلُب واالبُن و لَيكْن عزُّ ُملِكَك مباركًا وممّجدًا   الكاهن

  .أواٍن وٕالى َدْهِر الداهرين

  .آمين  الشعب
  

  .لوالدة اإلله وأم النور بالتسابيح نكّرم معّظمين  الكاهن
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  األودية التاسعة
  

  عّظمي يا نفسي الذي تأّلم طوعاً 

  في اليوم الثالث وقاَم من القبرِ  وُقبر

، إفرحي اآلن عليكِ  أشرقَ  إستنيري استنيري يا أورشليُم الجديدة، ألّن مجَد الربِّ 

  .بي بقيامِة ولِدكالنقّية، إطرَ  وتهّللي يا صهيون، وأنِت يا والدَة اإللهِ 

  

  َح معطي الحياة،عّظمي يا نفسي المسي

  .الناهَض من القبر في اليوم الثالث

، إفرحي اآلن عليكِ  أشرقَ  إستنيري استنيري يا أورشليُم الجديدة، ألّن مجَد الربِّ 

  .بي بقيامِة ولِدكالنقّية، إطرَ  وتهّللي يا صهيون، وأنِت يا والدَة اإللهِ 

  

  المسيُح فصٌح جديٌد، وذبيحٌة حّية،

  .ئَة العالمحمُل اهللا الرافُع خطي

قد وعدَتنا وعدًا صادقًا  يا ما أشرَف، يا ما أحّب، يا ما ألذَّ نغمَتَك أيها المسيح، ألنكَ 

كمرساٍة لرجاِئنا،  بأنَك تكوُن َمعنا إلى نجاِز الدهر، الذي نحُن المؤمنيَن نعتِصُم بهِ 

  .فنبتهُج متهّللين
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  اليوم الخليقُة أجمع تبتهج وتفرح،

  .ألّن المسيح قد قام والجحيم قد ُسبي

قد وعدَتنا وعدًا صادقًا  يا ما أشرَف، يا ما أحّب، يا ما ألذَّ نغمَتَك أيها المسيح، ألنكَ 

كمرساٍة لرجاِئنا،  بأنَك تكوُن َمعنا إلى نجاِز الدهر، الذي نحُن المؤمنيَن نعتِصُم بهِ 

  .ينفنبتهُج متهّلل
  

  

  القدس والروحِ  واإلبنِ  لآلبِ  المجدُ 

  .عّظمي يا نفسي عزَة الالهوِت المثّلِث األقانيم غيِر المنقسم

أيها المسيُح الفصُح األجلُّ األمثل، يا حكمَة اِهللا وكلمَتُه وقّوَته، أنِعْم علينا أن 

  .ملِكَك الذي ال يغرُب أبداً  َك بأوفِر حقيقة، في نهارِ نساهمَ 
  

  

  .آمين  .أواٍن وٕالى دهِر الداِهرين لَّ وك اآلنَ 

  إفرحي أيتها البتول افرحي، إفرحي يا مباركة،

  .أفرحي يا ممّجدة ألّن ابَنِك قد قام من القبر في اليوم الثالث

أيها المسيُح الفصُح األجلُّ األمثل، يا حكمَة اِهللا وكلمَتُه وقّوَته، أنِعْم علينا أن 

  .ملِكَك الذي ال يغرُب أبداً  رِ َك بأوفِر حقيقة، في نهانساهمَ 
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  إّن المالَك تفّوه نحو المنعم عليها، أيتها العذراُء النقية افرحي،

  .وأيضًا أقول افرحي، ألّن ابنِك قد قام من القبر في اليوم الثالث

، إفرحي اآلن عليكِ  إستنيري استنيري يا أورشليُم الجديدة، ألّن مجَد الرّب قد أشرقَ 

  .الدَة اإلله النقّية، إطربي بقيامِة ولِدكوتهّللي يا صهيون، وأنِت يا و 
  

المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في 

  )ثالثا(..  الُقبور
  

  .لقد قاَم يسوُع من القبِر كما َسبَق فقاَل، وَمَنَحنا حياًة أبدّيًة والّرحمَة الُعظمى

  

  
 الطلبة

  

  .ضًا بسالٍم إلى الربِّ نْطُلبأيضًا وأي  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

  .أعضْد وخّلص وارحْم واحفْظنا يا اهللا بنعمتك  الكاهن

  يا رّب ارَحمْ   الشعب

سّيَدَتنا والدَة  الطاِهرَة الفائقَة الَبركاِت الَمجيدة، بعد ذْكِرنا الُكلّيَة الَقداسةِ   الكاهن

مَع جميِع ) ا الفاِئُق ُقدُسها والدُة اإللِه خلِّصيناأّيُته(اإلله الدائمَة البتوليِة َمْريم، 

  .القّديسين، ِلنوِدْع نفوَسنا وبعُضنا بعضًا وكلَّ حياِتنا للمسيِح اإلله

  .يا ربّ لك   الشعب
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أيها اآلُب واالبُن ألّن إياَك تسّبح كلُّ قّوات السماوات ولك نرفُع المجًد   الكاهن

  .ْهِر الداهرينوالّروُح الُقدس، اآلَن وكلَّ أواٍن وٕالى دَ 

  .آمين  الشعب

  
  )باللحن الثاين(اإلكسابستيالري 

لما اضطَّجعَت بالجسِد نائمًا كمائٍت، يا َمن هَو الربُّ والملك، أبطلَت الموَت معطًِّال، 

ضًا، يا فصَح عدِم الفساد لى ُمنهِ البِ  منَ  وفي اليوِم الثالِث قمَت منبِعثًا، وأقمَت آدمَ 

  )ثالثاً ( .وخالَص العالم

  

  

  
  اإلينوس

  )باللحن األول(

َك بِ كلُّ َنَسَمٍة َفلُتَسبِِّح الرّب، سبِّحوا الربَّ ِمَن السَّماوات، َسبِّحوُه في األعالي ألنَُّه 

  .َيْنَبغي التسبيُح يا اهللا

  .َك َيليُق التسبيُح يا اهللابِ سبِّحوُه يا جميَع مالئَكِتِه، سبِّحوُه يا سائَر قّواِتِه، ألنَُّه 
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  سّبحوه على مقدرته

  سّبحوه نظير كثرة عظمته

ُد قياَمَتكَ أّيها المسيُح ن   .سبُِّح آالَمَك الخالصّية وُنمجِّ

  

  سّبحوه بلحن البوق

  سبِّحوُه بالمزماِر والقيثارة

لَب وأبَطَل الَمْوت، وقاَم من بيِن األموات، َسلِّْم حياَتنا يا رّب بما  يا مِن اْحتمَل الصَّ

  .أّنَك وحَدَك كّليُّ االْقِتدار

  

  سّبحوُه ِبالَطْبِل َوالمصاف

  ألوتار وآلِة الَطَربسّبحوُه با

أّيها المسيح، يا مْن َسبى الجحيَم ُمبيدًا، وأقاَم اإلنسان ِبقياَمِتِه، أهِّْلنا أن نسبَِّحَك 

دكنُ ِبُقلوٍب نقّيٍة و    .َمجِّ
  

نوج   سّبحوُه ِبَنَغماِت الصُّ

  سّبحوُه بصنوِج الَتْهليل، كل َنَسمٍة َفْلتسبِّح الربّ 

ديَن َتناُزَلَك الالئَق باهللا، يا مْن ُوِلَد مَن أّيها الَمسيح، إننا نسبُِّحَك مُ  ، ولْم البتولَمجِّ

َينفِصل عْن ُحْضِن اآلب، وتألََّم كإنساٍن، واْحَتَمَل الَصْلَب طْوعًا، واْنَبعَث ِمَن الرَّمِس 

  .واردًا، كما ِمْن ِخْدٍر، ِلَكي يخلَِّص العاَلَم، يا ربُّ الَمجُد َلك
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  )بللحن اخلامس( الفصح استيشيرات
  

  ليقم اُهللا ويتبّدْد جميع أعدائه

  وجهه من أمامِ  ويهرْب مبغضوهُ 

إن فصَحنا المسيَح الُمنِقذ، قد اّتضَح لنا اليوَم ِفصحًا شريفًا، ِفصحًا جديدًا مقّدسًا، 

فصحًا سريًا، فصحًا جليَل الوقار، فصحًا بريئًا من العيب، فصحًا عظيمًا، فصحًا 

  .فصحًا فاتحًا لنا أبواَب الفردوس، فصحًا مقدِّسًا جميَع المؤمنين للمؤمنين،

  

  كما يباُد الُدخاُن يبادون 

  وكما يذوُب الشمُع من أماِم وجِه النار

إقبلي مّنا بشائَر :  هلمَّ من المنظِر أيتها النسوُة البشيرات، وخاِطبَن ِصهيْوَن قائالٍت 

سروٍر، لمشاهدِتِك المسيَح َربي بُحبوٍر وتهلَّلي بالفرِح بقيامِة المسيح، يا أوَرشليُم اط

  .بارزًا من القبِر كختن َمِلِكك

  

  كذلك تهلُك الخطأُة من أماِم وجِه اهللا

  والِصّديقوَن يفرحوَن ويتهلَّلوَن أماَم اهللا ويتنعَّموَن بالسرور

الُمعطي  إنَّ النسوَة الحامالِت الطِّيب، لّما انتصبَن في َدلَجٍة عميقة بإزاِء ضريحِ 

ما :  الحياة، صادفَن مالكًا جالسًا على الحجر، فَطِفَق ُيخاِطُبُهنَّ قائًال لُهنَّ هكذا

تنُدبَن في الِبلى الُمَنزََّه عن الِبلى، إذهبَن وَبشِّرَن  ذاباُلكنَّ تطُلبَن الحيَّ مع الموتى، لما

  .تالميَذه
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  هذا هو اليوُم الذي صنعه الرب،

  لنفرح ونتهلَّل به

إنَّ فصَحنا الذي هو فصُح الرّب، قد أطَلَع لنا فصحًا ُمطِربًا، فصحًا جليَل اإلعتبار، 

ألنَّ  ، وذلكَ ن فصٍح منقٍذ من الحزنمِ  نصافُح فيه بعُضنا بعضًا بفرح، فيا لهُ ًا فصح

، وأْوعَب الِنسوَة فرحًا بقوِلِه بشِّرَن َم من القبِر كالبازِغ من الِخدراليو  المسيَح قد بَزغَ 

  .الرسَل بذلك

  

  القدس والروحِ  واإلبنِ  لآلبِ  المجدُ 

  آمين  .أواٍن وٕالى دهِر الداِهرين وكلَّ  اآلنَ 

بعُضنا بعضًا، ولنقْل يا إخوة،  حاليوَم يوُم القيامة فسبيُلنا أن نتألَأل بالموسم، ونصافِ 

المسيُح قاَم من :  ولنصفْح لمبغضينا عن كّل شيٍء في القيامة، ولنهتْف هكذا قائلين

  .بيِن األموات داِئسًا الموَت بموِتِه والذيَن في القبوِر وهَبُهم الحياة

  

  ِمْن بيِن األموات المسيُح قامَ 

  وَوِطَئ الموَت بالَمْوت

 )ثالثا(..  َوَوَهَب الحياَة للذيَن في الُقبور
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  ...بعد مباركة هي مملكة اآلب

  )ثالثا(. المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياةَ   الكاهن

  للذيَن في الُقبور  الشعب

  ويهرْب مبغضوه من أمام وجهه، عدائهأ اُهللا ويتبّدْد جميعُ  ليقمِ   الكاهن

  ...المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات  الشعب

  وكما يذوُب الشمُع من أماِم وجِه النار، كما يباُد الُدخاُن يبادون  الكاهن

  ...المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات  الشعب

هلَّلوَن أماَم والِصّديقوَن يفرحوَن ويت، كذلك تهلُك الخطأُة من أماِم وجِه اهللا  الكاهن

  اهللا ويتنعَّموَن بالسرور

  ...المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات  الشعب

  بهِ  ونتهلَّلْ  لنفرحْ  الرب، هُ اليوُم الذي صنعَ  هذا هوَ   الكاهن

  ...المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات  الشعب

  القدس والروحِ  واإلبنِ  لآلبِ  المجدُ   الكاهن

  ...واتالمسيُح قاَم ِمْن بيِن األم  الشعب

  آمين  .أواٍن وٕالى دهِر الداِهرين وكلَّ  اآلنَ   الكاهن

  ...المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات  الشعب

  )ثالثا(. المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياةَ   الكاهن

  للذيَن في الُقبور  الشعب
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  :والطلبة السالمية الكربى
     األنتيفونات األولى

  

 .هجدًا لتسبحتِ معطوا ه أَ لوا السمِ األرض، رتِّ  جميعَ  يا لوا هللاِ هلِّ  

 .بشفاعة والدة اإلله يا مخّلص خلِّصنا

ك لَ  دونَ َمْن في األرِض يسجُ  ك، كلِّ ما أرهَب أعمالَ  قولوا هللاِ  

 .يلِ ها العَ أيُّ  كَ السمِ  لونَ ويرتِّ 

 .بشفاعة والدة اإلله يا مخّلص خلِّصنا

  دسالمجُد لآلب واالبِن والّروح القُ  

  آمين  وٕالى دهِر الداهرينَ  وكّل أوانٍ  اآلنَ 

  .بشفاعة والدة اإلله يا مخّلص خلِّصنا
  

  ...ألن لك العزة: واالعالن... أيضًا وأيضاً :  الكاهن
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  االنتيفونا الثانية   
  

 .نامْ علينا ويرحَ  هِ بوجهِ  ضئْ ليُ نا، وَ كْ اُهللا بنا ويبارِ  ليرأفِ  

 !ليلوياهلنحُن المرتِّليَن لَك  مواتألقام من بين اخّلصنا يا ابن اهللا يا من 

 .خالُصك األممِ  في األرض طريُقك وفي جميعِ  لُتعرفْ  

 !ليلوياهلنحُن المرتِّليَن لَك  مواتألقام من بين ا يا من خّلصنا يا ابن اهللا

 .لك يا اهللا تعترفُ  الشعوبُ  لكَ  تعترفُ  

 !ليلوياهلنحُن المرتِّليَن لَك  مواتألقام من بين اخّلصنا يا ابن اهللا يا من 

  االبِن والّروح الُقدسو المجُد لآلب  

 !ليلوياهلالمرتِّليَن لَك  نحنُ  مواتألقام من بين اخّلصنا يا ابن اهللا يا من 

 آمين  وٕالى دهِر الداهرينَ  وكّل أوانٍ  اآلنَ  

  ...يا كلمة اهللا االبن الوحيد
 

  ...ألنك إله صالح: واالعالن... أيضا وأيضا:  الكاهن
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  االنتيفونا الثالثة 
  

 هوجهِ  من أمامِ  ه، ويهرْب مبغضوهُ اُهللا ويتبّدْد جميع أعدائِ  ليقمِ  

موَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ ال

  الُقبور

 كما يباُد الُدخاُن يبادون، وكما يذوُب الشمُع من أماِم وجِه النار 

المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في 

 .الُقبور

َن يفرحوَن كذلك تهلُك الخطأُة من أماِم وجِه اهللا، والِصّديقو 

 .ويتهلَّلوَن أماَم اهللا ويتنعَّموَن بالسرور

المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في 

 .الُقبور

 به ونتهلَّلْ  الرب، لنفرحْ  هُ هذا هو اليوُم الذي صنعَ  

َوَهَب الحياَة للذيَن في المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت وَ 

  .الُقبور
 

  :وااليصودن

  .شعبه ينابيعِ من  كوا اهللا،  الربَّ بارِ  عِ في المجامِ 

  !ليلوياهلنحُن المرتِّليَن لَك  مواتألقام من بين اخّلصنا يا ابن اهللا يا من 
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  ثالثاً  طروباريةالمث 

  .المسيُح قاَم ِمْن بيِن األموات وَوِطَئ الموَت بالَمْوت َوَوَهَب الحياَة للذيَن في الُقبور
  
  مث 
  

  اإليباكويي
مع مريم فوجدَن الحجَر مدحَرجًا عن القبِر وسمعَن المالَك سبقِت الصبَح اللواتي كنَّ 

ِلَم تطلبَن مع الموتى كإنساٍن الذي هو في النور األزلي؟  أنظرَن لفائَف :  قائًال لهنَّ 

األكفاِن وأسرعَن واكرزَن في العالم بأّن الربَّ قد قاَم،  وأماَت الموَت ألنه ابُن اهللا 

  .المخّلُص جنَس البشر
  

  القنداق
وَلِئْن كنَت َنَزْلَت إلى قبٍر يا َمْن ال َيموت، إّال أنََّك دَرْسَت ُقوََّة الَجحيم، وُقْمَت غالبًا 

أّيها الَمسيُح إلُهنا، وللنسوِة حاِمالِت الطيِب ُقلَت اْفَرْحَن، وِلُرسِلَك َوَهْبَت السَّالم، يا 

  .ماِنَح الواقعيَن القيام
  

  وبدال من قدوس اهللا ترمن

  ....لذين بالمسيح اعتمدتمأنتم ا
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  الرسالة
  

  بروكمينن 

  .ح ونتهلل بههذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفر 

  .إعترفوا للرّب فإنه صالٌح وٕان إلى األبد رحمته  

  

  :مال الرسل القديسينعأفصٌل من 

َل يا ثاُوفيُلُس في جميعِ  األموِر التي أبتدَأ يسوع يعملها  إني قد انشأُت الكالَم األوَّ

َل الذيَن إلى اليوم الذي صِعَد فيِه من بعِد أّن أوصى بالروِح القُدِس الرس.  ويعلُِّم بها

الذين أراُهم أيضًا نفسُه حّيًا بعد تَألُِّمِه ببراهيَن كثيرٍة َوهَو يتراءى لهم مدََّة .  اصطفاُهم

وفيما هو مجتمٌع مَعُهم أوصاهم أْن .  اربعيَن يومًا وُيكّلُمهم بما يخَتصُّ بملكوِت اهللا

فإن يوحنا عمَّد   .ال تبَرحوا من ُأورشليم بل انتظروا موعَد اآلب الذي سمعتموُه مني

فسألُه المجتمعون .  بالماِء وأّما أنتم فستعمِّدون بالروح القدس ال بعَد هذِه األيام بكثير

قال لهم ليس لكم أن تعرفوا .  قائليَن يا ربُّ أفي هذا الزماِن تردُّ الُمْلَك إلى إسرائيل

لوَن قوًَّة بحلوِل الروِح لكّنكم ستنا.  األزمنة أو األوقاَت التي َجَعلها اآلُب في سلطانهِ 

القدس عليكم وتكونوَن لي شهودًا في اورشليَم وفي جميع اليهوديَّة والسامرِة وٕالى 

  .أقصى األرض
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  اإلنجيل
  من بشارة القّديس يوحنا

هذا كان في البدِء عند اهللا، كلٌّ .  في البدِء كان الكلمُة والكلمُة كان عند اهللا والهًا كان الكلمة

والنوُر في .  به كانِت الحياة والحياُة كانت نوَر الناس.  ن شيٌء مما ُكّونبِه كان، وبغيرِه لم يك

هذا جاَء للشهادة .  كان انساٌن ُمْرَسٌل من اهللا اسُمُه يوحنا.  الظلمة ُيضيُء والظلمُة لم تدرْكهُ 

وُر كان الن.  لم يكْن هو النور بل كا ليشهَد للنور.  ليشهَد للنور، لكي يؤمَن الكلُّ بواسطتهِ 

.  في العالِم كان والعالُم بِه ُكّوَن والعالُم لم يعرْفهُ .  الحقيقيُّ الذي ُينيُر كلَّ انساٍن آٍت إلى العالم

تُه لم تقَبْلهُ  تِه أتى وخاصَّ فأّما كلُّ الذين قِبلوُه فأعطاهم سلطانًا أن يكونوا أوالدًا هللا .  إلى خاصَّ

 من مشيئِة لحٍم وال من مشيئِة رجٍل لكْن مَن اهللا الذين ال من دِم وال.  الذين يؤمنون باسمهِ 

.  مملؤًا ِنعمَة وحّقاً ) وقد أبصْرنا مجدُه مجَد وحيِد من اآلب(ُوِلدوا والكلمُة صار جسدًا وحلَّ فينا 

ويوحنا شِهد لُه وصرَخ قائًال هذا هو الذي قلُت عنُه إن الذي يأتي بعدي صار فبلي ألنه 

  .صارانحن ُكلُّنا أخذنا ونعمًة عوَض نعمٍة والحقُّ فبيسوَع المسيِح  ومن ِملئهِ .  ُمَتَقدِّمي
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  ...المالك هتف للممتلئة نعمة)  ع تعظيمتهنرمن ارمس التاسعة م(وعلى خاصة 

  ...استنيري استنيري

  ...جسد المسيح خذوا والينبوع الذي ال يموت ذوقوا: الكينونيكون

  المسيح قام:  نظرنا النوروعوض قد 

  )ثالثا( المسيح قام:  وعوض ليكن اسم الرب مباركا

  ...حقيقييا من قام من بين األموات أيها المسيح إلهنا ال: وبعد اخلتم

  ) ثالثا( المسيح قام:  مث يقول الكاهن وهو متجها حنو الشعب

  ،حقا قام :وعلى كل مرة جياوبه الشعب

  ...المسيح قام من بين األموات.  فلنسجد لقيامتك المقدسة ذات الثالثة أيام: مث يقول
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  عظة عيد الفصح للقّديس يوحنّا ذھبي الفم
  

  َمن كان َحَسَن العبادة ومحّبًا ِهللا فليتمّتْع ِبُحسِن هذا المحفِل البِهج،

  َمن كان عبدًا شكورًا فليدُخْل فرَح رّبِه مسرورًا،

  َمن َتِعَب صائمًا قليأُخِذ اآلَن الدينار،

  َمن َعِمَل من الساعِة اُألولى فلينْل حقَُّه العادل،

  َمن َقِدَم بعد الساعِة الثالثة فليعيِّْد شاكرًا،

  َمن وافى بعد الساعِة السادسة فال يشكَّ مرتابًا فإنه ال يخسُر شيئًا،

  .َمن تخّلَف إلى الساعِة التاسعة ليتقّدْم غيَر مرتاب

 يخشَينَّ اإلبطاء، ألّن السّيَد كريٌم جوَّاد، فهو َمن وصَل الساعَة الحاديَة عشرَة فال

َيقبُل األخيَر كما يقبُل األّوَل، ُيريُح العامَل من الساعِة الحاديَة عشرَة كما ُيريُح َمن 

َعِمَل من الساعِة األولى، يرحُم من جاَء أخيرًا وُيرضي َمن جاَء أّوًال، ُيعطي هذا 

  بالنيَّة، ويهُب ذاك، َيقبُل األعماَل وُيَسرُّ 

  ُيَكرِّم الفعَل ويمدُح العزَم،

لون ويا أّيها اآلِخرون خذوا ُأجرَتكم   .أّيها األوَّ

  .أّيها األغنياُء ويا أيها الفقراُء افرحوا معاً 

  .سلكُتم بإمساٍك أو تواَنيتم أكِرموا هذا النهار

  .ُصمتم أم لم تصوموا افَرحوا اليوم

العجُل سميٌن فال ينصرف أحٌد جائعًا، تناولوا كلُّكم  ! المائدُة مملوءٌة فتنعَّموا كلُّكم

  .مشروَب اإليمان، تنعَّموا كلُّكم بغنى الصالح
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ال يتحسَّْر أحٌد شاكيًا الفقَر ألّن الملكوَت العاَم قد ظهر، وال يندْب معدِّدًا آثامًا ألّن 

  .الفصَح قد بزَغ من القبِر ُمشرقاً 

هو أخمَد الموَت لما مات، .  ال يخَش امرٌؤ الموَت ألّن موَت المخّلَص قد حّرَرنا

نحدَر إليها، فتمرمرْت حينما ذاقْت جسَدُه، وهذا عيُنه قد سبَق وسبى الجحيَم لما ا

  :إشعياُء قعايَنه فنادى قائالً 

تمرمرِت الجحيُم لما صادفتَك داخلها، تمرمرْت ألنها قد ُألغيت، تمرمرْت إذ ُهزىء 

بها، تمرمرْت ألنها قد ُأبيدْت، تمرمرْت ألنها ُربَطْت، تناولْت جسدًا فأْلَفْتُه إلهًا، 

ناولْت أرضًا فألفْتها سماًء، تناولْت ما كانت تنظُر فسقطْت من حيُث لم تنظْر، فأيَن ت

  شوكُتَك يا َموت؟  أين انتصاُرِك يا جحيم؟

  .قاَم المسيح وأنِت ُصرعت

  .قاَم المسيح والمالئكُة فرحتْ .  قاَم المسيح والجنُّ سقطتْ 

  .قاَم المسيح فانبثَّت الحياُة في الجميع

  .ح وال َمْيٌت في القبرقاَم المسي

  .قاَم المسيح من بيِن األموات فكاَن باكورًة للراقدين

  .فلُه المجُد والعّزُة إلى دهِر الداهرين، آمين
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  شكراً   - يحفظ هذا الكتاب في الكنيسة  
This book to be kept in the Church  -  Thank you. 

 
 
 
  

  !حقاً قام!      المسيح قام
 
  

CHRIST IS RISEN!    

TRULY HE IS RISEN 
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