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 احتفال عید القیامة
 

 الدخول 
 

 مقدمة/ عرض راقص: ترنیمة "آبانا"
 

 آبانا الذي في السموات 
 لیتقدس اسمك 

 
 ترحیب

 
 "امكث معيترنیمة افتتاحیة: "

 
 صالة المساء 

 
 الرب مع جمیعكم.: القائد
 ومعك أیًضا.       

 
 دعونا نصلي:

 
یسوع المسیح.  مخلصناابنك الوحید  محبةمن أجل  .مخاطر وأخطار ھذه اللیلة كل عنا منوبرحمتك العظیمة دافع  .ظالمنا أنریارب، 
 آمین.

 
جتمعوا لیأعضاءھا المشتتین في جمیع أنحاء العالم تدعو الكنیسة  إنفي ھذه اللیلة، انتقل ربنا یسوع المسیح من الموت إلى الحیاة. 

 في انتصار یسوع على سرالالذي نشارك فیھ من خالل الكلمة وربنا عید فصح  رحمة هللا العظیمة. ھذا ھو واذكریتل ویصلوا ویسھروا
 الموت.

 
 قصة الخلیقة

 3:2-1:1تكوین  – 8-1:1یوحنا   من العھد القدیم  نص
 

 وبعده:  النصنقول قبل 
 

اِنَع اْلعََجاِئَب اْلِعَظاَم َوْحدَهُ، وا اْحَمدُ   الصَّ
اِنَع السََّماَواِت ِبفَْھٍم،   الصَّ

 اْلبَاِسَط األَْرَض َعلَى اْلِمیَاِه،
 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 
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ا َكانَ   .ھذَا َكاَن ِفي اْلبَْدِء ِعْندَ هللاِ  .اْلَكِلَمةُ هللاَ ِفي اْلبَْدِء َكاَن اْلَكِلَمةُ، َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْندَ ِهللا، َوَكاَن   .كُلُّ َشْيٍء ِبِھ َكاَن، َوِبغَْیِرِه لَْم یَكُْن َشْيٌء ِممَّ

 تُْدِرْكھُ.َوالنُّوُر یُِضيُء ِفي الظُّْلَمِة، َوالظُّْلَمةُ لَْم  ِفیِھ َكانَِت اْلَحیَاةُ، َواْلَحیَاةُ َكانَْت نُوَر النَّاِس،
 

 َوَكانَِت األَْرُض َخِربَةً َوَخاِلیَةً، َوَعلَى َوْجِھ اْلغَْمِر ظُْلَمةٌ، َوُروُح ِهللا یَِرفُّ َعلَى َوْجِھ اْلِمیَاِه. .ِفي اْلبَْدِء َخلََق هللاُ السََّماَواِت َواألَْرضَ 
 

َودََعا هللاُ النُّوَر نََھاًرا، َوالظُّْلَمةُ دََعاَھا لَْیًال.  .وَر أَنَّھُ َحَسٌن. َوفََصَل هللاُ بَْیَن النُّوِر َوالظُّْلَمةِ َوَرأَى هللاُ النُّ   .، فََكاَن نُورٌ »ِلیَكُْن نُورٌ «َوقَاَل هللاُ: 
  َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصبَاٌح یَْوًما َواِحدًا.

 
فَعَِمَل هللاُ اْلَجلَدَ، َوفََصَل بَْیَن اْلِمیَاِه الَِّتي تَْحَت اْلَجلَِد َواْلِمیَاِه الَِّتي فَْوَق  .«ًال بَْیَن ِمیَاٍه َوِمیَاهٍ ِلیَكُْن َجلَدٌ ِفي َوَسِط اْلِمیَاِه. َوْلیَكُْن فَاِص «َوقَاَل هللاُ: 

 َودََعا هللاُ اْلَجلَدَ َسَماًء. َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصبَاٌح یَْوًما ثَاِنیًا. .اْلَجلَِد. َوَكاَن َكذِلكَ 
 



 

 

َودََعا هللاُ اْلیَاِبَسةَ أَْرًضا، َوُمْجتََمَع اْلِمیَاِه دََعاهُ   .َوَكاَن َكذِلكَ ». ِلتَْجتَِمعِ اْلِمیَاهُ تَْحَت السََّماِء ِإلَى َمَكاٍن َواِحٍد، َوْلتَْظَھِر اْلیَاِبَسةُ «هللاُ:  َوقَالَ 
ِبِت األَْرُض عُْشبًا َوبَْقًال یُْبِزُر ِبْزًرا، َوَشَجًرا ذَا ثََمٍر یَْعَمُل ثََمًرا َكِجْنِسِھ، ِبْزُرهُ ِفیِھ َعلَى ِلتُنْ «َوقَاَل هللاُ:   .ِبَحاًرا. َوَرأَى هللاُ ذِلَك أَنَّھُ َحَسنٌ 

 .ِفیِھ َكِجْنِسِھ. َوَرأَى هللاُ ذِلَك أَنَّھُ َحَسنٌ فَأَْخَرَجِت األَْرُض عُْشبًا َوبَْقًال یُْبِزُر ِبْزًرا َكِجْنِسِھ، َوَشَجًرا یَْعَمُل ثََمًرا ِبْزُرهُ   .َوَكاَن َكذِلكَ ». األَْرِض 
 َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصبَاٌح یَْوًما ثَاِلثًا.

 
ِلتُِنیَر  لسََّماءِ ٱَوتَكُوَن أَْنَواًرا ِفي َجلَِد  َوتَكُوَن ِآلیَاٍت َوأَْوقَاٍت َوأَیَّاٍم َوِسِنیٍن. للَّْیِل،ٱوَ  لنََّھارِ ٱِلتَْفِصَل بَْیَن  لسََّماءِ ٱِلتَكُْن أَْنَواٌر ِفي َجلَِد : «wُ ٱَوقَاَل 
ِفي  wُ ٱ. َوَجعَلََھا لنُُّجومَ ٱوَ  للَّْیِل،ٱِلُحْكِم  ْألَْصغَرَ ٱ لنُّورَ ٱوَ  لنََّھاِر،ٱِلُحْكِم  ْألَْكبَرَ ٱ لنُّورَ ٱ: ْلعَِظیَمْینِ ٱ لنُّوَرْینِ ٱ wُ ٱ. َوَكاَن َكذَِلَك. فَعَِمَل »ْألَْرِض ٱَعلَى 
اٌح ذَِلَك أَنَّھُ َحَسٌن. َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصبَ  wُ ٱ. َوَرأَى لظُّْلَمةِ ٱوَ  لنُّورِ ٱبَْیَن  ْفِصلَ َوِلتَ  للَّْیِل،ٱوَ  لنََّھارِ ٱَوِلتَْحكَُم َعلَى  ْألَْرِض،ٱِلتُِنیَر َعلَى  لسََّماءِ ٱَجلَِد 

 یَْوًما َراِبعًا.
 

افَاٍت ذَاَت نَْفٍس َحیٍَّة، َوْلیَِطْر َطْیٌر فَْوَق  ْلِمیَاهُ ٱِلتَِفِض : «wُ ٱَوقَاَل  َّنَاِنینَ ٱ wُ ٱ. ََخلََق »لسََّماءِ ٱَعلَى َوْجِھ َجلَِد  ْألَْرِض ٱَزحَّ  ذََواِت َوكُلَّ  ْلِعَظاَم،ٱ لت
 لَّ َطاِئٍر ِذي َجنَاحٍ َكِجْنِسِھ. َكأَْجنَاِسَھا، َوكُ  ْلِمیَاهُ ٱ افَاَضْت ِبھَ  ْلِتىٱ لدَّبَّابَةِ ٱ ْلحیَّةِ ٱ ْألَْنفُِس ٱ

اَن َوكَ  . َوَكاَن َمَساءٌ »ْألَْرِض ٱَعلَى  لطَّْیرُ ٱ. َوْلیَْكثُِر ْلِبَحارِ ٱِفي  ْلِمیَاهَ ٱ ْمَإلِيٱوَ  ْكثُِريٱأَثِْمِري وَ «قَاِئًال:  wُ ٱذَِلَك أَنَّھُ َحَسٌن. َوبَاَرَكَھا  wُ ٱَوَرأَى 
 َصبَاٌح یَْوًما َخاِمًسا.

 
 ْألَْرِض ٱُوُحوَش  wُ ٱَوَكاَن َكذَِلَك. فَعَِمَل ». ذََواِت أَْنفٍُس َحیٍَّة َكِجْنِسَھا: بََھاِئَم، َودَبَّابَاٍت، َوُوُحوَش أَْرٍض َكأَْجنَاِسَھا ْألَْرضُ ٱِلتُْخِرجِ : «wُ ٱَوقَاَل 

 ذَِلَك أَنَّھُ َحَسٌن. wُ ٱَكأَْجنَاِسَھا. َوَرأَى  ْألَْرِض ٱ َكأَْجنَاِسَھا، َوَجِمیَع دَبَّابَاتِ  ْلبََھاِئمَ ٱَكأَْجنَاِسَھا، وَ 
 

َماِء َوَعلَى«َوقَاَل ٱ|ُ:  ْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَا َكَشبَِھنَا، فَیَتََسلَّطُوَن َعلَى َسَمِك ٱْلبَْحِر َوَعلَى طَْیِر ٱلسَّ ٱْلبَھَائِِم، َوَعلَى ُكلِّ ٱْألَْرِض، َوَعلَى  نَْعَمُل ٱْإلِ
بَّابَاِت ٱلَّتِي تَِدبُّ َعلَى ٱْألَْرضِ َجمِ   .«یِع ٱلدَّ

 
ْنَساَن َعلَى ُصوَرتِِھ.    فََخلََق ٱ|ُ ٱْإلِ

 َعلَى ُصوَرِة ٱ|ِ َخلَقَھُ. 
  .َذَكًرا َوأُْنثَى َخلَقَھُمْ 

 
َوَعلَى كُِلّ َحیََواٍن  لسََّماءِ ٱَوَعلَى َطْیِر  ْلبَْحرِ ٱَوأَْخِضعُوَھا، َوتََسلَّطُوا َعلَى َسَمِك  ْألَْرَض،ٱ ْمَألُواٱوَ  ْكثُُرواٱأَثِْمُروا وَ «َوقَاَل لَُھْم:  wُ ٱَوبَاَرَكُھُم 

َمُر َشَجٍر یُْبِزُر ِبْزًرا لَكُْم َوكُلَّ َشَجٍر ِفیِھ ثَ  ْألَْرِض،ٱكُلَّ بَْقٍل یُْبِزُر ِبْزًرا َعلَى َوْجِھ كُِلّ  ِإِنّي قَْد أَْعَطْیتُكُمْ : «wُ ٱ. َوقَاَل »ْألَْرِض ٱیَِدبُّ َعلَى 
َوَكاَن ». كُلَّ عُْشٍب أَْخَضَر َطعَاًما أَْعَطْیتُ ِفیَھا نَْفٌس َحیَّةٌ،  ْألَْرِض ٱَوكُِلّ دَبَّابٍَة َعلَى  لسََّماءِ ٱَوكُِلّ َطْیِر  ْألَْرِض ٱیَكُوُن َطعَاًما. َوِلكُِلّ َحیََواِن 

 ِملَھُ فَإِذَا ھَُو َحَسٌن ِجد~ا. َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصبَاٌح یَْوًما َساِدًسا.كُلَّ َما عَ  wُ ٱَوَرأَى  َكذَِلَك.
 
 لَِّذيٱَھذَا ھَُو «ِئًال: َمْملُوًءا ِنْعَمةً َوَحق~ا. یُوَحنَّا َشِھدَ لَھُ َونَادَى قَا ْآلِب،ٱَصاَر َجَسدًا َوَحلَّ بَْینَنَا، َوَرأَْینَا َمْجدَهُ، َمْجدًا َكَما ِلَوِحیٍد ِمَن  ْلَكِلَمةُ ٱوَ 

ِبُموَسى أُْعِطَي،  لنَّاُموسَ ٱَوِمْن ِمْلِئِھ نَْحُن َجِمیعًا أََخْذنَا، َوِنْعَمةً فَْوَق ِنْعَمٍة. ِألَنَّ ». ِألَنَّھُ َكاَن قَْبِلي اِمي،یَأِْتي بَْعِدي َصاَر قُدَّ  لَِّذيٱقُْلُت َعْنھُ: ِإنَّ 
ا   َصاَرا.  ْلَمِسیحِ ٱفَِبیَسُوَع  ْلَحقُّ ٱوَ  لِنّْعَمةُ ٱأَمَّ

 
ا |ُ ٱَوَرأَى  َعِمَل.  لَِّذيٱِمْن َعَمِلِھ  لسَّاِبعِ ٱ ْلیَْومِ ٱِفي  wُ ٱَوكُلُّ ُجْنِدَھا. َوفََرَغ  ْألَْرضُ ٱوَ  لسََّماَواتُ ٱفَأُْكِملَِت . ُكلَّ َما َعِملَھُ فَإَِذا ھَُو َحَسٌن ِجًدّ

 َخاِلقًا. wُ ٱَعِمَل  لَِّذيٱِمْن َجِمیعِ َعَمِلِھ  ْستََراحَ ٱِألَنَّھُ ِفیِھ  ،َوقَدََّسھُ  لسَّاِبعَ ٱ ْلیَْومَ ٱ wُ ٱَعِمَل. َوبَاَرَك  لَِّذيٱِمْن َجِمیعِ َعَمِلِھ  ِبعِ لسَّاٱ ْلیَْومِ ٱِفي  ْستََراحَ ٱفَ 
 
 .ھَُو َخبَّرَ  ْآلبِ ٱھَُو ِفي ِحْضِن  لَِّذيٱ ْلَوِحیدُ ٱ ْبنُ لَْم یََرهُ أََحدٌ قَطُّ. اَ�ِ wُ ٱ
 

 وبعده:  النصنقول قبل 
 

انَِع اْلَعَجائَِب اْلِعظَاَم َوْحَدهُ، وا اْحَمدُ   الصَّ
َماَواِت بِفَْھٍم، انَِع السَّ   الصَّ

 اْلبَاِسطَ األَْرَض َعلَى اْلِمیَاِه،
 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 

 
  136من مزمور 

 
 ترنیمة: "لیصمت كل بشر"

  
 



 

 

 السقوط ¬ الراوي: الخلیقة
 13-9:9، 17-15، و13، 8:1، 24-20، 17، 12-6:7من العھد القدیم    تكوین  نص

 
 وبعده:  النصنقول قبل 

 
 اْحَمدُوا ِإلھَ السََّماَواِت،
 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 

 26: 136مزمور 
 

ا َكاَن نُوٌح اْبَن ِسِتّ ِمئَِة َسنَةٍ  فَدََخَل نُوٌح َوبَنُوهُ َواْمَرأَتُھُ َوِنَساُء بَِنیِھ َمعَھُ ِإلَى اْلفُْلِك ِمْن َوْجِھ ِمیَاِه  َصاَر طُوفَاُن اْلَماِء َعلَى األَْرِض، َولَمَّ
دََخَل اثْنَاِن اثْنَاِن ِإلَى نُوحٍ ِإلَى اْلفُْلِك،   :َما یَِدبُّ َعلَى األَْرِض  َوِمَن اْلبََھاِئِم الطَّاِھَرِة َواْلبََھاِئِم الَِّتي لَْیَسْت ِبَطاِھَرةٍ، َوِمَن الطُّیُوِر َوكُلِّ   .الطُّوفَانِ 

اِة نُوحٍ، ِفي ِفي َسنَِة ِسِتّ ِمئٍَة ِمْن َحیَ   .َوَحدََث بَْعدَ السَّْبعَِة األَیَّاِم أَنَّ ِمیَاهَ الطُّوفَاِن َصاَرْت َعلَى األَْرِض   .ذََكًرا َوأُْنثَى، َكَما أََمَر هللاُ نُوًحا
َوَكاَن اْلَمَطُر َعلَى  .اْلعَِظیِم، َواْنفَتََحْت َطاقَاُت السََّماءِ  الشَّْھِر الثَّاِنى، ِفي اْلیَْوِم السَّابَع َعَشَر ِمَن الشَّْھِر ِفي ذِلَك الیَْوِم، اْنفََجَرْت كُلُّ یَنَاِبیعِ اْلغَْمرِ 

َوتَعَاَظَمِت اْلِمیَاهُ َوتََكاثََرْت ِجد~ا َعلَى األَْرِض،  َوتََكاثََرِت اْلِمیَاهُ َوَرفَعَِت اْلفُْلَك، فَاْرتَفََع َعِن األَْرِض....  ْیلَةً األَْرِض أَْربَِعیَن یَْوًما َوأَْربَِعیَن لَ 
 َوتَعَاَظَمِت اْلِمیَاهُ َكِثیًرا ِجد~ا َعلَى األَْرِض،   .فََكاَن اْلفُْلُك یَِسیُر َعلَى َوْجِھ اْلِمیَاهِ 

 
فََماَت كُلُّ ِذي َجَسٍد  .َخْمَس َعَشَرةَ ِذَراًعا ِفي االْرِتفَاعِ تَعَاَظَمِت اْلِمیَاهُ، فَتَغَطَِّت اْلِجبَالُ  .فَتَغَطَّْت َجِمیُع اْلِجبَاِل الشَّاِمَخِة الَِّتي تَْحَت كُِلّ السََّماءِ 

افَاِت الَِّتي َكانَْت تَْزَحُف َعلَى األَ  َكانَ  حَّ كُلُّ َما ِفي أَْنِفِھ  .ْرِض، َوَجِمیُع النَّاِس یَِدبُّ َعلَى األَْرِض ِمَن الطُّیُوِر َواْلبََھاِئِم َواْلُوُحوِش، َوكُلُّ الزَّ
قَاِئٍم َكاَن َعلَى َوْجِھ األَْرِض: النَّاَس، َواْلبََھاِئَم، َوالدَّبَّابَاِت، َوطُیُوَر السََّماِء.  فََمَحا هللاُ كُلَّ  نََسَمةُ ُروحِ َحیَاةٍ ِمْن كُِلّ َما ِفي اْلیَاِبَسِة َماَت.

 .َوتَعَاَظَمِت اْلِمیَاهُ َعلَى األَْرِض ِمئَةً َوَخْمِسیَن یَْوًما .فَاْنَمَحْت ِمَن األَْرِض. َوتَبَقَّى نُوٌح َوالَِّذیَن َمعَھُ ِفي اْلفُْلِك فَقَطْ 
 

 األَْرِض فََھدَأَِت اْلِمیَاهُ.ثُمَّ ذََكَر هللاُ نُوًحا َوكُلَّ اْلُوُحوِش َوكُلَّ اْلبََھاِئِم الَِّتي َمعَھُ ِفي اْلفُْلِك. َوأََجاَز هللاُ ِریًحا َعلَى 
 

ِل الشَّ  ِل ِفي أَوَّ ْھِر، أَنَّ اْلِمیَاهَ نَِشفَْت َعِن األَْرِض. فََكَشَف نُوٌح اْلِغَطاَء َعِن اْلفُْلِك َونََظَر، َوَكاَن ِفي السَّنَِة اْلَواِحدَِة َوالِسِّتّ ِمئٍَة، ِفي الشَّْھِر األَوَّ
 فَإِذَا َوْجھُ األَْرِض قَْد نَِشَف.

 
اْلَحیََوانَاِت الَِّتي َمعََك ِمْن كُِلّ ِذي َجَسٍد: الطُّیُوِر،  َوكُلَّ  .اْخُرْج ِمَن اْلفُْلِك أَْنَت َواْمَرأَتَُك َوبَنُوَك َوِنَساُء بَِنیَك َمعَكَ " :َوَكلََّم هللاُ نُوًحا قَاِئًال 

فََخَرَج نُوٌح َوبَنُوهُ  ."ِمْر َوتَْكثُْر َعلَى األَْرِض َواْلبََھاِئِم، َوكُلَّ الدَّبَّابَاِت الَِّتي تَِدبُّ َعلَى األَْرِض، أَْخِرْجَھا َمعََك. َوْلتَتََوالَْد ِفي األَْرِض َوتُثْ 
 ِمَن اْلفُْلِك.َوكُلُّ اْلَحیََوانَاِت، كُلُّ الدَّبَّابَاِت، َوكُلُّ الطُّیُوِر، كُلُّ َما یَِدبُّ َعلَى األَْرِض، َكأَْنَواِعَھا َخَرَجْت  .َرأَتُھُ َوِنَساُء بَِنیِھ َمعَھُ َوامْ 

 
َوَمَع كُِلّ ذََواِت األَْنفُِس اْلَحیَِّة الَِّتي َمعَكُِم: الطُّیُوِر َواْلبََھاِئِم َوكُِلّ ُوُحوِش األَْرِض الَِّتي  َوَھا أَنَا ُمِقیٌم ِمیثَاِقي َمعَكُْم َوَمَع نَْسِلكُْم ِمْن بَْعِدكُْم،"

ي َجَسٍد أَْیًضا ِبِمیَاِه الطُّوفَاِن. َوالَ یَكُوُن أُِقیُم ِمیثَاِقي َمعَكُْم فَالَ یَْنقَِرُض كُلُّ ذِ  .َمعَكُْم، ِمْن َجِمیعِ اْلَخاِرِجیَن ِمَن اْلفُْلِك َحتَّى كُلُّ َحیََواِن األَْرِض 
كُْم ِإلَى ي َمعَ ھِذِه َعالََمةُ اْلِمیثَاِق الَِّذي أَنَا َواِضعُھُ بَْیِني َوبَْینَكُْم، َوبَْیَن كُِلّ ذََواِت األَْنفُِس اْلَحیَِّة الَّتِ "َوقَاَل هللاُ: ." أَْیًضا طُوفَاٌن ِلیُْخِرَب األَْرضَ 

 ".قَْوِسي ِفي السََّحاِب فَتَكُوُن َعالََمةَ ِمیثَاق بَْیِني َوبَْیَن األَْرِض  َوَضْعتُ الدَّْھر: یَاِل أَجْ 
 

 وبعده:  النصنقول قبل 
 
 ْحَمدُوا ِإلھَ السََّماَواِت،اِ 

 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 
 26: 136مزمور 

 
 ترنیمة: "یسوع یا محب نفسي"

 
 

 ق كذبیحة اإبراھیم ابنھ إسحتقدیم 
 

 18-1:22تكوین    من العھد القدیم  نص
 

 وبعده:  النصنقول قبل 
 

بَّ ألَنَّھُ َصاِلٌح،  ِاْحَمدُوا الرَّ



 

 

 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 
 1:136مزمور 

 
 ."یَا ِإْبَراِھیُم!"َوَحدََث بَْعدَ ھِذِه األُُموِر أَنَّ َهللا اْمتََحَن ِإْبَراِھیَم، فَقَاَل لَھُ: 

 
 ."ھأَنَذَا"فَقَاَل: 

 
 ."َعلَى أََحِد اْلِجبَاِل الَِّذي أَقُوُل لَكَ  ُخِذ اْبنََك َوِحیدََك، الَِّذي تُِحبُّھُ، ِإْسَحاَق، َواْذَھْب ِإلَى أَْرِض اْلُمِریَّا، َوأَْصِعْدهُ ھُنَاَك ُمْحَرقَةً "فَقَاَل: 

 
قََّق َحَطبًا ِلُمْحَرقٍَة، َوقَاَم َوذََھَب ِإلَى اْلَمْوِضعِ الَِّذي فَبَكََّر ِإْبَراِھیُم َصبَاًحا َوَشدَّ َعلَى ِحَماِرِه، َوأََخذَ اثْنَْیِن ِمْن ِغْلَماِنِھ َمعَھُ، َوِإْسَحاَق اْبنَھُ، َوشَ 

َّاِلِث َرفََع ِإْبَراِھیُم َعْینَْیِھ َوأَْبَصَر اْلَمْوِضَع ِمْن بَِعیٍد، .هللاُ  قَاَل لَھُ  ا أَنَا «فَقَاَل ِإْبَراِھیُم ِلغُالََمْیِھ:   َوِفي اْلیَْوِم الث اْجِلَسا أَْنتَُما ھُھنَا َمَع اْلِحَماِر، َوأَمَّ
فَأََخذَ ِإْبَراِھیُم َحَطَب اْلُمْحَرقَِة َوَوَضعَھُ َعلَى ِإْسَحاَق اْبِنِھ، َوأََخذَ ِبیَِدِه النَّاَر َوالِسِّكّیَن.  .«نَْرجُع ِإلَْیكَُماَواْلغُالَُم فَنَْذَھُب ِإلَى ھُنَاَك َونَْسُجدُ، ثُمَّ 

ھَُوذَا النَّاُر َواْلَحَطُب، َولِكْن أَْیَن اْلَخُروُف «فَقَاَل: ». ا اْبِنيھأَنَذَا یَ «فَقَاَل: ». یَا أَِبي!«َوَكلََّم ِإْسَحاُق ِإْبَراِھیَم أَِباهُ َوقَاَل:   .فَذََھبَا ِكالَھَُما َمعًا
ا أَتَیَا ِإلَى اْلَمْوِضعِ الَِّذي قَاَل   .فَذََھبَا ِكالَھَُما َمعًا». هللاُ یََرى لَھُ اْلَخُروَف ِلْلُمْحَرقَِة یَا اْبِني«فَقَاَل ِإْبَراِھیُم:   «ِلْلُمْحَرقَِة؟ لَھُ هللاُ، بَنَى ھُنَاَك فَلَمَّ

 ثُمَّ َمدَّ ِإْبَراِھیُم یَدَهُ َوأََخذَ الِسِّكّیَن ِلیَْذبََح اْبنَھُ. .ِإْبَراِھیُم اْلَمْذبََح َوَرتََّب اْلَحَطَب َوَربََط ِإْسَحاَق اْبنَھُ َوَوَضعَھُ َعلَى اْلَمْذبَحِ فَْوَق اْلَحَطبِ 
 

ِبّ ِمَن السََّماِء َوقَاَل:   . "ِإْبَراِھیُم! ِإْبَراِھیُم!"فَنَادَاهُ َمالَُك الرَّ
 

 "ھأَنَذَا"فَقَاَل: 
 

 "یدََك َعِنّي. اْبنََك َوحِ الَ تَُمدَّ یَدََك ِإلَى اْلغُالَِم َوالَ تَْفعَْل ِبِھ َشْیئًا، ألَِنّي اآلَن َعِلْمُت أَنََّك َخاِئٌف َهللا، فَلَْم تُْمِسكِ : "فَقَالَ 
 

 .ُم َوأََخذَ اْلَكْبَش َوأَْصعَدَهُ ُمْحَرقَةً ِعَوًضا َعِن اْبِنھِ فََرفََع ِإْبَراِھیُم َعْینَْیِھ َونََظَر َوِإذَا َكْبٌش َوَراَءهُ ُمْمَسًكا ِفي اْلغَابَِة ِبقَْرنَْیِھ، فَذََھَب ِإْبَراِھی
 

ِبّ یَُرى". َحتَّى ِإنَّھُ یُقَاُل اْلیَْوَم: "ِیْرأَهْ یَْھَوْه "فَدََعا ِإْبَراِھیُم اْسَم ذِلَك اْلَمْوِضعِ   ."ِفي َجبَِل الرَّ
 

ِبّ ِإْبَراِھیَم ثَاِنیَةً ِمَن السََّماءِ  ، أَِنّي ِمْن أَْجِل أَنََّك فَعَْلَت ھذَا األَْمَر، َولَْم "َوقَاَل:  َونَادَى َمالَُك الرَّ بُّ  تُْمِسِك اْبنََك َوِحیدََك،ِبذَاِتي أَْقَسْمُت یَقُوُل الرَّ
ْمِل الَِّذي َعلَى َشاِطِئ اْلبَْحِر،  ِمیُع َویَتَبَاَرُك ِفي نَْسِلَك جَ  َویَِرُث نَْسلَُك بَاَب أَْعدَاِئِھ،أُبَاِركَُك ُمبَاَرَكةً، َوأَُكِثُّر نَْسلََك تَْكِثیًرا َكنُُجوِم السََّماِء َوَكالرَّ

 ."نََّك َسِمْعَت ِلقَْوِليأَُمِم األَْرِض، ِمْن أَْجِل أَ 
 

 وبعده:  النصنقول قبل 
 

بَّ ألَنَّھُ َصالٌِح،  اِْحَمُدوا الرَّ
 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 

 1:136مزمور 
 

 صالة 
 

 دعونا نصلي. 
 

 حینما ترىیا هللا، یا أبو جمیع المؤمنین، لمجد اسمك ضاعف من خالل عمل مخلصنا یسوع المسیح عدد أوالدك لكي تفرح كنیستك 
 .آمین .ألبینا إبراھیم من خالل یسوع المسیح ربنا دكق وعیتحق

 
 خالص شعب إسرائیل 

 
 29-19، 14-10:14من العھد القدیم    خروج  نص

 
 وبعده:  النصنقول قبل 

 
  .ِإلَى شُقَق(البحر األحمر) الَِّذي َشقَّ بَْحَر سُوٍف ا ْحَمدُواِ 

 .َوَعبََّر ِإْسَراِئیَل ِفي َوَسِطھِ 



 

 

تَھُ ِفي بَْحِر سُوٍف،  َودَفََع ِفْرَعْوَن َوقُوَّ
 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 

  136من مزمور 
 

ا اْقتََرَب ِفْرَعْوُن  بِّ َرفََع بَنُو ِإْسَراِئیَل عُیُونَُھْم، َوِإذَا اْلِمْصِریُّوَن َراِحلُوَن َوَراَءھُْم. فَفَِزعُِوا ِجد~ا، َوَصَرَخ بَنُو ِإسْ فَلَمَّ َوقَالُوا  .َراِئیَل ِإلَى الرَّ
یَِّة؟ مَ «ِلُموَسى:  أَلَْیَس ھذَا ھَُو اْلَكالَُم الَِّذي  اذَا َصنَْعَت ِبنَا َحتَّى أَْخَرْجتَنَا ِمْن ِمْصَر؟َھْل ألَنَّھُ لَْیَسْت قُبُوٌر ِفي ِمْصَر أََخْذتَنَا ِلنَُموَت ِفي اْلبَِرّ

 ."یَّةِ ِرِیّیَن ِمْن أَْن نَُموَت ِفي اْلبَرِّ َكلَّْمنَاَك ِبِھ ِفي ِمْصَر قَاِئِلیَن: كُفَّ َعنَّا فَنَْخِدَم اْلِمْصِرِیّیَن؟ ألَنَّھُ َخْیٌر لَنَا أَْن نَْخِدَم اْلِمصْ 
 
ِبّ الَِّذي یَْصنَعُھُ لَكُُم اْلیَْوَم. فَإِنَّھُ َكَما َرأَْیتُُم اْلِمْصِرِیّ "فَقَاَل ُموَسى ِللشَّْعِب:   ْونَُھْم یَن اْلیَْوَم، الَ تَعُودُوَن تَرَ الَ تََخافُوا. ِقفُوا َواْنظُُروا َخالََص الرَّ

بُّ یُقَاِتُل َعنْ  .أَْیًضا ِإلَى األَبَدِ  فَاْنتَقََل َمالَُك ِهللا السَّاِئُر أََماَم َعْسَكِر ِإْسَراِئیَل َوَساَر َوَراَءھُْم، َواْنتَقََل َعُمودُ السََّحاِب ِمْن ." كُْم َوأَْنتُْم تَْصُمتُونَ الرَّ
َصاَر السََّحاُب َوالظَّالَُم َوأََضاَء اللَّْیَل. فَلَْم یَْقتَِرْب ھذَا ِإلَى ذَاَك كُلَّ فَدََخَل بَْیَن َعْسَكِر اْلِمْصِرِیّیَن َوَعْسَكِر ِإْسَراِئیَل، وَ   .أََماِمِھْم َوَوقََف َوَراَءھُمْ 

  .اللَّْیلِ 
 

بُّ اْلبَْحَر ِبِریحٍ َشْرِقیٍَّة َشِدیدَةٍ كُلَّ اللَّْیِل، َوَجعََل ا فَدََخَل بَنُو ِإْسَراِئیَل ِفي   .َواْنَشقَّ اْلَماءُ ْلبَْحَر یَاِبَسةً َوَمدَّ ُموَسى یَدَهُ َعلَى اْلبَْحِر، فَأَْجَرى الرَّ
َوتَِبعَُھُم اْلِمْصِریُّوَن َودََخلُوا َوَراَءھُْم. َجِمیُع َخْیِل ِفْرَعْوَن َوَمْرَكبَاِتِھ  .َوَسِط اْلبَْحِر َعلَى اْلیَاِبَسِة، َواْلَماُء سُوٌر لَُھْم َعْن یَِمیِنِھْم َوَعْن یََساِرِھمْ 

 ِنِھ ِإلَى َوَسِط اْلبَْحِر.َوفُْرَسا
 

بَّ أَْشَرَف َعلَى َعْسَكِر اْلِمْصِرِیّیَن ِفي َعُموِد النَّاِر َوالسََّحاِب، َوأَزْ  ْبحِ أَنَّ الرَّ ِھْم َوَخلََع بََكَر َمْرَكبَاتِ  َعَج َعْسَكَر اْلِمْصِرِیّیَن،َوَكاَن ِفي َھِزیعِ الصُّ
بَّ یُقَاِتُل اْلِمْصِرِیّیَن َعْنُھمْ «اْلِمْصِریُّوَن: َحتَّى َساقُوَھا ِبثَْقلٍَة. فَقَاَل   ».نَْھُرُب ِمْن ِإْسَراِئیَل، ألَنَّ الرَّ

 
بُّ ِلُموَسى:  بَْحُر هُ َعلَى اْلبَْحِر فََرَجَع الْ فََمدَّ ُموَسى یَدَ ." ُمدَّ یَدََك َعلَى اْلبَْحِر ِلیَْرجَع اْلَماُء َعلَى اْلِمْصِرِیّیَن، َعلَى َمْرَكبَاِتِھْم َوفُْرَساِنِھم"فَقَاَل الرَّ

ْبحِ ِإلَى َحاِلِھ الدَّاِئَمةِ   .ِعْندَ ِإْقبَاِل الصُّ
 

بُّ اْلِمْصِرِیّیَن ِفي َوَسِط اْلبَْحِر.  فََرَجَع اْلَماُء َوَغطَّى َمْرَكبَاِت َوفُْرَساَن  َواْلِمْصِریُّوَن َھاِربُوَن ِإلَى ِلقَاِئِھ. فَدَفََع الرَّ
 

ا بَنُو ِإْسَراِئیَل فََمَشْوا َعلَى اْلیَاِبَسِة ِفي َوَسِط اْلبَْحِر، َواْلَماُء  َجْیِش ِفْرَعْوَن الَِّذي دََخَل َوَراَءھُْم ِفي اْلبَْحِر. لَْم یَْبَق ِمْنُھْم َوالَ َواِحدٌ. َجِمیعِ  َوأَمَّ
 سُوٌر لَُھْم َعْن یَِمیِنِھْم َوَعْن یََساِرِھْم.

 
 ده: وبع النصنقول قبل 

 
  .ِإلَى شُقَق(البحر األحمر) الَِّذي َشقَّ بَْحَر سُوٍف ا ْحَمدُواِ 

 .َوَعبََّر ِإْسَراِئیَل ِفي َوَسِطھِ 
تَھُ ِفي بَْحِر سُوٍف،  َودَفََع ِفْرَعْوَن َوقُوَّ

 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 
  136من مزمور 

 
 لستُم بعدَ اآلن عبیدًا"ترنیمة: "

 
 إسرائیل  سقطات

 
 18-2:1من العھد القدیم   إشعیاء  نص

 
 وبعده:  النصنقول قبل 

 
 .الَِّذي ِفي َمذَلَِّتنَا ذََكَرنَا اْحَمدُواِ 

انَا ِمْن أَْعدَاِئنَا،   َونَجَّ
 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 

 24-23:136مزمور 
 

 َوأَْصِغي أَیَّتَُھا ٱْألَْرُض،  ِاْسَمِعي أَیَّتَُھا ٱلسََّماَواتُ 
بَّ یَتََكلَُّم:  ا ھُْم فَعََصْوا َعلَيَّ «ِألَنَّ ٱلرَّ    .َربَّْیُت بَِنیَن َونَشَّأْتُُھْم، أَمَّ



 

 

َّْوُر یَْعِرُف قَاِنیَھُ َوٱْلِحَماُر ِمْعلََف َصاِحِبِھ،    اَلث
ا ِإْسَراِئیُل فََال یَْعِرُف. َشْعِبي َال یَْفَھمُ   ."أَمَّ

، أَْوَالِد ُمْفِسِدیَن! تََركُوا ٱل ثِْم، نَْسِل فَاِعِلي ٱلشَِّرّ َِّقیِل ٱْإلِ ِة ٱْلَخاِطئَِة، ٱلشَّْعِب ٱلث ، ٱْستََھانُوا ِبقُدُّوِس ِإْسَراِئیَل، ٱْرتَدُّوا ِإلَى َوَراءٍ َوْیٌل ِلْألُمَّ بَّ    .رَّ
أِْس َمِریٌض، َوكُلُّ ٱْلقَْلِب َسِقیمٌ َعلَى َم تُْضَربُوَن بَْعدُ؟ تَْزدَادُوَن َزیَغَانًا! كُ  ةٌ، بَْل ُجْرٌح َوأَْحبَاطٌ  .لُّ ٱلرَّ أِْس لَْیَس ِفیِھ ِصحَّ ِمْن أَْسفَِل ٱْلقَدَِم ِإلَى ٱلرَّ

ْیتِ    .َوَضْربَةٌ َطِریَّةٌ لَْم تُْعَصْر َولَْم تُْعَصْب َولَْم تُلَیَّْن ِبٱلزَّ
  .قَةٌ ِبٱلنَّاِر. أَْرُضكُْم تَأْكُلَُھا غَُربَاُء قُدَّاَمكُْم، َوِھَي َخِربَةٌ َكٱْنِقَالِب ٱْلغَُربَاءِ ِبَالدُكُْم َخِربَةٌ. ُمدُنُكُْم ُمْحرَ 

 . فَبَِقیَِت ٱْبنَةُ ِصْھیَْوَن َكِمَظلٍَّة ِفي َكْرٍم، َكَخْیَمٍة ِفي َمْقثَأَةٍ، َكَمِدینٍَة ُمَحاَصَرةٍ  
   .لَنَا بَِقیَّةً َصِغیَرةً، لَِصْرنَا ِمثَْل َسدُوَم َوَشابَْھنَا َعُموَرةَ  لَْوَال أَنَّ َربَّ ٱْلُجنُوِد أَْبقَى 
ِبّ یَا قَُضاةَ َسدُوَم! أَْصغُوا ِإلَى َشِریعَِة ِإلَِھنَا یَا َشْعَب َعُموَرةَ     :ِاْسَمعُوا َكَالَم ٱلرَّ
. ٱتََّخْمُت مِ " بُّ نَاٍت، َوِبدَِم عُُجوٍل َوِخْرفَاٍن َوتُیُوٍس َما أَُسرُّ ِلَماذَا ِلي َكثَْرةُ ذَبَاِئِحكُْم، یَقُوُل ٱلرَّ    .ْن ُمْحَرقَاِت ِكبَاٍش َوَشْحِم ُمَسمَّ
 ِحینََما تَأْتُوَن ِلتَْظَھُروا أََماِمي، َمْن َطلََب َھذَا ِمْن أَْیِدیكُْم أَْن تَدُوسُوا دُوِري؟  
 ُخوُر ھَُو َمْكَرَھةٌ ِلي. َال تَعُودُوا تَأْتُوَن ِبتَْقِدَمٍة بَاِطلٍَة. ٱْلبَ  

ثَْم َوٱ�ِْعِتَكافَ     .َرأُْس ٱلشَّْھِر َوٱلسَّْبُت َوِندَاُء ٱْلَمْحفَِل. لَْسُت أُِطیُق ٱْإلِ
  .ُرُؤوُس شُُھوِركُْم َوأَْعیَادُكُْم بَغََضتَْھا نَْفِسي. َصاَرْت َعلَيَّ ِثْقًال. َمِلْلُت َحْملََھا

َالةَ َال أَْسَمُع. أَْیِدیكُْم َمْآلنَةٌ دًَمافَِحیَن تَْبسُطُوَن أَْیِدیَ     .كُْم أَْستُُر َعْینَيَّ َعْنكُْم، َوِإْن َكثَّْرتُُم ٱلصَّ
. كُفُّوا َعْن ِفْعِل ٱلشَّرِّ     .ِاْغتَِسلُوا. تَنَقَّْوا. ٱْعِزلُوا َشرَّ أَْفعَاِلكُْم ِمْن أََماِم َعْینَيَّ
. ٱْنِصفُوا ٱْلَمْظلُوَم. ٱْقُضوا ِلْلیَِتیِم. َحاُموا َعِن ٱْألَْرَملَةِ تَعَلَُّموا فَْعَل ٱْلَخْیِر.     .ٱْطلُبُوا ٱْلَحقَّ
َّْلجِ. ِإْن َكانَْت َحْمَراَء   . ِإْن َكانَْت َخَطایَاكُْم َكٱْلِقْرِمِز تَْبیَضُّ َكٱلث بُّ  ".َكٱلدُّوِديِّ تَِصیُر َكٱلصُّوفِ َھلُمَّ نَتََحاَجْج، یَقُوُل ٱلرَّ
 

 وبعده:  النصنقول قبل 
 
 .الَِّذي ِفي َمذَلَِّتنَا ذََكَرنَا اْحَمدُواِ 

انَا ِمْن أَْعدَاِئنَا،   َونَجَّ
 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 

 24-23:136مزمور 
 

 صالة اعتراف
 

 (یمكنك الوقوف أو الركوع خالل الصالة)
 

 دعونا نصلي: 
 

 هللا اآلب 
 رحمنا إ
 

 هللا االبن 
 رحمنا إ
 

 هللا الروح القدس 
 أرحمنا 

 
 الثالوث المبارك الممجد 

 رحمنا إ
 

 ،من كل اثم
 والنفاق والغرور من الكبریاء

 من الحسد والحقد والخبث؛
 ومن كل الرغبات الشریرة

 خلصنا الصالح، ربنا 
 

 المال ومحبةمن الكسل، الدنیویة، 



 

 

 القلب غالظةمن 
 وشرائعك كلمتك ب االستھتارومن 
 خلصنا الصالح، ربنا 

 
 الشریرة أو األفعال أو الكلمات  النوایامن 

 ة من خلقوا على صورتكالتي تحط من قدر وتقلل من قیم
 الجنسبسبب العرق أو 

 خلصنا الصالح، ربنا 
 

 من خطایا الجسد والعقل
 من خداع العالم والجسد والشیطان

 خلصنا الصالح، ربنا 
 

 أوقات الحزن كلفي 
 كل اوقات الفرح في

 في ساعة الموت
 الدینونة   وفي یوم 

 خلصنا الصالح، ربنا 
 

 سر تجسدك المقدسمن خالل 
 وطفولتك وطاعتك من خالل والدتك
 وتجربتك  كوصیامتك من خالل معمودی

 خلصنا الصالح، ربنا 
 
 خدماتك في الكالم والعمل من خالل و
  المقتدرة  قواتكمن خالل و
 كرازتك بالملكوت من خالل و

 خلصنا الصالح، ربنا 
 

 تكومحاكم حزنك ومن خالل
 وآالمك من خالل صلیبك 

 ومن خالل موتك ودفنك الثمینین 
 خلصنا الصالح، ربنا 

 
 المقتدرة قیامتك ومن خالل 

 صعودك المجیدو
 وإرسالك للروح القدس

 خلصنا الصالح، ربنا 
 

 صلواتنا، یا ربنا وإلھنا اسمع
 الرب الصالح ، أیھااسمعنا

 
 وقودھا  المقدسة تككنیسسود على 

 والحق بالمحبةامألھا 
 تلك الوحدة التي ھي إرادتك وھبھا

  ، أیھا الرب الصالحاسمعنا
 

 باإلنجیل في كل العالم  ألن نكرزاعطنا الجرأة 
 تالمیذ من كل األممونقیم 

  ، أیھا الرب الصالحاسمعنا
 



 

 

 یخدمونمن ھم كل لساقفتنا وأل استنارة ھب
 بالمعرفة والفھم 

 تعلیمھم وحیاتھم لیعلنوا كلمتك من خالل
 ، أیھا الرب الصالحاسمعنا

 
  ویقبلونھا كلمتك  لشعبك لیسمعوانعمة  اعط

 ثمرة الروحویثمروا 
 ، أیھا الرب الصالحاسمعنا

 
  ضلواكل الذین  اھدي

 طریق الحق إلى الدعوا وخُ 
 ، أیھا الرب الصالحاسمعنا

 
  ھبنا الشجاعة والبصیرة  

 لننصت بقلوب متضعة 
 ونقول الحق بالمحبة 

 ونعمل لتحقیق العدل والمصالحة
 ، أیھا الرب الصالحاسمعنا

 
ي القائمین  قوَّ

  قلوب الضعیفةأصحاب ال عزي
 وأخیراً اھزم إبلیس تحت أقدامنا الساقطین اقم

 ، أیھا الرب الصالحاسمعنا
 

 قادة األمم أرشد
 دل الم والعطرق الس في

 ، أیھا الرب الصالحاسمعنا
 

یھرئیسنا احفظ   ،وقوَّ
 كي یضع ثقتھ فیك 

 ویطلب إكرامك ومجدك 
 ، أیھا الرب الصالحاسمعنا

 
 بارك من یقومون على إنفاذ القانون
 كي یلتزموا بالعدل وألمانة والحق 

 ، أیھا الرب الصالحاسمعنا
 

 ساعد وعزي الوحید والحزین والمظلوم 
 أیھا الرب الصالح ،اسمعنا

 
 اشف المریض في الجسد أو العقل

 وسدد احتیاجات المتشرد والجعان والیآس 
 ، أیھا الرب الصالحاسمعنا

 
 أعطف على المساجین والالجئین 

 وكل من ھم في ضیقة 
 ، أیھا الرب الصالحاسمعنا

 
 اغفر ألعدائنا ومضطھدینا ومعیرینا 

 وغیر قلوبھم 
 الصالح، أیھا الرب اسمعنا



 

 

 
 نشكرك ألجل من رقدوا في سالم المسیح

 ھبنا معھم نصیبًا في الملكوت األبدي 
 ، أیھا الرب الصالحاسمعنا

 
 ترنیمة: "كیریالیسون" (یارب أرحم)

 
 

 الصالة الربانیة
 

 .أبانا الذي في السماوات. لیتقدس اسمك. لیأت ملكوتك
 .لتكن مشیئتك. كما في السماء كذلك على األرض

 كففنا أعطنا الیومخبزنا 
 .وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أیضا للمذنبین إلینا

 .وال تدخلنا في تجربة. لكن نجنا من الشریر
 بالمسیح یسوع ربنا ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد. آمین.

 
 "التجربة"عرض راقص: 

  
 وال تدخلنا في تجربة. 

 مرات) 4( .لكن نجنا من الشریر
 

 العظام الیابسةوادي 
 

  14-1:37من العھد القدیم    حزقیال  نص
 

 وبعده:  النصنقول قبل 
 

 اْحَمدُوا ِإلھَ اآلِلَھِة، 
 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحمتَھُ 

 2:136مزمور 
 

ِبّ َوأَْنَزلَِني ِفي َوْسِط  ، فَأَْخَرَجني ِبُروحِ الرَّ ِبّ ِني َعلَْیَھا ِمْن َحْوِلَھا َوِإذَا ِھَي َكِثیَرةٌ ِجد~ا  اْلبُْقعَِة َوِھَي َمآلنَةٌ ِعَظاًما،َكانَْت َعلَيَّ یَدُ الرَّ َوأََمرَّ
بُّ أَ «فَقُْلُت:  "یَا اْبَن آدََم، أَتَْحیَا ھِذِه اْلِعَظاُم؟"فَقَاَل ِلي:  .َعلَى َوْجِھ اْلبُْقعَِة، َوِإذَا ِھَي یَاِبَسةٌ ِجد~ا تَنَبَّأْ َعلَى ھِذِه "فَقَاَل ِلي:  ." ْنَت تَْعلَمُ یَا َسِیّدُ الرَّ

بِّ  بُّ ِلھِذِه اْلِعَظاِم: ھأَنَذَا أُْدِخُل ِفیكُْم ُروًحا فَتَْحیَْونَ   :اْلِعَظاِم َوقُْل لََھا: أَیَّتَُھا اْلِعَظاُم اْلیَاِبَسةُ، اْسَمِعي َكِلَمةَ الرَّ ْیكُْم َوأََضُع َعلَ  .ھكذَا قَاَل السَِّیّدُ الرَّ
بُّ  َعَصبًا وأَْكِسیكُْم لَْحًما َوأَْبسُطُ َعلَْیكُْم ِجْلدًا َوأَْجعَُل ِفیكُْم ُروًحا، فَتَْحیَْوَن َوتَْعلَُموَن أَِنّي أَنَا  ."الرَّ

 
ونََظْرُت َوِإذَا ِباْلعََصِب َواللَّْحِم َكَساَھا،  .كُلُّ َعْظٍم ِإلَى َعْظِمھِ  فَتَنَبَّأُْت كَما أُِمرُت. َوبَْینََما أَنَا أَتنَبَّأُ َكاَن َصْوٌت، َوِإذَا َرْعٌش، فَتَقَاَربَِت اْلِعَظامُ  

بُّ "فَقَاَل ِلي:  وبُِسَط اْلِجْلدُ علَْیَھا ِمْن فَْوُق، َولَْیَس ِفیَھا ُروٌح. وحِ: ھكذَا قَاَل السَِّیّدُ الرَّ وحِ، تَنَبَّأْ یَا اْبَن آدََم، َوقُْل ِللرُّ وُح ِمَن : َھلُمَّ یَا رُ تَنَبَّأْ ِللرُّ
یَاحِ األَْربَعِ َوھُبَّ َعلَى ھُؤالَِء اْلقَتْلَى ِلیَْحیَْوا وُح، فََحیُوا َوقَاُموا َعلَى أَقدَاِمِھْم َجْیٌش َعظیٌم ِجد~ا ِجد~ا.." الِرّ  فَتَنَبَّأُْت َكَما أََمَرني، فَدََخَل ِفیِھِم الرُّ

 
ِلذِلَك تَنَبَّأْ َوقُْل لَُھْم:   .اھِذِه الِعَظاُم ِھَي كُلُّ بَیِت ِإْسَراِئیَل. َھا ھُْم یَقُولُوَن: یَِبَسْت ِعَظاُمنَا َوَھلََك َرَجاُؤنَا. قَِد اْنقََطْعنَ یَا اْبَن آدََم، "ثُمَّ قَاَل ِلي: 

: ھأَنَذَا أَفتَُح قُبُوَركُْم وأُْصِعدُكُْم ِمْن قُبُوِركُْم یَ  بُّ بُّ ِعْندَ فَتِْحي   .ا َشْعِبي، َوآِتي ِبكُْم ِإلَى أَْرِض ِإْسَراِئیلَ ھكذَا قَاَل السَِّیّدُ الرَّ فَتَْعلَُموَن أَِنّي أَنَا الرَّ
بُّ تََكلَّْمُت َوأَْفعَُل، وأَْجعَُل ُروِحي ِفیكُْم فتَْحیَْوَن، َوأَْجعَلُكُْم ِفي أَْرِضكُْم، فَتَْعلَُموَن أَ  .قُبُوَركُْم َوِإْصعَاِدي ِإیَّاكُْم ِمْن قُبُوِركُْم یَا َشْعِبي ِنّي أنَا الرَّ

بُّ   ." یَقُوُل الرَّ
 

 وبعده:  النصنقول قبل 
 

 اْحَمدُوا ِإلھَ اآلِلَھِة، 
 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحمتَھُ 

 2:136مزمور 



 

 

 
 تعال"  ،ترنیمة: "یا روح هللا

 
 شعب هللاعودة 

 
  35من العھد القدیم    إشعیاء  نص

 
 وبعده:  النصنقول قبل 

 
 الَِّذي َضَرَب ُملُوًكا عَُظَماءَ اْحَمدُوا 

 َوأَْعَطى أَْرَضُھْم ِمیَراثًا
 ِمیَراثًا ِإلْسَراِئیَل َعْبِدهِ 
 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحمتَھُ 

 136من مزمور 
 

یَّةُ َواألَْرُض اْلیَاِبَسةُ، َویَْبتَِھُج اْلقَْفرُ   .َویُْزِھُر َكالنَّْرِجِس  تَْفَرُح اْلبَِرّ
، بََھاَء ِإلِھنَایُْزِھُر ِإْزَھاًرا َویَْبتَِھُج اْبِتَھاًجا َویَُرِنُّم. یُْدفَُع ِإلَْیِھ َمْجدُ لُْبنَاَن. بََھاُء َكْرَمَل َوَشاُروَن. ھُ   ِبّ  .ْم یََرْوَن َمْجدَ الرَّ
َكَب الْ    .ُمْرتَِعَشةَ ثَِبّتُوَھاَشِدّدُوا األَیَاِدَي اْلُمْستَْرِخیَةَ، َوالرُّ
 .«تََشدَّدُوا الَ تََخافُوا. ھَُوذَا ِإلُھكُُم. االْنِتقَاُم یَأِْتي. ِجَزاُء ِهللا. ھَُو یَأِْتي َویَُخِلُّصكُمْ «قُولُوا ِلَخاِئِفي اْلقُلُوِب:  

ِمّ تَتَفَتَّحُ   .ِحینَِئٍذ تَتَفَقَُّح عُیُوُن اْلعُْميِ، َوآذَاُن الصُّ
یَِّة ِمیَاهٌ، َوأَنْ ِحینَِئٍذ   .َھاٌر ِفي اْلقَْفرِ یَْقِفُز األَْعَرُج َكاِإلیَِّل َویَتََرنَُّم ِلَساُن األَْخَرِس، ألَنَّھُ قَِد اْنفََجَرْت ِفي اْلبَِرّ

 .ِلْلقََصِب َواْلبَْرِديِّ  َویَِصیُر السََّراُب أََجًما، َواْلَمْعَطَشةُ یَنَاِبیَع َماٍء. ِفي َمْسِكِن الِذّئَاِب، ِفي َمْرِبِضَھا دَارٌ  
 .الَ یَْعبُُر ِفیَھا نَِجٌس، بَْل ِھَي لَُھْم. َمْن َسلََك ِفي الطَِّریِق َحتَّى اْلُجھَّاُل، الَ یَِضلُّ ». الطَِّریُق اْلُمقَدََّسةُ «َوتَكُوُن ھُنَاَك ِسكَّةٌ َوَطِریٌق یُقَاُل لََھا:  

 .ِرٌس الَ یَْصعَدُ ِإلَْیَھا. الَ یُوَجدُ ھُنَاَك. بَْل یَْسلُُك اْلَمْفِدیُّوَن ِفیَھاالَ یَكُوُن ھُنَاَك أََسدٌ. َوْحٌش ُمْفتَ 
ِبّ یَْرِجعُوَن َویَأْتُوَن ِإلَى ِصْھیَْوَن ِبتََرنٍُّم، َوفََرٌح أَبَِديٌّ َعلَى ُرُؤوِسِھِم. اْبِتَھاٌج  َّنَھُّدُ.َوفََرٌح یُْدِرَكاِنِھْم. َویَْھُرُب اْلحُ َوَمْفِدیُّو الرَّ  ْزُن َوالت

 
 وبعده:  النصنقول قبل 

 
 اْحَمدُوا الَِّذي َضَرَب ُملُوًكا عَُظَماءَ 

 َوأَْعَطى أَْرَضُھْم ِمیَراثًا
 ِمیَراثًا ِإلْسَراِئیَل َعْبِدهِ 
 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحمتَھُ 

 136من مزمور 
 

 جمیلة"  ترنیمة: "أشیاء
 

 صالة 
 

 دعونا نصلي: 
 
 

خطة  تمم. اإللھیة تكعنای عملبواسطة ، مقدسالو السر الرائعھذا  ،كنیستككل على  لتترأف ،األبدي والنوریا إلھ القوة الثابتة 
 وأن ،ةتصیر جدیدقدیمة  أصبحتاألشیاء التي أن ، والتي طرحت یمكن أن تقوماألشیاء ویعلم أن  یرى دع العالم كلھو. ھدوءب الخالص

 آمین.ابنك یسوع المسیح ربنا. ، ءشيكل  قد ُخلقبھ  ھذا الذي بواسطةكل شيء یصیر كامًال 
 
 

 على األرضالمتجسد هللا  ¬ سترداداالمل/ األالراوي: بصیص 
 

 ظھور ابن هللا
 

 25-18:1من اإلنجیل      متى  نص



 

 

 
 وبعده:  النصنقول قبل 

 
 اْحَمدُوا َربَّ األَْربَاِب، 

 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 
 3:136مزمور 

 
ھُ َمْخطُوبَةً ِلیُوسَُف، قَْبَل أَْن یَجْ  ا َكانَْت َمْریَُم أُمُّ ا ِوالَدَةُ یَسُوَع اْلَمِسیحِ فََكانَْت ھَكذَا: لَمَّ وحِ اْلقُدُِس أَمَّ  .تَِمعَا، ُوِجدَْت ُحْبلَى ِمَن الرُّ

ا، َولَْم یََشأْ   افَیُوسُُف َرُجلَُھا ِإْذ َكاَن بَار~  .أَْن یُْشِھَرَھا، أََرادَ تَْخِلیَتََھا ِسر~
ِبّ قَْد َظَھَر لَھُ ِفي ُحْلٍم قَاِئًال:   یَا یُوسُُف اْبَن دَاُودَ، الَ تََخْف أَْن تَأُْخذَ َمْریََم اْمَرأَتََك. ألَنَّ «َولِكْن ِفیَما ھَُو ُمتَفَِكٌّر ِفي ھِذِه األُُموِر، ِإذَا َمالَُك الرَّ

وحِ اْلقُدُِس الَِّذي ُحبِ   .َل ِبِھ ِفیَھا ھَُو ِمَن الرُّ
 ."فََستَِلدُ اْبنًا َوتَْدعُو اْسَمھُ یَسُوَع. ألَنَّھُ یَُخِلُّص َشْعبَھُ ِمْن َخَطایَاھُمْ  
ِبّ ِبالنَِّبيِّ اْلقَاِئلِ    :َوھذَا كُلُّھُ َكاَن ِلَكْي یَِتمَّ َما ِقیَل ِمَن الرَّ
 
انُوِئیلَ  ھَُوذَا اْلعَْذَراُء تَْحبَلُ "   "َوتَِلدُ اْبنًا، َویَْدعُوَن اْسَمھُ ِعمَّ
 

، َوأََخذَ اْمَرأَتَھُ  .الَِّذي تَْفِسیُرهُ: اwَُ َمعَنَا ِبّ ا اْستَْیقََظ یُوسُُف ِمَن النَّْوِم فَعََل َكَما أََمَرهُ َمالَُك الرَّ  .فَلَمَّ
 دََعا اْسَمھُ یَسُوَع.َولَْم یَْعِرْفَھا َحتَّى َولَدَِت اْبنََھا اْلِبْكَر. وَ 

 
 وبعده:  النصنقول قبل 

 
 اْحَمدُوا َربَّ األَْربَاِب، 

 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 
 3:136مزمور 

 
 صالة 

 
 دعونا نصلي: 

 
 كنالیشارالذي تواضع ھذا بالخاصة نشارك الحیاة اإللھیة أن  ھبناالبشریة، كرامة الطبیعة  دت بشكل عجیباستعو تخلق یامناللھم، 
 إلھ واحد إلى أبد اآلبدین. آمین. ،وحدة الروح القدسبمعك  یحیا ویملك، ابنك یسوع المسیح الذي بشریتنا

  
 ترنیمة: "نور فجر خالصنا"

 
 موت یسوع ودفنھ 

 
  30- 16:19یوحنا     من اإلنجیل  نص

 
 وبعده:  النصنقول قبل 

 
بَّ ألَنَّھُ   َصاِلٌح،ِاْحَمدُوا الرَّ

 .(محبتھ) ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ 
 1:136مزمور 

 
َحْیُث  ،«ُجْلُجثَةُ «َویُقَاُل لَھُ ِباْلِعْبَراِنیَِّة » َمْوِضُع اْلُجْمُجَمةِ «فََخَرَج َوھَُو َحاِمٌل َصِلیبَھُ ِإلَى اْلَمْوِضعِ الَِّذي یُقَاُل لَھُ  .فَأََخذُوا یَسُوَع َوَمَضْوا ِبھِ 

 .َصلَبُوهُ، َوَصلَبُوا اثْنَْیِن آَخَرْیِن َمعَھُ ِمْن ھُنَا َوِمْن ھُنَا، َویَسُوعُ ِفي اْلَوْسطِ 
ِلیِب. َوَكاَن َمْكتُوبًا:    .«یَسُوعُ النَّاِصِريُّ َمِلُك اْلیَُھودِ «َوَكتََب ِبیالَطُُس عُْنَوانًا َوَوَضعَھُ َعلَى الصَّ

 .الّالَِتیِنیَّةِ ِعْبَراِنیَِّة َواْلیُونَاِنیَِّة وَ وَن ِمَن اْلیَُھوِد، ألَنَّ اْلَمَكاَن الَِّذي ُصِلَب ِفیِھ یَسُوعُ َكاَن قَِریبًا ِمَن اْلَمِدینَِة. َوَكاَن َمْكتُوبًا ِبالْ فَقََرأَ ھذَا اْلعُْنَواَن َكِثیرُ 
 ."َما َكتَْبُت قَْد َكتَْبتُ «أََجاَب ِبیالَطُُس:   «!ْلیَُھوِد، بَْل: ِإنَّ ذَاَك قَاَل: أَنَا َمِلُك اْلیَُھودِ الَ تَْكتُْب: َمِلُك ا"فَقَاَل ُرَؤَساُء َكَھنَِة اْلیَُھوِد ِلِبیالَطَُس: 

ا َكانُوا قَْد َصلَبُوا یَسُوَع، أََخذُوا ِثیَابَھُ َوَجعَلُوَھا أَْربَعَةَ أَْقَساٍم، ِلكُِلّ عَ   ا. َوأََخذُوا اْلقَِمیَص أَْیًضا. َوَكاَن اْلقَِمیُص ْسَكِريٍّ ِقْسمً ثُمَّ ِإنَّ اْلعَْسَكَر لَمَّ
 ِلیَِتمَّ اْلِكتَاُب اْلقَاِئُل: ». الَ نَشُقُّھُ، بَْل نَْقتَِرعُ َعلَْیِھ ِلَمْن یَكُونُ «فَقَاَل بَْعُضُھْم ِلبَْعٍض:  .ِبغَْیِر ِخیَاَطٍة، َمْنسُوًجا كُلُّھُ ِمْن فَْوقُ 



 

 

 
 اْقتََسُموا ِثیَاِبي بَْینَُھْم، «

 ». َوَعلَى ِلبَاِسي أَْلقَْوا قُْرَعةً 
 

ِھ َمْریَُم َزْوَجةُ ِكلُوبَا، َوَمْریَُم اْلَمْجدَِلیَّةُ  .ھذَا فَعَلَھُ اْلعَْسَكرُ  ھُ، َوأُْخُت أُِمّ ا َرأَى یَسُوعُ أُمَّ  .َوَكانَْت َواِقفَاٍت ِعْندَ َصِلیِب یَسُوَع، أُمُّ ھُ، َوالِتّْلِمیذَ فَلَمَّ
ِھ:  كَ «ثُمَّ قَاَل ِللِتّْلِمیِذ:  .«یَا اْمَرأَةُ، ھَُوذَا اْبنُكِ «الَِّذي َكاَن یُِحبُّھُ َواِقفًا، قَاَل ألُِمّ ِتھِ ». ھَُوذَا أُمُّ بَْعدَ ھذَا   .َوِمْن ِتْلَك السَّاَعِة أََخذََھا الِتّْلِمیذُ ِإلَى َخاصَّ

،   .«أَنَا َعْطَشانُ «َشْيٍء قَْد َكَمَل، فَِلَكْي یَِتمَّ اْلِكتَاُب قَاَل: َرأَى یَسُوعُ أَنَّ كُلَّ  ا َخًال، فََمألُوا ِإْسِفْنَجةً ِمَن اْلَخِلّ َوَكاَن ِإنَاٌء َمْوُضوًعا َمْملُو~
ا أََخذَ یَسُوعُ اْلَخلَّ قَاَل:  .َوَوَضعُوَھا َعلَى ُزوفَا َوقَدَُّموَھا ِإلَى فَِمھِ  وَح.». أُْكِملَ  قَدْ «فَلَمَّ  َونَكََّس َرأَْسھُ َوأَْسلََم الرُّ
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بَّ ألَنَّھُ َصاِلٌح،  ِاْحَمدُوا الرَّ
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 "ترنیمة: "یا أیھا اإللھ القدوس المجروح

 
 : تومي ھینسنعظة

 
 صالة

 
نتظر ن أنفي القبر واستراح في ھذه اللیلة،  الحبیبتم وضع الجسد المصلوب البنك كما  ،ناامنح ،السماء واألرضخالق القدیر،  إلھنا

 اآلن وإلى األبد. آمین. من واحداللھ اإلمعك والروح القدس،  ویملك یحیاالذي ھذا  ،الحیاة ونقوم معھ في جدةمعھ مجيء الیوم الثالث، 
 

 خشبة"لحن كورالي: "الیوم عُلق على 
 

 َعلََّق األَرَض على المیاه  لذيا، عُِلَّق على َخَشبَْھ، الیوم
 ، المالئكةِإكلیٌل ِمْن َشْوْك، ُوِضَع على ھامِة َمِلِك 

 تََسْربَْل، الذي َوشََّح الّسماَء بالغیوْم، قَِبَل لطمة،  ِبرفیراً كاذبا
َر بالمسامیْر  الذي أَعتَق آدَم في األردْن،  َختَُن البیعِة سُِمّ
 وابُن العذراِء طُِعن بحربةٍ 
 نسجدُ آلالِمَك أیُّھا المسیح 

 فأَِرنا قیاَمتََك المجیدةْ 
 

 تأمل في صمت 
 

 خدمة األنوار
 

 حامل الشمعة: نور المسیح!
                 ) x مرات) 3شكًرا 

 
 الموكب 
 یا لعمق محبة یسوع" "ترنیمة: 

 
 ربنا یسوع المسیحقیامة 

 
 8-1:16من اإلنجیل    مرقس  نص

 
 : النصنقول قبل 

 
 إنجیل ربنا یسوع المسیح المقدس بحسب بشارة القدیس مرقس.



 

 

 المجد لك أیھا الرب المسیح!
 

ْبُت، اْشتََرْت َمْریَُم اْلَمْجَدلِیَّةُ َوَمْریَُم أُمُّ یَْعقُوَب َوَسالُوَمةُ،   .َحنُوطًا لِیَأْتِیَن َویَْدھَنَّھُ َوبَْعَدَما َمَضى السَّ
ِل األُْسبُوِع أَتَْیَن إِلَى اْلقَْبِر إِْذ طَلََعِت الشَّْمسُ   ا فِي أَوَّ  .َوبَاِكًرا ِجًدّ
  :  "َمْن یَُدْحِرُج لَنَا اْلَحَجَر َعْن بَاِب اْلقَْبِر؟"َوُكنَّ یَقُْلَن فِیَما بَْینَھُنَّ
افَتَطَلَّْعَن َوَرأَْیَن أَنَّ ا   .ْلَحَجَر قَْد ُدْحِرَج! ألَنَّھُ َكاَن َعِظیًما ِجًدّ
ا َدَخْلَن اْلقَْبَر َرأَْیَن َشابًّا َجالًِسا َعِن اْلیَِمیِن الَبًِسا ُحلَّةً بَْیَضاَء، فَاْنَدھَْشنَ    .َولَمَّ
  :  .الَِّذي َوَضُعوهُ فِیھِ  اَ تَْنَدِھْشَن! أَْنتُنَّ تَْطلُْبَن یَُسوَع النَّاِصِريَّ اْلَمْصلُوَب. قَْد قَاَم! لَْیَس ھَُو ھھُنَا. ھَُوَذا اْلَمْوِضعُ "«فَقَاَل لَھُنَّ
 ."تََرْونَھُ َكَما قَاَل لَُكمْ لِكِن اْذھَْبَن َوقُْلَن لِتَالَِمیِذِه َولِبُْطُرَس: إِنَّھُ یَْسبِقُُكْم إِلَى اْلَجلِیِل. ھُنَاَك  
. َولَْم یَقُْلَن ألََحٍد َشْیئً   ْعَدةَ َواْلَحْیَرةَ أََخَذتَاھُنَّ  ا ألَنَّھُنَّ ُكنَّ َخائِفَاٍت.فََخَرْجَن َسِریًعا َوھََرْبَن ِمَن اْلقَْبِر، ألَنَّ الرِّ
 

 : النصنقول بعد 
 

 إنجیل ربنا یسوع المسیح المقدس 
 !یسوعرب الحمد لك أیھا ال

 
  مدیح القیامة

 
  تسبیحة القیامة

 
 !  مالیكنا القدیرلصوتھا  أبواقكم لترفعالمالئكة،  ویا أجواقالسماء جند افرحوا اآلن یا 

 ة ألن إلھنا األبدي أزال الظلمة. بروعة مجید األرضكل یا  وغني ابتھجي
 لیرفع شعبك حمًدا بنور مشع.  .أیتھا الكنیسة األمي وابتھجي افرح

 
 !مع جمیعكمالرب 
 ك أیًضا!معو
 
 !نشكر الرب إلھنالف

 إنھ حق أن نشكره ونحمده!
 

 تنا،اصوأو وأذھاننانسبحك بكل قلوبنا ن أ في كل زمان ومكان ومفرحوحسن  حقإنھ 
ح دین عنا في عید الفصنھ ھو حمل هللا الحقیقي الذي دفع أل ربنا األبدي من خالل ابنك الوحید یسوع المسیحر القدی رمنظوال غیر هللاأیھا 

 .خطیئة آدم وبدمھ خلصنا من الموت
 

 !المجد لك إلى األبد
 

 .لى الیابسةإ وعبرت بھم البحرفي  واجتزت بھممصر  منمن العبودیة ، إسرائیلبني  ،آبائناأخرجت في ھذه اللیلة 
 

 !المجد لك إلى األبد
 

 .من القبروقام منتصًرا الموت والجحیم  ُربطفي ھذه اللیلة كسر یسوع المسیح 
 

 !المجد لك إلى األبد
 

 .قداسة الحیاةللنعمة وویُرد ل ةمن الذنب وقوة الخطیَّ  یخلص بھكل َمْن یؤمن في ھذه اللیلة 
 

 !المجد لك إلى األبد
 

 .اتخلص عبدً حتى إنك بذلت ابنك للنا  ومحبتكرحمتك اللھم، كم ھي عجیبة بشكل یفوق تصورنا 
 

 !األبدالمجد لك إلى 



 

 

 
 .اإلنسان مع هللا فیھا ویتصالح األرض والسماءتتحد فیھا لھا من لیلة مباركة  یا
 

 !المجد لك إلى األبد
 

 ذبیحة حمدنا.  السماوي، اآلبتقبل منا أیھا ، لذلك
 ! لنور ظلمتناوھب لنا أن تتحول 

 
اقِِدین باُكورة ألن المسیح قام من بین األموات  الرَّ

 
 بإنسان، بإنسان أیًضا قیامة األمواتفإنھ إذ الموت 

 ألنھ كما في آدم یموت الجمیع، ھكذا في المسیح َسیُحیا الجمیع. 
 

 .آمین
 

 تسبحة القیامة 
 

 ھللویا! ھللویا! 
 المسیح قام! ھللویا! ھللویا! 

 
 :)تراتیل (متصلة

 "أنت صالح"
 "المسیح الیوم قام"
 "أنت صالح"
 "في المكان المقدس"
 

 إیماننا إعالن
 

هللا في على صورة  المخلوقالجدیدة لنلبس اإلنسان الروح بلقد تحررنا  ة. الحیا نقوم معھ في جدةفي المعمودیة، نُدفن مع المسیح بموتھ و
وجمیع  طانذات یوم الشی م التي من خاللھا جحدتممعمودیتك عھودكم أن تجددواأطلب منكم  ،لحیاةل  أقامھم|أوالد كو. البر الحقیقي والقداس

 .الكنیسة التي ھي في جسده بأمانةخدمة المسیح ، وقطعتم عھًدا بأعمالھ
 

 ؟تقتاد منھاال تتبعھا وال  كيالجسد الخاطئة  وشھوات، ومجده الفانيالعالم ومباھي  أعمالھ، وكلالشیطان تجحد ھل 
 أجحدھا كلھا!

 
 ھل تؤمنوا با| اآلب؟

 باx اآلب، ضابط الكل،أؤمن 
 السماء واألرضخالق 

 
 ھل تؤمنوا بیسوع المسیح، ابن هللا؟

 ابن هللا الوحید،  ،یسوع المسیحرب واحد ب أؤمن
 وتجسد من الروح القدس ومن مریم العذراء. 
 تأنس وصلب عنا على عھد بیالطس البنطي. 

 تألم وقبر وقام من بین األموات في الیوم الثالث 
 . بیھا، و جلس عن یمین وصعد إلى السموات كما في الكتب

 
 ھل تؤمنوا با| الروح القدس؟

 وبكنیسة واحدة مقدسة جامعة رسولیة.  ،بالروح القدس أؤمن
 ،بمعمودیة واحدة لمغفرة الخطایاو
 اآلتي.  قیامة األموات وحیاة الدھربو
 



 

 

 وفي كسر الخبز وفي الصلوات؟والشركة في تعلیم الرسل  تمرونھل ستس
 .فعل، بعون هللاأس
 

 إلى الرب؟ تتبون وتعودون وكلما وقعت في الخطیة، مقاومة الشرستواظبون على ھل 
 .سأفعل، بعون هللا

 
 بالكالم والفعل أخبار هللا السارة في المسیح؟ ونھل ستعلن

 .سأفعل، بعون هللا
 

 ؟مككنفس مقریبك واحبذھنك، وأن تومن كل  نفسككل من من كل قلبك و إلھكمالرب  واحبستسعون بأن تھل 
 .سأفعل، بعون هللا

 
 یسوع المسیح،آبو ربنا ، الضابط الكلهللا 

 غفران الخطایا، ب جدیدة بالماء والروح القدسالوالدة ال وھبناالذي 
 ابقینا في الحیاة األبدیة بنعمتھ ،

 في المسیح یسوع ربنا. آمین.
 

  المائدة المقدسة
 

  تحیة السالم
 

 الدوام!سالم هللا یكون مع جمیعكم على 
 ومعك أیًضا!

 
 سلموا على بعضكم بعًضا بسالم المسیح. 

 
 دعوة للتناول من المائدة المقدسة

 
 صالة شكر

 
 الرب مع جمیعكم!

 أیًضا! معكو
 

 !مقلوبك واارفع
 !ھي عند الرب

 
 !نشكر الرب إلھنال

 !والحمدالشكر  أن نقدم لھ مستحق
 
تأخذ ربنا وإلھنا، أن مستحق أنت، ، خالق السماء واألرض. ضابط الكلاألب أیھا الشكر،  نقدم لكأن  في كل زمان ومكان مستحق وعادل 

ُذبح  الذي حمل فصحنا الحقیقي ألنھ ھو المجیدة البنك یسوع المسیح ربنا ةقیامال شكرك علىنالمجد والكرامة والقوة! لكن في المقام األول 
 .خطیئة العالمومحى  من أجلنا

 
 الذین السماءومع كل  ورؤساء المالئكةالمالئكة  مع امشتركین بأصواتن نحمدك لذلك،الحیاة األبدیة. وھبنا  بقیامتھوالموت،  ھزمموتھ فب

 إلعالن مجد اسمك:یسبحون على الدوام ھذه التسبحة 
 

  "تسبحة: "قدوس، قدوس، قدوس
 

 صالة تكریس
 



 

 

على سلط لنت والكرامةمجد التوجنا بو لنفسك خلقتنا غیر المحدودةاألب واالبن والروح القدس ألنھ في حبك ضابط الكل،  هللا ایالمجد لك، 
 .أصبحنا وجمیع أعمالك، عرضة للبؤس والموتو وأخطأنا .بعدنا عنكبل بصفتك هللا أو نكرمك ك أعمال یدیك. ومع ذلك لم نشكر

 
یصالحنا بك أیھا لموت كواحد منا، یوویعیش طبیعتنا البشریة  لیشاركنالوحید األبدي، أرسلت یسوع المسیح، ابنك ا المترفقةبرحمتك  لكنك

 .هللا آبینا أجمعین
 
ا مات مات عوضً وإلى األبد. واحدة لعالم كلھ ، مرة ألجل اكاملة  ومقدًما نفسة ذبیحة إلرادتكمطیًعا وقدم نفسھ ھناك  ،على الصلیب یده فمد

 .األعاليیدك الیمنى في توجتھ بأن یجلس عن من الموت و أقمتھعن خطایانا. وبقوتك العظیمة، عنا كفارةً 
 

 ھمتذكرین موتربنا وصیة  بحسبالخمر، ھذا نحن الذین نأكل ھذا الخبز ونشرب نا اسمعنا، أیھا األب الرحیم، وبقوة روحك القدوس، امنح
 .ودمھ المباركینأن نكون شركاء في جسده  وآالمھ

 
ُخُذوا ُكلُوا ھَذا ھَُو َجَسِدي اْلَمْكُسوُر ": قائًال ، وأعطاه لتالمیذه وعندما شكر كسر ،، أخذ ربنا یسوع المسیح الخبزأُسلم فیھااللیلة التي  في

 ."ألَْجلُِكُم. اْصنَُعوا ھَذا لِِذْكِري
 

 .أُْس ِھَي اْلَعْھُد اْلَجِدیُد بَِدِمي. اْصنَُعوا ھَذا ُكلََّما َشِرْبتُْم لِِذْكِريھِذِه اْلكَ : "، قائالً قدمھا لھمشكر  ، ولمابنفس الطریقة، بعد العشاء أخذ الكأس
بِّ إِلَى أَْن یَِجيَء.  "إِنَُّكْم ُكلََّما أََكْلتُْم ھَذا اْلُخْبَز َوَشِرْبتُْم ھِذِه اْلَكأَْس، تُْخبُِروَن بَِمْوِت الرَّ

 
 :نعلن سر اإلیمان لذا
 !مات لمسیحا

 !المسیح قام
 !المسیح سیأتي مرة أخرى

 
د كل شيء في السماء وعلى األرضكذلك  یقیمنا من و ،نحتفل بھذا العھد بفرح وننتظر الظھور المجید لمخلصنا، یسوع المسیح، الذي سیوحِّ

 .اآلن وإلى األبد. آمین من الروح القدس كل المجد،. لھ مع اآلب وكل شيء جدیًداویجعل الموت 
 

 بھعهللا لش ھذه ھي عطیة
 ،مالمسیح مات من أجلكمتذكرین أن  منھا خذوا
 مع الشكرفي قلوبكم باإلیمان تناولوا و
 

 التناول من المائدة المقدسة
 

 (متصلة) ترانیم
 
 "تعال إلى المذبح"
 "ترنیمة اإلعالن"
 "لقد فدیت نفسي"
 "سبب 10000"
 

  صالة شكر
 

  دعوة للتبرع لمصاریف الحفل
 

 الختامیةالبركة 
 

 مشاكلناكل 
 !صلیب المسیح نضعھا على

 
 كل صعوباتنا
 !المسیحصلیب  نضعھا على

 



 

 

 كل أعمال الشیطان،
 !صلیب المسیح نضعھا على

 
  كل آمالناو
 !الُمقامالمسیح في  ھي

 
 من أمامكمالظالم  ویزیل معلیك بنورهالمسیح، شمس البر، لینیر 

 ،اآلب واالبن والروح القدسولتكن بركة هللا ضابط الكل، 
 دائًما. آمین.وفي وسطكم  معكم

 
 االنصراف

 
 ھللویا .. ھللویا! 

 ! قوة المسیح الُمقامبدعونا نذھب للعالم فرحین 
 الشكر x! ھللویا .. ھللویا!

 
 الخروج

 
 
 
 

 المسیح قام .. بالحقیقة قام
 
 
 
 
 
 

 
 
 


