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14-371من حزقيال النبي      

ِّ َوأَْنَزلَنِّي فِّي وَ  ب  ِّ، فَأَْخَرَجني بُِّروحِّ الرَّ ب  َظاًما، َكانَْت َعلَيَّ يَُد الرَّ َي َمآلنَةٌ عِّ نِّي عَ ْسطِّ اْلبُْقعَةِّ َوهِّ ْن َحْولَِّها َوأََمرَّ لَْيَها مِّ

ا دًّ َي يَابَِّسةٌ جِّ ، َوإَِّذا هِّ دًّا َعلَى َوْجهِّ اْلبُْقعَةِّ َي َكثِّيَرةٌ جِّ َظاُم؟»: فَقَاَل لِّي.َوإَِّذا هِّ هِّ اْلعِّ يَا َسي ُِّد »: قُْلتُ فَ « يَا اْبَن آَدَم، أَتَْحيَا هذِّ

بُّ أَْنَت تَْعلَمُ  َظامِّ َوقُْل لَهَ »: فَقَاَل لِّي. «الرَّ هِّ اْلعِّ ي َكلَِّمةَ ا: اتَنَبَّأْ َعلَى هذِّ َظاُم اْليَابَِّسةُ، اْسَمعِّ ِّ أَيَّتَُها اْلعِّ ب  هكَذا قَاَل السَّي ُِّد :لرَّ

َظامِّ  هِّ اْلعِّ بُّ لِّهذِّ ُل فِّيُكْم ُروًحا فَتَْحيَْونَ : الرَّ يُكْم لَْحًما َوأَْبُسُط عَ َوأََضُع عَ . هأَنََذا أُْدخِّ ْلًدا َوأَْجعَُل فِّيُكْم لَْيُكْم َعَصبًا وأَْكسِّ لَْيُكْم جِّ

بُّ  .«ُروًحا، فَتَْحيَْوَن َوتَْعلَُموَن أَن ِّي أَنَا الرَّ

رتُ  هِّ َوبَْينََما أَنَا أَتنَبَّأُ َكاَن َصْوٌت، َوإَِّذا َرْعشٌ . فَتَنَبَّأُْت كَما أُمِّ َظاُم ُكلُّ َعْظٍم إِّلَى َعْظمِّ نََظْرُت َوإَِّذا بِّاْلعََصبِّ و. ، فَتَقَاَربَتِّ اْلعِّ

ْن فَْوُق، َولَْيَس فِّيَها ُروحٌ  ْلُد علَْيَها مِّ َط اْلجِّ وحِّ، تَنَبَّأْ يَااْبنَ »: فَقَاَل لِّي. َواللَّْحمِّ َكَساَها، وبُسِّ وحِّ تَنَبَّأْ لِّلرُّ :  آَدَم، َوقُْل لِّلرُّ

بُّ  يَاحِّ األَْربَعِّ َوُهبَّ عَ : هكَذا قَاَل السَّي ُِّد الرَّ َن الر ِّ َكَما أََمَرني، فََدَخَل فَتَنَبَّأْتُ . «لَى هُؤالَءِّ اْلقَتْلَى لِّيَْحيَْواَهلُمَّ يَا ُروُح مِّ

ا دًّ دًّا جِّ ْم َجْيٌش َعظيٌم جِّ هِّ وُح، فََحيُوا َوقَاُموا َعلَى أَقَدامِّ مِّ الرُّ .فِّيهِّ

َي ُكلُّ بَيتِّ إِّْسَرائِّيلَ »: ثُمَّ قَاَل لِّي َظاُم هِّ هِّ العِّ َظاُمنَا َوَهلََك َرَجاُؤنَ :  يَقُولُونَ َها ُهمْ . يَا اْبَن آَدَم، هذِّ .  قَدِّ اْنقََطْعنَا. ايَبَِّسْت عِّ

بُّ : لِّذلَِّك تَنَبَّأْ َوقُْل لَُهمْ  ُكْم يَا َشْعبِّي، وَ هأَنََذا أَفتَُح قُبُ : هكَذا قَاَل السَّي ُِّد الرَّ ْن قُبُورِّ ُدُكْم مِّ آتِّي بُِّكْم إِّلَى أَْرضِّ وَرُكْم وأُْصعِّ

ي قُبُوَرُكْم َوإِّصْ . إِّْسَرائِّيلَ  ْنَد فَتْحِّ بُّ عِّ ُكْم يَا َشْعبِّيفَتَْعلَُموَن أَن ِّي أَنَا الرَّ ْن قُبُورِّ ي إِّيَّاُكْم مِّ ي فِّيُكْم فتَْحيَْوَن، وأَْجعَلُ . عَادِّ  ُروحِّ

بُّ تََكلَّْمُت َوأَ  ُكْم، فَتَْعلَُموَن أَن ِّي أنَا الرَّ بُّ َوأَْجعَلُُكْم فِّي أَْرضِّ .«ْفعَُل، يَقُوُل الرَّ
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، َوقَ  ي بَشَّْرتُُكْم بِّهِّ يلِّ الَّذِّ ْنجِّ ْخَوةُ بِّاإلِّ فُُكْم أَيَُّها اإلِّ ، َوأَُعر ِّ وَن، إِّْن ُكْنتُْم تَْذُكُروَن أَيُّ َوبِّهِّ أَْيًضا تَْخلُصُ بِّْلتُُموهُ، َوتَقُوُموَن فِّيهِّ

لِّ َما قَبِّْلتُهُ أَنَا أَيْ فَإِّنَّنِّ ! إِّالَّ إَِّذا ُكْنتُْم قَْد آَمْنتُْم َعبَثًا. َكالٍَم بَشَّْرتُُكْم بِّهِّ  ْن أَْجلِّ : ًضاي َسلَّْمُت إِّلَْيُكْم فِّي األَوَّ يَح َماَت مِّ أَنَّ اْلَمسِّ

َوبَْعَد .  لِّالثْنَْي َعَشرَ َوأَنَّهُ َظَهَر لَِّصفَا ثُمَّ الِّثِّ َحَسَب اْلُكتُبِّ، َوأَنَّهُ ُدفَِّن، َوأَنَّهُ قَاَم فِّي اْليَْومِّ الثَّ َخَطايَانَا َحَسَب اْلُكتُبِّ، 

ئَةِّ أَخٍ، أَْكثَُرُهْم بَاق مِّ ْن َخْمسِّ َدةً ألَْكثََر مِّ نَّ بَْعَضُهْم قَْد َرقَُدوا. إِّلَى اآلنَ ذلَِّك َظَهَر َدْفعَةً َواحِّ ذلَِّك َظَهَر َوبَْعدَ . َولكِّ
ينَ  ُسلِّ أَْجَمعِّ َر اْلُكل ِّ . لِّيَْعقُوَب، ثُمَّ لِّلرُّ ْقطِّ َوآخِّ ، أَنَا الَّذِّي. َظَهَر لِّي أَنَاَكأَنَّهُ لِّلس ِّ ُسلِّ لَْسُت أَْهالً ألَْن أُْدَعى ألَن ِّي أَْصغَُر الرُّ

ْن بِّنِّْعَمةِّ للاِّ أَنَا َما أَنَ . َرُسوالً، ألَن ِّي اْضَطَهْدُت َكنِّيَسةَ للاِّ  لَةً َولكِّ ْبُت أَْكثََر ا، َونِّْعَمتُهُ اْلُمْعَطاةُ لِّي لَْم تَُكْن بَاطِّ ، بَْل أَنَا تَعِّ

مْ  هِّ يعِّ ْنُهْم َجمِّ ْن الَ أَنَا، بَْل نِّْعَمةُ للاِّ الَّتِّي َمعِّي. مِّ ُز َوهَكَذا آَمْنتُمْ فََسَواءٌ . َولكِّ .أَنَا أَْم أُولئَِّك، هَكَذا نَْكرِّ

، فََكْيفَ  َن األَْمَواتِّ يُح يُْكَرُز بِّهِّ أَنَّهُ قَاَم مِّ ْن إِّْن َكاَن اْلَمسِّ فَإِّْن لَْم تَُكْن قِّيَاَمةُ َواٍت؟َمةُ أَمْ  يَقُوُل قَْوٌم بَْينَُكْم إِّْن لَْيَس قِّيَاَولكِّ

يُح قَْد قَامَ  يُح قَْد قَ ! أَْمَواٍت فاَلَ يَُكوُن اْلَمسِّ ٌل أَْيًضا إِّيَمانُ َوإِّْن لَْم يَُكنِّ اْلَمسِّ َراَزتُنَا َوبَاطِّ لَةٌ كِّ ُكْم، َونُوَجُد نَْحُن أَْيًضا اَم، فَبَاطِّ

يَح وَ  َهةِّ للاِّ أَنَّهُ أَقَاَم اْلَمسِّ ْن جِّ ْدنَا مِّ نَّهُ إِّْن َكاَن ألَ .الَ يَقُوُمونَ ُهَو لَْم يُقِّْمهُ، إِّْن َكاَن اْلَمْوتى ُشُهوَد ُزوٍر هللِّ، ألَنَّنَا َشهِّ

يُح قَْد قَامَ  ٌل إِّيَمانُُكمْ َوإِّْن لَْم يَُكنِّ الْ . اْلَمْوتى الَ يَقُوُموَن، فاَلَ يَُكوُن اْلَمسِّ يُح قَْد قَاَم، فَبَاطِّ إِّذًا ! ْعُد فِّي َخَطايَاُكمْ أَْنتُْم بَ . َمسِّ

يحِّ أَْيًضا َهلَُكوا يَن َرقَُدوا فِّي اْلَمسِّ هِّ اْلَحيَ ! الَّذِّ يحِّ، فَإِّنَّنَا أَشْ إِّْن َكاَن لَنَا فِّي هذِّ يعِّ النَّاسِّ اةِّ فَقَْط َرَجاٌء فِّي اْلَمسِّ .قَى َجمِّ

ينَ  اقِّدِّ َن األَْمَواتِّ َوَصاَر بَاُكوَرةَ الرَّ يُح مِّ نِّ اآلَن قَْد قَاَم اْلَمسِّ .  ْيًضا قِّيَاَمةُ األَْمَواتِّ فَإِّنَّهُ إِّذِّ اْلَمْوُت بِّإِّْنَساٍن، بِّإِّْنَساٍن أَ . َولكِّ

يحِّ َسيُْحيَا اْلَجمِّ  يُع، هَكَذا فِّي اْلَمسِّ ٍد فِّي ُرتْبَتِّهِّ . يعُ ألَنَّهُ َكَما فِّي آَدَم يَُموُت اْلَجمِّ نَّ ُكلَّ َواحِّ .َولكِّ
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.طوبي لمن انتخبته وقبلته ليسكن في ديارك إلي األبد سنشبع من خيرات بيتك 

.الليلويا. مقدس هيكلك وعجيب بالبر 

ة معلمنا فصل شريف من بشار. اللهم ترأف علينا وأرحمنا وإجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس 

.لوقا البشير بركاته علينا آمين 

29-519من انجيل يوحنا     

هِّ َشيْ الَ يَ : اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ »:فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَُهمُ  ْن نَْفسِّ ُر االْبُن أَْن يَْعَمَل مِّ ئًا إِّالَّ َما يَْنُظُر اآلَب ْقدِّ

َل َذاَك فَهَذا يَْعَملُهُ االْبُن َكذلِّكَ . يَْعَملُ  يَع َما ُهَو يَ ألَنَّ ا. ألَْن َمْهَما َعمِّ يهِّ َجمِّ بُّ االْبَن َويُرِّ ْعَملُهُ، آلَب يُحِّ

بُوا أَْنتُمْ  تَتَعَجَّ هِّ لِّ ْن هذِّ يهِّ أَْعَماالً أَْعَظَم مِّ ذلَِّك االْبُن أَْيًضا هُ َكَما أَنَّ اآلَب يُقِّيُم األَْمَواَت َويُْحيِّي، كَ ألَنَّ .َوَسيُرِّ

يُن أََحًدا، بَْل قَْد أَْعَطى كُ . يُْحيِّي َمْن يََشاءُ  ، ألَنَّ اآلَب الَ يَدِّ ْينُونَةِّ لِّالْبنِّ َم الْ لَّ الدَّ يُع االْبَن َكَما لَِّكْي يُْكرِّ َجمِّ

ُموَن اآلبَ  ي أَْرسَ . يُْكرِّ ُم اآلَب الَّذِّ ُم االْبَن الَ يُْكرِّ .لَهُ َمْن الَ يُْكرِّ

ي َويُْؤمِّ : اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ » يَّ إِّنَّ َمْن يَْسَمُع َكالَمِّ ي أَْرَسلَنِّي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَدِّ ةٌ، َوالَ يَأْتِّي إِّلَى ُن بِّالَّذِّ

َن اْلَمْوتِّ إِّلَى اْلَحيَاةِّ  يَن يَْسَمُع إِّنَّهُ تَأْتِّي َساَعةٌ َوهِّ : اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ اَْلَحقَّ . َدْينُونٍَة، بَْل قَدِّ اْنتَقََل مِّ َي اآلَن، حِّ

عُوَن يَْحيَْونَ  ، َكذلَِّك أَْعطَ ألَنَّهُ َكَما أَ . األَْمَواُت َصْوَت اْبنِّ للاِّ، َوالسَّامِّ ى االْبَن أَْيًضا نَّ اآلَب لَهُ َحيَاةٌ فِّي َذاتِّهِّ

يَن أَ  ، َوأَْعَطاهُ ُسْلَطانًا أَْن يَدِّ ْنَسانِّ أَْن تَُكوَن لَهُ َحيَاةٌ فِّي َذاتِّهِّ نَّهُ الَ تَتَعَجَّ . ْيًضا، ألَنَّهُ اْبُن اإلِّ ْن هَذا، فَإِّ بُوا مِّ

يَن فِّي اْلقُبُورِّ َصْوتَ  يُع الَّذِّ الَِّحاتِّ هُ، تَأْتِّي َساَعةٌ فِّيَها يَْسَمُع َجمِّ يَن فَعَلُوا الصَّ إِّلَى قِّيَاَمةِّ اْلَحيَاةِّ، فَيَْخُرُج الَّذِّ

ْينُونَةِّ  لُوا السَّي ِّئَاتِّ إِّلَى قِّيَاَمةِّ الدَّ يَن َعمِّ .دائما والمجد هلل. َوالَّذِّ



أطلبوا عن آباءنا وأخوتنا الذين 

رقدوا وتنيحوا في اإليمان بالمسيح منذ 

اءنا البدء آباءنا القديسين رؤساء األساقفة وآب

القمامصة وآبائنا القسوساألساقفة آبائنا

وإخوتنا الشمامسة آبائنا الرهبان وآباءنا 

لمسيح العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين لكي ا

عيم إلهنا ينيح نفسوهم أجمعين في فردوس الن

طاياناونحن أيضاً يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خ

ا وأيضاً فلنسأل هللا ضابط الكل أبا ربن

لب وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونط

من صالحك يا محب البشر أذكر يا رب 

ا نفوس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخوتن



خيرات مواهيدك مالم تره عين ولم تسمع به 

أذن ولم يخطر علي قلب بشر ما أعددته يا هللا 

لمحبي اسمك القدوس ألنه ال يكون موت 

لعبيدك بل هو انتقال وإن كان لحقهم توان

أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسداً وسكنوا في هذا

العالم فأنت كصالح و محب البشر

اللهم إغفر لهم عبيدك المسيحيي

األرثوذكسيين الذي في المسكونة كلها من 

مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال

إلى الجنوب كل واحد بإسمه وكل

نفوسهم جميعاً في أحضان آبائناالقديسينتفضل يا رب نيح

موضع خضرة على ماء يعقوب علهم في إبراهيم وإسحق و

الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه 

الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك أقم أجسادهم في اليوم الذي 

رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم 



واحدة بإسمها 

ألنه ليس أحد طاهراً من دنس ولو 

كانت حياته يوماً واحداً 

على االرض اما هم يا رب

الذين أخذت نفوسهم نيحهم

وليستحقوا ملكوت 

السموات وأما نحن 

كلنا فهب لنا كماالً 

مسيحياً يرضيك 

أمامك وأعطهم وإيانا 

نصيباً وميراثاً مع كافة 

قديسيك

يا رب أرجم: الشعب 

...يا أبانا الذي في السموات

اللهم ارحمنا قررلنا رحمه اصنع رحمه في ملكوتك

كيريا ليسون   كيريا ليسون    كيريا ليسون

..ثم يقال لحن ابؤرو 



يا ملك السالم

أعطنا سالمك، قرر لنا

سالمك واغفر لنا

. خطايانا

فرق أعداء الكنيسة

وحصنها فال تتزعزع

إلى األبد

عمانوئيل إلهنا في

وسطنا االن، بمجد

أبيه والروح القدس 

ليباركنا كلنا ويطهر

قلوبنا، ويشفى أمراض

نفوسنا وأجسادنا

نسجد لك أيها

المسيح مع أبيك

الصالح والروح القدس

(قمت)ألنك أتيت 
وخلصتنا 

موى نان: ابؤرو انتى تى هيرينى

سيمنى نان انتيك: ان تيك هرينى

كانين نوفى نان: هيرينى

ايفول

انتى: جور ايفول ان نى جاجى

ارى سوفت ايروس: تى اككليسيا

ان نيسكيم شا ايه نيه

اممانوئيل بين نوتى خين تين ميتى

تينوا خين ابؤ أو إنتى بيف يوت

نيم بى ابنفما اثؤواب

انتيف توفو: انتيف ازمو إيرون تيرين

انتيف تا لتشو ان نى شونى: إن نين هيت

انتى نين ابسيشى نيم نين سوما

تين أوؤشت امموك أو

نيم بيك: بى اخرستوس

نيم بى ابنفما: يوت ان أغاثوس

(أك تونج)اثؤواب جى أكىء 
اكسوتى إممون



امين هلليلويا المجد لالب واالبن والروح القدس االن وكل اوان والي دهر الدهور امين .

ربنا يسوع المسيح الذي صلب عنا علي الصليب اسحق الشيطان تحت : نصرخ قائلين 

اقدامنا .

باركو علي المطانيه اغفروا لي . خلصنا وارحمنا يارب ارحم يارب ارحم يارب بارك امين 

قل البركه .

:يقول الكاهن البركه الخاصه باسبوع االالم

كل يسوع المسيح الهنا الحقيقي الذي قبل االالم بارادته وصلب علي الصليب الجلنا يباركنا ب

ره بركه روحيه ويعيننا ويكمل لنا البصخه المقسه ويرينا فرح قيامته المقدسه سنينا كثي

وازمنه سالمه بالصلوات التي ترفعها عنا كل حين والدة االله ..

وبركة هذه البصخه المقدسه التي لمخلصنا الصالح بركتهم المقدسه ...

المسيح الهنا .

الشعب امين سيكون: .

ثم يصرف الكاهن الشعب بالبركه الرسوليه .


