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 املديح

 الذي ال ُيجلس فيه

 ، وإىل دهر الداهرينآٍنكلّ حني، اآلن وكلَّ  تبارك اهللا إلـُهنا :الكاهن

  . آمني:اجلوق

 .إلـَهنا اجملد لك أجملُد لك يا :الكاهن

الّصاحلاِت  كرتُ. السماوّي، املعّزي، روُح احلّق، احلاضُر يف كلِّ مكاٍن واملالئُ الكلّ أيُّها امللُك
 .أيُّها الّصاحلُ نفوَسنا هلمَّ واسكُْن فينا، وطهّرنا من كلِّ دنس، وخلِّْص. ياةورازُق احل

 )٣.( القوّي، قّدوٌس الذي ال ميوت، ارمحنا قّدوٌس اهللا، قّدوٌس :ئالقار

 .آمني،  وإىل دهر الداهرينآٍنواالبنِ والرُّوحِ القدس، اآلن وكلَّ  أجملُد لآلبِ

قّدوُس اطَِّلْع واْشِف  يا. يا سيُِّد جتاوْز عن سيِّئاِتنا. يا ربُّ اغِْفْر خطايانا. االقّدوُس ارمحن أيُّها الثالوثُ
 .أمراَضنا من أجل امسك

 .ارحم، يا رّب ارحم يا رّب ارحم، يا رّب

 .آمني،  وإىل دهر الداهرينآٍنواالبنِ والرُّوحِ القدس، اآلن وكلَّ  أجملُد لآلبِ

س اُمسك، ليأِت ملكوُتك، لتكن مشيئـُتك، كما يف السماء كذلك السماوات، ليتقدَّ أبانا الذي يف
وال . عليه خبَزنا اجلوهرّي أعطنا اليوَم، واتُرْك لنا ما علينا كما نترك حنن ملن لنا. األرض على

 .ُتدِخلْنا يف جتربة، لكْن َنجِّنا من الشّرير

وإىل  آٍن واالبُن والرُّوُح القدس، اآلنَّ وكلَّ والقُْدرةَ واملَجَد، أيُّها اآلُب ألنَّ لَك املُلَْك :الكاهن
 .دهر الداهرين

آٍن وإىل دهر واالبنِ والرُّوحِ القدس، اآلن وكلَّ  أجملُد لآلبِ). ١٢(يا رّب ارحم. آمني :ئالقار
 . آمني،الداهرين



٢  

 . مللِكنا وإلـهِنا ونركُع َنْسُجُدَهلُمَّ

 .هِنا للمسيحِ ملِكنا وإلـ ونركُع َنْسُجُدَهلُمَّ

 .وإلـُهنا  للمسيحِ، هذا هو َمِلكُنا وربُّنا ونركُع َنْسُجُدَهلُمَّ

 املزمور اخلمسون

 من إمثي، َوِمن اإغِسلْين كثًري. امُح مآِثميِ إْرَحْمين يا أُهللا كََعِظيمِ َرمحِتَك، وكَِمثلِ كَثَْرة َرأفَِتَك
إليَك َوحَدَك أخطأُت، والشَّر .  ِفي كُلِ ِحنيٍبإمثي، وخطيئيت أمامي فَإّني أنا عارٌف. َخطيئِتي طَهِرنِي

ُحبِلَ بِي وبِاخلَطايا  هأََنذا باآلثامِ. َصَنعُت، ِلكي َتصُدَق ِفي أقواِلَك َوَتغِلَب ِفي ُمحاكََمِتَك قُدَّاَمَك
 تنَضُحنِي بالزُّوفَى .وأوَضْحَت ِلي غَواِمَض ِحكمِتَك وَمسُتوراِتها ألنََّك قَد أَْحَبْبَت احلَقَّ،. َولَدتنِي أُِمي

إْصرِف . ِعظاِمي الذِليلةُ ، فََتبَتهُجاُتْسِمُعنِي َبهَجةَ وُسروًر. َتغِسلُنِي فأبيضُّ أكثَر ِمَن الثلجِ فَأطُهُر،
أُخلُْق ِفيَّ يا أُهللا، وُروًحا مستقيًما َجدِّْد ِفي  قَلًبا نِقيا. وجَهك عن خطاياي، وامُح كلَّ مآِثِمي

َخالِصَك  إْمَنْحين َبهَجةَ. أمامِ َوجهَِك، وُروُحَك القُّدوُس ال َتْنزِْعُه ِمّني َرْحين ِمنال َتط. أحشائي
أَنِقذْين ِمَن الِدماِء يا أُهللا إلَه . إليَك َيرجُِعونَ فَأَُعلَِّم األمثَةَ طُُرقََك، والكَفََرةُ. وبُِروحٍ رئاسيٍّ اعُضدنِي

ألنََّك لَو آثَْرَت الذَّبيحةَ  .يا َربُّ افَْتْح َشفََتيَّ فُيَخبَِر فَِمي بَِتسبَِحِتَك. ِلساين بَِعدِلَك َخالِصي، فََيبَتهَِج
 فالذَّبِيَحةُ ِللِّه ُروٌح ُمنَسِحٌق، القَلُب املَُتَخِشُع. باملُحَرقاِت لكُنُت اآلنَ أُعِطي، لَِكنََّك ال ُتَسرُّ

ِحينِئٍذ ُتَسرُّ بِذَبِيحِة .  أُوَرَشِليَمأسواَر بنِابَِمَسرَِّتَك ِصهَيونَ وأصِلْح يا َربُّ . واملَُتواِضُع ال َيرذُلُُه اُهللا
 .ِحينِئٍذ ُيقرُِّبونَ على َمذَْبِحَك الُعُجولَ . وُمحَرقاٍتاالَعْدلِ قُْرباًن

  

 املزمور التاسع والستون

ِلريتدَّ إىل  .طلُبونَ َنفسيِليخَز وَيخجلِ الذين َي. معونيت، يا ربُّ أسرِع إىل إغاثَيت أللهمَّ أَصغِ إىل
َولَْيْبَتهِْج وَيفَرْح . اِحلنيِ خازيَِن القاِئلُونَ ِلي نِعمَّا نِعمَّا ِلَيُعْد ِفي. الوراء، وَيخَز الِذيَن َيبَتُغونَ ِلي الشَّرَّ

أّما .  لَيَتعظَّمِ الرَّبُّ:َخالَصَك َولَْيقُلْ يف كُلِّ حنيٍ الِّذيَن ُيحبُّونَ. َجميُع الذيَن يلَتِمسوَنَك يا أَهللا بَك
 .ُمِعيين وُمْنِقذي أنَت يا َربُّ، فَال ُتبِطىء .أللُهمَّ أَِعنِّي. أنا فَمسِكٌني وفَقٌري

  



٣  

 املزمور الثاين واملئة

بَِعدِلَك، وال تدُخل ِفي املُحاكَمةَ مع  إستجب ِلي. يا َربُّ استِمْع َصاليت، وأنِصْت بِحقَّك إىل ِطلَبيت
ألنَّ العدوَّ قد اضطََهَد َنفسي، وأذلَّ ِفي األرضِ حيايت، . كُلُّ حيٍّ ه لن َيَتَزكَّى أمامَكَعبِدَك، فإنَّ
. يف داخلي يف الظُّلُماِت ِمثل املَوتى ُمنذُ الدَّهرِ، وأضَجَر َعلَيَّ ُروحي واضطََرب قَليب وأجلَسين

َبَسطُْت َيَديَّ إليَك، . ِفي صنائعِ َيديَك لُْتَتذكَّرُت األياَم القَديِمةَ، َهذَذُت ِفي كلِّ أعماِلَك، وتأمَّ
ال َتصرِْف َوجَهَك َعين . فاسَتجْب يل يا َرّب، قَد فَنِيت ُروحي أسرِْع. وَنفِسي لَك كأرضٍ ال ُتمطَُر

نِي يا َربُّ َعرِّفْ. َتوكّلُْت  َرَمحَتَك، فإّني عليَكاإجَعلنِي يف الَغداِة ُمسَتمًع. اهلابِِطَني ِفي اجلُّب فأُشابَِه
أَنِقذْين ِمن أعدائي يا َربُّ، فَإّني قَد لَجأُت . َنفسي الطريَق الذي أسلُُك ِفيه، فإّني إليَك رفَعُت

ِمن . ُمستقيمٍة ُروُحَك الصَّاِلُح َيهديين يف أرضٍ. أعَملَ َمرضاَتَك، ألنََّك أَنَت إهلي إليَك، َعلِّْمين أن
وبِرَمحِتَك َتستأِصلُ أعداِئي، وُتْهِلُك  دِلك ُتخرُِج ِمَن احلُزِن َنفسيبَِع. أجل اِمسَك يا َربُّ ُتحيِيين

 .أنا َعبُدك َجميَع الِذيَن ُيحزُِنونَ َنفِسي، ألّني

 ذكصولوجيا

ُنبارِكَُك، َنسُجُد لََك،  ُنسبُِّحَك،. ِفي الُعلَى، وعلى األرضِ السالُم، ويف النَّاسِ املَسرَّة أَملَْجُد ِللِّه
أَيُّها الرَّبُّ املَِلُك، اإللُه السماوِيُّ، اآلُب الضَّابِطُ  .َك، َنشكُُرَك ألجلِ َعظيمِ َجاللِ َمجِدَكُنمجُِّد

الرَّبُّ اإلله، يا َحَملَ  أَيُّها. الرَّبُّ اإلبُن الوحيُد، َيسوُع املَسيُح، ويا أيُّها الروُح القُُدُس الكُلَّ، أيُّها
 َتقَبَّل َتَضرَُّعنا أيُّها اجلاِلُس َعن. ارَحمنا، يا راِفَع َخطايا العالَمِ َع َخِطيئَِة العالَمِاِهللا، يا ابَن اآلبِ، يا َراِف

املَِسيُح، ِفي َمجِد اِهللا  ألنََّك أَنَت وحَدَك قُدُّوٌس، أنَت وحَدك الرَّبُّ َيُسوُع. ِميني اآلبِ وارَحمنا
 كُنَت لَنا ِفي ايا َربُّ َملجًَ. اَمسَك إىل األبِد وإىل أبِد األبِد ِفي كُلِّ يومٍ أُبارِكَُك، وأُسبُِّح. اآلبِ، آمني

َربِّ إليَك جلأُت،  يا. وجِيلٍ، أنا قُلُت يا َربُّ ارَحمنِي، واشِف َنفِسي ألنَّين قَد َخِطئُْت إليَك جِيلٍ
فابُسط . بُِنورَِك ُنعايُِن النُّوَرقَبِلَك َعَني احلياِة، وِ ألنَّ ِمن. فََعِلِمين أن أعَملَ رِضاك، ألنَّك أنَت إهلي

ُمبارٌك أنَت يا َربُّ  .أهِّلْنا يا ربُّ أن ُنحفَظَ يف َهذِه الليلِة بغريِ َخطيئٍة. الذيَن َيعرفُوَنَك َرَمحَتَك على
. تكاِلنا َعليَك ِلَتكُن يا َربُّ َرَمحُتَك علينا، كَِمثلِ ا.، آمنيإلَه آباِئنا، َوُمَسبٌَّح وُمَمجٌَّد اُمسَك إىل األبد

أنَت يا قُّدوُس أنِْرين  ُمبارٌك. ُمباَرٌك أنَت يا َسيُِّد فَهِّْمين ُحقُوقََك. َربِّ َعلِّْمنِي َوصاياك ُمبارٌك أنَت يا
لََك َينبِغي املَديُِح، لََك َيليِق . َيديَك ال ُتعرِض يا َربُّ َرَمحُتَك إىل األبِد، وعن أعمالِ. بَِعْدِلَك

 ،الداهرين ، وإىل َدهرِآٍناملَجُد، أيُّها اآلُب واالبُن والرُّوُح القُُدس، اآلنَ وكُلَّ   لََك َيجُِبالتَّسبِيُح،
 .آمني



٤  

 قانون االميان

وبِربٍّ واحٍد  واِحٍد، آبٍ ضابِط الكُل، خالقِ السَّماء واألرضِ، كُلِّ ما ُيرى وما ال ُيَرى، أُوِمُن بإلٍه
كُلِّ الدُّهورِ، ُنورٍ ِمن ُنورٍ، إلٍه َحقٍّ ِمن إلٍه  لوحيِد، املولوِد ِمَن اآلبِ قَبلََيُسوَع املَسيحِ، ابنِ اِهللا ا
الذي ِمن أَجِلنا حنُن . مساوٍ لآلب يف اجلَوَهر، الذي بِه كانَ كلُّ شيء َحّق، مولوٍد غريِ خملوقٍ،

َوِمْن َمْرَيَم الَعذْراء، وَتأَنََّس،   القُُدسَِوِمن أجلِ خالِصنا، َنَزلَ ِمَن السَّماء، وَتَجسََّد ِمَن الرُّوحِ البشر،
وَتأَلََّم وقُبَِر، وقاَم يف اليومِ الثالِث على ما يف الكُُتبِ، وَصِعَد  وُصلَب عنَّا على َعهِد بيالطَُس الُبنطّي،

لذي ال فناَء ِلُملِكه، واألموات، ا  َيأيت بَِمجٍد ِلَيِديَن األحياَءاالسَّماِء، وَجلََس َعن َيمنيِ اآلبِ، وأيًض إىل
 املُنَبِثقِ ِمَن اآلبِ، الذي ُهَو َمَع اآلبِ واالبنِ َمسُجوٌد لَُه وُمَمجٌَّد، وبالّروحِ القدسِ، الرَّبِّ، املُْحيِي،

مبعموديٍَّة واحدٍة ملَغِفرِة  الناِطقِ باألنبياِء، وبكنيسٍة واحدٍة جامعٍة مقدَّسٍة رسوليٍة، وأَْعَترُِف
 . آمني،الّدْهرِ اآلِتي َتَرجَّى ِقيامةَ املوتى، واحلياةَ يفاخلَطايا، وأَ

يا من . أُمَّ إِهلنا َحقًّا نغبِّط والدةَ اإللِه الّدائمةَ الطُّوىب، الربيئةَ ِمن كُلِّ الُعيوب، بواجب االستئهالِ
دت كلمةَ  فساٍد َولمن دوِنأليت  . قياسٍ من السريافيمبالهي أكرُم من الشاروبيم، وأرفُع جمًدا 

 .ُنعظّم اهللا، وهي حقًّا والدةُ االله، إّياِك

 :نالثّام  باللحن الّتاليةُالقطعةُيف املديح الكبري، ُتَرتَّل 

ِللَّيت مل الً ُمسرًِعا حنَو بيِت يوُسَف، قائ املَُتَجسِّد، ملّا أََخذَ يف َمعرِفِتِه ما أُِمَر بِِه ِسرِّيا، َحَضَر إِنَّ غَري
أَلَّذي إِذْ . اسِتحالة باِحندارِِه طَأْطَأَ السَّموات، ُيوَسُع بُِجْملَِتِه فيِك ُخلُوا ِمنِ إِنَّ الّذي: ًجاَتعرِْف َزوا

 . ال َعروَس هلاعروًسا يا إفرحي: حنَوِك أُشاِهُدُه يف َحشاِك آِخذًا ُصورةَ عبٍد، أَنذَِهلُ صارًخا

  

 : القانون باللحن الّرابعنبدأ بترتيلثُمَّ 

  دية األوىلاألو

 اإلرمس

للموِسمِ بإبتهاجٍ،  فائًضا حنو اُألمِّ املِلكة، وأَظَهُر ُمَعيًِّداالً فيمتلئُ روًحا، وأُبدي قو أَفتُح فمي
 .وأََتَرنَُّم بعجائبها مسروًرا



٥  

 طروباريات

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

  أنَِّك ِمصَحٌف للمسيح متنفٌِّس خمتوٌم بالروح، هتَفاملالئكة العظيُم يا نقية، ملّا شاَهَدِك رئيُس
 .األوىل يا من هبا تنحلُّ لعنةُ األّم.  يا مسكن الفرح والسرورإفرحي: الًحنوك قائ

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها 

بريئةً ِمن  جلحيم، يا يا من أماتِت اإفرحي. العذراُء عروُس اهللا، يا إصالح آدَم وتقوَميُه  أيتهاإفرحي
 .للّضابط الكُلّ  يا عرًشا نارياإفرحي.  يا بالطًا للملك الوحيدإفرحي. ُكلّ عيب

 .واالبنِ والرُّوحِ القُُدس أَجملُد لآلبِ 

الذّكية الَعْرِف   يا من َولََدِت التُّفّاحةإفرحي. َمن وحَدها أفرَعِت الوردةَ العاِدمةَ الذُّبول   ياإفرحي
 . يا خالَص العاملإفرحي . يا من مل َتعرِف زواًجاإفرحي.  َمِلِك الكُلِّلَمشامِّ

 . آمني،، َوإىل َدهرِ الّداِهريَنآٍنَوكُلَّ  أَآلنَ 

لذيذَ   أيُّتها السّيدة، يا َسوَسًناإفرحي.  يا من هبا هنضنا من سقطتناإفرحي. النقاوة  يا ذخريةَإفرحي
 .الثّمن وًرا ذَِكيَّ الّرائحة، َوِطيًبا جزيلَالتنسُّّمُ مَعطًِّرا املؤمنني، وَبُخ

  األودية الثالثة

  اإلرمس

تسابيَحِك،  اإلله، مبا أّنِك الَينبوُع احليُّ املتدِّفُِّق بسخاٍء، َوطِّدينا حنُن املُنشدين يا والدةَ
 .والشَّرف ويف جمِدك اإلهلي أهِّلينا ألكاليلِ اجملِد. روحياالً امللتئمني حمف

 اتطروباري

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها 
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 أيّتها إفرحي .السيدة، يا من أَفَرَعِت السُّْنُبلةَ اإلهلّيةَ بوضوح كََحقَلٍة غريِ مفلوحة  أّيتهاإفرحي
 .املاِء احلّي الذي ال َيفَرغ  يا َينبوَعإفرحي. املائدةُ املتنفِّسة اليت َوِسعت ُخبَز احلياة

 .ائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصيناالف أيَّتها 

النعجةُ اليت   أيّتهاإفرحي. أيتها الِعجلةُ اليت َولَدت للمؤمنني الِعجلَ الربيَء من الُعيوب إفرحي
 .اغتفاًرا حارا  ياإفرحي. َحَملَْت َحَملَ الِله الرافَع خطايا العالَمِ بأسرِه

 .واالبنِ والرُّوحِ القُُدس أَجملُد لآلبِ 

 إفرحي. الّضوء  ياَ مسِكَنإفرحي. يا من وحَدهاَ جلََبْت لنا املسيَح الّشمس. ُمنًريا  يا ُصبًحايإفرح
 .بالكُلِّّية يا ُمزيلةَ الظَّالم، وماِحقةً قَتاَم اِجلنِّ املدهلمَّ

 .، آمني، َوإىل َدهرِ الّداِهريَنآٍنَوكُلَّ  أَآلنَ 

  يا سَحقَْت مبوِلدها أبواَبإفرحي.  كلمةُ اهللا وحَدهوحَدِك الذي فيه اجتاَز  أّيتها الباُبإفرحي
 .تسبيح ذاُت كُلِّ الّسيِّدة تهايَّ أإفرحي. هلي يا ُدخول املخلَّصني اإلإفرحي. اجلحيمِ وأخمالَُه

 .)الثاين مث الدَّور"  ِكإّني أنا مدينَت "رتل نُُيف املديح الكبري (

  األودية الرابعة

 اإلرمس

 التَّأَلُّه، اجلالَس مبجٍد على ُسدَِّة الالهوت، قد ورد على سحابٍة خفيفة،الفائَق  إنَّ يسوَع
 .املسيح أجملُد لقدرِتَك أيُّها: وخلّص بقبضته غري الفاسدة الّصارخني حنوه

 طروباريات

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

. ُمَجبًَّنا بالرُّوح مسيًناالً  يا َجَبإفرحي:  قائلنيالّنشائد بإمياٍن يا ذاَت كُلِّ تسبيحٍ هنتُف إليك بأصواِت
 .املَُحلَِّي َحواسَّ احلََسين العبادة  أيَُّتها املنارةُ واجلَرَّةُ احلاِملةُ املَّنإفرحي
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 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

املُْصِعّدةُ الكُلَّ بالنِّْعمِة ِمَن  تها السُّلَُّم أيَّإفرحي. أيَّتها السَّيِّدةُ الطاهرة، يا اغِْتفاَر العامل إفرحي
 .باحلقيقة من املوت إىل احلياة مجيَع الذين يسبِّحوَنِكالً  يا جًسرا ناقإفرحي. األرضِ إىل السَّماء

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

أساَس   يا من محلَْت يف أحشائهاإفرحي .الطاهرة، يا من هي أرفُع ُسُموا من السماوات  أيَّتهاإفرحي
 .دمائها بِرفرية إهليةً ِلَمِلِك القُّوات  يا َحلَُزونةُ قد َصَبَغْت منإفرحي. األرضِ من غريِ َمَشقّة

 .واالبنِ والرُّوحِ القُُدس أَجملُد لآلبِ

 يا ُعمقًا ال إفرحي. َمّجاًنا أيَّتها السَّيِّدة، اليت َولَدْت واضَع الّناموس، الذي َيمحو آثاَم الكُلِّ إفرحي
 .زواًجا الّيت هبا َتأَلَّْهنا  يا من مل َتعرْفإفرحي. ُيدَرك َوُعلُوا ال ُيوَصف

 . آمني،، َوإىل َدهرِ الّداِهريَنآٍنَوكُلَّ  أَآلنَ

 يا إفرحي: حنوِك إّياِك ُنَسبِّح، يا من َضفََرْت للعاملِ اإلكليلَ الذي مل َتضِفْرُه يٌد، هاتفني أّيتها البتولُ
 . شريفًا للجميعأًوملج ِحصًنا وُسوًرا وثَباًتا

  األودية اخلامسة

 اإلرمس

الربايا بأسرها قد انذهلت يفَ جمِدك اإلهلي، ألنَِّك  أيَّتها البتولُ الّيت مل تعرِْف زواًجا، إنَّ
  اخلالص لكلِّ الذينومنحِت. الكُلِّ، وولْدِت االبَن غَري احملدوِد يف زمن َحَملِْت يف حشاِك إلَه

 .ُيسبِّحونك

 طروباريات

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها
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. اخلطيئة يا من ولَدْت طريَق احلياة، وخلََّصِت العاملَ من طُوفاِن. الربيئةُ من كُلِّ عيب  أيَّتهاإفرحي
 .لَسيِّد اخلليقةالً  يا مرتفرحيإ. َمُخوفًا  يا َسماًعا رهيًبا وِخطاًباإفرحي.  يا عروَس اهللاإفرحي

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

وأماتةَ اجلحيم، واخلدَر  أيَّتها الطاهرة، يا قُوَّةَ البشرِ َوثَباَتُهم، واملكانَ املقدََّس للمجد، إفرحي
 . إليِك بإميان يا َمُعونةَ الطّاِلبَِنيإفرحي.  يا فرَح املالئكةإفرحي. الكُلِّيَّ الضِّياء

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

ُمَتنفًِّسا حاوًِيا يف وَسِطِه الرَّبَّ  ايا ِفرَدوسًً. السَّيِّدةُ، أملركبةُ ذاُت الصُّورِة الّناريَِّة للكلمة  أّيتهاإفرحي
 .نه باميانالساِقطَين يف الفساد إذا تناولوا م ُعوَد احلياة، الذي َحالَوُته ُتْحيي

 .واالبنِ والرُّوحِ القُُدس أَجملُد لآلبِ

الكُلِّ، اليت فيها ِقْيلَِت   يا َمدينةَ مِلِكإفرحي: تأيَّْدنا بقُوَِّتِك، َنْهِتُف إليِك بإمياٍن قائلني حنُن، الذين
 .الًُه أص يا ُعمقًا ال قَراَر لَإفرحي. املنقطع املدائُح الواجُب َسماُعها بوضوح، أّيتها اجلبلُ غُري

 .، آمني، َوإىل َدهرِ الّداِهريَنآٍنَوكُلَّ  أَآلنَ

. االهلية والصَدفةُ اليت أبرزت اللؤلَؤةَ. الطّاهرةُ، املسِكُن الَرْحُب الذي للكلمة  أّيتهاإفرحي
 .كُلَّ الذين يغبِّطوهنا دائًما  يا والدةَ اإلله، اُألعجوبةَ الكُلِّيَّةَ اليت صاحلَْت مع اهللاإفرحي

  األودية السادسة

 اإلرمس

باأليدي ُمقيمَني هذا العيَد اإلهليَّ الكُلِّيَّ اإلكرام الذي  َهلُمُّوا أيُّها املتألِّهو العقول، لُنصفِّْق
 .ومنجِِّد اإللَه الذي ُولد منها .لوالدِة اإلله

 طروباريات

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها
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 يا إفرحي. َوكَْرَز األنبياء يا كُلِّيَّةَ الطَّهارِة. بريئًا من الدََّنس وِعلَّةَ َتأَلُِّه الكُلّللكلمة   يا ِخدًراإفرحي
 .مجالَ الرُُّسلِ وزيَنَتهم

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

البتولُ   أيَّتهايإفرح: النَّدى، الذي أمخَد هليَب كثرِة اآلهلة، لذلك هنتُف إليِك قائني لقد قَطََر منِك
 .قدًميا اجلَّزةُ املَُنّداة، اليت َسبَق جِْدَعونُ فعاينها

 .واالبنِ والرُّوحِ القُُدس أَجملُد لآلبِ

املُحارِب   حنن الغارقني يف حبر األحزان وُشكوِكاحنوك بالّسالم فكُوين لنا ميناًء وملًج ها إّننا هِنتُف
 .وَمعاِثرِه بأسرِها

 .، آمني، َوإىل َدهرِ الّداِهريَنآٍنَوكُلَّ  أَآلنَ

والسَّحابةُ  . أّيتها العوَسَجةُ غُري احملترِقةإفرحي: أنِعمي على فكرِنا لنصرَخ إليك يا ِعلّةَ الفرح،
 .املؤمنني دائًما الكُلِّيَّةُ الضياِء اليت ُتظَلِّل

 ).الثالث مث الدَّور"  ِكإّني أنا مدينَت "يف املديح الكبري ُترتل (

  

  ودية السابعةاأل

 اإلرمس

بشجاعٍة  بل وِطئوا وعيَد النار. املتألِّهي العقول، ملَ يعُبدوا اخلليقةَ دونَ اخلالق إنّ الفتية
 .آباِئنا أيها الفائُق التسبيحِ مبارك أنت يا الَه: فرتَّلوا فرحني

 طروباريات

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها
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أينَعِت الُعنقوَد  يا كَْرمةً حقيقّيةً قد.  يا مركبةً للشَّمسِ العقلّيةإفرحي: حِ قائلنيبالتسابي هنِتُف حنوِك
 .ُيمجِّدوَنِك بإميان الباِلغ، القاِطَر اخلمرةَ املُفرِّحة ُنفوَس الّذين

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

الزهرةَ اليت   أيَّتها العصا السِّرِّيَّةُ املُفْرِعةُيإفرح. اهللا، يا من ولَدْت شافَي البشر  يا عروَسإفرحي
 .احلياة  أّيتها السيِّدة اليت هبا منتلئُ فرًحا وَنرِثُإفرحي. ال تذُبل

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

تسابيِحِك، ألنَِّك َسَموِت على  ِث يفإنَّ أَلِْسَنةَ اخلُطَباِء الفَصيحة ُتقَصُِّر َعْجًزا عنِ التََّحدُّ أيَّتها السيِّدةُ
 .أن ُينقذَ اآلن من كُلّ َمَضرٍَّة الساجدين لك بإميان فإليِه ابتهلي. الّسارافيم مبولِدك املسيَح امللك

 .واالبنِ والرُّوحِ القُُدس أَجملُد لآلبِ

فيه ُرِقَمِت  أّيتها الدُّْرُج الذي إفرحي: إنَّ األقطاَر متدُحِك مغبِّطةً اّياِك وصارخةً حنوِك .أّيتها النقّيةُ
 .عبيَدِك يف ِمْصَحِف احلياة فإليه ابتهلي يا والدةَ االله، أن َيكُْتَب. الكلمةُ بإصبعِ اآلب

 .، آمني، َوإىل َدهرِ الّداِهريَنآٍنَوكُلَّ  أَآلنَ

وخلِّصينا حنن  ميلي أُذَْنِكفأ. إنَّنا نبتهلُ إليِك حنن عبيَدِك وَنحين ُركبة قلبنا. النقّية يا والَدة اإلله
 .من مجيعِ غَوائلِ األعداء وإحفَظي مدينتِك. الغارقني يف األحزان

  األودية الثامنة

 اإلرمس

إذْ كان حينئٍذ مرسوًما وأّما . األطهار يف األتُّوِن ساملني إنَّ مولَد والدِة اإلله قد َحِفظَ الفتيةَ
 سبِّحوا الّرّب يا مجيَع: ونة بأسرها إىل التّرتيلِ هاتفةفهو ُينهض املسك. الًَمفعو اآلنَ فقد َحَصلَ

 .أعماِله، وزيدوه رفعةً مدى الدُّهور

 طروباريات
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 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

كُلَّ بإشاَرِتِه  وغَذّيِت باللنب املغذَِّي. لقد قبِلِت يف َحشاِك الكلمة وَمحلِْت الّضابطَ الكُلّ .أّيتها النقّيةُ
 .أعماِله وزيدوه رفعةً مدى الدهور سبِّحوا الّرّب يا مجيَع: الذي ُنرتِّلُ له هاتفني. املسكونة

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

العظيم، والفتيةَ  القّديسةُ الربيئةُ من الفساد، إنَّ موسى أدرَك يف الُعلَّيقِة ِسرَّ َمولِدك أّيتها البتولُ
 لذلك ُنَسبُِّحِك مدى. احتراِقهم  فرمسوا ذلك بأجلى بيان بانتصابِهم يف وسِط الّنار وعدمِسبقوا
 .الدُّهور

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

ُحلَّةَ عدمِ  مسكَُن النور، إّننا حنن الذين تعرَّْينا باخلديعِة قدًميا، قد تسربلْنا مبوِلِدِك أّيتها الفتاةُ
 .ُنَسبُِّحِك مدى الدُّهور لذلك. د، واجلالسني يف ظَالمِ السَّقْطات قد أبصْرنا النُّورالفسا

 .واالبنِ والرُّوحِ القُُدس أَجملُد لآلبِ

َبْدًءا َيحَصلُونَ   التَّكَلُّمِاألمواَت بِك حتيا ألنَِّك َولدِت احلياةَ ذاَت األقنوم، والعاِدِميِ أّيتها البتول، إنَّ
وُزْمَرةَ األرواحِ اليت يف اجلَّو ُتغلَُب منهزمةً  ق، والُبْرَص َيطُْهرون، واألمراَض ُتطَرُد ُمقْصاةًحسين النُّط

 .البشر بك، يا خالَص

 .، آمني، َوإىل َدهرِ الّداِهريَنآٍنَوكُلَّ  أَآلنَ

األرض إىل  قينا منيا من هبا ارت. النقّيةُ الكُلِّيَّةُ الربكات اليت ولَدِت اخلالَص للعامل  أّيتهاإفرحي
 وزيدوه رفعةً مدى الّرّب يا مجيَع أعماِله َسبِّحوا:  يا ستًرا وثباًتا وسوًرا وِحصًنا للُمرتِّلنيإفرحي. الُعلى
 .الدهور

  األودية التاسعة

 اإلرمس
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ْحَتِفلْ املصابيح، وطبيعةُ العقلّيَني غريِ الَهُيولّيَني فَلَْت كُلُّ األرضّيني فليبتهجوا بالرُّوحِ حاملَني 
البتولّية والكُلِّيَّةَ   يا والدةَ اإللِه الّنقّية الّدائمةَإفرحي: ملوِسمِ أُمِّ اإلله الشَّريِف وهاتفة ُمَعيِّدةً. مًعا

 .الطُّوىب

 طروباريات

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

كُلِّ ضربٍة أخرى واردٍة إلينا، حنن البشَر  نأّيتها الفتاة أنقذينا من الّتجارِبِ والسَّْبيِ الرببرّي وِم
 .حنن املؤمنني، الذين بِك ِصرنا ُمشارِكني الفرَح السَّرمدّي اخلاطئني، لكي نصرَخ إليِك بالسَّالمِ

 .الفائق قدسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا أيَّتها

َيْغُرب،   يا كوكًبا الإفرحي: ئلنيفلذلك هنِتُف إليِك قا. أّيتها النقّيةُ استنارةً وتثبيًتا لقد ظهرِت لنا
 يا عموًدا ناريا، إفرحي. َعْدنَ املغلَقة  يا من فتحْتإفرحي. إىل العاملِ الّشمَس العظيمةالً ُمْدِخ
 .الُعلْوِّية البشَر إىل احلياِةالً ُمْدِخ

 .َخلِّصينا أيَّتها الفائق قدسها والدةُ اإللِه

.  يا مرُمي سيَِّدتنا أمجعنيإفرحي.  يا سيِّدةَ العاملإفرحي: ا وهنِتْف قائلنيبَِوَرعٍ يف بيِت إِهلن ِلَنْنَتِصْب
 فيه الطِّيَب الذيالً  يا إناًء ُمَتقَبِّإفرحي. النِّساء وبريئةٌ من العيب  يا من هي وحدها مجيلةٌ يفإفرحي

 .عليِك ال َيفَْرغ، الذي انسكَب

 .أَجملُد لآلبِ واالبنِ والرُّوحِ القُُدس

األبرار وإكليلَ  يا فْخَر مجيعِ.  يا دائمةَ البتولّيةإفرحي. أّيتها احلمامةُ اليت ولَدِت الرَّحيم يإفرح
 . يا َخالَصنا حنن املؤمننيإفرحي.  يا مجالَ كُلِّ الصِّدِّيقني اإلهليإفرحي. اجملاهدين

 .، آمني، َوإىل َدهرِ الّداِهريَنآٍنأَآلنَ َوكُلَّ 

اليت  :إذْ عنَدَك َمن َيستعِطفَُك إىل ذلك. رياِثك، وَتغاَض اآلنَ عن كلّ خطاياناعلى م أَشِفْق أللُهمَّ
 .بالغريبِ أيُّها املسيح ملّا ِشئَت، بِعظَيمِ رمحِتك، أن َتتصوََّر. ولَدْتَك على األرضِ بغريِ زرعٍ
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  :القنداق باللحن الثّامننرتِّل ثُمَّ 

الشُّكَر   ُمحامية، وأقدُِّم لِكقائدةًِك راياِت الَغلَبة، يا يا والدةَ اإلله، أكتُب ل ِكإّني أنا مدينَت
حّتى . أعِتقيين من ُصنوِف الشَّدائد .لكْن مبا أنَّ لِك الِعزَّةَ اليت ال حتاَرب. ذٍة من الشَّدائدكُمنقَ

 .هلا  ال عروَسعروًسا يا إفرحي: أَصُرَخ إليِك

 الدَّور: الدَّور الثّالث؛ ويف األسبوع الّرابع: الثّاين؛ ويف األسبوع الثّالث الدَّور:  الثّاينالدَّور األّول؛ ويف األسبوع: يف األسبوع األّول(

 ).األّول الدَّورالبيت األول والثاين من  مثّ ُيعاد األدوار األربعة،: ويف املديح األخري .الّرابع

 الدَّور األوَّل

 البيت األول

 مع اربُّ متجسًِّد فلّما عاينَك يا. إفرحيماء ليقولَ لوالدِة اإللِه املَتقَدَِّم أُْرِسلَ من السَّ إن املالَك
 :هكذا الصوِت غريِ املتجسِّد، ذَِهلَ َووقف صارًخا هلا

 . يا من هبا َتضمحلُّ اللعنةإفرحيُيشرُق السرور،   يا من هباإفرحي

 .ب يا جناةَ حّواَء من البكاِء والّنحيإفرحيآدَم الساقط،   يا إستعادةإفرحي

إليه ِمن أبصارِ   يا ُعمقًا َيْمَتنُِع النَّظَُرإفرحيَيْعُسُر الصُّعوُد حنوه باألفكارِ البشرية،   يا ُعلُواإفرحي
 .املالئكة

 .الكُلّ  ألنَِّك َتْحِملَني الّضابطَإفرحيُوجِْدِت ُسدَّةً للملك،   ألنَِّكإفرحي

 .جسُِّد اإلهلي يا بطَن التإفرحي. ُمظهًِرا الشمس  يا كوكًباإفرحي

 .الً يا من هبا صاَر اخلالُق طفإفرحيَتتجدَُّد اخلليقة،   يا من بِهاإفرحي

 عروَس هلا  يا عروًسا الإفرحي

  

  



١٤  

 البيت الثاين

املستغَرَب َيظَْهُر يف  إنَّ صوَتَك: لَّما عاَيَنْت ذاَتها يف غايِة الطهارة، قالْت جلربائيلَ بُِجْرأٍَة إنَّ الِقدِّيسةَ
  :اَحَبلٍ بغريِ َزْرعٍ صارًخ ألنَّك كيف تتفوَُّه بوِالدٍة من. َعِسَر القَبولنفسي 

 هلليلوييا

 البيت الثالث

كيف ميكُن أن  قُلْ يل: التمَسْت أن َتْعلََم ِعلَْم ما ال ُيْعلَُم، فهتفَْت حنو اخلادمِ قائلةً إنَّ البتولَ قِد
 :هكذا ٍف صارًخايولََد من أحشاٍء نقيٍَّة ابٌن؟ فأجاَبها ذاك خبو

 .الصَّمت  يا إميانَ احملتاجِْيإفرحيِسرِّ الرَّأْيِ الَّذي ال يوَصف،   يا حافظةَإفرحي

 . يا رأَس أوامرهإفرحيعجائبِ املسيح،   يا مقدَّمةَإفرحي

 .السَّماء الذين يف األرضِ إىلالً  يا جسًرا ناقإفرحيمساويَّةً هبا احندَر االله،   يا ُسلًَّماإفرحي

 .كثًريا  يا ُجْرًحا للجنِّ ُيناُح عليهإفرحي، ااملالئكِة الذّائَع ِصْيُتها جدً  يا أُعجوبةَإفرحي

 .كيف  يا من مل ُتْعِلْم أحًدا عنإفرحيَولَْدِت النُّوَر حبالٍ الُ توَصف،   يا منإفرحي

 . يا من ُتنُري أذهان املؤمننيإفرحيمعرفةَ احلكماء،   يا من تفوُقإفرحي

 ي يا عروًسا ال عروس هلاإفرح

 البيت الرابع

احلسَن الثََّمرِ كحقلٍ  الَعِليِّ ظَلَّلَْت ِحينئٍذ، عند احلبلِ، العادمةَ الزَّواجِ، َوأَْوَضَحْت َحشاها إنَّ قُوَّةَ
 :ترتيِلهِم هكذا لذيٍذ ِلكُلِّ املُْؤِثرِين أن َيْحُصُدواخالًصا عند

 هلليلوييا
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 البيت اخلامس

. تلكَ ِفرَح فحاملا َشَعَر َجنُني هذه بسالمِ. َبطٌْن قابِلٌ لإللِه، بادَرْت حنَو أَليصابات لبتولِلَّما كان ل
 :وبارتكاضٍ، كبتسابيَح، هَتَف حنو والدِة االله

 . يا ِقْنَيةَ مثرٍ ال َيفُْسدإفرحيغُصنٍ ال يذُبل،   يا كرمةَإفرحي

 .يا من أَْنَبَتْت غارَس حياِتنا إفرحيالفالّحِ احملبِ البشر،   يا فالَّحةَإفرحي

 . يا مائدةً حاملةً ثَروةَ الُغفرانإفرحيمفرعةً ِخصَب الرأفات،   يا حقلةًإفرحي

 . ألنك ُتهّيئَني ميناَء النُّفوسإفرحيأَْنَمْيِت رياَض النَّعيم،   ألَنِكإفرحي

 . يا اغِْتفاَر كُلِّ الَعاملإفرحيالشَّفاعِة املقبول،   يا َعْرَفإفرحي

 . يا دالََّتُهْم أماَمهإفرحياِهللا باألموات،   يا َمَسّرةَإفرحي

 إفرحي يا عروًسا ال عروس هلا

 البيت السادس

داخلِه ِمن  يفالً  َمذُْهو-الَعفيف، لَّما َرآِك يا بريئةً من العيبِ وعادمةَ الزواج، إضطرَب إنَّ ُيوُسَف
 :َحَبلِك هو من الّروحِ القدس صرَخ ّنه لَّماَ عَرَف أنلك.  ظانا أنِك خمتلَسةٌ مباَشرة-أفكارٍ ُمريبٍة

 هلليلوييا

* * * 

 الدَّور الثاين

 البيت السابع

فعاَينوه كََحَملٍ برْيٍء  .املالئكةَ ُيسبُِّحونَ ُحضوَر املسيحِ باجلسِد، فباَدروا كأنَّهم إىل راعٍ َسِمَع الرُّعاةُ
 :قائلني حوهامن العيبِ، ُمْرَتِعًيا يف بطنِ مرَيَم، فسبَّ
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 . يا ِصريةَ الغنمِ الناطقةإفرحياحلملِ والراعي،   يا والدةَإفرحي

 . يا مفتاَح أبوابِ الفردوسإفرحياألعداِء غيِر املنظورين،   يا إنتقاَمإفرحي

 .السماويني  ألنَّ األرِضيِّني َيَتباَشرون معإفرحيالسَّماوِيِّني يبتهجون مع األرضيني،   ألنَّإفرحي

 .ُيغلَُب  يا بأَس اجملاهديَن الذي الإفرحيالرُُّسلِ الذي ال َيصُمت،  يا فَم إفرحي

 . يا ِعرفانَ النعمِة البهّيإفرحيوثيقةً لالميان،   يا قاعدةًإفرحي

 . يا من هبا تسرَبلْنا اجملدإفرحيتعرَِّت اجلحيم،   يا َمن هباإفرحي

 إفرحي يا عروًسا ال عروس هلا

 البيت الثامن

ُمْسَتقِْصَني به عن  رأَوا كوكًبا ُمَسيًَّرا ِمَن اهللا، اتََّبُعوا ُنوَرُه واتََّخذُوُه كَِمْصباحٍ،  ملاإن اجملوَس
 :َفرِحوا هاتفني له ولَّماَ بلَغوا إىل من ال ُيبلغُ إليِه. امللِك املقتدر

 هلليلوييا

 البيت التاسع

السَّيِّد، وإنْ كانَ  ي جبلَ البشَر بيديِه، وَعَرفوا أنَُّهالكَلدانِيِّني يف َيَديِ البتول، الذ لَّما رأى ِفْتيانُ
 :املباركِة قائلني قِد اتََّخذَ صورةَ عبٍد، بادروا باهلدايا حنو خدمِة

 . يا فجَر النهارِ السرِّّيإفرحيالنَّجمِ الذي ال يغيُب،   يا أمَّإفرحي

 . ُمسارِّي الثالوث يا استنارةَإفرحيأَتُّونَ الضَّاللِة،   يا َمن أطفأْتإفرحي

  يا من أظهَرِت املسيَحإفرحيأخَرَجِت املُغَتصَب العدَمي اإلنسانيِة عن الرِّئاسة،   يا منإفرحي
 .احملبَّ البشر

 .األعمال  يا من أنقذَْتنا من َحْمأَِةإفرحيخلََّصْتنا منِ اعتقاِد الرببرِ،   يا منإفرحي
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 .يا ُمَنجَِّيةً من َسِعريِ اآلالم إفرحيالسُّجوَد للنار،   يا من كفَِّتإفرحي

 . يا ُسروَر كُلِّ األجيالإفرحياملؤمنَني إىل الِعفَّة،   ياُ مرِشَدةَإفرحي

 إفرحي يا عروًسا ال عروس هلا

 البيت العاشر

لكُلَّ وبشَّروا ا صاروا كارِزِيَن ُمَتَوشِِّحَين باهللا، عاُدوا إىل بابلَ إذ قد أكملوا َوْحَيَك، إنَّ اجملوَس لَّما
 :َيعلُم أن ُيرّتل وأَمهلوا هريودَس كَمن َيْهِذي، ِمن حيثُ ال. أنََّك املسيُح

 هلليلوييا

 البيت احلادي عشر

َتثُبت أمام  وذلك أنَّ أصناَمها إذ مل حتتمل أن. نوَر احلقِّ ِمبصَر، طَردَت ظالَم الباطلِ لَّما أَْشَرقَت
 :االله قائلني ن عبادهتا، هتفوا لوالدِةوالذين َخلُُصوا م. قُدرِتِك َسقطت َوَهَوت

 . يا ُسقوطَ األبالسةإفرحيالبشر،   يا ُنهوَضإفرحي

 . يا من فَضَحت ِغشَّ األصنامإفرحيضاللةَ اخلديعة،   يا من وِطئَتإفرحي

 .احلياة  يا صخرةً روَِّت الِعطَاَش منإفرحيغرََّق ِفرعونَ العقلّي،  ا يا حبًرإفرحي

 .الغمام  يا ِسْتًرا للعاِلم أوسَع منإفرحيارًيا ُمْرِشًدا الذيَن يف الظالم، ن  يا عموًداإفرحي

 . يا خادمةَ النعيمِ املقدَّسإفرحيمن املّن، الً بد  يا ِغذاًءإفرحي

 . يا من َيُدرُّ منها الَلَبُن والعسلإفرحيامليعاد،   يا أرَضإفرحي

 إفرحي يا عروًسا ال عروس هلا
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 البيت الثاين عشر

 ولكنََّك. َعتيًدا أن ينتقلَ من هذا الدهرِ احلاضر اخلّداع، ُدِفْعَت إليه كطفل ّما كان ِسْمعانُلَ
 :صارًخا فلذلك ذَِهلَ من ِحكمتَك اليت ال ُتوصُف. ُعرِفَت منه أنََّك إلٌه أيًضا

 هلليلوييا

* * * 

 الثالث الدَّور

 البيت الثالث عشر

عادمِ  وذلك أَنَُّه أَفَرَع من َبطنٍ.  الصائريَن منه خليقةً جديدةًظهَر، أوضَح لنا حنُن إنَّ اخلالَق ملا
 :املُعجِز، نسبُِّحها قائلني حّتى إذا شاَهدنا هذا. الزَّْرع، وَحِفظُهُ خلُوا من فساٍد كما كان

 . يا إكليلَ اإلمساكإفرحيالفساد،   يا زهرةَ عدمِإفرحي

 .يا من ُتظهِرين ِسريةَ املالئكة إفرحيُتشرِقني رسَم القيامة،   يا منإفرحي

  يا غرسةً ذاَت أوراقٍ حسنِة الظِّلِّإفرحيلَذيذةَ الثمرِ يغتذي منها املؤمنون،   يا شجرةًإفرحي
 .يستظلُّ هبا كثريون

 . يا من َولََدت ُمنقذَ األسرىإفرحيمرِشَد الضالّني،   يا من َحَملَتإفرحي

 . يا غُفران اخلطأة الكثريينرحيإفالديَّان العادل،   يا شفيعةً عندإفرحي

 . يا ُودا لكُلِّ َشوقٍ غالًباإفرحيالدَّالَّة للُعراة،   يا ِسربالَإفرحي

 إفرحي يا عروًسا ال عروس هلا

  

  



١٩  

 البيت الرابع عشر

 الَعِليَّ ألجلِ اإللَه غريبةً، فَلَْنَتَغرَّْب َعنِ العاملِ، َوَنْنقُلْ عقولَنا إىل السماواِت، ألنَّ إذْ قد رأينا والدةً
 :َيجِذَب إىل الُعلُوِّ الّصارِِخني له هذا ظهَر على األرضِ إنساًنا متواضًعا، ِإليثارِه أن

 هلليلوييا

 البيت اخلامس عشر

إذ قد صاَر ذلك  .احملصورِ كان ُجبملِته مع السُّفِْليِّني، ومل َيِغبِ الَبّتةَ عن الُعلْوِيِّني إنَّ الكلمةَ غَري
 :ُمْصطَفاٍة من اِهللا، سامعٍة هلذا القول وكانِت الوالدةُ من بتولٍ. َمكانِياالً يا ال إنتقاإهلالً تناُز

 . يا باًبا للسِّرِّ املكرَّمإفرحيااللِه الذي ال َيَسُعُه مكان،   يا بلدةَإفرحي

 .لِتباسا  يا فخًرا للمؤمنني ال خياُمرُهإفرحيعند الكُفَّارِ، ُملتبًِسا،   يا َسماًعا،إفرحي

ِلَمْن ُهَو على  كُلِّيَّ اجلَمالِِالً  يا مرتِإفرحيكُلِّيَّةَ القداسِة للَّذي على الّشاروبيم،   يا مركبةًإفرحي
 .الّسارافيم

 .والنِّفَاس  يا من قَرَنْت بني البتوليَِّةإفرحياألضداِد إىل حالٍ واحد،   يا جامعةَإفرحي

 . يا من هبا فُتَح الفردوسرحيإفاحنلَِّت املعصَية،   يا من هباإفرحي

 . يا رجاَء اخلرياِت األبديةإفرحيملكوِت املسيح،   يا ِمفتاَحإفرحي

 إفرحي يا عروًسا ال عروس هلا

 البيت السادس عشر

ُيدىن منُه، مَع  املالئكيَّةَ قد ذَِهلت بأسرِها ِمْن فعلِ تأنُِّسَك العظيمِ، ملشاهدِتها الذي ال إنَّ الطبيعةَ
 :معنا، وساِمًعا مَن اجلميعِ هكذا إلٌه، إنساًنا َمْدُنوا إليِه من الكُلِّ، ومتصرِّفًاأَنَُّه 

 هلليلوييا



٢٠  

 البيت السابع عشر

يتحيَّرون يف أَن يقولوا  ألنَّهم. اخلُطَباَء الفَُصحاَء قد صاروا يف معناِك كالسََّمِك ال صوَت هلم إنَّنا َنرى
 :فنتَعجَُّب من السِّّر، وهنتُف بإمياٍن قائلني وأّما حنن. ي عذراءكيف قد استطعِت أن َتِلِدي وَتلَبث

 . يا خزانةَ عنايتِهإفرحيحلكمِة اهللا،   يا إناًءإفرحي

 .هلم  يا من أوضَحْت ُمَعلِّمي الكَالم ال كالَمإفرحيالفالسفة عاِدمي الفلسفة،   يا من أظهَرِتإفرحي

 .اخلُرافات  ألنْ بِك ذَُبلَ ُمْخَترُِعوإفرحيْوا بِك َحْمقى، األِشّداَء يف احملاَورات أمَس  ألنَّإفرحي

 .الصّيادين  ألنَِّك أفعمِت ِشباَكإفرحيَمزَّقِْت َتَشبُّكاِت اَألِثْينِيِّني،   ألنَِّكإفرحي

 .كثريين  يا من ُتنريين باملعرفةإفرحياجتذَبِت البشَر من ُعمق اجلهل،   يا منإفرحي

 . يا ميناَء سبَّاحي العمرإفرحيؤِثرون اخلالص، للذين ُي  يا سفينةًإفرحي

 إفرحي يا عروًسا ال عروس هلا

 البيت الثامن عشر

يزل إهلًا وراعًيا،  وحيثُ مل. الكُلّ، لَّما شاَء أن ُيَخلَِّص العامل، قَِدَم إليه َمْدُعوا من ذاته إنَّ ُمَزيَِّن
 :إلٌه، يستمُع ُهتاف ا أنَُّهومب. ظهر ألجلنا إنساًنا مثلنا، ودعا املثلَ باملثلِ

 هلليلوييا

* * * 

 الدور الرابع

 البيت التاسع عشر

واألرض قد  ألنَّ صانَع السَّماِء. والدةَ اإلله، ُسوٌر للعذارى َوِلكُلِّ املبادرين حنَوك إنَِّك يا عذراُء يا
 :هكذا صنعِك يا طاهرة، وسكن يف حشاِك وعلمَّ الكل أن يهِتفوا لِك



٢١  

 . يا باَب اخلالصإفرحيالبتولية،  اعدةَ يا قإفرحي

 . يا ماحنة اجلُوِد االهلّيإفرحيإعادة اجلَبلة العقلية،   يا ُعنصرإفرحي

 .الُعقول  ألنَِّك َوَعظِْت َمْسلُوبِْيإفرحيمن كان احلََبلُ هبم قبيًحا،   ألنك جدَّدِتإفرحي

 . الطَّهارة يا والدةَ زارعِإفرحيُمَعطِّلَةَ ُمفِسِد العقول،   ياإفرحي

 .والرَّّب  يا من أَلَّفَْت بني املؤمننيإفرحيالُعْرسِ الذي بغري َزرعٍ،   يا ِخْدَرإفرحي

 .العروس  يا ُمزيِّنةَ نفوسِ الصِّدِّيقني زينةَإفرحيصاحلةً للعذارى،   يا ُمربِّيةًإفرحي

 إفرحي يا عروًسا ال عروس هلا

 البيت العشرون

ِلُيساوَِي كَثَْرةَ رأفاِتَك   التَّْسبِيَح كُلَُّه َيعجُِز ُمقَصًِّرا إذا ما راَم اإلسهاَبالقدُّوُس، إنَّ أيُّها امللُك
تساوي الرَّْملَ عدًدا، ال نكون قد قُمنا بشْيٍء أَْهلٍ ملا  وذلك أنَّنا إذا قدَّْمنا لَك َتسابيَح. الغزيرة

 :الّصارخني حنوك أُْعِطيناُه، حنن

 هلليلوييا

 لعشرونالبيت الواحد وا

النُّوَر غََري  ألهنا أَوقََدت.  للذين يف الظالما حاوًِيا النُّوَر ظاهرًًاالقديسةَ ِمْصباًح إننا نرى البتولَ
 :بالضِّياِء، فَلُْتكَرَّْم باهلُتاِف هكذا اهلَُيويلّ، فُترِشُد الكلَّ إىل املعرفِة االهلّية، وُتنُري العقلَ

 . يا ِشهاَب النورِ الذي ال َيْغُرْبفرحيإالشمسِ العقلية،   يا ُشعاَعإفرحي

 .كََرعٍد  يا ُمذِهلَةَ األعداِءإفرحي يا َبرقًا مضيئًا للنفوس، إفرحي

 .الكثَري اجلَري  ألنَِّك ُتْنبِِعني النَّْهَرإفرحيُتْشرِِقَني النُّوَر الكَِثَري الضِّياء،   َألنَِّكإفرحي

 .يا من أزالَْت َدَنَس اخلطيئة إفرحيَصوََّرت رسَم اِلربكة،   يا منإفرحي



٢٢  

 . يا كأًسا ُيمَزُج هبا السُّرورإفرحيَيرَحُض النِّيَّة،   يا َحِميًماإفرحي

 . يا حياةَ الوليمِة السِّرِّيَّةإفرحيطيبِ املسيح،   يا رائحةَإفرحي

 إفرحي يا عروًسا ال عروس هلا

 البيت الثاين والعشرون

حضَر بذاتِه إىل الذين   الَبشر أَن َيمَنَح نِْعَمةً بَِتْرِك الدُّيوِن القدمية،ُمْوِفي ُدُيوِن َجميعِ لَّما أَراَد
 :فََسِمَع من الكلِّ هكذا فَمزََّق الصَّكَّ املكتوَب باليد،. أُْبِعُدوا عن نعمِته

 هلليلوييا

 البيت الثالث والعشرون

الرَّبَّ الّضابطَ الكُلِّ  ألنَّ. ني بأمجِعنا مليالِدِكمبا أنَِّك َهيكلٌ ُمَتَنفِّس، منَدُحِك ُمَرتِِّل .يا والدةَ االله
 :وعلََّم الكُلَّ أن يهِتفوا حنوِك هكذا .بيِده، قد َسكََن يف بطنِِك فقدََّسِك وَمجََّدِك

 . يا ِقّديسةً أفضلَ من كلِّ القّديسنيإفرحياإللِه الكلمة،   يا ِمظَلَّةَإفرحي

 . يا كرتًا للحياِة ال َيفَنىإفرحي ُمذهًَّبا بالّروح،  يا تابوًتاإفرحي

 .الَورِعني  يا فَْخًرا ُمَوقًَّرا للكهنِةإفرحيُمكرًَّما للُملُوِك احلسين الِعَبادة،   يا تاًجاإفرحي

 . يا سوًرا للمملَكَِة ال َينهِدمإفرحيللكنيسِة ال يتزعَزع،   يا ُبْرًجاإفرحي

 .ا َيسقطُ األعداء يا من هبإفرحييقوُم الظَّفَر،   يا من هباإفرحي

 . يا َخالَص نفسيإفرحيجسدي،   يا ِشفاَءإفرحي

 إفرحي يا عروًسا ال عروس هلا

 البيت الرابع والعشرون

  )٣(يسنيَتسبيح، أيَّتها اُألمُّ الّيت َولََدِت الكلمةَ األقدَس من كُلِّ القدِّ يا ذاَت كُلِّ



٢٣  

  )٣(أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلِّصينا

 الّصارِِخَني اآلتيِة وخلِّصي من العقوبِة. لي هذا القربان، وأَْنِقِذي الكُلَّ من مجيع املصائبَتقبَّ 
 :حنوِك

 هلليلوييا

  ):وذلك على الشَّكلِ الّتايل. إعادِة اآليِة األوىل منه ثالثًا يف املديح الكبري، ُيعيُد الكاهُن ِتالوةَ البيِت األّول، ُدونَ(

 مع اعاينَك يا ربُّ متجسًِّد فلّما. إفرحيدَِّم أُْرِسلَ ِمَن السَّماء ِلَيقُولَ لوالدِة اإللِه املَُتقَ إنّ املالَك
 :هكذا الصوِت غريِ املتجسِّد، ذَِهلَ َووقف صارًخا هلا

 . يا من هبا َتضمحلُّ اللعنةإفرحيُيشرُق السرور،   يا من هباإفرحي

 . حّواَء من البكاِء والّنحيب يا جناةَإفرحيآدَم الساقط،   يا إستعادةإفرحي

إليه ِمن أبصارِ   يا ُعمقًا َيْمَتنُِع النَّظَُرإفرحيَيْعُسُر الصُّعوُد حنوه باألفكارِ البشرية،   يا ُعلُواإفرحي
 .املالئكة

 .الكُلّ  ألنَِّك َتْحِملَني الّضابطَإفرحيُوجِْدِت ُسدَّةً للملك،   ألنَِّكإفرحي

 . يا بطَن التجسُِّد اإلهليإفرحي. ا الشمسُمظهًِر  يا كوكًباإفرحي

 .الً يا من هبا صاَر اخلالُق طفإفرحيَتتجدَُّد اخلليقة،   يا من بِهاإفرحي

 إفرحي يا عروًسا ال عروس هلا

* * *  

 : كالتايل صالة النوم الصغرىنتابعمث  

 ).٣(القوّي، قّدوٌس الذي ال ميوت، ارمحنا قّدوٌس اهللا، قّدوٌس

 .، آمني وإىل دهر الداهرينآٍنواالبنِ والرُّوحِ القدس، اآلن وكلَّ  أجملُد لآلبِ



٢٤  

قّدوُس اطَِّلْع واْشِف  يا. يا سيُِّد جتاوْز عن سيِّئاِتنا. يا ربُّ اغِْفْر خطايانا. القّدوُس ارمحنا أيُّها الثالوثُ
 .أمراَضنا من أجل امسك

 .ارحم، يا رّب ارحم يا رّب ارحم، يا رّب

 .، آمني وإىل دهر الداهرينآٍنواالبنِ والرُّوحِ القدس، اآلن وكلَّ  أجملُد لآلبِ

السماوات، ليتقدَّس اُمسك، ليأِت ملكوُتك، لتكن مشيئـُتك، كما يف السماء كذلك  أبانا الذي يف
وال . عليه خبَزنا اجلوهرّي أعطنا اليوَم، واتُرْك لنا ما علينا كما نترك حنن ملن لنا. األرض على

 . يف جتربة، لكْن َنجِّنا من الشّريرُتدِخلْنا

وإىل  آٍنوالقُْدرةَ واملَجَد، أيُّها اآلُب واالبُن والرُّوُح القدس، اآلنَّ وكلَّ  ألنَّ لَك املُلَْك :الكاهن
 .دهر الداهرين

 : القنداقيتلوو .آمني: ئالقار

 :التُِّريوين يف اُألسبوعِ األوَّل، قنداق القّديس ثاودوُرس

َجزِيلَ اِجلهاد،  إميانَ املسيحِ داِخلَ قلبَِك كَِدْرعٍ، فَتَوطَّأَْت القُّواِت املُضاّدة يا ذَْتلقِد اتََّخ
 .االنِغالب وَتَتوَّْجَت على الدَّوامِ بإِكليلٍ َسماوّي، يا َعِدَمي

 :للشُّهداء  وإِالّ فُيقَرأُ القنداُق الّتايليوَم السَّبت فُيقَرأُ قنداقُه، الثّاين والثّالث والّرابع، إذا َوقََع عيٌد ممتاز: يف األسابيع

. الالبِسي الالهوت البارُئ كُلَّ اخلليقة، لَك ُتقَرُِّب املسكونة كََبواكريِ الطَّبيعِة الشُّهاداَء أَيُّها الرَّبُّ
 .اإلله أَيُّها اجلزيلُ الرَّمحة فبَتَوسُّالِتهم إْحفَظْ كنيسَتَك بَسالمٍة تاّمة، ألجلِ والدِة

 :ا يف اُألسبوعِ األخري، فُيقَرأُأّم

الشُّكَر   ُمحامية، وأقدُِّم لِكقائدةًيا والدةَ اإلله، أكتُب لِك راياِت الَغلَبة، يا  ِكإّني أنا مدينَت
حّتى . أعِتقيين من ُصنوِف الشَّدائد .لكْن مبا أنَّ لِك الِعزَّةَ اليت ال حتاَرب. ذٍة من الشَّدائدكُمنقَ

 .هلا  ال عروَسعروًسا يا فرحيإ: أَصُرَخ إليِك

 ، ارمحنا وخلِّصنا يا ابن اهللا الوحيد،)٤٠ (بُّ ارحميا ر



٢٥  

أَلـَمـسيُح اإللُه  َوقٍت ويف كُلِ ساعٍة، ِفي السَّماِء وعلى األرضِ، َمسجوٌد لَُه وُمَمجٌَّد، يا َمن ِفي كُلِّ
الدَّاِعي الكُلَّ  ُيِحبُّ الصِّدِّيِقَني وَيرَحُم اخلَطأَةَ، الذي الطَّويلُ األناِة، الكَثُري الرَّْحَمِة اجلَزيلُ التََّحنُّن،

َتقَبَّلْ ِمنَّا ِفي َهِذِه السَّاَعِة ِطلباِتنا، وَسهِّلْ َحياَتنا  أنَت يا َربُّ،. إىل اخلَالصِ بَِموِعِد اخلَرياِت املنتظََرِة
َنجِّنا ِمن كُلِّ ُحْزٍن . نِّياِتنا َنقِّ. وِّْم أفكاَرناقَ. طَهِّْر أجساَدنا. قَدِّْس أرواَحنا. بِوصاياَك إىل الَعَملِ
َنِصلُ إىل  الِقدِّيسَني، َحتَّى إذا كُنَّا بُِمَعسكَرِِهم َمْحفُوِظَني َوُمْرَشِديَن، ُحطْنا بِمالِئكَِتَك. وَشرٍّ َوَوَجعٍ

 .، آمنيباَرٌك إىل َدهرِ الداهريَنفإنََّك ُم .اتِّحاِد اإلمياِن، وإىل َمعرِفَِة َمجِدَك الِذي ال ُيدىن ِمنُه

 وإىل آٍناآلنَ وكُلَّ  أجملُد لآلبِ واالبنِ والرُّوحِ القُُدس،. يا َربُّ اْرَحْم، يا َربُّ اْرَحْم يا َربُّ اْرَحْم،
 .، آمنيدهرِ الّداهرين

 ولدت  فساٍدمن دوناليت .  ِقياسٍ من السارافيمبالالشاروبيم، وأرفُع جمًدا  يا من هي أكرُم من
باسمِ : يقولإذا ُوجَِد رئيُس كهنٍة (. أب بِاسمِ الربِّ بارِْك يا.  والدةُ اإلله، إّياِك نعظّمااهللا، وهي حقً كلمةَ
 .)بارك أّيها السّيُد القّديس الّربِ

 .، آمنينا وَيرَحْم، َعليناُهوجُه َوُيبارِكْنا، َوُيِضئْبنا،  اُهللا لريأِف :الكاهن

 .أَيَُّتها الفاِئُق قُْدُسها والدةُ اإللِه َخلِّصينا، )١٢(يا َربُّ اْرَحم

الَبرِيئَةُ ِمَن األدناسِ، يا  السَّيَِدةُ الطَّاِهَرةُ، الَعذراُء النَِّقيةُ، َعُروُس اِهللا العاِدَمةُ العيبِ، أيَُّتها
يا َرجاَء . قصاةُ أقَرنِتها مع السماويَِّنيبالَبَشرِ، وطَبيَعةُ جِنِسنا املُ َمن مبوِلِدِك املُعجِزِ اتََّحَد كَِلمةُ اِهللا

ُمسَتِعدَّةٌ ِللُمسارِِعَني إليها، يا  لَيَس هلُم رجاٌء ِسواِك َوَحدِك، يا من ِهي َمُعوَنةٌ ِللُمحاَربَني، َوُنصَرةٌ َمن
 رِ واألقوالِ واألفعالِأنا اخلاِطىَء األثيَم، املَُتدنَِّس بِقَبِيحِ األفكا ال َترذُِلينِي. َملَجأ كُلِ املَسيِحيَني

الَبَشرِ،  أنَِّك أُمٌّ لإللَِه املُحبِّ لِكْن، بِما. بُِجملَِة ذاِتي، والصائَر بالَعزمِ اخلاملِ عبًدا ِللَذَّاِت الُعمرِ
. ك ِمَن اإلبتهالأُقدُِّمُه إلي َعلَيَّ أنا املُفَرِّطَ اخلاِطئ، وَتقَبَّلي ِمن َشفََتيَّ الدَّنَِسَتنيِ ما َتَحنَّين بَِتَعطٍُّف

ِللَبَشرِ  َربِّنا وَسيِِّدنا، إبَتهِِلي إليِه ِلكي َيفَتَح ِلي َجوانَح َمَحبَّتِه وبِالدَّالَِّة الواِلِديَِّة اليت لَِك حنو ابنِِك
 ِلَوصاياُه وَيُردَّنِي إىل التوبِة، وَيجَعلَنِي وَتَحنُّنِِه وَصالِحِه، وَيَتجاَوَز َعن َهفوايت اليت َتفُوُق اإلحصاَء،

هذا الُعمرِ  أمَّا ِفي. ِعنِدي دائًما أيَُّتها الرَِّحيَمةُ الشَّفُوقَةُ الوادَّة الصَّالح واحُضرِي. ُمخَتَبًراالً فاع
املُعانِِديَن الرِديئَةَ، وأرِشِديين إىل اخلالص؛  احلاضر، فَبِحراَرِة الشَّفاعِة واملَُعوَنة، إمَنِعي َعنِي طَوارَِق

 الشقّيِة، فََتدارِكيين من َحوِلي، وِلقَتامِ َمناِظرِ اجلنِّ األشرارِ أقصي َعنِي ي وقِت ُخروجِ نفسيوأَمَّا ِف
املَُؤبَّدة، َوأَْوِضحيين وارثًا ِلَشَرِف  َبعيًدا؛ وأمَّا يف يومِ الدَّينونِة الرَِّهيب، فََنجِّيين ِمَن الُعقُوباِت
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القَداَسِة واِلَدةُ  ، الذي أَفُوُز بِِه بِواِسطَِتِك وُنصَرِتِك أيَُّتها الفاِئقَةَُوْصفُُه َوَمْجِد ابنِِك وإِهلنا الغاِمضِ
ِللَبَشرِ، الذي  َيُسوَع املَِسيحِ، وَمَحبِتِه َربِّنا وإهلنِا وُمَخلِِّصنا بِنعَمِة وَرأْفَِة اْبنِِك الوحيد،. اإللِه َسيَِّدِتي

بداَءةَ لَُه، َوُروِحِه الكُليِّ قُْدُسُه، الّصاحلِ  َمَع أَبِيِه الذي الَيليُق لَُه كُلُّ َمجٍد وإكرامٍ وُسُجوٍد، 
 .، آمني، وإىل َدهرِ الدَّاهرِيَِنآٍنوكُلَّ  والصَّانِعِ احلياةَ اآلنَ

* * *  

من ُرقاِد  السَّيُد، إذْ حنُن ُمنطَِلقُونَ إىل النَّومِ، َراَحةَ َنفسٍ وَجَسٍد، واحفَظْنا َوأَْعِطنا أيُّها
أَطِفئْ ِسهاَم الشِّرِّيرِ . َسكِّْن َجماَح األهواء. الليليِة اخلَطيئِة املُدلَهِّم، َوِمن كُلِّ الِْتذاِذ َشَهواِت الظَّالمِ

وامَنحنا يا . األرضيِّ اهلَُيوالنِّي َبطِّلْ َشْغَب أجساِدنا، وأرِقدكُلَّ َمعقُوِلنا. الثَّاِئرةَ َعلَينا بِغشٍّ الـُمْحَماةَ
وأهِنْضنا  .وقَلًبا ُمستيقظًا، ونوًما خفيفًا ُمعتقًا ِمن كُلِّ َتَخيُّلٍ َشيطانِّي ساِهًرا، وِفكًرا طاهًرا،الً َعقأُهللا 

َوَهْب لنا أقوالَ . ِفي ذَواِتنا ِذكَر أحكامَك ِفي َوقِت الصَّالِة ثابِِتَني ِفي َوصاياَك، وماِلِكَني على الدَّوامِ
أيُّها اآلُب  ُنَسبَِّح وُنبارَِك وُنَمجَِّد اَمسَك الكُلِّيَّ اإلكرامِ والَعظيَم اجلَاللِ،ِل َتماجِيِدَك طُولَ الليلِ،

 .، آمنيَدهرِ الدَّاهرين ، وإىلآٍنوالرُّوُح القُُدس، االنَ وكُلَّ  واالبُن

* * *  

َصالَتنا إىل ابنِِك وإِهلنا، ُمَتَوِسلَةً إليِه،  املَجِيَدةُ املُباَركَةُ َواِلَدةُ اإللَِه الدَّائمةُ الَبتوليَّة، قَّدِميِ أيَُّتها
 .ُنفُوَسنا ِلكي ُيَخلَِّص بِِك

 .املَجُد لََك واالبُن َملَجأي، والرُّوُح القُُدُس وقاِئي، أيُّها الثَّالُوثُ القُدُّوُس، أآلُب َرجائي،

 .َيتِكرجائي يا واِلدةَ اإللِه، فاحفَِظيين َتحَت ِسترِ وِقا َعليِك َوضعُت كُلَّ

 )اآلِخرأنظُْره يف (ويقرأ اإلجنيل ..." نكون مستِحقّني ِمن أجل أن: " من الّصوم، يقول الكاهناألوَّلِ اُألسبوعِيف 

 يا ربُّ .، آمني وإىل دهر الداهرينآٍنوالروح القدسِ، اآلنَ وكل  أجملُد لآلب واالبن :ئالقار
 .أبيا باسم الرب بارك .  ارحميا ربُّ. ارحم ربُّ يا. ارحم

القّديسِة  أيُّها املسيُح إهلُنا احلقيقيُّ، بشفاعة أمَِّك. إهلَنا ورجاَءنا اجملُد لك أجملُد لَك يا :الكاهن
باهللا، والقدِّيَسْينِ الصِّدِّيقَْينِ َجدَّيِ  حنيالكُلِّيَِّة الطَّهارِة والربيئِة من العيب، وآباِئنا األبرار املتوشِّ

 .للبشر إرمحنا وخلِّْصنا، مبا أنََّك صاحلٌ وُمحبٌّ. ومجيعِ قدِّيسيك نَّة،املسيحِ اإلله يواكيَم وح
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 . وارَحْمينيا أُهللا اغِْفْر يل أنا اخلاطئْ: يف كُلِّ َمّرةالً الشِّرق، قائ يعمل الكاهن ثالث مطانيات صغرية جتاَه الباب امللوكّي، باتِّجاِه

 .أُهللا َيغِفُر لََك أيُّها األُب القدِّيس :فُيجيُب الّناُس قائلني .وا ِلي يا إخويت أنا اخلاِطئإغِفُر :الًثُمَّ يلتفُت حنو الغرب، وينحين قائ

 :ويقول الطلبة التالية، فيما يقول املؤمنون، يا ربُّ ارحم

 أجلِ َسالمِ العالَم؛ ِلُنَصلِّ ِمن 

 ِمن أجلِ املسيحيِّني احلََسنِْي العبادِة األرثوذُكٍسيني؛

 املَسيح؛ وكُلّ إخَوتنا يف(...) ينا وَرئيسِ كََهَنِتناِمن أجلِ أَب

 ِمن أجلِ َتوفيقِ وتأيِيِد اجلُنِد املُحبِّ املَسيح؛

 ِمن أجلِ املَُتَخلِِّفني عّنا من آباِئنا وإخوِتنا؛

 ِمن أجلِ الذيَن ُيبِغُضوننا، والذيَن ُيِحبُّوننا؛

 ِمن أجلِ الذيَن يرَحُموننا والذيَن َيخُدُموننا؛

 من أجِلهم؛ ن أجلِ الِذيَن أوَصونا َنحُن غََري املُسَتِحقَّني أن ُنصلَِّيِم

 من أجلِ املُساِفرِيَن َحَسًنا ِفي الَبحرِ والَبرِّ واجلَّو؛

 ِمن أجلِ املَطرُوِحَني ِفي األمراض؛

 ِلُنصلِّ أيًضا ِمن أجلِ ِخصبِ أمثارِ األرض؛

اُألرثوذُكِسيِّني املَوُضوِعَني َهُهنا َويف كُلِّ مكان؛  ن آباِئنا وإخَوِتناَوِمن أجلِ َجميعِ السَّابقِ انِتقَالُُهم ِم
 :أجِلهِم فَلَْنقُلْ ِمن

 . يا ربُّ ارَحم، يا َربُّ ارَحم،يا َربُّ ارَحم: هذه املّرة املؤمنونفُيجيُب 

 .ِللَبَشر وَنحُن أيًضا ارمحنا وَخلِّصنا بِما أنََّك صاِلٌح َوُمِحبٌّ
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 :اجلوق ، ُيرتِّلُوالدِة اإللهيقونِة إ لتقبيلِ املؤمنون دَّميتقوفيما 

يا الً حنوِك قائ اْعَتراُه الذُّهولُ ِمن َبهاِء ُعذْرِيَِّتِك وفائقِ ملعاِن طَهارِتِك، َهَتَف إنَّ جربائيلَ إِِذ
لكنَّين، كما أُِمْرُت، ! ذَِهلُ وأََتَحيَّرإِنَّين أَْن! أَُسمِّيِك أو مباذا!  أُقَدُِّمُه لِكالئقٍ َمديحٍ أَيُّ: والدةَ االلِه

 . يا ممتلئةً نِعمةإفرحي: إليِك أَْهِتُف

 .وخلِّْصنا القديسني، أيُّها الرَّبُّ َيسوُع املسيُح اهلُنا اَرْحمنا بصلواِت آبائنا :الكاهن

  .آمني :اجلوق

*** 

  

  الفصل اإلجنيلّي يف األسبوع األوَّل من الصوم

 ايس يوحّنقّدال فصل شريف من بشارة

كُلُّ غُْصنِ ِفيَّ ال َيأيت بِثََمرٍ . أنا الكَْرَمةُ احلَِقيِقيَّةُ، َوأَيب احلارِث: قال الرَّبُّ ِلَتالميِذِه  
أَنتُم اآلنَ أَنِقياُء ِمْن أَجلِ الكَالمِ الّذي . َيْنزُِعُه؛ َوكُلُّ ما َيأيت بِثََمرٍ ُيَنقِّيِه ِلَيأِتَي بِثََمرٍ أَكْثَر

كَما أَنَّ الُغْصَن ال َيستطيُع أَنْ َيأِتَي بِثََمرٍ ِمْن ِعْنِدِه، إِنْ . اثُْبُتوا ِفيَّ، َوأَنا ِفيكُْم. مُتكُْم بِِهكَلَّ
َمْن . أَنا الكَرمةُ، َوأَنُتُم اَألغصان. لَْم َيـثْـُبـْت يف الكَـرمِة، كَذِلَك أَنُتْم أَيضاً إِنْ لَْم َتـثْـُبـُتـوا ِفيَّ

إِنْ . ِفيَّ َوأَنا ِفيه، فَْهَو َيأيت بِثََمرٍ كَِثريٍ؛ َألنَّكُْم بُِدوين ال َتستطيعونَ أَنْ َتْعَملُوا شيئاًَيثُْبْت 
كانَ أََحٌد ال َيثُْبُت ِفيَّ، ُيطَْرُح خارِجاً كَالُغْصنِ، فََيجِفُّ؛ فََيْجَمُعوَنُه، َوَيطَْرُحوَنُه يف الّنارِ، 

 .تُّْم ِفيَّ، َوثََبَت كَالمي ِفيكُْم، َتطْلُُبونَ َمهما أََرْدُتْم فََيكُونُ لَكُْمإِنْ أَنُتْم ثََب. فََيْحَترِق

* * * 
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