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اِهرين. تباَرَك هللاُ إَِلُهنا، ُكلَّ حين، اآلَن َوُكلَّ أَواٍن َوإِلى َدهِر الدَّ الكاهن: 

آِمين. الشَّعب: 

الَمجُد َلَك يا إِلَهنا، الَمجُد َلك. الكاهن: 

ي، روُح ٱلَحّق، الحاِضُر في ُكلِّ َمكان،  ماوي، الُمَعزِّ أَيُّها ٱلَملُِك السَّ
الِحاِت َوراِزُق ٱلَحياة، َهلُمَّ َواسُكْن فينا َوَطهِّرنا  وٱلمالُِئ ٱلُكلَّ، َكنُز الصَّ

الُِح ُنفُوَسنا. ِمْن ُكلِّ َدَنٍس َوَخلِّْص أَيُّها الصَّ

وٌس ٱلَّذي ال َيموت، ارَحمنا. )َثالًثا( وٌس ٱلَقوي، قُدُّ وٌس هللا، قُدُّ قُدُّ الشَّعب: 

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

ُد َتجاَوْز  وُس ارَحمنا؛ يا َربُّ اغِفْر َخطايانا؛ يا َسيِّ الوُث ٱلقُدُّ أَيُّها الثَّ
لِْع واشِف أَمراَضنا ِمْن أَجِل اسِمَك. وُس اطَّ ئاِتنا؛ يا قُدُّ َعْن َسيِّ

يا َربُّ ارَحم. )َثالًثا(

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

ْس إِسُمك؛ لِيأِت َمَلكوُتك؛ لَِتُكْن َمشيَئُتَك  ماوات؛ لَِيَتَقدَّ أَبانا ٱلَّذي في السَّ
ماِء َكَذلَِك َعلى ٱألَرض؛ ُخبَزنا ٱلَجوَهري أَعِطنا ٱلَيوم؛  َكما في السَّ
في  ُتدِخلنا  وال  َعَليه؛  َلنا  لَِمْن  َنحُن  َنتُرُك  َكما  َعَلينا  ما  َلنا  واتُرْك 

ير. نا ِمَن الشِّرِّ َتجِرَبة، َلِكْن َنجِّ

وُح ٱلقُُدس، اآلَن  ألَنَّ َلَك ٱلُملَك وٱلقُدَرَة وٱلَمجد، أَيُّها ٱآلُب واالبُن والرُّ الكاهن: 
اِهرين. َوُكلَّ أَواٍن َوإِلى َدهِر الدَّ

آِمين. القارئ: 
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ة( يا َربُّ ارَحم. )12 َمرَّ

اِهرين،  الدَّ َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
آِمين.

وا لَِنسُجْد َوَنرَكْع لَِملِِكنا َوإَِلِهنا. َهلُمُّ

وا لَِنسُجْد َوَنرَكْع لِلَمسيِح َملِِكنا َوإَِلِهنا. َهلُمُّ

نا َوإِلُهنا. وا لَِنسُجْد َوَنرَكْع لِلَمسيِح َهذا ُهَو َملُِكنا َوَربُّ َهلُمُّ

الَمزمور 4
ْجَت لي. َترأَّْف َعَليَّ واسَتِمْع  ي. في ٱلُحزِن َفرَّ إِذ َدَعْوُت اسَتَجْبَت لي يا إَِلَه ِبرِّ
ٱلباِطَل  ُتِحبُّوَن  لِماذا  ٱلقُلوب؟  َثقيلو  أَنُتم  َمتى  َحتَّى  ٱلَبَشر،  َبني  يا  َصالتي. 
َيسَتِمُع لي  بُّ  الرَّ َعَجًبا.  ُه  َقْد َجَعَل َصِفيَّ بَّ  الرَّ أَنَّ  ٱلَكِذب؟ فاعَلموا  َوَتبَتغوَن 
موا َعَليِه  إِذا َدَعْوُت إَِليه. إِغَضبوا َوال َتخَطأُوا، وٱلَّذي َتقولوَنُه في قُلوِبُكم َتَندَّ
ّب. َكثيروَن َيقولوَن:  لوا َعلى الرَّ ْدِق، َوَتَوكَّ في َمضاِجِعُكم. إِذَبحوا َذبيَحَة الصِّ
"َمْن ُيرينا ٱلَخيرات؟" َقِد ارَتَسَم َعَلينا نوُر َوجِهَك يا َرّب. أَعَطْيَت ُسروًرا 
الَمِة أَرقُُد وأَناُم  في َقلبي. ِمْن َثَمَرِة ِحْنَطِتِهم َوَخمِرِهم َوَزيِتِهم َقْد َكُثروا. َفِبالسَّ

جاء. ًدا َعلى الرَّ َك أَنَت يا َربُّ أَسَكنَتني ُمَتَوحِّ َمًعا. ألَنَّ



الَمزمور 6
َفإِنِّي  َربُّ  يا  إِرَحْمني  ُبني.  ُتَؤدِّ ِبِرجِزَك  َوال  ُتَوبُِّخني،  ِبَغَضِبَك  ال  َربُّ  يا 
ا،  َضعيف، إِشِفني يا َرّب؛ َفإِنَّ ِعظامي َقِد اضَطَرَبْت، َوَنْفسي َقِد انَزَعَجْت ِجّدً
ُه  ، َوَنجِّ َنْفسي. َخلِّْصني ألَجِل َرحَمِتَك. َفإِنَّ وأَنَت يا َربُّ َفإِلى َمتى؟ ُعْد يا َربُّ
َليَس في ٱلَموِت َمْن َيذُكُرَك. َوَهْل في ٱلَجحيِم َمْن َيعَتِرُف َلَك؟ َقْد َتِعْبُت في 
َرْت ِمَن ٱلَغْيِظ  َتَنهُّدي. أُِحمُّ في ُكلِّ َليَلٍة َسريري، َوِبُدموعي أَُبلُّ ِفراشي. َتَعكَّ
َفإِنَّ  ٱإلِثم،  فاِعلي  َجميَع  يا  َعنِّي  أُبُعدوا  أَعدائي.  َجميِع  في  َعُتـْقُت  َعيناَي. 
بُّ َتَقبََّل َصالتي. َفْلَيْخَز  عي. الرَّ بُّ َتَضرُّ بَّ َسِمَع َصوَت ُبكائي. َسِمَع الرَّ الرَّ

ا َسريًعا. َوَيْضَطِرْب َجميُع أَعدائي، َولَيعودوا َوَيْخَزوا ِجّدً

الَمزمور 12 )13(
َعنِّي؟  َوجَهَك  َتصِرُف  َمتى  َحتَّى  االِْنِقضاء؟  إِلى  َتنساني  َربُّ  يا  َمتى  إِلى 
إِلى َمتى أََضُع ٱألَفكاَر في َنْفسي، وٱألَوجاَع في َقلبي َنهاًرا َوَلياًل؟ إَِلى َمتى 
بُّ إَِلهي. أَِنْر َعْيَنيَّ لَِئالَّ أَناَم  ؟ أُنُظْر واسَتِجْب لي أَيُّها الرَّ ي َعَليَّ َيَتَرفَُّع َعُدوِّ
ي: "َقْد َقويُت َعَليه". الَّذيَن ُيحِزنوَنني َيبَتِهجوَن  إِلى ٱلَموت، لَِئالَّ َيقوَل َعُدوِّ
بَّ  ْلت. َيبَتِهُج َقلبي ِبَخالِصَك. أَُسبُِّح الرَّ ا أَنا َفَعلى َرحَمِتَك َتَوكَّ إِذا َزَلْلت، أَمَّ

بِّ ٱلَعلِي. ، َوأَُرتُِّل السِم الرَّ ٱلُمْحِسَن إَِليَّ

بُّ إَِلهي. أَِنْر َعْيَنيَّ لَِئالَّ أَناَم إِلى ٱلَموت، لَِئالَّ َيقوَل  أُنُظْر واسَتِجْب لي أَيُّها الرَّ
ي: "َقْد َقويُت َعَليه". َعُدوِّ

اِهرين،  الدَّ َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
آِمين.

َهللِّيلُوييا، َهللِّيلُوييا، َهللِّيلُوييا، الَمجُد َلَك يا هللا. )َثالًثا(

يا َربُّ ارَحم. )َثالًثا(

وِح ٱلقُُدس، الَمجُد لآِلِب واالبِن والرُّ
7
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اِهرين، آِمين. اآلَن وُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ

الَمزمور 24 )25(

َوال  ٱألََبد،  إِلى  أَخزى  َفال  ْلُت،  َتَوكَّ َعَليَك  إَِلهي  َنْفسي.  َرَفْعُت  َربُّ  يا  إِلَيَك 
ٱألََثَمُة  لَِيْخَز  َيْخَزون.  َيْرجوَنَك ال  ٱلَّذيَن  َجميَع  َفإِنَّ  أَعدائي؛  َعَليَّ  َيَتضاَحُك 

َوَعلِّْمني،  َحقَِّك  إِلى  إِْهِدني  َعلِّمني.  َوُسُبَلَك  ُطُرَقَك،  َربُّ  يا  ْفني  َعرِّ باِطاًل. 

ُكلَُّه. أُذُكْر رأَفاِتَك يا َربُّ  اَك َرَجْوُت النَّهاَر  َوإِيَّ َك أَنَت إَِلهي َوُمَخلِّصي،  َفإِنَّ

َلِكْن  َتذُكْرها،  ال  َوَجْهلي  َشبابي  َخطايا  ِهَي.  ٱألََزِل  ُمنُذ  َفإِنَّها  َوَمراِحَمَك، 

بُّ صالٌِح  الرَّ  . َربُّ يا  أَجِل َصالِحَك  ِمْن  أَنَت  اْذُكْرني  َرحَمِتَك  َحَسِب  َعلى 

ريق. َيْهدي ٱلُوَدعاَء ِبٱلُحْكم.  َوُمسَتقيم، لَِذلَِك َيَضُع ناموًسا لِلخاِطئيَن في الطَّ

َعهَدهُ  َيلَتِمسوَن  لِلَّذيَن  َوَحقٌّ  َرحَمٌة  بِّ  الرَّ ُطُرِق  ُكلُّ  ُطُرَقُه.  ٱلَوديعيَن  ُيَعلُِّم 

َوَشهاَداِته. ِمْن أَجِل اسِمَك اغِفْر َخطيَئتي؛ َفإِنَّها َكثيَرة. َمْن ُهَو ٱإلِنساُن ٱلَّذي 

ريِق ٱلَّذي اختاَرهُ. َنْفُسُه في ٱلَخيراِت  ؟ َيَضُع َلُه ناموًسا في الطَّ بَّ َيخاُف الرَّ

بُّ ِعزٌّ أِلَتِقياِئِه، َوَلُهم ُيعلُِن َعهَدهُ. َعيناَي إِلى  َتسُكُن، َوَنْسلُُه َيِرُث ٱألَرض. الرَّ

. أُنُظْر إَِليَّ وارَحْمني، َفإِنِّي  ُه َيجَتِذُب ِمْن ٱلَفخِّ ِرْجَليَّ بِّ في ُكلِّ حين؛ أِلَنَّ الرَّ

إِلى  أُنُظْر  َشداِئدي.  ِمْن  فأَخِرْجني  َكُثَرْت،  َقْد  َقلبي  أَحزاُن  أَنا.  َوَفقيٌر  َوحيٌد 

ُهم َقْد َكُثروا،  َتواُضعي َوَتَعبي، واغِفْر َجميَع َخطاياي. أُنُظْر إِلى أَعدائي َفإِنَّ

ْلت.  ني، ال أَخزى َفإِنِّي َعَليَك َتَوكَّ َوُبغَضَة َجْوٍر أَبَغضوني. إِحَفْظ َنْفسي َوَنجِّ

هللاُ  يا  أَنِقْذ   . َربُّ يا  َرَجْوُت  اَك  إِيَّ ألَنِّي  بي،  َلِصقوا  والُمسَتقيموَن  الُوَدعاُء 

إِسرائيَل ِمْن ُكلِّ أَحزاِنه.
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الَمزمور 30 )31(
ني وأَنِقْذني. أَِمْل إَِليَّ  ْلُت، َفال أَْخزى إِلى ٱألََبد. ِبَعْدلَِك َنجِّ َعَليَك يا َربُّ َتَوكَّ
َك أَنَت  َمسَمَعَك، وأَنِقْذني َسريًعا. ُكْن لي إَِلًها عاِضًدا َوَبيَت َملَجإٍ لُِتَخلَِّصني؛ َفإِنَّ
ي َوَملَجإِي، َوألَجِل اسِمَك َتهديني َوَتعولُني. ُتخِرُجني ِمْن َهذا ٱلَفخِّ ٱلَّذي  ِعزِّ
َك أَنَت يا َربُّ ناِصري. ِفي َيَديَك أَسَتوِدُع روحي، َوَلَقِد افَتَديَتني  أَخَفْوهُ لي، ألَنَّ
َك أَبَغْضَت ٱلَّذيَن َيحَفظوَن ٱألَباطيَل ٱلكاِذَبة. وأَنا َعلى  بُّ إَِلُه ٱلَحّق. إِنَّ أَيُّها الرَّ
َك َنَظْرَت إِلى َتواُضعي، َوَخلَّْصَت  ْلُت. أَفَرُح وأَبَتِهُج ِبَرحَمِتَك؛ ألَنَّ بِّ َتَوكَّ الرَّ
 . َعِة ِرْجَليَّ داِئِد َنْفسي، َوَلم َتْحِبْسني في أَْيدي ٱألَعداء، َبْل أََقْمَت في السَّ ِمَن الشَّ
إِرَحْمني يا َربُّ َفإِنِّي َحزين، َوَقِد اضَطَرَبْت ِبٱلَغْيِظ َعيناَي َوَنْفسي َوَبطني. 
تي،  قُوَّ ِبٱلَمْسَكَنِة  َضُعَفْت  ِبالَتَنهُّد.  وأَعوامي  ِبٱألَوجاع،  َفِنَيْت  َقْد  َحياتي  ألَنَّ 
ا، َوَفَزًعا  واْضَطَرَبْت ِعظامي. ِصْرُت عاًرا ِعنَد َجميِع أَعدائي، َولِجيراني ِجّدً
لَِمعاِرفي. وٱلَّذيَن َرأَْوني َهَربوا َعنِّي خاِرًجا. ُنِسيُت ِمثَل ٱلَمْيِت ِمَن ٱلَقلب، 
َة ِمْن َكثيريَن َيسُكنوَن َحْولي. َوفي  وأَصَبْحُت َكإِناٍء هالِك، ألَنِّي َسِمْعُت ٱلَمَذمَّ
ْلُت،  ُمؤاَمَرِتِهم َعَليَّ َجميًعا، َعَزموا َعلى أَخِذ َنْفسي. وأَنا َعَليَك يا َربُّ َتَوكَّ
ٱلَّذيَن  َوِمَن  أَْعدائي،  أَْيدي  ِمْن  أَنِقْذني  آجالي.  َيَديَك  َوفي  إَِلهي،  إِنََّك  قُلُت 
َيْضَطِهدوَنني. أَظِهْر َوجَهَك َعلى َعبِدَك، َوَخلِّْصني ِبَرحَمِتَك. يا َربُّ ال أَخزى 
َفإِنِّي َدَعوُتَك، َبْل لَِيخَز ٱلُمناِفقوَن َوَيهِبطوا إِلى ٱلَجحيم، َوْلَتِصْر َخْرساَء الشِّفاهُ 
َكثَرَة  أَعَظَم  ما  َواالِْحِتقار.  وٱلِكْبِرياِء  ِبٱإلِْثِم  يِق  دِّ الصِّ َعلى  الُمَتَكلَِّمُة  ٱلغاشَّة، 
َعَليَك ُتجاَه  ِكليَن  لِلُمتَّ ـقوَنَك! َصَنْعَتُه  َيتَّ لِلَّذيَن  َخْرَتُه  اذَّ الَّذي   ، َصالِحَك يا َربُّ
َك َتْسُتُرُهم في ِسْتِر َوجِهَك ِمْن َعرَبَسِة النَّاس. ُتَظلِّلُُهم في ِمَظلٍَّة  َبني ٱلَبَشر! إِنَّ
َحصيَنة.  َمديَنٍة  في  َرحَمَتُه  َب  َعجَّ ُه  َفإِنَّ  ! بُّ الرَّ َتباَرَك  ٱألَلِسَنة.  ُمقاَوَمِة  ِمْن 
وأَنا قُْلُت، في َجَزعي، إِنِّي َقْد أُلقيُت ِمْن أَماِم َعيَنْيك. َفلَِذلَِك َسِمْعَت َصوَت 
بَّ َيبَتغي  بَّ يا َجميَع أَبراِره، َفإِنَّ الرَّ عي، إِْذ َصَرْخُت إَِليك. أَِحبُّوا الرَّ َتَضرُّ
يا  قُلوُبُكم،  َولَتـْقَو  عوا  َتَشجَّ ِبـإِفراط.  ٱلِكبِرياَء  َيعَملوَن  ٱلَّذيَن  َوُيجازي  ٱلَحقَّ 

ّب. ليَن َعلى الرَّ َجميَع ٱلُمَتَوكِّ
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بِّ ُهَو ناِصري  ماِء َيْسُكن. َيقُوُل لِلرَّ ، في ِسْتِر إَِلِه السَّ اِكُن في َعْوِن ٱلَعلِيِّ  السَّ
ُينِقُذَك ِمْن َفخِّ الَصيَّادين، َوِمَن ٱلَقوِل  ُه  ل. ألَنَّ أََتَوكَّ َفَعَلْيِه  َوَمْلَجإِي، ُهَو إَِلهي 

ٱلُمْضَطِرب. ِبَمْنِكَبيِه ُيَظلِّلَُك، َوَتحَت أَجِنَحِتِه َتلَتِجُئ، ِبَسالٍح َيحوُط ِبَك َحقُُّه، 

َفال َتْخَش ِمْن َخوٍف َليلّي، َوال ِمْن َسْهٍم َيطيُر في النَّهار، َوال ِمْن أَمٍر َيسلُُك 

لَمة، َوال ِمْن َوْقَعِة َوَشيطاِن ِنصِف النَّهار. َيسقُُط َعْن جاِنَبيَك أُلوٌف،  في الظُّ

َوُتعاِيُن  ِبَعيَنيَك،  َتنُظُرُهم  َبْل  َيقَتِربون،  َفال  إَِليَك  ا  وأَمَّ َيميِنَك،  َعْن  َوِرْبواٌت 

َيقَتِرُب  ٱلَعلِيَّ َملجأََك. ال  أَنَت يا َربُّ َرجائي. َجَعْلَت  َك  ُمجازاَة ٱلَخطأَة. ألَنَّ

ُه يوصي َمالِئَكَتُه ِبَك، لَِيحَفظوَك  ، َوَضرَبٌة ال َتْدنو ِمْن َمسَكِنَك؛ ألَنَّ إَِليَك َشرٌّ

َوَعلى  ِرْجلَُك.  ِبَحَجٍر  َتعُثَر  لَِئالَّ  َيرَفعوَنَك  ٱألَيدي  َوَعلى  ُطُرِقَك.  َجميِع  في 

يه،  َكَل َفأَُنجِّ ُه َعَليَّ اتَّ ـنِّين. ألَنَّ اِت َتَطأُ، َوَتدوُس ٱألََسَد والتِّ ٱألَفعى َوَملِِك ٱلَحيَّ

ٱلُحزن،  في  أَنا  َمَعُه  َلُه.  فأَسَتجيُب  إَِليَّ  َيصُرُخ  اسمي.  َعَرَف  ُه  ألَنَّ وأَسُتُرهُ 

اِم أَْمأََلُهُ َوأُريِه َخالصي. ُدهُ. طوَل ٱألَيَّ َفأُنِقُذهُ َوأَُمجِّ

اِهرين، آِمين. وِح ٱلقُُدس، اآلَن وُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ الَمجُد لآِلِب واالبِن والرُّ

َهللِّيلُوييا، َهللِّيلُوييا، َهللِّيلُوييا، الَمجُد َلَك يا هللا. )َثالًثا(

يا َربُّ ارَحم. )َثالًثا(

اِهرين، آِمين. وِح ٱلقُُدس، اآلَن وُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ الَمجُد لآِلِب واالبِن والرُّ
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َمَعنا ُهَو هللا
اِدِس ِبٱللَّحِن السَّ

ِزَمة. َمَع َسْجَدٍة َصغيَرٍة ِعنَد َترتيِل ٱلالَّ

َمَعنا ُهَو هللا، فاعَلموا أَيُّها ٱألَُمُم وانَهِزموا. 	
ِزَمة[ ألَنَّ هللَا َمَعنا. ]الالَّ

ِزَمة[ 	 إِسَمعوا إِلى أَقاصي ٱألَرض. ]الالَّ
ِزَمة[ 	 أَيُّها ٱألَقِوياُء انَغلِبوا. ]الالَّ
ِزَمة[ 	 ُكم َوإِْن َقويُتم، َفَسَتنَغلِبوَن أَيًضا؛. ]الالَّ ألَنَّ
ِزَمة[ 	 ّب. ]الالَّ وأَيُّ َرْأيٍ افَتَكرُتم ِبِه، ُيالشيِه الرَّ
ِزَمة[ 	 وأَيُّ َقْوٍل قُلُتموهُ، ال َيثُبْت فيُكم. ]الالَّ
ِزَمة[ 	 قيِه، َوال َنَتَزعَزُع َله. ]الالَّ ا َخوفُُكم، َفال َنتَّ أَمَّ
ِزَمة[ 	 ُسُه، َوَيكوُن َلنا َخوًفا. ]الالَّ بُّ إَِلُهنا، َفْهَو ٱلَّذي ُنَقدِّ والرَّ
ِزَمة[ 	 اًل، كاَن ُهَو لي َتقديًسا. ]الالَّ َوإِْن ُكنُت َعَليِه ُمُتَوكِّ
ِزَمة[ 	 اًل، فأَخلُُص ِبه. ]الالَّ َفسأَكوُن َعَليِه ُمَعوِّ
ِزَمة[ 	 ها أََنذا وٱألَوالُد ٱلَّذيَن أَعطانيِهِم هللا. ]الالَّ
ِزَمة[ 	 لَمة، َقْد أَبَصَر نوًرا َعظيًما. ]الالَّ الَِك في الظُّ إِنَّ الشَّعَب السَّ
ِزَمة[ 	 اُن في َبَلِد ٱلَموِت َوُظْلَمِتِه، نوٌر ُيشِرُق َعَليُكم. ]الالَّ كَّ أَيُّها السُّ
ِزَمة[ 	 ، وابًنا أُْعطينا. ]الالَّ ُه َقْد ُولَِد َلنا َصِبيٌّ ألَنَّ
ِزَمة[ 	 َوْهَو ٱلَّذي ِرئاَسُتُه َعلى عاِتِقه. ]الالَّ
ِزَمة[ 	 َوَسالُمُه َليَس َلُه َحّد. ]الالَّ
ِزَمة[ 	 ْأيِ ٱلَعظيم. ]الالَّ َوُيدعى اسُمُه َرسوَل الرَّ
ِزَمة[ 	 ُمشيًرا َعجيًبا. ]الالَّ
ِزَمة[ 	 الم. ]الالَّ إَِلًها َقِوًيّا، ُمَسلًَّطا، َرئيَس السَّ
ِزَمة[ 	 هِر ٱآلتي. ]الالَّ آَب الدَّ
ِزَمة[ 	 وِح ٱلقُُدس. ]الالَّ الَمجُد لآِلِب واالبِن والرُّ
ِزَمة[ 	 اِهرين، آِمين. ]الالَّ اآلَن وُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ
َمَعَنا ُهَو هللا، َفاْعَلُموا أَيُّها األَُمُم َواْنَهِزُموا. ألَنَّ هللَا َمَعنا. 	
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َة َمَع ٱللَّيَلِة  إِْذ َقد َعَبْرُت النَّهار، أَشُكُرَك يا َرّب، وأَسأَلَُك أَْن َتَهَب لي ٱلَعِشيَّ
ِبَغيِر َخطيَئٍة يا ُمَخلُِّص، َوَخلِّْصني.

وِح ٱلقُُدس. الَمجُد لآِلِب واالبِن والرُّ
يِّد، وأَطلُُب ِمنَك يا ُمَخلُِّص أَْن َتمَنَحني  ُدَك أَيُّها السَّ َهار، أَُمجِّ إِْذ َقد َعَبْرُت النَّ

َكٍة، َوَخلِّْصني. َة َمَع ٱللَّيَلِة َغيَر ُمَشكَّ ٱلَعِشيَّ

اِهرين، آِمين. اآلَن وُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ
َة َمَع  وس، وأَطلُُب ِمنَك أَْن َتَهَب لي ٱلَعِشيَّ َهار، أَُسبُِّحَك يا قُدُّ إِْذ َقد َعَبْرُت النَّ

ٱللَّيَلِة َغيَر ُمْغتاَلٍة يا ُمَخلُِّص، َوَخلِّْصني.
إِنَّ َطبيَعَة الِشيروبيم

اِدِس ِبٱللَّحِن السَّ

كوت. 	 ُدَك ِبَتسابيَح عاِدَمِة السُّ َدة، ُتَمجِّ إِنَّ َطبيَعَة الِشيروبيِم َغيَر ٱلُمَتَجسِّ

ِة ٱألَجِنَحة، ُيَعلُّوَنَك ِبأَْصواٍت ال َتفُتر. 	 تَّ والِسيرافيُم الَحيواناُت َذواُت السِّ

َثِة التَّقديس. 	 َوُجنوُد ٱلَمالِئَكِة ُكلُُّهم ُيَسبِّحوَنَك ِبَتهليالٍت ُمَثـلَـّ

َك َقبَل ٱلُكلِّ َلم َتَزْل أَيُّها ٱآلب، َوَلَك ابُنَك َنظيُرَك في َعَدِم االِبِتداء. 	 ألَنَّ

أَنَّ  	 ُتوِضُح  ٱلَكراَمة،  في  َلَك  الُمساِوَي  ٱلَحياة،  روَح  حاِمٌل  أَنََّك  َوِبما 
الوَث ِبال انِفصال. الثَّ

اَمُه. 	 ُتها ٱلَبتوُل ٱلُكلِّيُّ قُْدُسها، أُمُّ ٱإلَِله، َويا ُمعاِيني ٱلَكلَِمِة َوُخدَّ أَيَّ

َهداء، ِبما أَنَّ َلُكُم ٱلَحياَة ٱلخالَِدة. 	 يا َجميَع َمصاِف ٱألَنِبياِء والشُّ

داِئِد واِقعون. 	 ـنا ُكلَّنا في الشَّ َتَشفَّعوا ِمْن أَجِل ٱلُكلِّ ِبَغيِر انِقطاٍع، َفإِنَّ

َحتَّى إِذا َنَجْونا ِمْن َضالَلِة ٱلَخبيث، َنصُرُخ ِبَتسبيِح ٱلَمالِئَكِة قاِئـلين: 	

، ارَحْمنا َوَخلِّْصنا، آِمين. 	 وٌس، يا ُمَثلََّث التَّقديس، يا َربُّ وٌس، قُدُّ وٌس، قُدُّ قُدُّ
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ُدْستوُر ٱإليمان
َماِء وٱألَرض، ُكلِّ ما ُيرى  أُؤِمُن ِبـإَِلٍه َواِحٍد، آٍب، َضاِبِط ٱلُكلِّ، َخالِِق السَّ

َوما ال ُيرى؛

ُكلِّ  َقبَل  ٱآلِب  ِمَن  ٱلَمْولوِد  ٱلَوحيد،  هللّاِ  ابِن  ٱلَمِسيح،  َيُسوَع  واِحٍد  َوِبَربٍّ 
هور، نوٍر ِمْن نور، إَِلٍه َحقٍّ ِمْن إَِلٍه َحّق، َمْولوٍد َغيِر َمخلوق، ُمساٍو لآِلِب  الدُّ

في ٱلَجوَهر، ٱلَّذي ِبِه كاَن ُكلُّ َشْيء،

َد ِمَن  ماء، َوَتَجسَّ ٱلَّذي ِمْن أَجلِنا َنحُن ٱلَبَشر، َوِمْن أَجِل َخالِصنا، َنَزَل ِمَن السَّ
وِح ٱلقُُدِس َوِمْن َمرَيَم ٱلَعذراء، َوتأَنَّس،  الرُّ

ا َعَلى َعهِد بيالُطَس ٱلُبنطي، َوتأَلََّم َوقُِبر، َوُصلَِب َعنَّ

الِِث َعلى ما في ٱلُكُتب، َوقاَم في ٱلَيوِم الثَّ

ماء، َوَجَلَس َعْن َيميِن ٱآلب، َوَصِعَد إِلى السَّ

وأَيًضا َيأْتي ِبَمجٍد لَِيديَن ٱألَحياَء وٱألَموات، ٱلَّذي ال َفَناَء لُِمْلِكه؛

، ٱلُمْحيي، ٱلُمنَبِثِق ِمَن ٱآلب، ٱلَّذي ُهَو َمَع ٱآلِب واالبِن  بِّ وِح ٱلقُُدس، الرَّ َوِبالرُّ
اِطِق ِبٱألَنِبياء؛ د، النَّ َمسُجوٌد َلُه َوُمَمجَّ

َسة، َرسولِيَّة؛ َوِبَكِنيَسٍة واِحَدة، جاِمَعة، ُمَقدَّ

ٍة واِحَدٍة لَِمغِفَرِة ٱلَخطايا. وأَعَتِرُف ِبَمعموِديَّ

ى ِقياَمَة ٱلَموتى،  وأََتَرجِّ

هِر ٱآلتي. آِمين. وٱلَحياَة في الدَّ
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َدةُ الُكلِّيُّ قُدُسها يِّ ُتها السَّ أَيَّ
اِدِس ِبٱللَّحِن السَّ

ِزَمة. َيبَدأُ ِبها َجوُق الَشمال. َمَع َسْجَدٍة َصغيَرٍة ِعنَد ٱلالَّ

ات( 	 َدةُ الُكلِّيُّ قُدُسها، والَِدةُ ٱإلَِله، َتَشفَّعي ِبنا َنحُن ٱلَخطأَة. )َثالَث َمرَّ يِّ ُتها السَّ أَيَّ
يسين، َتَشفَّعوا  	 ماِويِّين، َوُرَؤساِء ٱلَمالِئَكِة ٱلِقدِّ اِت ٱلَمالِئَكِة السَّ يا َجميَع قُوَّ

َتْين( ِبنا َنحُن ٱلَخطأَة. )َمرَّ
نا َيُسوَع ٱلَمِسيح، َتَشفَّْع ِبنا  	 اِبُغ َربَّ اِبُق والصَّ ، السَّ ا الَنِبيُّ يُس يوَحنَّ أَيُّها ٱلِقدِّ

َتْين( َنحُن ٱلَخطأَة.)َمرَّ
يسين،  	 َهداء، َوَجميُع ٱلِقدِّ ُسُل وٱألَنِبياُء والشُّ فون، الرُّ يسوَن ٱلُمَشرَّ أَيُّها ٱلِقدِّ

َتْين( َتَشفَُّعوا ِبنا َنحُن ٱلَخطأَة.)َمرَّ
عاة، َوُمَعلِّمي ٱلَمسكوَنة، َتَشفَّعوا  	 يا أَباَءنا ٱألَبراَر ٱلُمَتَوشِّحيَن ِباهلل، الرُّ

َتْين( ِبنا َنحُن ٱلَخطأَة.)َمرَّ
َنحُن  	 ِبنا  )َتَشفَّعي(  َتَشفَّْع  ٱلَكنيَسة،  صاِحِب  يِس  ِبٱلِقدِّ ُة  ٱلخاصَّ ٱلِقطَعُة  ُل  ُتَرتَّ ُهنا 

َتْين( ٱلَخطأَة. )َمرَّ
َة َغيَر ٱلَمقهوَرِة ٱلَّتي ال ُتدَرك، ال  	 ليِب ٱلَكريِم ٱلُمْحيي، اإلَِلِهيَّ َة الصَّ يا قُوَّ

َتْين( َتخُذلينا َنحُن ٱلَخطأَة. )َمرَّ
َتْين( 	 يا هللاُ اغِفْر َلنا َنحُن ٱلَخطأَة. )َمرَّ
يا هللاُ اغِفْر َلنا َنحُن ٱلَخطأَة، وارَحْمنا. 	

وٌس ٱلَّذي ال َيموت، ارَحمنا. )َثالًثا( وٌس ٱلَقوي، قُدُّ وٌس هللا، قُدُّ قُدُّ الشَّعب: 

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

ُد َتجاَوْز  وُس ارَحمنا؛ يا َربُّ اغِفْر َخطايانا؛ يا َسيِّ الوُث ٱلقُدُّ أَيُّها الثَّ
لِْع واشِف أَمراَضنا ِمْن أَجِل اسِمَك. وُس اطَّ ئاِتنا؛ يا قُدُّ َعْن َسيِّ

يا َربُّ ارَحم. )َثالًثا(
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َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

ْس إِسُمك؛ لِيأِت َمَلكوُتك؛ لَِتُكْن َمشيَئُتَك  ماوات؛ لَِيَتَقدَّ أَبانا ٱلَّذي في السَّ
ماِء َكَذلَِك َعلى ٱألَرض؛ ُخبَزنا ٱلَجوَهري أَعِطنا ٱلَيوم؛  َكما في السَّ
في  ُتدِخلنا  وال  َعَليه؛  َلنا  لَِمْن  َنحُن  َنتُرُك  َكما  َعَلينا  ما  َلنا  واتُرْك 

ير. نا ِمَن الشِّرِّ َتجِرَبة، َلِكْن َنجِّ

وُح ٱلقُُدس، اآلَن  ألَنَّ َلَك ٱلُملَك وٱلقُدَرَة وٱلَمجد، أَيُّها ٱآلُب واالبُن والرُّ الكاهن: 
اِهرين. َوُكلَّ أَواٍن َوإِلى َدهِر الدَّ

آِمين. القارئ: 

ات ْطروباِريَّ
لَِيوَمي ٱإلِثَنيِن وٱألَرِبعاء

اني ِبٱللَّحِن الثَّ

ي َقد َقويُت َعَليه. أَِنْر َعيَنيَّ أَيُّها ٱلَمِسيُح ٱإلَِله، لَِئالَّ أَناَم إِلى ٱلَوفاة، لَِئالَّ َيقوَل َعُدوِّ

وِح ٱلقُُدس، الَمجُد لآِلِب واالبِن والرُّ
ِمنها  فأَنِقْذني  سالٌِك،  َكثيَرٍة  ِفخاٍخ  َوَسِط  في  َفإِنِّي  لَِنْفسي،  َنصيًرا  ُكْن  اللَُّهمَّ 

الِح، ِبما أَنََّك ُمِحبٌّ لِلَبَشر. َوَخلِّْصني أَيُّها الصَّ

اِهرين، آِمين. اآلَن وُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ
لي إِلى ٱلَمولوِد ِمنِك يا والَِدَة  ُه َليَس َلنا دالٌَّة ألَجِل َكثَرِة َخطايانا، فأَنِت َتَوسَّ ألَنَّ
يِّد، َفال ُتْعِرضي  ٱإلَِلِه ٱلَعذراء، ألَنَّ َوساِئَل ٱألُمِّ َتقَتِدُر َكثيًرا أَْن َتسَتعِطَف السَّ
ُه َرحيٌم َوقاِدٌر َعلى َخالِصنا، الَّذي  َة ٱلَوقار، ألَنَّ الِت ٱلَخطأَِة يا ُكلِّيَّ َعْن َتَوسُّ

َقِبَل أَْن َيتأَلََّم ِمْن أَجلِنا.
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لَِيوَمي الُثالثاِء وٱلَخميس
اِمن ِبٱللَّحِن الثَّ

ِقيِّ َقْد  يا َربُّ أَنَت َتعِرُف َعَدَم ُرقاِد أَعدائي ٱلَّذيَن ال ُيَرْون، َوُضْعُف َجَسدي الشَّ
َعلِْمَتُه يا خالِقي. َفلَِذلَِك أَسَتوِدُع روحي في َيَديَك، فاسُتْرني ِبأَجِنَحِة َصالِحَك، 
ِم أَقوالَِك ٱإلَِلِهيَّة، وأَْنِهْضني في  َتيِن ِبَتَنعُّ لَِئالَّ أَناَم إِلى ٱلَوفاة، وأَِنْر َعيَنيَّ ٱلَعْقلِيَّ

َوْقٍت ُمواِفٍق إِلى َتمجيِدَك، ِبما أَنََّك صالٌِح َوُمِحبٌّ لِلَبَشر.

أُنُظْر إَِليَّ وارَحْمني، َكما َرَحْمَت في َقضاِئَك ٱلَّذيَن ُيِحبُّوَن اْسَمَك. ْستيُخن: 

يا َربُّ إِنَّ ُمداَيَنَتَك َلَمْرهوَبة، إِْذ َيكوُن ٱلَمالِئَكُة واِقفين، والنَّاُس َمحشورين، 
َتكوُن  ُمداَيَنٍة  ُة  فأَيَّ ُتسَتفَحص.  وٱألَفكاُر  ُتكَشف،  وٱألَعماُل  ُتفَتح،  وٱلُكُتُب 
ُيِضيُء  َمْن  َعنِّي؟  اِر  النَّ َلهيَب  ُيطِفُئ  َمْن  ِبٱلَخطايا؟  ٱلَمْضبوَط  أَنا  ُمداَيَنتي 

، ِبما أَنََّك ُمِحبٌّ لِلَبَشر. ُظْلَمتي؟ إِْن َلْم َترَحْمني أَنَت يا َربُّ

وِح ٱلقُُدس. الَمجُد لآِلِب واالبِن والرُّ
ُدموًعا أَعِطني يا هللا، َكما أَعَطْيَت َقديًما ٱلَمْرأََة ٱلخاِطَئة، واجَعْلني ُمسَتِحًقّا 
َزِكيَّ  طيًبا  َلَك  َم  َوأَُقدِّ الَلة،  الضَّ َطريِق  ِمْن  أَعَتَقتاني  ٱللََّتيِن  َقَدَمْيَك  أَُبلَّ  أَْن 
ٱلَحَسن:  َصوَتَك  أَيًضا  أَنا  أَسَمَع  َحتَّى  ِبالَتوَبة؛  ُمقَتناًة  ًة  َنِقيَّ عيَشًة  اِئَحة،  الرَّ

"إِيماُنَك َخلََّصَك، إِْمِض ِبَسالم".

اِهرين، آِمين. اآلَن وُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ
َقَة ِبِك ٱلَّتي ال ُتخَذُل َفسأَخلُص. َوإِْذ أَحَرْزُت  يا والَِدَة ٱإلَِله، إِْذ َقْد َحَوْيُت الثِّ
ِخًذا ِستَرِك  هاَرِة َفال أَخشى. فأَطُرُد أَعدائي وأَهِزُمُهم، ُمتَّ َة الطَّ ُنْصَرَتِك يا ُكلِّيَّ
ًعا إِلى َمعوَنِتِك ٱلُكلِّيِّ اقِتداُرها. َفَخلِّصيني  ْرع، وأَهِتُف إَِليِك، ُمَتَضرِّ َوحَدهُ كالدِّ
ِة ابِن  ْوِم ٱلُمظلِِم إِلى َتمجيِدِك، ِبقُوَّ ِبَشفاعاِتِك، وأَْنِهضيني ِمَن النَّ َدةُ  يِّ ُتها السَّ أَيَّ

ِد ِمنِك. هللِا ٱلُمَتَجسِّ
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ة( يا َربُّ ارَحم. )40 َمرَّ الشَّعب: 

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

يا َمْن ِهَي أَكَرُم ِمَن الشيروبيم، وأَرَفُع َمجًدا ِبَغيِر ِقياٍس ِمَن السيرافيم. 
م. اِك ُنَعظِّ الَّتي ِبَغيِر َفساٍد َوَلَدْت َكلَِمَة هللا، َحّقًا إِنَِّك والَِدةُ ٱإلَِله، إِيَّ

بِّ باِرْك يا أَب. ِباسِم الرَّ

ارَحْمنا  إَِلُهنا،  ٱلَمِسيُح،  َيُسوُع  بُّ  الرَّ أَيُّها  يسين،  ٱلِقدِّ آباِئنا  ِبَصَلواِت  الكاِهن: 
َوَخلِّْصنا.

آِمين. الشَّعب: 

يِس باسيلِيوَس ٱلَكِبير إِْفشيٌن لِلقِدِّ

نا ِمْن  ، يا َمْن أَنَقْذَتنا ِمْن ُكلِّ َسْهٍم َيطيُر في النَّهار، َنجِّ ، يا َربُّ الكاِهن: يا َربُّ

ْلنا أَْن َنجوَز  ْل َرْفَع أَيدينا َذبيَحًة َمساِئيَّة، وأَهِّ لَمة، َوَتَقبَّ ُكلِّ أَمٍر َيسلُُك في الظُّ
بيَن ِمَن ٱلَمساِوئ، وأَنِقْذنا ِمْن ُكلِّ اْضِطراٍب  َمساَفَة ٱللَّيِل ِبال َعْيب، َغيَر ُمَجرَّ
اهِتماًما  وأَفكاَرنا  ًعا،  َتَخشُّ ُنفوَسنا  َوَهْب  الشَّياطين،  ِمَن  َلنا  َيصيُر  َوَجَزٍع 
أَعضاَءنا  وأَِمْت  ِبَخوِفك،  أَجساَدنا  ْر  َسمِّ ٱلُمْرِهَبة.  ٱلعاِدَلِة  ِبَدينوَنِتَك  لِلَفحِص 
ِل أَحكاِمَك.  ٱلَّتي َعلى ٱألَرض، لَِكْي َنكوَن ُمسَتنيريَن في ُهدوِء النَّوِم أَيًضا ِبتأَمُّ
الِة ثاِبتيَن في  ة، وأَِقْمنا في َوقِت الصَّ ٍل َرِديٍء َوَشهَوٍة ضارَّ ا ُكلَّ َتَخيُّ أَبِعْد َعنَّ
ِة َوَصالِح ابِنَك ٱلَوحيِد ٱلَّذي أَنَت َمَعُه  ٱإلِيمان، َوناِجحيَن في َوصاياك، ِبَمَسرَّ
اِنِع ٱلَحياة، اآلَن َوُكلَّ أَوان،  الِِح والصَّ ُمباَرٌك، َوَمَع روِحَك ٱلُكلِّيِّ قُدُسُه الصَّ

اِهرين. َوإِلى َدهِر الدَّ

آِمين. الشَّعب: 
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وا لَِنسُجْد َوَنرَكْع لَِملِِكنا َوإَِلِهنا. َهلُمُّ

وا لَِنسُجْد َوَنرَكْع لِلَمسيِح َملِِكنا َوإَِلِهنا. َهلُمُّ

نا َوإِلُهنا. وا لَِنسُجْد َوَنرَكْع لِلَمسيِح َهذا ُهَو َملُِكنا َوَربُّ َهلُمُّ

الَمزمور 50 )51(

إِغِسلني  امُح مآِثمي.  َكثَرِة رأَفِتَك  َوَكِمثِل  َكَعظيِم َرحَمِتَك،  يا هللاُ  إِرَحمني 
َكثيًرا ِمْن إِثمي، َوِمْن َخطيَئتي َطهِّرني. َفإِنِّي أَنا عاِرٌف ِبـإِثمي، َوَخطيَئتي 

اَمَك َصَنعت، لَِكْي َتصُدَق  أَمامي في ُكلِّ حين. إَِليَك َوحَدك أَخطأت، والشَّرَّ قُدَّ

في أَقوالَِك َوَتغلَِب في ُمحاَكَمِتَك. هاَءَنذا ِبٱآلثاِم ُحِبَل بي، وِبٱلَخطايا َوَلَدتني 

، وأَوَضحَت لي َغواِمَض ِحكَمِتَك َوَمستوراِتها.  ٱلَحقَّ أَحَببَت  َقْد  َك  أُمِّي. ألَنَّ

َبهَجًة  ُتسِمُعني  الثَّلج.  ِمَن  أَكَثَر  َفأَبَيضُّ  َتغِسلُني  فأَطُهر،  ِبالزوَفا  َتنَضُحني 

ُكلَّ  َعْن َخطاياي، وامُح  َوجَهَك  إِصِرْف  ليَلة.  الذَّ َفَتبَتِهُج ِعظامي  وُسروًرا، 

ْد في أَحشائي. ال َتطَرحني  مآِثمي. َقلًبا َنقّيًا أُخلُْق فيَّ يا هللا، َوروًحا ُمسَتقيًما َجدِّ

وُس ال َتنِزعُه ِمنِّي. إِمَنحني َبهَجَة َخالِصَك،  ِمْن أَماِم َوجِهَك، َوروُحَك ٱلقُدُّ

ني  َوِبروٍح ِرَئاسيٍّ اعُضدني. فأَُعلَِّم ٱألََثَمَة ُطُرَقَك، وٱلَكَفَرةُ إَِليَك َيرِجعون. َنجِّ

 ، َشَفَتيَّ افَتْح  َربُّ  يا  ِبَعدلِك.  لِساني  َفَيبَتِهَج  َخالصي،  إَِلَه  هللاُ  يا  ماِء  الدِّ ِمَن 

َلِكنََّك ال  َلُكنُت ٱآلَن أُعطي،  بيَحَة،  الذَّ آَثرَت  َلْو  َك  ِبَتسِبَحِتك. ألَنَّ َفمي  َفُيَخبَِّر 

بيَحُة هلِل روٌح ُمنَسِحق، الَقلُب ٱلُمَتَخشُِّع وٱلُمَتواِضُع ال  ُتَسرُّ ِبٱلُمحَرقات. فالذَّ

ِتَك ِصهَيون، َولُتبَن أَسواُر أُوَرَشليم. ِحيَنِئٍذ ُتَسرُّ  َيرذلُُه هللا. أَصلِْح يا َربُّ ِبَمَسرَّ

بوَن َعلى َمذَبِحَك ٱلُعجول. ِبَذبيَحِة ٱلَعدِل قُرباًنا َوُمحَرقات. حيَنِئٍذ ُيَقرِّ
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الَمزمور 101 )102(
 يا َربُّ اسَتِمْع َصالتي، َولَيبلُْغ إَِليَك ُصراخي. ال َتصِرْف َوجَهَك َعنِّي، في 
أَيِّ َيوٍم أَحَزُن، أَِمْل إَِليَّ أُُذَنَك. في أَيِّ َيوٍم أَدعوَك، اسَتِجْب لي َسريًعا. َفإِنَّ 
خان، َوِعظامي اْضَطَرَمْت كٱلَوقود. َضَمْرُت كٱلُعْشِب،  َفِنَيْت كالدُّ َقْد  أَيَّامي 
َتَنهُِّدي َلِصَق َعظمي  َقْلبي؛ ألَنِّي َذَهْلُت َعْن أَكِل ُخبزي. ِمْن َصْوِت  َوَيِبَس 
َسِهْرُت  ٱلِخْرَبة.  في  ٱلبوَمِة  ِمْثَل  َوِصْرُت   ، يَّ ٱلَبرِّ ٱلَغْيَهَب  شاَبْهُت  ِبَلْحمي. 
ْطح. النَّهاَر ُكلَُّه َعيََّرني أَعدائي، وٱلَّذيَن  َوِصْرُت كٱلُعصفوِر ٱلُمنَفِرِد َعلى السَّ
ماَد ِمْثَل ٱلُخبز، َوُكنُت أَْمُزُج  . ألَنِّي أََكْلُت الرَّ َيمَدحوني كانوا َيَتحاَلفوَن َعَليَّ
َطَرْحَتني.  ُثمَّ  َرَفْعَتني  َك  َفإِنَّ َوَغَضِبَك،  ِرْجِزَك  أَماِم  ِمْن  ِبُدموعي.  َشرابي 
َتدوم،  ٱألََبِد  إِلى  َربُّ  يا  وأَنَت  كٱلُعْشب.  َيِبْسُت  وأَنا  لِّ،  كالظِّ أَيَّامي  َوماَلْت 
ْأَفِة َعَليها،  ُه َوقُت الرَّ َوِذْكُرَك إِلى جيٍل َفجيل. أَنَت َتقوُم َفَتَترأَُّف ِبِصْهَيون، ألَنَّ
وا ِبِحجاَرِتها، َوَيِحنُّوَن إِلى ُتراِبها.  ألَنَّ ٱلَوقَت َقْد َحَضر. إِنَّ َعبيَدَك َقْد ُسرُّ
بَّ َيْبني  ، َوُكلُّ ُملوِك ٱألَرِض َمجَدَك. ألَنَّ الرَّ َوَسَتخَشى ٱألَُمُم اسَمَك يا َربُّ
ِصْهَيون، َوَيظَهُر ِبَمجِده. َقْد َنَظَر إِلى َصالِة ٱلُمَتواِضعين، َوَلْم َيرُذْل ِطلَبَتُهم. 
ُه َقْد َتَطلََّع ِمْن  . إِنَّ بَّ َفلُيكَتْب َهذا إِلى جيٍل آَخر، والشَّعُب ٱلَّذي ُيخَلُق ُيَسبُِّح الرَّ
َد ٱلُمَقيَّدين، لَِيُحلَّ  ماِء أَشَرَف َعلى ٱألَرض. لَِيسَمَع َتَنهُّ بُّ ِمْن السَّ ُعلُوِّ قُدِسِه. الرَّ
أُوَرَشليم.  َوِبَتْسِبَحِتِه في  ّب،  الرَّ ِباسِم  ُيَخبََّر في ِصْهَيوَن  َحتَّى  ٱلماِئتين.  َبني 
ّب. أَجاَبُه في َطريِق  ِعْنَد اجِتماِع الشُّعوِب َجميًعا، وٱلُملوِك لَِكي َيعُبدوا الرَّ
ِته: أَخِبْرني ِبِقلَِّة أَيَّامي. ال َتْقِبْضني في ِنْصِف أَيَّامي، َفإِنَّ ِسنيَك إِلى جيِل  قُوَّ
ماواُت ِهَي ُصْنُع َيَديك.  ْسَت ٱألَرض، والسَّ ٱألَجيال. أَنَت يا َربُّ في ٱلَبْدِء أَسَّ
داِء َفَتَتَغيَّر، وأَنَت  ِهَي َتزوُل وأَنَت َتبقى، َوُكلُّها َتبلى كالثَّْوب. َوَتْطويها كالرِّ
َيُتُهم َتسَتقيُم  َكما أَنَت َوِسنوَك َلْن َتفنى. أَبناُء َعبيِدَك َسَيسُكنوَن ٱألَرض، َوُذرِّ

هر. إِلى الدَّ
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ى، َملِِك ٱلَيهوِديَّة َصالةُ َمَنسَّ
اِبُط ٱلُكلَّ، إَِلُه آباِئنا، إِبراهيَم َوإِْسَحَق َوَيعقوب، َوَنْسلِِهِم  بُّ الضَّ الكاِهن: أَيُّها الرَّ

ْدَت ٱلَبحَر ِبَكلَِمِة  ماِء وٱألَرِض َوُكلِّ عاَلِمِهما، يا َمْن َقيَّ يق، يا صاِنَع السَّ دِّ الصِّ

َة َوَخَتْمَتها ِباْسِمَك ٱلَمرهوِب ٱلَمجيد، يا َمْن َيْرَهُب ٱلُكلُّ  أَمِرك، يا َمْن َقَفْلَت ٱللُّجَّ

َوَيرَتِعُد ِمْن َوْجِه قُدرِته؛ ألَنَّ ِعَظَم َجالِل َمجِدَك ال ُيحَتَمل، َوَسَخَطَك ِبٱلَوعيِد 

أََثُرها؛  ُيسَتْقصى  َوال  ُتْحصى  َمْوِعِدَك ال  َوَرحَمَة  َلُه،  ِقواَم  ٱلَخطأَِة ال  َعلى 

حَمة، والتَّواُب  بُّ ٱلَعلِيُّ ٱلُمَتَحنُِّن، الَطويُل ٱألَناة، وٱلَجزيُل الرَّ َك أَنَت الرَّ ألَنَّ

، َعلى َحَسِب َكثَرِة َصالِحَك، َوَعْدَت ِبالتَّوَبِة  َعلى َمساِوِئ النَّاس. أَنَت يا َربُّ

ْدَت َتوَبًة لِلَخطأَِة لِلَخالص. فأَنَت  وٱلُغفراِن لِلُمخِطئيَن إَِليك، َوِبَكثَرِة َرْأَفِتَك، َحدَّ

يقين، إلِبراهيَم َوإِْسَحَق َوَيعقوب،  دِّ ات، َلْم َتَضِع التَّوَبَة لِلصِّ بُّ إَِلُه ٱلقُوَّ أَيُّها الرَّ

الَّذيَن َلْم َيخَطأُوا إَِليك، َبْل َوَضْعَت التَّوَبَة لي أَنا ٱلخاِطئ؛ َفإِنِّي َقْد أَخَطأُْت 

، َقْد َتكاَثَرْت آثامي، َوَلسُت  أَكَثَر ِمْن َعَدِد َرمِل ٱلَبحر. َقْد َتَكاَثَرْت آثامي يا َربُّ

ماِء ِمْن َكثَرِة ُظْلمي، وأَنا ُمنَحٍن ِبَكثَرِة قُيوِد  َس وأَنُظَر ُعلُوَّ السَّ أَنا ِبأَْهٍل أَْن أََتَفرَّ

ٱلَحديِد لَِئالَّ أَرَفَع َرْأسي، َوَليَسْت لي راَحة، ألَنِّي أَغَضْبُت َغَضَبَك، والشَّرَّ 

اَمَك َصَنْعت، إِْذ َلم أَصَنْع َمشيَئَتَك َوال َحِفْظُت أَواِمَرَك.  فٱآلَن أَْحني ُركَبَة  قُدَّ

عاِرف،  أَنا  َوِبآثامي  أَخَطأُْت،  َربُّ  يا  أَخَطأُْت  إِلى َصالِحَك:  ُمبَتِهاًل  َقلبي، 

، اغِفْر لي، َوال ُتهلِْكني ِبآثامي، َوال  ًعا: إِغِفْر لي يا َربُّ َلِكنَّني أَسأَلَُك ُمَتَضرِّ

إِلى ٱألََبِد َتحِقْد َعَليَّ حاِفًظا َعَليَّ ُشروري، َوال َتسُجنِّي في أَساِفِل ٱألَرض. 

َغيُر  أَنا  ألَنِّي  َصالِحَك.  ُكلَّ  توِضُح  َوِفيَّ  اِئبين،  التَّ إَِلُه  هللاُ  ُهَو  أَنَت  َك  ألَنَّ

ُمسَتِحّق، َفُتَخلُِّصني َعلى َحَسِب َكثَرِة َرحَمِتَك، َوأَُسبُِّحَك ُكلَّ حيٍن َجميَع أَيَّام 

اِهرين. ماوات، َوَلَك ٱلَمجُد إِلى َدهِر الدَّ اِت السَّ اَك ُتَسبُِّح ُكلُّ قُوَّ َحياتي. ألَنَّ إِيَّ
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وٌس ٱلَّذي ال َيموت، ارَحمنا. )َثالًثا( وٌس ٱلَقوي، قُدُّ وٌس هللا، قُدُّ قُدُّ  

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

ُد َتجاَوْز  وُس ارَحمنا؛ يا َربُّ اغِفْر َخطايانا؛ يا َسيِّ الوُث ٱلقُدُّ أَيُّها الثَّ
لِْع واشِف أَمراَضنا ِمْن أَجِل اسِمَك. وُس اطَّ ئاِتنا؛ يا قُدُّ َعْن َسيِّ

يا َربُّ ارَحم. )َثالًثا(

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

ْس إِسُمك؛ لِيأِت َمَلكوُتك؛ لَِتُكْن َمشيَئُتَك  ماوات؛ لَِيَتَقدَّ أَبانا ٱلَّذي في السَّ
ماِء َكَذلَِك َعلى ٱألَرض؛ ُخبَزنا ٱلَجوَهري أَعِطنا ٱلَيوم؛  َكما في السَّ
في  ُتدِخلنا  وال  َعَليه؛  َلنا  لَِمْن  َنحُن  َنتُرُك  َكما  َعَلينا  ما  َلنا  واتُرْك 

ير. نا ِمَن الشِّرِّ َتجِرَبة، َلِكْن َنجِّ

وُح ٱلقُُدس، اآلَن  ألَنَّ َلَك ٱلُملَك وٱلقُدَرَة وٱلَمجد، أَيُّها ٱآلُب واالبُن والرُّ الكاهن: 
اِهرين. َوُكلَّ أَواٍن َوإِلى َدهِر الدَّ

آِمين. القارئ: 
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ْطروباِريَّات
اِدس ِبٱللَّحِن السَّ

ُمُه  ُع ُنَقدِّ نا ُمَتَحيِّروَن َعْن ُكلِّ َجواب. َفَهذا التََّضرُّ ، ارَحْمنا، ألَنَّ إِرَحْمنا يا َربُّ
ُد، فارَحْمنا. يِّ َلَك َنحُن ٱلَخطأَة، أَيُّها السَّ
وِح ٱلقُُدس، الَمجُد لآِلِب واالبِن والرُّ

ا، َوال َتذُكْر آثاَمنا، َلِكِن  َكْلنا، َفال َتسَخْط َعَلينا ِجّدً نا َعَليَك اتَّ ، ألَنَّ إِرَحْمنا يا َربُّ
َك أَنَت إَِلُهنا َوَنحُن َشعُبَك،  َك ٱلُمَتَحنِّن، وأَنِقْذنا ِمْن أَعداِئنا، ألَنَّ انُظِر ٱآلَن ِبما أَنَّ

َوُكلُّنا ُصنُع َيَديَك َوِباسِمَك ُندعى.

اِهرين، آِمين. اآلَن وُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ
نا ِباتِّكالِنا َعَليِك ال َنخيب،  ِن يا والَِدَة ٱإلَِلِه ٱلُمباَرَكة، َفإِنَّ إِفَتحي َلنا باَب الَتَحنُّ

َوِبِك َنْنجو ِمْن ُكلِّ الشَّداِئد، ألَنَِّك أَنِت َخالٌص لِِجْنِس ٱلَمسيِحيِّين.

ة( يا َربُّ ارَحم. )40 َمرَّ القارئ: 

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

يا َمْن ِهَي أَكَرُم ِمَن الشيروبيم، وأَرَفُع َمجًدا ِبَغيِر ِقياٍس ِمَن السيرافيم. 
م. اِك ُنَعظِّ الَّتي ِبَغيِر َفساٍد َوَلَدْت َكلَِمَة هللا، َحّقًا إِنَِّك والَِدةُ ٱإلَِله، إِيَّ

بِّ باِرْك يا أَب.  ِباسِم الرَّ

بُّ َيُسوُع ٱلَمِسيُح، إَِلُهنا، ارَحْمنا َوَخلِّْصنا. يسين، أَيُّها الرَّ الكاِهن: ِبَصَلواِت آباِئنا ٱلِقدِّ

الشَّعب: آِمين.

إِْفشيٌن لِلشَّهيِد َمرداِريوس
َيُسوُع  ٱلَوحيُد  االبُن  بُّ  والرَّ ٱلُكلَّ،  اِبُط  الضَّ ٱآلُب  ٱإلَِلُه  ُد  يِّ السَّ أَيُّها  الكاِهن: 
أَنا  ارَحْمني   - ٱلواِحَدة  ةُ  وٱلقُوَّ ٱلواِحُد،  هوُت  الالَّ  - ٱلقُُدس  وُح  والرُّ ٱلَمِسيُح، 
ٱلخاِطَئ، َوِبأَحكاٍم َتعَلُم ِبها، َخلِّْصني أَنا َعبَدَك َغيَر ٱلُمسَتِحّق، َفإِنََّك ُمباَرٌك 

اِهرين. إِلى َدهِر الدَّ
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وا لَِنسُجْد َوَنرَكْع لَِملِِكنا َوإَِلِهنا. َهلُمُّ
وا لَِنسُجْد َوَنرَكْع لِلَمسيِح َملِِكنا َوإَِلِهنا. َهلُمُّ

نا َوإِلُهنا. وا لَِنسُجْد َوَنرَكْع لِلَمسيِح َهذا ُهَو َملُِكنا َوَربُّ َهلُمُّ

الَمزمور 69 )70(

ٱلَّذيَن  َوَيخَجِل  لَِيْخَز  إِغاَثتي.  إِلى  أَسِرْع  َربُّ  يا  َمعوَنتي.  إِلى  باِدْر  اللَُّهمَّ 
. لَِيُعْد في ٱلحيِن  َيطلُبوَن َنْفسي. لَِيْرَتدَّ إِلى ٱلَوراِء َوَيْخَز ٱلَّذيَن َيبَتغوَن لَِي الشَّرَّ
ا". َولَيبَتِهْج َوَيفَرْح ِبَك َجميُع ٱلَّذيَن َيلَتِمسوَنَك يا  ا ِنِعمَّ خازيَن ٱلقاِئلوَن لي: "ِنِعمَّ
ا أَنا َفِمسكيٌن  . أَمَّ بُّ ِم الرَّ هللا. َولَيقُْل في ُكلِّ حيٍن ٱلَّذيَن ُيِحبُّوَن َخالَصَك: لَِيَتَعظَّ

َوَفقير. اللَُّهمَّ أَِعنِّي. ُمعيني َوُمنِقذي أَنَت يا َربُّ َفال ُتبِطئ.

الَمزمور 142 )143(

يا َربُّ اسَتِمْع َصالتي، وأَنِصْت ِبَحقَِّك إِلى ِطلَبتي. اسَتِجْب لي ِبَعدلَِك، وال 
ى أَماَمَك ُكلُّ َحّي. ألَنَّ ٱلَعُدوَّ َقِد  ُه َلْن َيَتَزكَّ َتدُخْل في ٱلُمحاَكَمِة َمَع َعبِدَك، فإِنَّ
لُماِت ِمثَل ٱلَموتى  اضَطَهَد َنفسي وأََذلَّ إِلى ٱألَرِض َحياتي. وأَجَلَسني في الظُّ
اَم  رُت ٱألَيَّ هر، وأََضجَر َعَليَّ روحي، واضَطَرَب َقلبي في داِخلي. َتَذكَّ ُمنُذ الدَّ
لُت في َصنائِع َيَديك. َبَسطُت َيَديَّ إَِليَك  ٱلَقديَمَة. َهَذذُت في ُكلِّ أَعمالَِك، وتأَمَّ
، َقد َفِنَيْت روحي. ال  َوَنفسي َلَك كأَرٍض ال ُتمَطر. أَسِرْع َفاسَتِجْب لي يا َربُّ
. إِجَعلني في ٱلَغداِة ُمسَتِمًعا  َتصِرْف َوجَهَك َعنِّي َفأُشاِبَه ٱلهاِبطيَن في ٱلُجبِّ
ريَق ٱلَّذي أَسلُُك فيِه، َفإِنِّي  فني يا َربُّ الطَّ لت. َعرِّ َرحَمَتَك، َفإِنِّي َعَليَك َتَوكَّ
، َفإِنِّي َقْد َلَجأُت إَِليك. َعلِّمني أَْن  إَِليَك َرَفعُت َنفسي. أَنِقذني ِمْن أَعدائي يا َربُّ
الُِح َيهديني في أَرٍض ُمسَتقيَمة. َك أَنَت إَِلهي. روُحَك الصَّ أَعَمَل َمرضاَتَك، ألَنَّ
ِمْن أَجِل اسِمَك يا َربُّ ُتحييني. ِبَعدلَِك ُتخِرُج ِمَن ٱلُحزِن َنفسي، َوِبَرحَمِتَك 

َتسَتأِصُل أَعدائي، َوُتهلُِك َجميَع ٱلَّذيَن ُيحِزنوَن َنفسي، ألَنِّي أَنا َعبُدك.
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الـَمْجَدَلُة الُصغرى

ُنَسبُِّحَك،  ة.  الم، َوفي النَّاِس ٱلَمَسرَّ الَمجُد هلّلِ في ٱلُعلى، َوَعلى ٱألَرِض السَّ
بُّ  ُدَك، َنشُكُرَك، ألَجِل َعظيِم َجالِل َمجِدك. أَيُّها الرَّ ُنباِرُكَك، َنسُجُد َلَك، ُنَمجِّ

بُّ االبُن ٱلَوحيُد َيسوُع  اِبُط ٱلُكلَّ؛ أَيُّها الرَّ ، اآلُب، الضَّ ماِويُّ ٱلَملِك، اإلَِلُه، السَّ

بُّ ٱإلَِله، يا َحَمَل هللّاِ، يا ابَن ٱآلب، يا  وُح ٱلقُُدس. أَيُّها الرَّ ٱلَمسيُح؛ َويا أَيُّها الرُّ

َعنا أَيُّها ٱلجالُِس  ْل َتَضرُّ راِفَع َخطيَئِة ٱلعاَلِم، ارَحمنا، يا راِفَع َخطايا ٱلعاَلم. َتَقبَّ

بُّ َيسوُع  وس، أَنَت َوحَدَك الرَّ َعْن َيميِن ٱآلِب، وارَحمنا. ألَنََّك أَنَت َوحَدَك قُدُّ

إِلى  اسَمَك  َوأَُسبُِّح  أُباِرُكَك،  َيوٍم  ُكلَّ  آمين. في  ٱآلِب،  هللّاِ  َمجِد  ٱلَمسيُح، في 

ٱألََبِد، وإِلى أََبِد ٱألََبد. يا َربُّ َملَجأً ُكنَت َلـنا في جيٍل َوجيل. أَنا قُلُت: يا َربُّ 

ارَحمني واشِف َنفسي، ألَنِّي َقْد َخِطئُت إَِليك. يا َربِّ إَِليَك َلَجأُْت، َفَعلِّمني أَْن 

َك أَنَت ُهَو إَِلهي. ألَنَّ ِمْن ِقَبلَِك ِهَي َعيُن ٱلَحياة، َوِبنوِرَك  أَعَمَل ِرضاك، ألَنَّ

لنا يا َربُّ أَْن ُنحَفَظ في  ُنعاِيُن النُّور. فابُسْط َرحَمَتَك َعلى ٱلَّذيَن َيعِرفوَنَك. أَهِّ

ٌد اسُمَك  ٌح َوُمَمجَّ ، إَِلَه آباِئنا، ُمَسبَّ َهِذِه ٱللَّيَلِة ِبَغيِر َخطيَئة. ُمباَرٌك أَنَت يا َربُّ

إِلى ٱألََبِد، آِمين. لَِتُكْن يا َربُّ َرحَمُتَك َعَلينا َكِمثِل اتِّكالِنا َعَليك. ُمباَرٌك أَنَت 

ُد َفهِّمني ُحقوَقك. ُمباَرٌك أَنَت يا  يا َربُّ َعلِّمني َوصاياك. ُمباَرٌك أَنَت يا َسيِّ

وُس أَِنرني ِبَعدلِك. يا َربُّ َرحَمُتَك إِلى ٱألََبد، َوَعْن أَعماِل َيَديَك ال ُتعِرض.  قُدُّ

وُح  َلَك َينَبغي ٱلَمديح. ِبَك َيليُق التَّسبيح. َلَك َيِجُب ٱلَمجد، أَيُّها ٱآلُب واالبُن والرُّ

اِهريَن، آِمين. ٱلقُُدس، اآلَن َوُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ
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 ٱلقانوَن ٱلَكبير
ل، َوَيوِم ٱلَخميِس ٱلخاِمس، َنقَرأُ ٱلقانوَن ٱلَكبير. في ٱألُسبوِع ٱألَوَّ

َوَبعَد االِنِتهاء، َيقوُل ٱلقاِرُئ:

وٌس ٱلَّذي ال َيموت، ارَحمنا. )َثالًثا( وٌس ٱلَقوي، قُدُّ وٌس هللا، قُدُّ قُدُّ الشَّعب: 

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

ُد َتجاَوْز  وُس ارَحمنا؛ يا َربُّ اغِفْر َخطايانا؛ يا َسيِّ الوُث ٱلقُدُّ أَيُّها الثَّ
لِْع واشِف أَمراَضنا ِمْن أَجِل اسِمَك. وُس اطَّ ئاِتنا؛ يا قُدُّ َعْن َسيِّ

يا َربُّ ارَحم. )َثالًثا(

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

ْس إِسُمك؛ لِيأِت َمَلكوُتك؛ لَِتُكْن َمشيَئُتَك  ماوات؛ لَِيَتَقدَّ أَبانا ٱلَّذي في السَّ
ماِء َكَذلَِك َعلى ٱألَرض؛ ُخبَزنا ٱلَجوَهري أَعِطنا ٱلَيوم؛  َكما في السَّ
في  ُتدِخلنا  وال  َعَليه؛  َلنا  لَِمْن  َنحُن  َنتُرُك  َكما  َعَلينا  ما  َلنا  واتُرْك 

ير. نا ِمَن الشِّرِّ َتجِرَبة، َلِكْن َنجِّ

وُح ٱلقُُدس، اآلَن  ألَنَّ َلَك ٱلُملَك وٱلقُدَرَة وٱلَمجد، أَيُّها ٱآلُب واالبُن والرُّ الكاهن: 
اِهرين. َوُكلَّ أَواٍن َوإِلى َدهِر الدَّ

آِمين. القارئ: 
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اِت يا َربَّ ٱلقُوَّ
اِدس ِبٱللَّحِن السَّ

ْطروباِريَّة

اِت ُكْن َمْعنا،  يا َربَّ ٱلقُوَّ
ُه َليَس َلـنا، في ٱألَْحزان، ُمعيٌن ِسواك،  َفإِنَّ

اِت ارَحْمنا.   يا َربَّ ٱلقُوَّ

يسيه، 	  َسبِّحوا هللَا في ِقدِّ
ِته. ]ْطروباِريَّة[ َسبِّحوهُ في َفَلِك قُوَّ

 َسبِّحوهُ َعلى َمْقِدرِته، 	
َسبِّحوهُ ِبَحَسِب َكثَرِة َعَظَمِته. ]ْطروباِريَّة[

 َسبِّحوهُ ِبَلحِن ٱلبوق، 	
َسبِّحوهُ ِبٱلِمزماِر وٱلقيثاَرة. ]ْطروباِريَّة[

ْبِل وٱلَمصاّف، 	  َسبِّحوهُ ِبالطَّ
َرب. ]ْطروباِريَّة[ َسبِّحوهُ ِبٱألَوتاِر وآالِت الطَّ

نوج، 	  َسبِّحوهُ ِبَنَغماِت الصُّ
ّب. ]ْطروباِريَّة[ ْهليل، ُكلُّ َنَسَمٍة َفلُتَسبِِّح الرَّ َسبِّحوهُ ِبُصنوِج التَّ

يسيه؛ 	  َسبِّحوا هللَا في ِقدِّ
ِته. ]ْطروباِريَّة[ َسبِّحوهُ في َفَلِك قُوَّ
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وِح ٱلقُُدس. الَمجُد لآِلِب واالبِن والرُّ

ا  يسوَك ُشَفعاَء َلـنا، َوَصالُحَك ُمَتَشفًِّقا َعَلينا، َفَكيَف ُكنَّ يا َرّب، َلو َلم َيُكْن ِقدُّ
أَيُّها  ِبَغيِر فُتور؟ َفيا  ُتباِرُكُه ٱلَمالِئَكُة  ُنَسبَِّحَك يا ُمَخلِّص، يا َمْن  َنَتجاَسُر أَْن 

ٱلعاِرُف َمْكنوناِت ٱلقُلوب، أَْشِفْق َعلى ُنفوِسنا.

اِهرين، آِمين. اآلَن وُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ

ٱلَخالص.  طالًِبا  ُة  َنِقيَّ يا  َلَجأُْت  َفإَِليِك  ٱإلَِله،  والَِدَة  يا  ُذنوبي  َتكاَثَرْت  َكثيًرا 
عيَفة، َوَتَشفَّعي إِلى ابِنِك َوإَِلِهنا أَْن ُيْعِطَيني ُغفراَن ٱلَمساِوِئ  فافَتِقدي َنْفسي الضَّ

ُتها ٱلُمباَرَكُة َوْحَدِك. ٱلَِّتي َفَعْلُتها، أَيَّ

ِبٱللَّحِن الثَّاني

َة ٱلَقداَسة، ال ُتهِمليني في ِسني َحياتي، يا َشفيَعَة ٱألَنام، َبْل  يا والَِدَة ٱإلَِلِه ٱلُكلِّيَّ
أَنِت اعُضِديني وارَحميني.

َعَليِك َوَضْعُت ُكلَّ َرجائي يا والَِدَة ٱإلَِله، فاحَفظيني َتحَت ِستِر ِوقاَيِتك.

ة( يا َربُّ ارَحم. )40 َمرَّ

ُكلِّ ساَعة،  َوفي  َوقٍت  ُكلِّ  َمْن في  يا  ٱلَوحيد،  هللِا  ابَن  يا  َوَخلِّصنا  إِرَحمنا 
ويُل ٱألَناة،  د، الَمسيُح ٱإلَِله، الطَّ ماِء َوَعلى ٱألَرض، َمسجوٌد َلُه َوُمَمجَّ في السَّ
ٱلَخطأَة،  َوَيرَحُم  يقيَن،  دِّ الصِّ ُيِحبُّ  الَّذي  َحنُّن،  التَّ الَجزيُل  حَمة،  الرَّ الَكثيُر 
ا  اعي ٱلُكلَّ إِلى ٱلَخالِص ِبَموِعِد ٱلَخيراِت ٱلُمنَتَظَرة. أَنَت يا َربُّ َتـَقـَبْل ِمنَّ الدَّ
ْس أَرواَحنا.  اَعِة ِطْلباِتنا، َوَسهِّْل َحياَتنا إِلى ٱلَعَمِل ِبَوصاياك. َقدِّ في َهِذِه السَّ
نا ِمْن ُكلِّ ُحزٍن َوَشرٍّ َوَوَجع. ُحْطنا  اِتنا. َنجِّ ْم أَفَكاَرنا. َنقِّ ِنيَّ َطهِّْر أَجساَدنا. َقوِّ
ا ِبُمَعسَكِرِهم َمحفوظيَن َوُمرَشدين، َنِصُل إِلى  يسين، َحتَّى إِذا ُكنَّ ِبَمالِئَكِتَك ٱلِقدِّ
اتِّحاِد ٱإلِيمان، َوإِلى َمعِرَفِة َمجِدَك ٱلَّذي ال ُيدنى ِمنه؛ َفإِنََّك ُمباَرٌك إِلى َدهِر 

اِهرين، آِمين. الدَّ
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الشَّعب: يا َربُّ ارَحم. )َثالًثا(

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

يا َمْن ِهَي أَكَرُم ِمَن الشيروبيم، وأَرَفُع َمجًدا ِبَغيِر ِقياٍس ِمَن السيرافيم. 
م. اِك ُنَعظِّ الَّتي ِبَغيِر َفساٍد َوَلَدْت َكلَِمَة هللا، َحّقًا إِنَِّك والَِدةُ ٱإلَِله، إِيَّ

بِّ باِرْك يا أَب.1 ِباسِم الرَّ

لَِيرأَِف هللاُ ِبنا، َوُيباِرْكنا، َوُيِضيْء ِبَوجِهِه َعَلينا َوَيرَحْمنا. الكاِهن: 

الشَّعب: آِمين.

رياني يِس أَْفرام السُّ َصالةُ ٱلقِدِّ
ًة َكبيَرًة َبْعَد ُكلِّ آَية. اِنيَّ َنْعَمُل َمطَّ

الكاِهن:

ُد َحياتي، أَعِتْقني ِمْن روِح ٱلِبطاَلة، وٱلفُضول، َوُحبِّ  	 ّب َوَسيِّ أَيُّها الرَّ
ال. ئاَسِة وٱلَكالِم ٱلَبطَّ الرِّ

اِنيَّة َمطَّ

ْبِر،  	 ، أَنا َعبَدَك ٱلخاِطئ، ِبروِح ٱلِعفَّة، واتِّضاِع ٱلِفكر، والصَّ وأَنِعْم َعَليَّ
وٱلَمَحبَّة.

اِنيَّة َمطَّ

َنَعْم، يا َملِكي َوإَِلهي، َهْب لي أَْن أَعِرَف ُذنوبي َوُعيوبي، وأَْن ال أَديَن  	
أخي،

اِنيَّة َمطَّ

اِهرين. 	 َفإِنََّك ُمباَرٌك إِلى َدهِر الدَّ

1 إذا كان األسقف حاضرا، نقول: 'باسم الرب بارك أيها السيد القديس'.
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آِمين. الشَّعب: 

وٌس ٱلَّذي ال َيموت، ارَحمنا. )َثالًثا( وٌس ٱلَقوي، قُدُّ وٌس هللا، قُدُّ قُدُّ

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

ُد َتجاَوْز  وُس ارَحمنا؛ يا َربُّ اغِفْر َخطايانا؛ يا َسيِّ الوُث ٱلقُدُّ أَيُّها الثَّ
لِْع واشِف أَمراَضنا ِمْن أَجِل اسِمَك. وُس اطَّ ئاِتنا؛ يا قُدُّ َعْن َسيِّ

يا َربُّ ارَحم. )َثالًثا(

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  وُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد 
اِهرين، آِمين. الدَّ

ْس إِسُمك؛ لِيأِت َمَلكوُتك؛ لَِتُكْن َمشيَئُتَك  ماوات؛ لَِيَتَقدَّ أَبانا ٱلَّذي في السَّ
ماِء َكَذلَِك َعلى ٱألَرض؛ ُخبَزنا ٱلَجوَهري أَعِطنا ٱلَيوم؛  َكما في السَّ
في  ُتدِخلنا  وال  َعَليه؛  َلنا  لَِمْن  َنحُن  َنتُرُك  َكما  َعَلينا  ما  َلنا  واتُرْك 

ير. نا ِمَن الشِّرِّ َتجِرَبة، َلِكْن َنجِّ

وُح ٱلقُُدس، اآلَن  ألَنَّ َلَك ٱلُملَك وٱلقُدَرَة وٱلَمجد، أَيُّها ٱآلُب واالبُن والرُّ الكاهن: 
اِهرين. َوُكلَّ أَواٍن َوإِلى َدهِر الدَّ

آِمين. القارئ: 

ة( يا َربُّ ارَحم. )12 َمرَّ

ُتَها الَفاِئُق قُْدُسَها َوالَِدةُ اإلَِلِه َخلِِّصيَنا. أَيَّ
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إِفشيٌن إِلى والَِدِة ٱإلَِلِه ٱلفاِئَقِة ٱلَقداَسة
د، َرئيِس َديِر ٱإلِفيْرجيتيس لِبولَُس ٱلـُمَتَوحِّ

ِقيَّة، َعروُس هللِا ٱلعاِدَمُة ٱلَعْيب، الَبريَئُة ِمَن  اِهَرة، الَعذراُء النَّ َدةُ الطَّ يِّ ُتَها السَّ أَيَّ
َحَد َكلَِمُة هللِا ِبٱلَبَشر، َوَطبيَعُة ِجنِسنا ٱلُمقصاةُ  ٱألَدناس، يا َمْن ِبَمولِِدِك ٱلُمعِجِز اتَّ

ماويِّين. يا َرجاَء َمْن َليَس َلُهم َرجاٌء ِسواِك َوحَدِك، يا َمْن ِهَي  أَقَرنِتها َمَع السَّ

ةٌ لِلُمساِرعيَن إَِليها، يا َملَجأَ ُكلِّ ٱلَمسيِحيِّين.  َمعوَنٌة لِلُمحاَربين، َوُنْصَرةٌ ُمسَتِعدَّ

ال َترُذليني أَنا ٱلخاِطَئ ٱألَثيم، الُمَتَدنَِّس ِبَقبيِح ٱألَفكاِر َوٱألَقواِل َوٱألَفعاِل ِبُجمَلِة 

ِك أُمٌّ لإِِلَلِه ٱلُمِحبِّ  اِت ٱلُعمر. َلِكْن، ِبما أَنَّ اِئَر ِبٱلَعزِم ٱلَخاِمِل َعبًدا لَِلذَّ ذاتي، َوالصَّ

ِنَسَتْيِن  َط ٱلخاِطئ، َوَتَقبَّلي ِمْن َشَفَتيَّ الدَّ ٍف َعَليَّ أَنا ٱلُمَفرِّ ٱلَبَشر، َتَحنَّني ِبَتَعطُّ

ِدنا،  نا َوَسيِّ ِة ٱلَّتي َلِك َنحَو ابِنِك َربِّ اَلِة ٱلوالِِديَّ ُمُه إَِليِك ِمَن االِبِتهال. َوِبالدَّ ما أَُقدِّ

ِنِه َوَصالِحه، َوَيَتجاَوَز َعْن  ِتِه لِلَبَشِر َوَتَحنُّ اْبَتِهلي إَِليِه لَِكي َيفَتَح لي َجواِنَح َمَحبَّ

ني إِلى التَّوَبة، َوَيجَعَلني لَِوصاياهُ فاِعاًل  َهَفواتي ٱلَّتي َتفوُق ٱإلِحصاء، َوَيُردَّ

ا  الح.  أَمَّ ةُ الصَّ حيَمُة الشَّفوَقُة ٱلوادَّ ُتها الرَّ ُمخَتَبًرا. واحُضري ِعندي داِئًما أَيَّ

َطواِرَق  َعنِّي  اْمَنعي  َوٱلَمعوَنة،  فاَعِة  الشَّ َفِبَحراَرِة  ٱلحاِضر،  ٱلُعمِر  َهذا  في 

َنفسي  ُخروِج  َوقِت  في  ا  وأَمَّ ٱلَخالص؛  إِلى  وأَرِشديني  ديَئَة،  الرَّ ٱلُمعاِنديَن 

الَشِقيَّة، َفَتداَركيني ِمْن َحْولي، َولَِقتاِم َمناِظِر ٱلِجنِّ ٱألَشراِر أَقصي َعنِّي َبعيًدا؛ 

وأَوِضحيني  َدة،  ٱلُمَؤبَّ ٱلُعقوباِت  ِمَن  يني  َفَنجِّ هيب،  الرَّ ينوَنِة  الدَّ َيوِم  في  ا  وأَمَّ

ِبواِسَطِتِك  ِبِه  أَفوُز  الَّذي  َوصفُه،  ٱلغاِمِض  َوإَِلِهنا  ابِنِك  َوَمجِد  لَِشَرِف  واِرًثا 

ُتها ٱلفَّاِئَقُة ٱلَقداَسِة والَِدةُ ٱإلَِلِه َسيَِّدتي. ِبِنعَمِة َوَرْأَفِة ابِنِك ٱلَوحيد،  َوُنْصَرِتِك أَيَّ

ِتِه لِلَبَشر، الَّذي َيليُق ِبِه ُكلُّ َمجٍد  نا َوإَِلِهنا َوُمَخلِِّصنا َيسوَع ٱلَمسيح، َوَمَحبَّ َربِّ

الِِح  الصَّ قُدُسُه،  ٱلُكلِّيِّ  َوروِحِه  َلُه،  َبداَءَة  ال  ٱلَّذي  أَبيِه  َمَع  َوُسجود،  َوإِكراٍم 

اِهرين، آِمين. اِنِع ٱلَحياَة ٱآلَن َوُكلَّ أَواٍن، َوإِلى َدهِر الدَّ َوالصَّ
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نا َوُمَخلِِّصنا َيسوَع ٱلـَمسيح إِفِشيٌن لَِربِّ
ِد ٱلِبِنديْكتي أِلَْنِتُيوخوَس ٱلـُمَتَوحِّ

يِّد، إِذ َنحُن ُمنَطلِقوَن إِلى النَّوم، راَحَة َنْفٍس َوَجَسد، واحَفْظنا  وأَعِطنا أَيُّها السَّ
ْن َجماَح  الِم ٱللَّيلِيَّة. َسكِّ ِمْن ُرقاِد ٱلَخطيَئِة ٱلُمدَلِهم، َوِمْن ُكلِّ الِتذاِذ َشَهواِت الظَّ
ْل َشغَب أَجساِدنا،  . َبطِّ اِئَرَة َعَلينا ِبِغشٍّ يِر ٱلُمْحماة، الثَّ ٱألَهواء. أَطِفْئ ِسهاَم الشِّرِّ
َعَقاًل ساِهًرا، َوِفكًرا  وأَرِقْد ُكلَّ َمعقولِنا ٱألَرِضيِّ ٱلَهُيوالني، وامَنْحنا يا هللاُ 
ٍل َشْيطاني. وأَنِهْضنا  طاِهًرا، َوَقلًبا ُمسَتيِقًظا، َوَنوًما َخفيًفا ُمعَتًقا ِمْن ُكلِّ َتَخيُّ
ِذكَر  َذواِتنا  واِم في  الدَّ َومالِكيَن َعلى  ثاِبتيَن في َوصاياك،  الِة  َوقِت الصَّ في 
َد اسَمَك  أَحكاِمك. َوَهْب َلـنا أَقواَل َتماجيِدَك ُطوَل ٱللَّيل، لُِنَسبَِّح َوُنباِرَك َوُنَمجِّ
وُح ٱلقُُدس، اآلَن َوُكلَّ  ٱلُكلِّيَّ ٱإلِكراِم َوٱلَعظيَم ٱلَجالل، أَيُّها ٱآلُب َواالبُن َوالرُّ

اِهِرين، آِمين. أَوان، َوإِلى َدهِر الدَّ

مي َصالَتـنا إِلى ابِنِك  اِئَمُة ٱلَبتولِيَّة، َقدِّ ُتها ٱلَمجيَدةُ ٱلُمباَرَكُة والَِدةُ ٱإلَِلِه الدَّ أَيَّ
َلًة إَِليِه، لَِكْي ُيَخلَِّص ِبِك ُنفوَسنا. َوإَِلِهنا، ُمَتَوسِّ

وس،  الوُث ٱلقُدُّ وُح ٱلقُُدُس َوقائي، أَيُّها الثَّ اآلُب َرجائي، َواالبُن َملَجإِي، َوالرُّ
الَمجُد َلك.

َعلَيِك َوَضعُت ُكلَّ َرجائي يا والَِدَة ٱإلَِله، فاحَفظيني َتحَت ِستِر ِوقاَيِتك.
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اإلِنجيل
ًنا لِليَّوم ِمَن ٱلباِب ٱلـُملوكي. ا ُمَعيَّ ا إِنجيلِّيً وم، َيقَرأُ ُهنا ٱلكاِهُن َنّصً ِل ِمَن الصَّ في ٱألُسبوِع ٱألَوَّ

بِّ  س، إِلى الرَّ ِمْن أَجِل أَْن َنكوَن ُمســـَتِحقِّيَن لَِســـماِع ٱإلِنجيِل ٱلُمَقـــدَّ الكاهن: 
َنطلُب. إَِلِهنا 

يا َربُّ ارَحم. )َثالًثا( الشَّعب: 

س. الِحْكَمة، فلَِنْسَتِقم َوَنْسَمِع ٱإلِْنجيَل ٱلُمَقدَّ الكاهن: 

الُم لَِجميِعُكم. السَّ  
َولِروِحَك. الشَّعب: 

يِس )فاُلن( ٱإلِنجيلِيِّ ٱلَبشـــير، التِّلميِذ  َفصٌل َشـــريٌف ِمْن ِبشـــاَرِة ٱلِقدِّ الكاِهن: 
اِهر. الطَّ

، الَمجُد َلك. الَمجُد َلَك يا َربُّ الشَّعب: 

لُِنصِغ. الكاهن: 

الكاِهن ُيضيُف الَنصَّ ٱإلِنجيلِيَّ ٱلَمطلوب.

، الَمجُد َلك. الَمجُد َلَك يا َربُّ الشَّعب: 
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الُم لَِجميِعُكم. الكاِهن: السَّ

الشَّعب: َولِروِحَك.

ّب. الكاهن: لَِنْحِن ُرؤوَسنا لِلرَّ

الشَّعب: َلَك يا َرّب.
أَثناَء َحني الُرؤوس، َيقوُل ٱلكاِهُن ما َيلي:

ِة  ٱلُكلِّيَّ ِبَشفاعاِت  إَِلُهنا،  ٱلَمِسيُح  َيُسوُع  بُّ  الرَّ حَمة،  الرَّ ٱلَجزيُل  ُد  يِّ السَّ أَيُّها 
ٱلَكريِم  ليِب  الصَّ َوِبقُّوِة  َمرَيم،  ِة  ٱلَبتولِيَّ اِئَمِة  الدَّ ٱإلَِلِه  والَِدِة  َدِتنا  َسيِّ هاَرِة  الطَّ
الِت  ميَن ٱلعاِدمي ٱألَجساد، َوِبَتَوسُّ ماِويِّيَن ٱلُمَكرَّ اِت السَّ ٱلُمْحيي، َوِبِطْلباِت ٱلقُوَّ
ُسِل  الرُّ فيَن  ٱلُمَشرَّ يسيَن  وٱلِقدِّ ٱلَمعَمدان،  ا  يوَحنَّ ٱلَمجيِد  اِبِق  السَّ ٱلَكريِم  ِبيِّ  النَّ
َفر، وآباِئنا ٱألَبراِر  َهداِء ٱلَحَسِنيِّ الظَّ يسيَن ٱلَمجيديَن الشُّ ٱلُكلِّيِّ َمديُحُهم، وٱلِقدِّ
ٱإلَِله،  ٱلَمِسيِح  يِّ  َجدَّ َة  َوَحنَّ ُيواكيَم  يَقْيِن  دِّ الصِّ يَسْيِن  وٱلِقدِّ ِباهلل،  ٱلُمَتَوشِّحيَن 

يِسيك، َوَجميِع ِقدِّ

إِجَعْل َطلِباِتنا َمقبوَلة، آمين

ِتنا، آمين َوَهْب َلنا ُغفراَن زالَّ

واسُتْرنا ِبِسْتِر َجناَحْيك، آمين

ا ُكلَّ َعُدوٍّ وُمحاِرب، آمين واطُرْد عنَّ

الَم لَِحياِتنا، يا َرّب، آمين وامَنِح السَّ

وارَحْمنا، وارَحْم عاَلَمَك، َوَخلِّْص ُنفوَسنا، ِبما أَنََّك صالٌِح وُمِحبٌّ لِلَبَشر.
يسون و..." في ُحضوِر َكَهَنة، إبدا بما يلي: "باِركوا أَيُّها ٱآلباُء ٱلِقدِّ

اْغِفروا لي يا إِخَوتي أَنا ٱلخاِطئ.
ُيجيُبُه ٱلُمْوِمنوَن ِبَصوِت واِحد:

يس. هللاُ َيغِفُر َلَك أَيُّها ٱألَُب ٱلِقدِّ
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الَِية، َوَيُردُّ الشَّعُب َبعَد ُكلِّ ِطلَبٍة قاِئلِين: ِعنَدِئٍذ َيقوُل ٱلكاِهُن الِطْلباِت التَّ

ِزَمة[ يا َربُّ ارَحم.  ]الالَّ

لُِنَصلِّ ِمْن أَجِل َسالِم ٱلَعاَلم. 	

ِمْن أَجِل ٱلَمسِيِحيِّيَن ٱلَحَسنيِّ ٱلِعباَدِة ٱألُرثوُذْكسيِّين؛ 	

ِمْن أَجِل أَبينا َوِمتروبوليِتنا )فاُلن(، َوُكلِّ إِخَوِتنا في ٱلَمِسيح. 	

اِمنا َوُمَؤاَزَرِتِهم في ُكلِّ َعَمٍل صالِح. 	 ِمْن أَجِل ُحكَّ

ا ِمْن آباِئنا َوإِخَوِتنا. 	 ِمْن أَجِل ٱلغاِئبين َعنَّ

ِمْن أَجِل ٱلَّذيَن َيخِدموَننا وٱلَّذيَن َيرَحموَننا. 	

ِمْن أَجِل ٱلَّذيَن ُيِحبُّوَننا وٱلَّذيَن ُيبِغضوَننا. 	

ِمْن أَجِل ٱلَّذيَن أَْوَصونا َنحُن َغيَر ٱلُمسَتِحقِّيَن أَْن ُنَصلَِّي ِمْن أَجلِِهم. 	

ِمْن أَجِل َنجاِة ٱألَسرى َوَخالِصِهم. 	

ا. 	 ا َوَبحًرا َوَجّوً ِمْن أَجِل ٱلُمساِفريَن َبًرّ

ِمْن أَجِل ٱلَمطروحيَن في ٱألَمراض. 	

لُِنَصلِّ أَيًضا ِمْن أَجِل ِخصِب ٱألَرِض ِبالثَّمار. 	

اِبِق ُرقاُدُهم  	 َسة، َوَجميِع السَّ روا َهِذِه ٱلَكنيَسِة ٱلُمَقدَّ  ِمْن أَجِل ٱلَّذيَن َعمَّ

 ِمْن آباِئنا َوإِْخَوِتنا ٱألُرثوُذْكِسيِّن، الَمْوضوعيَن َهُهنا َوفي ُكلِّ َمكان.

َوَنحُن أَيًضا ارَحمنا َوَخلِّصنا، ِبما أَنََّك صالٌِح َوُمِحبٌّ لِلَبَشر.

آِمين. الشَّعب: 



ْطروباِريَّات

لَِيوَميِّ ٱإلِثَنيِن وٱألَرِبعاء
اني ِبٱللَّحِن الثَّ

ُه َليَس  الَِحة، حامي َعْن ُكلِّ ٱلُملَتِجئيَن بإِيماٍن إِلى ِسْتِرِك ٱلَعزيز؛ ألَنَّ ُتها الصَّ أَيَّ

داِئِد  يَِّئات، َوسيٌط داِئٌم ِعنَد هللا، في الشَّ َلنا، َنحُن ٱلَخطأََة ٱلُمنَحنيَن ِمْن َكثَرِة السَّ

َلِك ساِجدين، فأَنِقذي  َذلَِك َنجثو  ٱلَعلِّي. ألَجِل  أُمَّ ٱإلَِلِه  وٱألَحزان، ِسواِك، يا 

ة. َعبيَدِك ِمْن ُكلِّ ِشدَّ

َلَيوَميِّ الثُّالَثاِء وٱلَخميس
ل ِبٱللَّحِن ٱألَوَّ

اِئر،إِنَتَحَبْت َوَهَتـَفْت إَِليك: يا  ا رأَْت َذْبَحَك ٱلجَّ أَيُّها ٱلَمِسيُح ٱإلَِله، إِنَّ ٱلَبتوَل َلمَّ
َوَلدي ٱلُكلِّيَّ ٱلَحالَوة، َكيَف َتموُت ُظلًما؟  َكيَف ُعلِّْقَت َعلى َخَشَبة، يا َمْن َعلََّق 
ٱألَرَض ُكلَّها َعلى ٱلِمياه؟ فأَسأَلَُك أاَلَّ ُتغاِدَرني َوحدي، أَنا والَِدَتَك َوَعبَدَتك، 

حَمة. أَيُّها ٱلُمْحِسُن ٱلَجزيُل الرَّ

ارَحْمنا  إَِلُهنا،  ٱلَمِسيُح،  َيُسوُع  بُّ  الرَّ أَيُّها  يسين،  ٱلِقدِّ آباِئنا  ِبَصَلواِت  الكاهن: 
َوَخلِّْصنا.

آِمين. الشَّعب: 
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