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

الشَّعب:	 آمين.

الكاِهن:  الَمجُد َلَك يا إَِلَهنا، الَمجُد َلك.

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، آمين. 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، آمين. الدَّ
ْس إِسُمك؛ لِيأِت َمَلكوُتك؛ لَِتُكْن َمشيَئُتَك  ماوات؛ لَِيَتَقدَّ أَبانا ٱلَّذي في السَّ
َكَذلَِك َعلى ٱألَرض؛ ُخبَزنا ٱلَجوَهري أَعِطنا ٱلَيوم؛  ماِء  َ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 الكاِهن: 

اِهرين. َوُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ

ة( آمين. يا َربُّ ارَحم. )12 َمرَّ القاِرئ:	

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

الَمزُمور	50 )51(
إِغِسلني  مآِثمي.  امُح  رأَفِتَك  َكثَرِة  َوَكِمثِل  َرحَمِتَك،  َكَعظيِم  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 ِفْي ُمحاَكَمِتَك. هاَءَنذا ِبٱآلثاِم ُحِبَل بي، وِبٱلَخطايا َوَلَدتني 
، وأَوَضحَت لي َغواِمَض ِحكَمِتَك َوَمستوراِتها.  َك َقْد أَحَببَت ٱلَحقَّ أُمِّي. ألَنَّ
َبهَجًة  ُتسِمُعني  الثَّلج.  ِمَن  أَكَثَر  َفأَبَيضُّ  َتغِسلُني  فأَطُهر،  ِبالزوَفا  َتنَضُحني 
ليَلة. إِصِرْف َوجَهَك َعْن َخطاياي، وامُح ُكلَّ  َفَتبَتِهُج ِعظامي الذَّ وُسروًرا، 
ال  أَحشائي.  في  ْد  َجدِّ ُمسَتقيًما  َوروًحا  هللا،  يا  فيَّ  أُخلُْق  َنقّيًا  َقلًبا  مآِثمي. 
وُس ال َتنِزعُه ِمنِّي. إِمَنحني َبهَجَة  َتطَرحني ِمْن أَماِم َوجِهَك، َوروُحَك ٱلقُدُّ
إَِليَك  وٱلَكَفَرةُ  ُطُرَقَك،  ٱألََثَمَة  فأَُعلَِّم  اعُضدني.  ِرَئاسيٍّ  َوِبروٍح  َخالِصَك، 
يا  ِبَعدلِك.  لِساني  َفَيبَتِهَج  َخالصي،  إَِلَه  هللاُ  يا  ماِء  الدِّ ِمَن  ني  َنجِّ َيرِجعون. 
بيَحَة، َلُكنُت ٱآلَن  َك َلْو آَثرَت الذَّ ، َفُيَخبَِّر َفمي ِبَتسِبَحِتك. ألَنَّ َربُّ افَتْح َشَفَتيَّ
بيَحُة هلِل روٌح ُمنَسِحق، الَقلُب ٱلُمَتَخشُِّع  أُعطي، َلِكنََّك ال ُتَسرُّ ِبٱلُمحَرقات. فالذَّ
أَسواُر  َولُتبَن  ِصهَيون،  ِتَك  ِبَمَسرَّ َربُّ  يا  أَصلِْح  َيرذلُُه هللا.  ال  وٱلُمَتواِضُع 
َعلى  بوَن  ُيَقرِّ حيَنِئٍذ  َوُمحَرقات.  قُرباًنا  ٱلَعدِل  ِبَذبيَحِة  ُتَسرُّ  ِحيَنِئٍذ  أُوَرَشليم. 

َمذَبِحَك ٱلُعجول.
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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  ا ِنِعمَّ خازيَن ٱلقاِئلوَن لي: "ِنِعمَّ
أَنا  ا  أَمَّ  . بُّ الرَّ ِم  لَِيَتَعظَّ َخالَصَك:  ُيِحبُّوَن  ٱلَّذيَن  حيٍن  ُكلِّ  في  َولَيقُْل  هللا.  يا 

َفِمسكيٌن َ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 أَيُّ َ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
َفإِنِّي  ٱلَّذي أَسلُُك فيِه  ريَق  فني يا َربُّ الطَّ لت. َعرِّ َتَوكَّ َفإِنِّي َعَليَك  َرحَمَتَك، 
إَِليَك َرَفعُت َنفسي. أَنِقذني ِمْن أَعدائي يا َربُّ َفإِنِّي َقْد َلَجأُت إَِليك. َعلِّمني أَْن 
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.  الُم، َ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

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

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 َهِذِه ٱللَّيَلِة ِبَغيِر َخطيَئة. ُمباَرٌك أَنَت يا َربُّ إَِلَه آباِئنا، ُمَسبَّ

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

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

اِهريَن، آِمين. وُح ٱلقُُدس، اآلَن َوُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ والرُّ
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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؛

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

والِديَّة

ُكلِّ  ِمْن  ٱلَبريَئَة  وبى  الطُّ اِئَمَة  الدَّ ٱإلَِلِه  والَِدَة  ُنَغبُِّط  َحّقًا  االسِتئهاِل  بِواِجِب	
ٱلُعيوِب أُمَّ إَِلِهنا. يا َمْن ِهَي أَكَرُم ِمَن الشيروبيم، َوأَرَفُع َمجًدا ِبَغيِر ِقياٍس ِمَن 

م. اِك ُنَعظِّ السيرافيم. الَّتي ِبَغيِر َفساٍد َوَلَدْت َكلَِمَة هللا، وهي حقاً والدةُ اإلِله؛ إِيَّ
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قانوُن	ٱلـَمديِح
يِس يوُسَف ٱلـُمَرنِّم لِلِقدِّ

اِبع ِبٱللَّحِن الرَّ

األَودَيُة	ٱألُولى
ًدا  أَفَتُح	َفمي َفَيمَتلُِئ روًحا؛ َوأُبدي َقواًل فاِئًضا َنحَو ٱألُمِّ ٱلَملَِكة؛ وأَظَهُر ُمَعيِّ

ُم ِبَعجاِئِبها َمسروًرا. لِلَموِسِم ِبابِتهاج؛ َوأََتَرنَّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
ُمَتـَنفٌِّس  لِلَمسيِح  أَنَِّك "ِمصَحٌف  َنقيَّة،  ٱلَمالِئَكِة ٱلَعظيُم يا  ا شاَهَدِك َرئيُس  َلمَّ
رور، يا  وح"، َهَتَف َنحَوِك قاِئاًل: "إِفَرحي يا َمسِكَن ٱلَفَرِح والسُّ َمختوٌم ِبالرُّ

َمْن ِبها َتنَحلُّ َلعَنُة ٱألُمِّ ٱألُولى".

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
َمْن  يا  إِفَرحي  َوَتقويَمُه،  آَدَم  إِصالَح  يا  ٱلَعذراُء َعروُس هللا،  ُتها  أَيَّ إِفَرحي 
أَماَتِت ٱلَجحيم، يا َبريَئًة ِمْن ُكلِّ َعيب، إِفَرحي يا َبالًطا لِلَملِِك ٱلَوحيد، إِفَرحي 

اِبِط ٱلُكّل. يا َعرًشا ناِرّياً لِلضَّ

وِح	ٱلقُُدس. الـَمجُد	لآِلِب	واالبِن	والرُّ
َمْن  يا  إِفَرحي  بول.  الذُّ ٱلعاِدَمَة  ٱلَورَدَة  أَفَرَعِت  َوحَدها  َمْن  يا  َعَليِك  الُم  السَّ
َة ٱلَعرِف لَِمشامِّ َملِِك ٱلُكّل. إِفَرحي يا َمْن َلم َتعِرْف َزواًجا.  كيَّ فاَحَة الذَّ َوَلَدِت التُّ

الُم َعَليِك يا َخالَص ٱلعاَلم. السَّ

اِهرين.	آمين. اآلَن	َوُكلَّ	أَواٍن	َوإِلى	َدهِر	الدَّ
ُتها  قاَوة. إِفَرحي يا َمْن ِبها َنَهضنا ِمْن َسقَطِتنا. إِفَرحي أَيَّ إِفَرحي يا َذخيَرَة النَّ
اِئَحة؛ َوطيًبا  ًرا ٱلُمؤِمنين؛ َوَبخوًرا َذِكيَّ الرَّ ِم ُمَعطِّ َدة، يا َسْوَسًنا َلذيَذ الَتَنسُّ يِّ السَّ

َجزيَل الثََّمن.
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الَِثة األَودَيُة	الثَّ
دينا َنحُن ٱلُمنِشديَن  ِك ٱلَينبوُع ٱلَحيُّ ٱلُمَتَدفُِّق ِبَسخاٍء، َوطِّ يا والَِدَة ٱإلَِله، ِبما أَنَّ
لينا ألَكاليِل ٱلَمجِد  َتسابيَحِك، الُملَتئميَن َمحِفاًل روِحّيًا. َوفي َمجِدِك ٱإلَِلهي، أَهِّ

والشََّرف.

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
َغيِر  َكَحقَلٍة  ِبوضوٍح،  َة  ٱإلَِلِهيَّ نُبَلَة  السُّ أَفَرَعِت  َمْن  يا  َدة،  يِّ السَّ ُتها  أَيَّ إِفَرحي 
ُتها ٱلماِئَدةُ ٱلُمَتَنفَِّسة، الَّتي َوِسَعْت ُخبَز ٱلَحياة. إِفَرحي يا  َمفلوَحة. إِفَرحي أَيَّ

َينبوَع ٱلماِء ٱلَحيِّ ٱلَّذي ال َيفَرغ.

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
ُتها ٱلِعجَلُة ٱلَّتي َوَلَدْت لِلُمؤِمنيَن ٱلِعجَل ٱلَبريَء ِمَن ٱلُعيوب.  الُم َعَليِك أَيَّ السَّ
اِفَع َخطايا ٱلعاَلِم ِبأَسِره، إِفَرحي  ُتها النَّعَجُة ٱلَّتي َحَمَلْت َحَمَل هللِا الرَّ إِفَرحي أَيَّ

ا. يا اغِتفاًرا حاّرً

وِح	ٱلقُُدس. الـَمجُد	لآِلِب	واالبِن	والرُّ
الُم َعَليِك  إِفَرحي يا ُصبًحا ُمنيًرا؛ يا َمْن َوحَدها َجَلَبْت َلنا ٱلَمسيَح الشَّمس. السَّ
الم، َوماِحَقًة َقتاَم ٱلِجنِّ ٱلُمدَلِهمَّ ِبٱلُكلِّيَّة. وء. إِفَرحي يا ُمزيَلَة الظَّ يا َمسِكَن الضَّ

اِهرين.	آمين. اآلَن	َوُكلَّ	أَواٍن	َوإِلى	َدهِر	الدَّ
ُتها ٱلباُب َوحَدِك، الَّذي فيِه اجتاَز َكلَِمُة هللِا َوحَده. إِفَرحي يا َمْن  أَيَّ إِفَرحي 
َسَحَقْت ِبَمولِِدها أَبواَب ٱلَجحيِم وأَمخاَله. إِفَرحي يا ُدخوَل ٱلُمَخلَّصيَن ٱإلَِلهي. 

َدةُ ذاُت ُكلِّ َتسبيح. يَّ ُتها السَّ الُم َعَليِك أَيَّ السَّ



19

ِخْدَمُة ٱلَمديِح

اِبَعة األَودَيُة	الرَّ
َعلى  َوَرَد  َقد  هوت،  ٱلالَّ ِة  ُسدَّ َعلى  ِبَمجٍد  الجالَِس  ـأَلُّه،  التَّ ٱلفاِئَق  َيسوَع  	 إِنَّ
اِرخيَن َنحَوهُ: الَمجُد لِقُدرِتَك  َسحاَبٍة َخفيَفة، َوَخلََّص ِبَقبَضِتِه َغيِر ٱلفاِسَدِة الصَّ

أَيُّها ٱلَمسيح.

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
الُم َعَليِك  َنهِتُف إَِليِك ِبأَصواِت النَّشاِئد، ِبإِيماٍن يا ذاَت ُكلِّ َتسبيٍح قائلين: السَّ
 ، ٱلَمنَّ ٱلحاِمَلُة  ةُ  وٱلَجرَّ ٱلَمناَرةُ  ُتها  أَيَّ إِفَرحي  وح،  ِبالرُّ ًنا  ُمَجبَّ َسميًنا  َجَباًل  يا 

الُمَحلِّي َحواَس ٱلَحَسني ٱلِعباَدة.

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
لَُّم  السُّ ُتها  أَيَّ إِفَرحي  ٱلعاَلم.  اغِتفاَر  يا  اِهَرة،  الطَّ َدةُ  يِّ السَّ ُتها  أَيَّ َعَليِك  الُم  السَّ
ناِقاًل  ِجسًرا  يا  إِفَرحي  ماء،  السَّ إِلى  ٱألَرِض  ِمَن  ِبالنِّعَمِة،  ٱلُكلَّ،  ٱلُمصِعَدةُ 

ِبٱلَحقيَقِة ِمَن ٱلَموِت إِلى ٱلَحياة، َجميَع ٱلَّذيَن ُيَسبِّحوَنِك.

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
ماوات. إِفَرحي يا َمْن  ا ِمَن السَّ اِهَرة، يا َمْن ِهَي أَرَفُع ُسُمّوً ُتها الطَّ إِفَرحي أَيَّ
الُم َعَليِك يا َحَلُزوَنًة،  َحَمَلْت في أَحشاِئها أَساَس ٱألَرِض ِمْن َغيِر َمَشقَّة. السَّ

ات. ًة لَِملِِك ٱلقُوَّ َقد َصَبَغْت ِمْن ِدماِئها ِبرفيَرًة إَِلهيَّ

وِح	ٱلقُُدس. الـَمجُد	لآِلِب	واالبِن	والرُّ
َدة، الَّتي َوَلَدْت واِضَع النَّاموِس ٱلَّذي َيمحو آثاَم ٱلُكلِّ  يِّ ُتها السَّ الُم َعَليِك أَيَّ السَّ
ا ال يوَصف. إِفَرحي يا َمْن َلم َتعِرْف  اًنا. إِفَرحي يا ُعمًقا ال ُيدَرك، َوُعلًُوّ َمجَّ

َزواًجا ٱلَّتي ِبها تأَلَّهنا.

اِهرين.	آمين. اآلَن	َوُكلَّ	أَواٍن	َوإِلى	َدهِر	الدَّ
َيٌد،  َلم َتضِفرهُ  ٱلَّذي  لِلعاَلِم ٱإلِكليَل  ُنَسبِّح، يا َمْن َضَفَرْت  اِك  إِيَّ ٱلَبتوُل  ُتها  أَيَّ

هاِتفيَن َنحَوِك: إِفَرحي يا ِحصًنا َوسوًرا َوَثباًتا َوَملجأً َشريًفا لِلَجميع.
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األَودَيُة	ٱلخاِمَسة
ُتها	ٱلَبتوُل ٱلَّتي َلم َتعِرْف َزواًجا، إِنَّ ٱلَبرايا ِبأَسِرها َقِد انَذَهَلْت ِمْن َمجِدِك  أَيَّ
ٱلَمحدوِد في  َغيَر  َوَوَلدِت االبَن  ٱلُكّل؛  إَِلَه  َحَملِت في َحشاِك  ٱإلَِلهي، ألَنَِّك 

َزَمن؛ َوَمَنحِت ٱلَخالَص لَِجميِع ٱلَّذيَن ُيَسبِّحوَنِك.

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
َوَخلََّصِت  ٱلَحياة،  َطريَق  َوَلَدْت  َمْن  يا  َعْيب،  ُكلِّ  ِمْن  ٱلَبريَئُة  ُتها  أَيَّ إِفَرحي 
يا َسماًعا  إِفَرحي  َعَليِك يا َعروَس هللا.  الُم  السَّ ٱلَخطيَئة.  ِمْن ُطوفاِن  ٱلعاَلَم 

ِد ٱلَخليَقة. الُم َعَليِك يا َمنِزاًل لَِسيِّ َرهيًبا َوِخطاًبا َمخوًفا. السَّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
َس لِلَمجد،  َة ٱلَبَشِر َوَثباَتُهم، وٱلَمكاَن ٱلُمَقدَّ اِهَرة، يا قُوَّ ُتها الطَّ الُم َعَليِك أَيَّ السَّ
الُم َعَليِك  ياء. إِفَرحي يا َفَرَح ٱلَمالِئَكة. السَّ َوإِماَتَة ٱلَجحيم، وٱلِخدَر ٱلُكلِّيَّ الضِّ

الِبيَن إَِليِك ِبإِيمان. يا َمعوَنَة الطَّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
ِة لِلَكلَِمة؛ يا ِفرَدوًسا ُمَتَنفًِّسا  وَرِة النَّاريَّ َدة، الَمرَكَبُة ذاُت الصُّ يِّ ُتها السَّ إِفَرحي أَيَّ
اِقطيَن في ٱلَفساد،  بَّ عوَد ٱلَحياة، الَّذي َحالَوُتُه ُتْحيي السَّ حاِوًيا في َوَسِطِه الرَّ

إِذا َتناَولوا ِمنُه ِبإِيمان.
وِح	ٱلقُُدس. الـَمجُد	لآِلِب	واالبِن	والرُّ

َملِِك  َمديَنَة  يا  إِفَرحي  قاِئلين:  ِبإِيماٍن  إَِليِك  َنهِتُف  ِتِك،  ِبقُوَّ تأَيَّدنا  ٱلَّذيَن  َنحُن 
َغيُر  ٱلَجَبُل  ُتها  أَيَّ ِبُوُضوح،  ٱلواِجُب َسماُعها  ٱلَمداِئُح  قيَلِت  الَّتي فيها  ٱلُكلِّ، 

الُم َعَليِك يا ُعمًقا ال َقراَر َلُه أَصاًل. ٱلُمنَقِطع. السَّ
اِهرين.	آمين. اآلَن	َوُكلَّ	أَواٍن	َوإِلى	َدهِر	الدَّ

ٱلَّتي  والَصَدَفُة  لِلَكلِمة،  ٱلَّذي  حُب  الرَّ الَمسَكُن  اِهَرة،  الطَّ ُتها  أَيَّ َعَليِك  الُم  السَّ
َة ٱلَّتي صاَلَحْت  أَبَرَزِت ٱللُّؤلَُؤَة ٱإلَِلِهيَّة. إِفَرحي يا والَِدَة ٱإلَِله، األُعجوَبَة ٱلُكلِّيَّ

َمَع هللِا ُكلَّ ٱلَّذيَن ُيَغبِّطوَنها داِئًما.
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اِدَسة األَودَيُة	السَّ
وا	أَيُّها ٱلُمتأَلِّهو ٱلُعقول، لُِنَصفِّْق ِبٱألَْيدي، ُمقيميَن َهذا ٱلعيَد ٱإلَِلِهيَّ ٱلُكلِّيَّ  َهلُمُّ

ِد ٱإلَِلَه ٱلَّذي ُولَِد ِمنها. ٱإلِكرام، الَّذي لِوالَِدِة ٱإلَِله، َوُنَمجِّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
هاَرِة  َة الطَّ ُكلِّيَّ َنس، َوِعلََّة تأَلُِّه ٱلُكّل؛ يا  إِفَرحي يا ِخدًرا لِلَكلَِمِة َبريًئا ِمَن الدَّ

ُسِل َوزيَنَتُهم. الُم َعَليِك يا َجماَل الرُّ َوَكرَز ٱألَنبياء. السَّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
َلَقد َقَطَر ِمنِك النَّدى، الَّذي أَخَمَد َلهيَب َكثَرِة ٱآللَِهة، لَِذلَِك َنهِتُف إَِليِك قائلين: 

اة، الَّتي َسَبَق ِجدَعوُن َفعاَيَنها َقديًما. ةُ ٱلُمَندَّ ُتها ٱلَبتوُل ٱلَجزَّ إِفَرحي أَيَّ

وِح	ٱلقُُدس. الـَمجُد	لآِلِب	واالبِن	والرُّ
الم، َفكوني َلنا ميناًء َوَملَجأً، َنحُن ٱلغاِرقيَن في َبحِر  نا َنهِتُف َنحَوِك ِبالسَّ ها إِنَّ

ٱألَحزان، َوُشكوِك ٱلُمحاِرب، َوَمعاِثِرِه ِبأَسِرها.

اِهرين.	آمين. اآلَن	َوُكلَّ	أَواٍن	َوإِلى	َدهِر	الدَّ
ُتها ٱلَعوَسَجُة َغيُر  يا ِعلََّة ٱلَفَرح، أَنِعمي َعلى ِفكِرنا لَِنصُرَخ إَِليِك: إِفَرحي أَيَّ

ياِء ٱلَّتي ُتَظلُِّل ٱلُمؤِمنيَن دائًما. ُة الضِّ حاَبُة ٱلُكلِّيَّ ٱلُمحَتِرَقة، والسَّ
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اِبَعة األَودَيُة	السَّ
	ٱلِفتَيَة ٱلُمتأَلِّهي ٱلُعقول، َلم َيعُبدوا ٱلَخليَقَة دوَن ٱلخالِق، َبل َوِطئوا َوعيَد  إِنَّ
اِر ِبَشجاَعٍة، َفَرتَّلوا َفِرحين: "أَيُّها ٱلفاِئُق التَّسبيح، ُمباَرٌك أَنَت يا إَِلَه آبائنا". النَّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
ًة  َنهِتُف َنحَوِك ِبالتَّسابيِح قائلين: إِفَرحي يا َمرَكَبًة للشَّمِس ٱلَعقلِيَّة، يا َكرَمًة َحقيقيَّ
دوَنِك ِبإِيمان. َحَة ُنفوَس ٱلَّذيَن ُيَمجِّ َقد أَيَنَعِت ٱلُعنقوَد ٱلبالِغ، القاِطَر ٱلَخمَرَة ٱلُمَفرِّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
ُة  يَّ رِّ ُتها ٱلَعصا السِّ إِفَرحي يا َعروَس هللا، يا َمْن َوَلَدْت شاِفَي ٱلَبَشر. إِفَرحي أَيَّ
َفَرًحا  َنمَتلُِئ  ِبها  الَّتي  َدة،  يِّ السَّ ُتها  أَيَّ إِفَرحي  َتذُبل.  ٱلَّتي ال  هَرَة  الزَّ ٱلُمفِرَعُة 

َوَنِرُث ٱلَحياة.

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
في  ِث  الَتَحدُّ َعِن  َعجًزا  ُر  ُتَقصِّ ٱلَفصيَحَة  ٱلُخَطباِء  أَلِسَنَة  إِنَّ  َدة،  يِّ السَّ ُتها  أَيَّ
َتسابيِحِك؛ ألَنَِّك َسَموِت َعلى السيرافيم، ِبَمولِِدِك ٱلَمسيَح ٱلَملِك. َفإَِليِه ابَتِهلي 

اِجديَن َلِك ِبإِيمان. ٍة السَّ أَْن ُينِقَذ ٱآلَن ِمْن ُكلِّ َمَضرَّ

وِح	ٱلقُُدس. الـَمجُد	لآِلِب	واالبِن	والرُّ
ُتها  اِك َوصاِرَخًة َنحَوِك: إِفَرحي أَيَّ ِقيَّة، إِنَّ ٱألَقطاَر َتمَدُحِك، ُمَغبَِّطًة إِيَّ ُتها النَّ أَيَّ
ْرُج ٱلَّذي فيِه ُرقَِّمِت ٱلَكلَِمُة ِبإِصَبِع ٱآلب. َفإَِليِه ابَتِهلي يا والَِدَة ٱإلَِله، أَْن  الدَّ

َيكُتَب َعبيَدِك في ِمصَحِف ٱلَحياة.

اِهرين.	آمين. اآلَن	َوُكلَّ	أَواٍن	َوإِلى	َدهِر	الدَّ
نا َنبَتِهُل إَِليِك َنحُن َعبيَدِك، َوَنحني ُركَبَة َقلِبنا، فأَميلي  قيَّة، إِنَّ يا والَِدَة ٱإلَِلِه النَّ
أُذَنِك َوَخلِّصينا َنحُن ٱلغاِرقيَن في َبحِر ٱألَحزان، واحَفظي َمديَنَتِك ِمْن َجميِع 

َغواِئِل ٱألَعداء.
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اِمَنة األَودَيُة	الثَّ
	َمولَِد والَِدِة ٱإلَِلِه َقد َحِفَظ ٱلِفتَيَة ٱألَطهاَر في ٱألَتوِن سالِمين؛ إِذ كاَن حيَنِئٍذ  إِنَّ
ا ٱآلَن َفَقد َحَصَل َمفعواًل. َفْهَو ُينِهُض ٱلَمسكوَنَة ِبأَسِرها إِلى  َمرسوًما، وأَمَّ
هور". بَّ يا َجميَع أَعمالِِه، َوزيدوهُ ِرفَعًة َمدى الدُّ التَّرتيِل هاِتَفة: "َسبِّحوا الرَّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
يِت  َوَغذَّ ٱلُكّل؛  اِبَط  الضَّ َوَحَملِت  ٱلَكلَِمة؛  َحشاِك  في  َقِبلِت  َلَقد  ِقيَّة،  النَّ ُتها  أَيَّ
بَّ  ُل َلُه هاِتفين: "َسبِّحوا الرَّ َي ِبإِشاَرِتِه ُكلَّ ٱلَمسكوَنة، الَّذي ُنَرتِّ ِباللََّبن، الُمَغذِّ

هور". يا َجميَع أَعمالِه، َوزيدوهُ ِرْفَعًة َمدى الدُّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
ِسرَّ  ٱلُعلَّيَقِة  في  أَدَرَك  موسى  إِنَّ  ٱلَفساد،  ِمَن  ٱلَبريَئُة  يَسُة  ٱلِقدِّ ٱلَبتوُل  ُتها  أَيَّ
َمولِِدِك ٱلَعظيم؛ وٱلِفتَيَة َسَبقوا َفَرَسموا َذلَِك ِبأَجلى َبيان، ِبانِتصاِبِهم في َوَسِط 

هور. النَّار، َوَعَدِم احِتراِقِهم؛ لَِذلَِك ُنَسبُِّحِك َمدى الدُّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
ينا ِبٱلَخديَعِة َقديًما، َقد َتَسرَبلنا  نا َنحُن ٱلَّذيَن َتَعرَّ ُتها ٱَلفتاةُ َمسِكُن النُّور، إِنَّ أَيَّ
َقطات، َقد أَبَصرنا النُّور؛  ِبَمولِِدِك ُحلََّة َعَدِم ٱلَفساد؛ وٱلجالِسيَن في َظالِم السَّ

هور. لَِذلَِك ُنَسبُِّحِك َمدى الدُّ

وِح	ٱلقُُدس. الـَمجُد	لآِلِب	واالبِن	والرُّ
ِك َوَلدِت ٱلَحياَة ذاَت ٱألُقنوم؛ وٱلعاِدمي  ُتها ٱلَبتول، إِنَّ ٱألَمواَت ِبِك َتحيا، ألَنَّ أَيَّ
َكلُِّم َبدًءا، َيصيروَن َحَسني النُّطق، وٱلُبرَص َيطُهرون، وٱألَمراَض ُتطَرُد  التَّ
ُمقصاًة؛ َوُزمَرَة ٱألَرواِح ٱلَّتي في ٱلَجوِّ ُتغَلُب ُمنَهِزَمًة ِبِك، يا َخالَص ٱلَبشر.
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اِهرين.	آمين. اآلَن	َوُكلَّ	أَواٍن	َوإِلى	َدهِر	الدَّ
َمْن  يا  لِلعاَلم،  ٱلَخالَص  َوَلَدِت  الَّتي  ٱلَبَركات،  ُة  ٱلُكلِّيَّ ُة  قيَّ النَّ ُتها  أَيَّ إِفَرحي 
َوَثباًتا َوسوًرا َوِحصًنا  يا ِستًرا  إِفَرحي  ٱلُعلى.  إِلى  ِمَن ٱألَرِض  ِبها ارَتَقينا 

هور". بَّ يا َجميَع أَعمالِِه َوزيدوهُ ِرفَعًة َمدى الدُّ لِلُمَرتِّلين: "َسبِّحوا الرَّ

اِسَعة األَودَيُة	التَّ
وِح حاِمليَن ٱلَمصابيح؛ َوطبيَعُة ٱلَعقليِّيَن َغيِر  ِبالرُّ َفلَيبَتِهجوا  ُكلُّ	ٱألَرضيِّيَن 
أُمِّ ٱإلَِلِه الشَّريِف َوهاِتَفة: "إِفَرحي يا  ُمَعيِّدًة لَِموِسِم  َفلَتحَتِفْل َمًعا،  ٱلَهيوليِّيَن 

وبى". َة الطُّ اِئَمَة ٱلَبتولِيَّة، َوٱلُكلِّيَّ قيَّة، الدَّ والَِدَة ٱإلَِلِه النَّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
الَبرَبري، َوِمْن ُكلِّ َضرَبٍة أُخرى  بيِ  ُتها ٱلَفتاة، أَنِقذينا ِمَن التَّجاِرِب والسَّ أَيَّ
الِم َنحُن ٱلُمؤِمنين،  واِرَدٍة إَِلينا َنحُن ٱلَبَشَر ٱلخاِطئين، لَِكي َنصُرَخ إَِليِك ِبالسَّ

رَمدي. الَّذيَن ِبِك ِصرنا ُمشاِركيَن ٱلَفَرَح السَّ

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
ُة اسِتناَرًة َوَتثبيًتا؛ لَِذلَِك َنهِتُف إَِليِك قائلين:  إِفَرحي  قيَّ ُتها النَّ َلَقد َظَهرِت َلنا أَيَّ
الُم َعَليِك يا َمْن  يا َكوَكًبا ال َيغُرب، ُمدِخاًل إَِلى ٱلعاَلِم الشَّمَس ٱلَعظيَمة. السَّ
َفَتَحْت َعْدَن ٱلُمغَلَقة. إِفَرحي يا َعموًدا ناِرّياً، ُمدِخاًل ٱلَبَشَر إِلى ٱلَحياِة ٱلُعْلِويَّة.

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. أَيَّ
َدَة ٱلعاَلم.  الُم َعَليِك يا َسيِّ لَِننَتِصْب ِبَوَرٍع في َبيِت إَِلِهنا، َوَنهِتْف قاِئلين: السَّ
َدَتنا أَجَمعين. إِفَرحي يا َمْن ِهَي َوحَدها َجميَلٌة في  الُم َعَليِك يا َمرَيُم َسيِّ السَّ
يَب ٱلَّذي ال  ُمَتَقبِّاًل فيِه الطِّ إِناًء  الُم َعَليِك يا  النِّساء، َوَبريَئٌة ِمَن ٱلَعْيب. السَّ

َيفَرغ، الَّذي انَسَكَب َعَليِك.
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وِح	ٱلقُُدس. الـَمجُد	لآِلِب	واالبِن	والرُّ
ٱلَبتولِيَّة،  داِئَمَة  يا  إِفَرحي  حيم.  الرَّ َوَلَدِت  ٱلَّتي  ٱلَحماَمُة  ُتها  أَيَّ َعَليِك  الُم  السَّ
يقيَن  دِّ الصِّ ُكلِّ  يا َجماَل  إِفَرحي  ٱلُمجاِهدين.  َوإِكليَل  َفخَر َجميِع ٱألَبرار،  يا 

الُم َعَليِك يا َخالَصنا َنحُن ٱلُمؤِمنين. ٱإلَِلهي. السَّ

اِهرين.	آمين. اآلَن	َوُكلَّ	أَواٍن	َوإِلى	َدهِر	الدَّ
َمْن  ِعنَدَك  إِذ  َخطايانا؛  ُكلِّ  َعْن  ٱآلَن  َوَتغاَض  ميراِثك،  َعلى  أَللَُّهمَّ  أَشِفْق 
ا ِشئَت ِبَعظيِم  َيسَتعِطفَُك إِلى َذلِك، الَّتي َوَلَدتَك َعلى ٱألَرِض ِبَغيِر َزرٍع، َلمَّ

َر ِبٱلَغريِب أَيُّها ٱلَمسيح. َرحَمِتَك، أَْن َتَتَصوَّ

القِنداق
ِبٱللَّحِن الثَّاِمن

ُم  ًة ُمحاِميَّة، َوأَُقدِّ إِنِّي	أَنا َعبُدِك يا والَِدَة ٱإلَِله، أَكُتُب َلِك راياِت ٱلَغَلَبة، يا ُجنِديَّ
َة ٱلَّتي ال ُتحاَرب، أَعِتقيني  داِئد. َلِكْن ِبما أَنَّ َلِك ٱلِعزَّ َلِك الشُّكَر َكُمنِقَذٍة ِمَن الشَّ

ِمْن ُصنوِف الشَّداِئد، َحتَّى أَصُرَخ إَِليِك: إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.

ل" َصفَحة  33 ْوُر ٱألَوَّ "الدَّ ل:  في األُسبوِع ٱألَوَّ

ْوُر الثَّاني" َصفَحة  39 "الدَّ في األُسبوِع الثَّاني: 

الِث" َصفَحة  45 ْوُر الثَّ "الدَّ الِث:  في األُسبوِع الثَّ

اِبع" َصفَحة 51 ْوُر الرَّ "الدَّ اِبع:  في األُسبوِع الرَّ
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ل ْوُر	ٱألَوَّ الدَّ
الَبْيت

ماء، لَِيقوَل لِوالَِدِة ٱإلَِله: إِفَرحي. َم أُرِسَل ِمَن السَّ إِنَّ ٱلَمالَك ٱلُمَتَقدِّ الكاِهن: 

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا. )َثالًثا( أَيَّ الشَّعب:	

د، َذِهَل َوَوَقَف  وِت َغيِر ٱلُمَتَجسِّ ًدا َمَع الصَّ ا عاَيَنَك يا َربُّ ُمَتَجسِّ َفَلمَّ الكاِهن: 

صاِرًخا َلها َهَكذا:
رور. إِفَرحي يا َمْن ِبها ُيشِرُق السُّ
إِفَرحي يا َمْن ِبها َتضَمِحلُّ ٱللَّعَنة.

اِقط. إِفَرحي يا اسِتعاَدَة آَدَم السَّ
اَء ِمَن ٱلُبكاِء والنَّحيب. إِفَرحي يا َنجاَة َحوَّ

عوُد َنحَوهُ ِبٱألَفكاِر ٱلَبَشريَّة. ا َيعُسُر الصُّ إِفَرحي يا ُعلًُوّ
َظُر إَِليِه ِمْن أَبصاِر ٱلَمالِئَكة. إِفَرحي يا ُعمًقا َيمَتِنُع النَّ

ًة لِلَملِك. إِفَرحي ألَنَِّك ُوِجْدِت ُسدَّ
اَبَط ٱلُكّل. إِفَرحي ألَنَِّك َتحِمليَن الضَّ

إِفَرحي يا َكوَكًبا ُمظِهًرا الشَّمس.
ِد ٱإلَِلهي. إِفَرحي يا َبطَن التََّجسُّ

ُد ٱلَخليَقة. إِفَرحي يا َمْن ِبها َتَتَجدَّ
إِفَرحي يا َمْن ِبها صاَر ٱلخالُِق ِطفاًل.

إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها. الشَّعب:	

القِنداق
هاَرة، قاَلْت لِِجبرائيَل ِبُجرأٍَة: إِنَّ َصوَتَك  ا عاَيَنْت ذاَتها في غاَيِة الطَّ يَسَة َلمَّ إِنَّ ٱلِقدِّ الكاِهن: 
هُ ِبِوالَدٍة ِمْن َحَبٍل ِبَغيِر  ٱلُمسَتغَرَب َيظَهُر في َنفسي َعِسَر ٱلَقبول؛ ألَنََّك َكيَف َتَتَفوَّ

َزرٍع صاِرًخا: َهلِلُوِييا.

َهلِلُوِييا. الشَّعب:	
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الَبْيت
إِنَّ ٱلَبتوَل َقِد الَتَمَسْت أَْن َتعَلَم ِعلَم ما ال ُيعَلم، َفَهَتَفْت َنحَو ٱلخاِدِم قائَلة:  الكاِهن: 
ٍة ابٌن؟ فأَجاَبها ذاَك ِبَخوٍف  قُْل لي َكيَف ُيمِكُن أَْن يوَلَد ِمْن أَحشاٍء َنقيَّ

صاِرًخا َهَكذا: 
ْأيِ ٱلَّذي ال يوَصف. إِفَرحي يا حاِفَظَة ِسرِّ الرَّ

مت. إِفَرحي يا إِيماَن الُمحَتاِجْي الصَّ
َمَة َعجائِب ٱلَمسيح. إِفَرحي يا ُمَقدَّ

إِفَرحي يا َرأَس أَواِمِره.
ًة ِبها انَحَدَر ٱإلَِله. إِفَرحي يا ُسلًَّما َسماِويَّ

ماء. إِفَرحي يا ِجسًرا ناِقاًل الَِّذيَن في ٱألَرِض إِلى السَّ
ا. ائَع صيُتها ِجّدً إِفَرحي يا أُعجوَبَة ٱلَمالِئَكِة الذَّ

إِفَرحي يا ُجرًحا لِلِجنِّ ُيناُح َعَليِه َكثيًرا.
إِفَرحي يا َمْن َوَلَدِت النُّوَر ِبحاٍل ال توَصف.

إِفَرحي يا َمْن َلم ُتعلِْم أََحًدا َعْن َكيف.
إِفَرحي يا َمْن َتفوُق َمعِرَفَة ٱلُحَكماء.
إِفَرحي يا َمْن ُتنيُر أَذهاَن ٱلُمؤِمنين.

إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها. الشَّعب:	

القِنداق
واج، َوأَوَضَحْت  َة ٱلَعلِيِّ َظلََّلْت حيَنئٍذ، ِعنَد ٱلَحَبِل، العاِدَمَة الزَّ إِنَّ قُوَّ الكاِهن: 
َمِر َكَحقٍل َلذيٍذ لُِكلِّ ٱلُمؤِثريَن أَْن َيحُصدوا َخالًصا،  َحشاها ٱلَحَسَن الثَّ

ِعنَد َترتيلِِهم َهَكذا: َهلِلُوِييا.
َهلِلُوِييا. الشَّعب:	
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الَبْيت
ا كاَن لِلَبتوِل َبطٌن قاِبٌل لإِِلَله، باَدَرْت َنحَو أَليصابات. َفحاَلما َشَعَر  َلمَّ الكاِهن: 
َجنيُن َهِذِه ِبسالِم ِتلَك، َفِرح. َوِبارِتكاٍض َكِبَتسابيَح، َهَتَف َنحَو والَِدِة 

ٱإلَِله:
إِفَرحي يا َكْرَمَة ُغصٍن ال َيذُبل.

إِفَرحي يا ِقْنَيَة َثَمٍر ال َيفُسد.
ِح ٱلُمِحبِّ ٱلَبَشر. إِفَرحي يا َفالََّحَة ٱلَفالَّ

إِفَرحي يا َمْن أَنَبَتْت غاِرَس َحياِتنا.
أَفات. إِفَرحي يا َحْقَلًة ُمفِرًعا ِخْصَب الرَّ

إِفَرحي يا ماِئَدًة حاِمَلًة َثرَوَة ٱلُغفران.
ِك أَنَميِت ِرياَض النَّعيم. إِفَرحي ألَنَّ
ِك ُتَهيِّئيَن ميناَء النُّفوس. إِفَرحي ألَنَّ
فاَعِة ٱلَمقبول. إِفَرحي يا َعْرَف الشَّ

إِفَرحي يا اغِتفاَر ُكلِّ ٱلعاَلم.
َة هللِا ِبٱألَموات. إِفَرحي يا َمَسرَّ

الََّتُهم أَماَمُه. إِفَرحي يا دَّ
إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها. الشَّعب:	

القِنداق
واج،  الزَّ َوعاِدَمَة  ٱلَعيِب  ِمَن  َبريَئًة  يا  رآِك  ا  َلمَّ ٱلَعفيف،  يوُسَف  إِنَّ  الكاِهن: 
ا أَنَِّك ُمخَتَلَسٌة  اضَطَرَب - َمذهواًل في داِخلِِه ِمْن أَفكاٍر ُمريَبة - ظاّنً
َصَرَخ:  ٱلقُُدس،  وِح  الرُّ ِمَن  ُهَو  َحَبَلِك  أَنَّ  َعَرَف  ا  َلمَّ ُه  َلِكنَّ ُمباَشَرة. 

َهلِلُوِييا.
َهلِلُوِييا. الشَّعب:	

فَحة 57 إذَهب إلى الصَّ
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اني ْوُر	الثَّ الدَّ
الَبْيت

ُهم  عاةُ ٱلَمالئَكَة ُيَسبِّحوَن ُحضوَر ٱلَمسيِح ِبٱلَجَسد؛ َفباَدروا كأَنَّ َسِمَع الرُّ الكاِهن: 
َمرَيَم  َبطِن  في  ُمرَتِعًيا  ٱلَعيِب  ِمَن  َبريٍء  َكَحَمٍل  َفعاَينوهُ  راٍع؛  إِلى 

َفَسبَّحوها قاِئلين:
اعي. إِفَرحي يا والَِدَة ٱلَحَمِل والرَّ

اِطَقة. إِفَرحي يا صيَرَة ٱلَغَنِم النَّ
إِفَرحي يا انِتقاَم ٱألَعداِء َغيِر ٱلَمنظورين.

إِفَرحي يا ِمفتاَح أَبواِب ٱلِفرَدوس.
ماويِّيَن َيبَتِهجوَن َمَع ٱألَرضيِّين. إِفَرحي ألَنَّ السَّ

ماويِّين. إِفَرحي ألَنَّ ٱألَرضيِّيَن َيَتباَشروَن َمَع السَّ
ُسِل ٱلَّذي ال َيصُمت. إِفَرحي يا َفَم الرُّ

إِفَرحي يا َبأَْس ٱلُمجاِهديَن ٱلَّذي ال ُيغَلب.
إِفَرحي يا قاِعَدًة َوثيَقًة لإِِليمان.
إِفَرحي يا ِعرفاَن النِّعَمِة الَبهي.

ِت ٱلَجحيم. إِفَرحي يا َمْن ِبها َتَعرَّ

إِفَرحي يا َمْن ِبها َتَسرَبلنا ٱلَمجد.
إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها. الشَّعب:	

القِنداق
واتََّخذوهُ  نوَرهُ،  َبعوا  اتَّ ِمَن هللا،  ًرا  ُمَسيَّ َكوَكًبا  َرأَْوا  ا  َلمَّ ٱلَمجوَس  إِنَّ  الكاِهن: 
ا َبَلغوا إِلى َمْن ال ُيبَلُغ  َكِمصباٍح ُمسَتقصيَن ِبِه َعِن ٱلَملِِك ٱلُمقَتِدر. َوَلمَّ

إَِليه، َفِرحوا، هاِتفيَن َلُه: َهلِلُوِييا.
َهلِلُوِييا. الشَّعب:	
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الَبْيت
ِبَيَديه،  ٱلَبَشَر  َجَبَل  ٱلَّذي  ٱلَبتوِل  َيَديِ  في  ٱلَكلداِنيِّيَن  ِفتياُن  َرأَى  ا  َلمَّ الكاِهن: 
يِّد، َوإِْن كاَن َقِد اتََّخَذ صوَرَة َعبد، باَدروا ِبٱلَهدايا َنحَو  ُه السَّ َوَعَرفوا أَنَّ

ِخدَمِة ٱلُمباَرَكِة قاِئلين:
إِفَرحي يا أُمَّ النَّجِم ٱلَّذي ال َيغيب.

ي. رِّ إِفَرحي يا َفجَر النَّهاِر السِّ
الَلة. إِفَرحي يا َمْن أَطَفأَْت أَُتوَن الضَّ
ي الثَّالوث. إِفَرحي يا اسِتناَرَة ُمسارِّ

ئاَسة. ِة َعِن الرِّ إِفَرحي يا َمْن أَخَرَجِت ٱلُمغَتِصَب ٱلَعديَم ٱإلِنساِنيَّ
إِفَرحي يا َمْن أَظَهَرِت ٱلَمسيَح ٱلُمِحبَّ ٱلَبَشر.

إِفَرحي يا َمْن أَنَقَذتنا ِمْن َحمأَِة ٱألَعمال.
إِفَرحي يا َمْن َخلََّصتنا ِمِن اعِتقاِد ٱلَبرَبر.

جوَد لِلنَّار. إِفَرحي يا َمْن َكفَِّت السُّ
َيًة ِمْن َسعيِر اآلالم. إِفَرحي يا ُمَنجِّ

إِفَرحي يا ُمرِشَدَة ٱلُمؤِمنيَن إِلى ٱلِعفَّة.
إِفَرحي يا ُسروَر ُكلِّ ٱألَجيال.

إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها. الشَّعب:	

القِنداق
ا صاروا كاِرزيَن ُمَتَوشِّحيَن ِباهلل، عادوا إِلى باِبل، إِذ  إِنَّ ٱلَمجوَس َلمَّ الكاِهن: 
َقد أَكَملوا َوحَيَك، َوَبشَّروا ٱلُكلَّ أَنََّك ٱلَمسيح؛ َوأَهَملوا هيروُدَس َكَمْن 

َيْهذي، ِمْن َحيُث ال َيعَلُم أَْن ُيَرتَِّل: َهلِلُوِييا.
َهلِلُوِييا. الشَّعب:	
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الَبْيت
أَنَّ  َوَذلَِك  ٱلباِطل؛  َظالَم  َطَردَت  ِبِمصَر،  ٱلَحقِّ  نوَر  أَشَرقَت  ا  َلمَّ الكاِهن: 
أَصناَمها، إِذ َلم َتحَتِمْل أَْن َتثُبَت أَماَم قُدَرِتَك، َسَقَطْت َوَهَوت. وٱلَّذيَن 

َخلُصوا ِمْن ِعباَدِتها، َهَتفوا لِوالَِدِة ٱإلَِلِه قائلين:
إِفَرحي يا ُنهوَض ٱلَبَشر.

إِفَرحي يا ُسقوَط ٱألَبالَِسة.
إِفَرحي يا َمْن َوِطَئْت َضالَلَة ٱلَخديَعة.
إِفَرحي يا َمْن َفَضَحْت ِغشَّ ٱألَصنام.
َق ِفرَعوَن ٱلَعقلي. إِفَرحي يا َبحًرا َغرَّ

ِت ٱلِعطاَش ِمَن ٱلَحياة. إِفَرحي يا َصخَرًة َروَّ
الم. إِفَرحي يا َعموًدا ناِرّيًا ُمرِشًدا ٱلَّذيَن في الظَّ

إِفَرحي يا ِستًرا لِلعاَلِم أَوَسَع ِمَن ٱلَغمام.
إِفَرحي يا ِغذاًء َبَداًل ِمَن ٱلَمّن.

س. إِفَرحي يا خاِدَمَة النَّعيِم ٱلُمَقدَّ
إِفَرحي يا أَرَض ٱلميعاد.

إِفَرحي يا َمْن َيُدرُّ ِمنها ٱللََّبُن وٱلَعَسل.
إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها. الشَّعب:	

القِنداق
اع، ُدِفعَت  هِر ٱلحاِضِر ٱلَخدَّ ا كاَن ِسمعاُن َعتيًدا أَْن َينَتِقَل ِمْن هذا الدَّ َلمَّ الكاِهن: 
ِمْن  َذِهَل  َفلَِذلَِك  أَيًضا.  تامٌّ  إَِلٌه  َك  أَنَّ ِمنُه  ُعِرفَت  َوَلِكنَّك  َكِطَفل؛  إَِليِه 

ِحكَمِتَك ٱلَّتي ال توَصُف، صاِرًخا: َهلِلُوِييا.
َهلِلُوِييا. الشَّعب:	

فَحة 57 إذَهب إلى الصَّ
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الِث ْوُر	الثَّ الدَّ
الَبْيت

َجديَدة؛  َخليَقًة  ِمنُه  اِئريَن  الصَّ َنحُن  َلنا  أَوَضَح  َظَهَر،  ا  َلمَّ ٱلخالَِق  إِنَّ  الكاِهن: 
َكما  َفساٍد  ِمْن  ا  ُخلُّوً َوَحِفَظُه  رع،  الزَّ َبطٍن عاِدِم  ِمْن  أَفَرَع  ُه  أَنَّ َوَذلَِك 

كان. َحتَّى إِذا شاَهدنا َهذا ٱلُمعِجَز ُنَسبُِّحها قائلين:
إِفَرحي يا َزهَرَة َعَدِم ٱلَفساد.

إِفَرحي يا إِكليَل ٱإلِمساك.
إِفَرحي يا َمْن ُتشِرقيَن َرسَم ٱلِقياَمة.

إِفَرحي يا َمْن ُتظِهريَن سيَرَة ٱلَمالِئَكة.
َمِر َيغَتذي ِمنها ٱلُمؤِمنون. إِفَرحي يا َشَجَرًة َلذيَذَة الثَّ

لِّ، َيسَتِظلُّ ِبها َكثيرون. إِفَرحي يا َغرَسًة ذاَت أَوراٍق َحَسَنِة الظِّ
الِّين. إِفَرحي يا َمْن َحَمَلْت ُمرِشَد الضَّ

إِفَرحي يا َمْن َوَلَدْت ُمنِقَذ ٱألَسرى.
اِن ٱلعاِدل. يَّ إِفَرحي يا َشفيَعًة ِعنَد الدَّ
إِفَرحي يا ُغفراَن ٱلَخَطأَِة ٱلَكثيرين.

الَِّة لِلُعراة. إِفَرحي يا ِسرباَل الدَّ

ا لُِكلِّ َشوٍق غالًِبا. إِفَرحي يا ُوّدً
إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها. الشَّعب:	

القِنداق
إِلى  ُعقوَلنا  َوَننقُْل  ٱلعاَلم،  َعِن  ْب  َفلَنَتَغرَّ َغريَبة،  ِوالَدًة  َرأَينا  َقد  إِذ  الكاِهن: 
إِنساًنا  ٱألَرِض  َعلى  َظَهَر  َهذا،  ألَجِل   ، ٱلَعلِيَّ ٱإلَِلَه  ألَنَّ  ماوات؛  السَّ

اِرخيَن َلُه: َهلِلُوِييا. ُمَتواِضًعا، إلِيثاِرِه أَْن َيجِذَب إِلى ٱلُعلُوِّ الصَّ
َهلِلُوِييا. الشَّعب:	
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الَبْيت
َة  ٱلَبتَّ َيِغِب  َوَلم  فلِيِّين،  َمَع السُّ ِبُجمَلِتِه  ٱلَكلَِمَة َغيَر ٱلَمحصوِر كاَن  إِنَّ  الكاِهن: 
َعِن ٱلُعْلِويِّين؛ إِذ َقد صاَر َذلَِك َتناُزاًل إَِلِهّيًا، ال انِتقااًل َمكاِنًيّا، َوكاَنِت 

ٱلِوالَدةُ ِمْن َبتوٍل ُمصَطفاٍة ِمَن هللا، ساِمَعٍة لَِهذا ٱلَقول:
إِفَرحي يا َبلَدَة ٱإلَِلِه ٱلَّذي ال َيَسُعُه َمكان.

م. رِّ ٱلُمَكرَّ إِفَرحي يا باًبا لِلسِّ
إِفَرحي يا َسماًعا ِعنَد ٱلُكفَّاِر ُملَتِبًسا.

إِفَرحي يا َفخًرا لِلُمؤِمنيَن ال ُيخاِمُرهُ اْلِتباس.
َة ٱلَقداَسِة لِلَّذي َعلى الشيروبيم. إِفَرحي يا َمرَكَبًة ُكلِّيَّ

إِفَرحي يا َمنِزاًل ُكلِّيَّ ٱلَجماِل لَِمْن ُهَو َعلى السيرافيم.
إِفَرحي يا جاِمَعًة ٱألَضداِد إِلى حاٍل واِحد.
ِة والنِّفاس. إِفَرحي يا َمْن َقَرَنْت َبيَن ٱلَبتولِيَّ

إِفَرحي يا َمْن ِبها انَحلَِّت ٱلَمعِصَية.
إِفَرحي يا َمْن ِبها فُِتَح ٱلِفرَدوس.
إِفَرحي يا ِمفتاَح َمَلكوِت ٱلَمسيح.
إِفَرحي يا َرجاَء ٱلَخيراِت ٱألََبِديَّة.
إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها الشَّعب:	

القِنداق
ٱلَعظيِم،  َتأَنُِّسَك  ِفعِل  ِمْن  ِبأَسِرها  َذِهَلْت  َقد  َة  ٱلَمالئِكيَّ بيَعَة  الطَّ إِنَّ  الكاِهن: 
ا إَِليِه ِمَن ٱلُكلِّ،  ُه إَِلٌه، إِنساًنا َمْدُنّوً لُِمشاَهَدِتها ٱلَّذي ال ُيدنى ِمنُه، َمَع أَنَّ

ًفا َمَعنا، َوساِمًعا ِمَن ٱلَجميِع َهَكذا: َهلِلُوِييا. َوُمَتَصرِّ
َهلِلُوِييا. الشَّعب:	
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الَبْيت
َمِك ال َصوَت  نا َنرى ٱلُخَطباَء ٱلفَُصحاَء َقد صاروا في َمعناِك كالسَّ إِنَّ الكاِهن: 
ُهم َيَتَحيَّروَن في أَْن َيقولوا َكيَف َقِد اسَتَطعِت أَْن َتلِدي َوَتلَبثي  َلُهم؛ ألَنَّ

، َوَنهِتُف ِبإِيماٍن قاِئلين: رِّ ُب ِمَن السِّ ا َنحُن، َفَنَتَعجَّ َعذراء. وأَمَّ
إِفَرحي يا إِناًء لِِحكَمِة هللا.
إِفَرحي يا ِخزاَنَة ِعناَيِته.

إِفَرحي يا َمْن أَظَهَرِت ٱلَفالِسَفَة عاِدمي ٱلَفلَسَفة.
إِفَرحي يا َمْن أَوَضَحْت ُمَعلِّمي ٱلَكالِم ال َكالَم َلُهم.

اَء في ٱلُمحاَوراِت أَْمَسْوا ِبِك َحمَقى. إِفَرحي ألَنَّ ٱألَِشدَّ
إِفَرحي ألَْن ِبِك َذُبَل ُمخَتِرُعو ٱلُخرافات.

قِت َتَشبُّكاِت ٱألَِثيِنيِّين. إِفَرحي ألَنَِّك َمزَّ
يَّادين. ِك أَفَعمِت ِشباَك الصَّ إِفَرحي ألَنَّ

إِفَرحي يا َمِن اجَتَذَبِت ٱلَبَشَر ِمْن ُعمِق ٱلَجهل.
إِفَرحي يا َمْن ُتنيريَن ِبٱلَمعِرَفِة َكثيرين.

إِفَرحي يا َسفيَنًة لِلَّذيَن ُيؤِثروَن ٱلَخالص.
إِفَرحي يا ميناَء َسبَّاحي ٱلُعمر.

إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها. الشَّعب:	

القِنداق	
ا ِمْن ذاِته.  ا شاَء أَْن ُيَخلَِّص ٱلعاَلم، َقِدَم إَِليِه َمدُعًوّ إِنَّ ُمَزيَِّن ٱلُكّل، َلمَّ الكاِهن: 
ٱلِمثَل  َوَدعا  ِمثَلنا،  إِنساًنا  ألَجلِنا  َظَهَر  َوراِعًيا،  إَِلًها  َيَزْل  َلم  َوَحيُث 

ُه إَِلٌه َيسَتِمُع ُهتاَف: َهلِلُوِييا. ِبٱلِمثل. َوِبما أَنَّ
َهلِلُوِييا. الشَّعب:	

فَحة 57 إذَهب إلى الصَّ
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اِبع ْوُر	الرَّ الدَّ
الَبْيت

إِنَِّك يا َعذراء، يا والَِدَة ٱإلَِله، سوٌر لِلَعذارى َولُِكلِّ ٱلُمباِدريَن َنحَوِك.  الكاِهن: 
ماِء وٱألَرِض َقد َصَنَعِك يا طاِهَرة، َوَسَكَن في َحشاِك،  ألَنَّ صاِنَع السَّ

َوَعلََّم ٱلُكلَّ أَْن ِيهِتفوا َلِك َهَكذا:
إِفَرحي يا قاِعَدَة ٱلَبتولِيَّة.
إِفَرحي يا باَب ٱلَخالص.

إِفَرحي يا ُعنُصَر إِعاَدِة ٱلَجبَلِة ٱلَعقلِيَّة.
إِفَرحي يا ماِنَحَة ٱلجوِد ٱإلَِلهي.

دِت َمْن كاَن ٱلَحَبُل ِبِهم َقبيًحا. إِفَرحي ألَنَِّك َجدَّ
إِفَرحي ألَنَِّك َوَعظِت َمسلوبي ٱلُعقول.

َلَة ُمفِسِد ٱلُعقول. إِفَرحي يا ُمَعطِّ
هاَرة. إِفَرحي يا والَِدَة زاِرِع الطَّ

إِفَرحي يا ِخدَر ٱلُعرِس ٱلَّذي ِبَغيِر َزرٍع.
ّب. إِفَرحي يا َمْن ألََّفْت َبيَن ٱلُمؤِمنيَن والرَّ

َيًة صالَِحًة لِلَعذارى. إِفَرحي يا ُمَربِّ
يقيَن زيَنَة ٱلَعروس. دِّ َنَة ُنفوِس الصِّ إِفَرحي يا ُمَزيِّ

إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها. الشَّعب:	

القِنداق
ًرا، إِذا ما راَم اإلِسهاَب  وس، إِنَّ التَّسبيَح ُكلَُّه َيعِجُز ُمَقصِّ أَيُّها ٱلَملُِك ٱلقُدُّ الكاِهن: 
منا َلَك َتسابيَح ُتساوي  نا، إِذا َقدَّ لُِيساِوَي َكثَرَة َرأَفاِتَك ٱلَغزيَرة؛ َوَذلَِك أَنَّ
اِرخيَن  مَل َعَدًدا، ال َنكوُن َقد قُمنا ِبَشيٍء أَهٍل لِما أُعطيناهُ، َنحُن الصَّ الرَّ

َنحَوَك: َهلِلُوِييا.
َهلِلُوِييا. الشَّعب:	
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الَبْيت
في  لِلَّذيَن  ظاِهًرا  النُّوَر،  حاوًيا  ِمصباًحا  يَسَة  ٱلِقدِّ ٱلَبتوَل  َنرى  نا  إِنَّ الكاِهن: 
ٱلَمعِرَفِة  َفُترِشُد ٱلُكلَّ إِلى  ٱلَهيولي،  النُّوَر َغيَر  أَوَقَدِت  الم؛ ألَنَّها  الظَّ

ْم ِبالُهتاِف َهَكذا: ياء. َفلُتَكرَّ ٱإلَِلِهيَّة، َوُتنيُر ٱلَعقَل ِبالضِّ
إِفَرحي يا ُشعاَع الشَّمِس ٱلَعقلِيَّة.

إِفَرحي يا ِشهاَب النُّوِر ٱلَّذي ال َيغُرب.
إِفَرحي يا َبرًقا ُمضيًئا لِلنُّفوس.

إِفَرحي يا ُمذِهَلَة ٱألَعداِء َكَرعد.
ياء. إِفَرحي ألَنَِّك ُتشرقيَن النُّوَر ٱلَكثيَر الضِّ
ِك ُتنِبعيَن النَّهَر ٱلَكثيَر ٱلَجري. إِفَرحي ألَنَّ

َرْت َرسَم الِبْرَكة. إِفَرحي يا َمْن َصوَّ
إِفَرحي يا َمْن أَزاَلْت َدَنَس ٱلَخطيَئة.

إِفَرحي يا َحميًما َيرَحُض الِنيَّة.
رور. إِفَرحي يا َكأًْسا ُيمَزُج ِبها السُّ

إِفَرحي يا راِئَحَة ِطيِب ٱلَمسيح.
يَّة. رِّ إِفَرحي يا َحياَة ٱلَوليَمِة السِّ

إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها. الشَّعب:	

القِنداق
يوِن ٱلَقديَمة،  ا أَراَد ُموفي ُديوِن َجميِع ٱلَبَشِر أَْن َيمَنَح ِنعَمًة ِبَترِك الدُّ َلمَّ الكاِهن: 
كَّ ٱلَمكتوَب ِبٱلَيد،  َق الصَّ َحَضَر ِبذاِتِه إِلى ٱلَّذيَن أُبِعدوا َعْن ِنعَمِته. َفَمزَّ

َفَسِمَع ِمَن ٱلُكلِّ َهَكذا: َهلِلُوِييا.
َهلِلُوِييا. الشَّعب:	
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الَبْيت
ليَن ِبأَجَمِعنا لِميالِدك.  يا والَِدَة ٱإلَِله، ِبما أَنَِّك َهيَكٌل ُمَتَنفٌِّس َنمَدُحِك، ُمَرتِّ الكاِهن: 
َدِك،  َوَمجَّ َسِك  َفَقدَّ َبطِنِك  في  َسَكَن  َقْد  ِبَيِدِه،  ٱلُكلَّ  اِبَط  الضَّ بَّ  الرَّ ألَنَّ 

َوَعلََّم ٱلُكلَّ أَْن َيهِتفوا َنحَوِك َهَكذا:
إِفَرحي يا ِمَظلََّة ٱإلَِلِه ٱلَكلَِمة.

يسين. يَسًة أَفَضل ِمَن ٱلِقدِّ إِفَرحي يا ِقدِّ
وح. ًبا ِبالرُّ إِفَرحي يا تابوًتا ُمَذهَّ
إِفَرحي يا َكنًزا لِلَحياِة ال َيفنى.

ًما لُِرَؤساِء ٱلَكَهَنِة ٱلَحَسِني ٱلِعباَدة. إِفَرحي يا تاًجا ُمَكرَّ
إِفَرحي يا َفخًرا ُمَوقًَّرا لِلَكَهَنِة ٱلَوِرعين.

إِفَرحي يا ُبرًجا لِلَكنيَسِة ال َيَتَزعَزع.
إِفَرحي يا سوًرا لِلُمؤِمنيَن ال َينَهِدم.

َفر. إِفَرحي يا َمْن ِبها َيقوُم الظَّ
إِفَرحي يا َمْن ِبها َيسقُُط ٱألَعداء.

إِفَرحي يا ِشفاَء َجَسدي.
إِفَرحي يا َخالَص َنفسي.

إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.
إِفَرحي	يا	َعروًسا	ال	َعروَس	َلها. الشَّعب:	

القِنداق
يسين، ُتها ٱألُمُّ ٱلَّتي َوَلَدِت ٱلَكلَِمَة ٱألَقَدَس ِمْن ُكلِّ ٱلِقدِّ يا ذاَت ُكلِّ َتسبيح، أَيَّ الكاِهن: 

ُتها	ٱلفاِئُق	قُدُسها	والَِدةُ	ٱإلَِلِه	َخلِّصينا	)َثالًثا( أَيَّ الشَّعب:	

َتَقبَّلي َتسبيَحنا قُرباًنا؛ وأَنِقذي ٱلُكلَّ ِمْن َجميِع ٱلَمصاِئب؛ َوخلِّصي ِمَن  الكاِهن: 
اِرخيَن َنحَوِك: َهلِلُوِييا. ٱلُعقوَبِة ٱألَخيَرِة ٱلُمقِبَلِة الصَّ

َهلِلُوِييا. الشَّعب:	
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القِنداق
ِبٱللَّحِن الثَّاِمن

ُم  ًة ُمحاِميَّة، َوأَُقدِّ إِنِّي	أَنا َعبُدِك يا والَِدَة ٱإلَِله، أَكُتُب َلِك راياِت ٱلَغَلَبة، يا ُجنِديَّ
َة ٱلَّتي ال ُتحاَرب، أَعِتقيني  داِئد. َلِكْن ِبما أَنَّ َلِك ٱلِعزَّ َلِك الشُّكَر َكُمنِقَذٍة ِمَن الشَّ

ِمْن ُصنوِف الشَّداِئد، َحتَّى أَصُرَخ إَِليِك: إِفَرحي يا َعروًسا ال َعروَس َلها.

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، آمين. 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
َكَذلَِك َعلى ٱألَرض؛ ُخبَزنا ٱلَجوَهري أَعِطنا ٱلَيوم؛  ماِء  َ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 الكاِهن: 

اِهرين. َوُكلَّ أَواٍن وإِلى َدهِر الدَّ

آِمين. القاِرئ:	
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القِنداق

ل في	ٱألُسبوِع	ٱألَوَّ
يِس ثاُودوُرس التِّيُروني - - للِقدِّ

يا  ٱلُمضاَدَة  اِت  ٱلقُوَّ أَْت  َفَتَوطَّ َكِدْرٍع،  َقلِبَك  داِخَل  ٱلَمسيِح  إِيماَن  اتََّخذَت  لََقِد	
واِم ِبإِِكليٍل َسماِوي، يا َعديَم االِْنِغالب. ْجَت َعلى الدَّ َجزيَل ٱلِجهاد. َوَتَتوَّ

اِبع الِث	والرَّ اني	والثَّ في	ٱألَسابيِع	الثَّ
َهداء: الي لِلشُّ بِت فُيقَرأُ ِقنداقُُه، َوإاِلَّ فُيقرأُ ٱلِقنداُق التَّ إِذا َوَقَع عيٌد ُممتاٌز َيوَم السَّ

َهداء - -  لِلشُّ
بيَعِة،  الطَّ َكَبواكيِر  ٱلَمسكوَنُة،  ُب  ُتَقرِّ َلَك  ٱلَخليَقة،  ُكلَّ  ٱلباِرُئ  بُّ  الرَّ أَيُّها	
الِتِهم إِحَفْظ َكنيَسَتَك في َسالٍم َتامٍّ، ألَجِل  َفِبَتَوسُّ هوت؛  ِبسي ٱلالَّ َهداَء ٱلالَّ الشُّ

حَمة. والَِدِة ٱإلَِله، أَيُّها ٱلَجزيُل الرَّ
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ة( يا َربُّ ارَحم. )40 َمرَّ القاِرئ: 

إِرَحمَنا َوَخلِّصَنا يا ابَن هللِا ٱلَوحيد، يا َمْن في ُكلِّ َوقٍت َوفي ُكلِّ ساَعة، 
ويُل  د، ٱلَمسيُح ٱإلَِله، الطَّ َماِء َوَعلى ٱألَرض، َمسُجوٌد َلُه َوُمَمجَّ في السَّ
يقيَن َوَيرَحُم  دِّ َحنُّن، الَّذي ُيِحبُّ الصِّ حَمة، ٱلَجزيُل التَّ ٱألَناة، ٱلَكثيُر الرَّ
أَنَت  ٱلُمنَتَظَرة.  ٱلَخيراِت  ِبَموِعِد  ٱلَخالِص  إَِلى  ٱلُكلَّ  اعي  الدَّ ٱلَخَطأَة، 
ٱلَعَمِل  إِلى  َحياَتنا  َوَسهِّْل  ِطلباِتنا،  اَعِة  السَّ َهِذِه  في  ا  ِمنَّ َتـَقـَبْل  َربُّ  يا 
نا  اِتنا. َنجِّ ْم أَفكاَرنا. َنقِّ ِنيَّ ْس أَرواَحنا. َطهِّْر أَجساَدنا. َقوِّ ِبَوصاياك. َقدِّ
ا  ُكنَّ إِذا  َحتَّى  يسين،  ٱلِقدِّ ِبَمالِئَكِتَك  ُحطنا  َوَوَجع.  َوَشرٍّ  ُحزٍن  ُكلِّ  ِمْن 
ِبُمَعسَكِرِهم َمحفوظيَن َوُمرَشدين، َنِصُل إِلى اتِّحاِد ٱإلِيمان، َوإِلى َمعِرَفِة 

اِهرين. آِمين. َمجِدَك ٱلَّذي ال ُيدنى ِمنُه؛ َفإِنََّك ُمباَرٌك إِلى َدهِر الدَّ

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

اِهِرين. آِمين. الدَّ
يا َمْن ِهَي أَكَرُم ِمَن الشيروبيم، َوأَرَفُع َمجًدا ِبَغيِر ِقياٍس ِمَن السيرافيم. 

م. الَّتي ِبَغيِر َفساٍد َوَلَدْت َكلَِمَة هللا، َحّقًا إِنَِّك والَِدةُ ٱإلَِله، إِيّضاِك ُنَعظِّ
بِّ باِرْك يا أَب. 1 ِباسِم الرَّ

لِيترأَِّف هللاُ علينا، َوُيباِرْكنا، َوُيِضيْء ِبَوجِهِه َعَلينا َوَيرَحْمنا. الكاِهن: 

آِمين. القاِرئ:	

ة( يا َربُّ ارَحم. )12 َمرَّ

ُتها ٱلفاِئُق قُدُسها والَِدةُ ٱإلَِلِه َخلِّصينا. أَيَّ

إذا كان األسقف حاضرا، نقول: 'باسم الرب بارك أيها السيد القديس'.  1
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إِفشيٌن	إِلى	والَِدِة	ٱإلَِلِه	ٱلفاِئَقِة	ٱلَقداَسة
د، َرئيِس َديِر ٱإلِفيْرجيتيس لِبولَُس ٱلـُمَتَوحِّ

الَبريَئُة  ٱلَعْيب،  ٱلعاِدَمُة  هللِا  ِقيَّة، َعروُس  النَّ الَعذراُء  اِهَرة،  الطَّ َدةُ  يِّ السَّ ُتَها	 أَيَّ
َحَد َكلَِمُة هللِا ِبٱلَبَشر، َوَطبيَعُة ِجنِسنا  ِمَن ٱألَدناس، يا َمْن ِبَمولِِدِك ٱلُمعِجِز اتَّ
ماويِّين. يا َرجاَء َمْن َليَس َلُهم َرجاٌء ِسواِك َوحَدِك،  ٱلُمقصاةُ أَقَرنِتها َمَع السَّ
ةٌ لِلُمساِرعيَن إَِليها، يا َملَجأَ ُكلِّ  يا َمْن ِهَي َمعوَنٌة لِلُمحاَربين، َوُنْصَرةٌ ُمسَتِعدَّ
ٱلَمسيِحيِّين. ال َترُذليني أَنا ٱلخاِطَئ ٱألَثيم، الُمَتَدنَِّس ِبَقبيِح ٱألَفكاِر َوٱألَقواِل 
اِت ٱلُعمر. َلِكْن، ِبما  اِئَر ِبٱلَعزِم ٱلَخاِمِل َعبًدا لَِلذَّ َوٱألَفعاِل ِبُجمَلِة ذاتي، َوالصَّ
َط ٱلخاِطئ، َوَتَقبَّلي  ٍف َعَليَّ أَنا ٱلُمَفرِّ ِك أُمٌّ لإِِلَلِه ٱلُمِحبِّ ٱلَبَشر، َتَحنَّني ِبَتَعطُّ أَنَّ
َلِك  ٱلَّتي  ِة  ٱلوالِِديَّ اَلِة  َوِبالدَّ االِبِتهال.  ِمَن  إَِليِك  ُمُه  أَُقدِّ ما  ِنَسَتْيِن  الدَّ َشَفَتيَّ  ِمْن 
ِنِه  ِتِه لِلَبَشِر َوَتَحنُّ ِدنا، اْبَتِهلي إَِليِه لَِكي َيفَتَح لي َجواِنَح َمَحبَّ نا َوَسيِّ َنحَو ابِنِك َربِّ
ني إِلى التَّوَبة،  َوَصالِحه، َوَيَتجاَوَز َعْن َهَفواتي ٱلَّتي َتفوُق ٱإلِحصاء، َوَيُردَّ
حيَمُة  الرَّ ُتها  أَيَّ داِئًما  ِعندي  واحُضري  ُمخَتَبًرا.  فاِعاًل  لَِوصاياهُ  َوَيجَعَلني 
فاَعِة  الشَّ َفِبَحراَرِة  ٱلحاِضر،  ٱلُعمِر  َهذا  في  ا  أَمَّ الح.   الصَّ ةُ  ٱلوادَّ الشَّفوَقُة 
ديَئَة، وأَرِشديني إِلى ٱلَخالص؛  َوٱلَمعوَنة، اْمَنعي َعنِّي َطواِرَق ٱلُمعاِنديَن الرَّ
َمناِظِر  َولَِقتاِم  َحْولي،  ِمْن  َفَتداَركيني  الَشِقيَّة،  َنفسي  ُخروِج  َوقِت  في  ا  وأَمَّ
يني  َفَنجِّ هيب،  الرَّ ينوَنِة  الدَّ َيوِم  في  ا  وأَمَّ َبعيًدا؛  َعنِّي  أَقصي  ٱألَشراِر  ٱلِجنِّ 
َدة، وأَوِضحيني واِرًثا لَِشَرِف َوَمجِد ابِنِك َوإَِلِهنا ٱلغاِمِض  ِمَن ٱلُعقوباِت ٱلُمَؤبَّ
ٱإلَِلِه  ٱلفَّاِئَقُة ٱلَقداَسِة والَِدةُ  ُتها  أَيَّ ِبِه ِبواِسَطِتِك َوُنْصَرِتِك  الَّذي أَفوُز  َوصفُه، 
ٱلَمسيح،  َيسوَع  َوُمَخلِِّصنا  َوإَِلِهنا  نا  َربِّ ٱلَوحيد،  ابِنِك  َوَرْأَفِة  ِبِنعَمِة  َسيَِّدتي. 
ِتِه لِلَبَشر، الَّذي َيليُق ِبِه ُكلُّ َمجٍد َوإِكراٍم َوُسجود، َمَع أَبيِه ٱلَّذي ال َبداَءَة  َوَمَحبَّ
اِنِع ٱلَحياَة ٱآلَن َوُكلَّ أَواٍن، َوإِلى َدهِر  الِِح َوالصَّ َلُه، َوروِحِه ٱلُكلِّيِّ قُدُسُه، الصَّ

اِهرين، آِمين. الدَّ
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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  َسكِّ ٱللَّيلِيَّة.  الِم  الظَّ َشَهواِت  الِتذاِذ  ُكلِّ  َوِمْن  ٱلُمدَلِهم،  ٱلَخطيَئِة  ُرقاِد  ِمْن 

ْل َشغَب  . َبطِّ اِئَرَة َعَلينا ِبِغشٍّ يِر ٱلُمْحماة، الثَّ َجماَح ٱألَهواء. أَطِفْئ ِسهاَم الشِّرِّ

أَجساِدنا، وأَرِقْد ُكلَّ َمعقولِنا ٱألَرِضيِّ ٱلَهُيوالني، وامَنْحنا يا هللاُ َعَقاًل ساِهًرا، 

َشْيطاني.  ٍل  َتَخيُّ ُكلِّ  ِمْن  ُمعَتًقا  َخفيًفا  َوَنوًما  ُمسَتيِقًظا،  َوَقلًبا  َوِفكًرا طاِهًرا، 

في  واِم  الدَّ َعلى  َومالِكيَن  َوصاياك،  في  ثاِبتيَن  الِة  الصَّ َوقِت  في  وأَنِهْضنا 

َلـنا أَقواَل َتماجيِدَك ُطوَل ٱللَّيل، لُِنَسبَِّح َوُنباِرَك  َذواِتنا ِذكَر أَحكاِمك. َوَهْب 

وُح  َوالرُّ َواالبُن  ٱآلُب  أَيُّها  ٱلَجالل،  َوٱلَعظيَم  ٱإلِكراِم  ٱلُكلِّيَّ  اسَمَك  َد  َوُنَمجِّ

اِهِرين، آِمين. ٱلقُُدس، اآلَن َوُكلَّ 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.

ِوقاَيِتك. ِستِر  َتحَت  فاحَفظيني  ٱإلَِله،  والَِدَة  يا  َرجائي  ُكلَّ  َوَضعُت   َعلَيِك	
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 اإلِنجيل
ل في ٱألُسبوِع ٱألَوَّ

بِّ إَِلِهنا َنطلُب. س، إِلى الرَّ ِمْن أَجِل أَْن َنكوَن ُمسَتِحقِّيَن لَِسماِع ٱإلِنجيِل ٱلُمَقدَّ الكاِهن: 

يا َربُّ ارَحم. )َثالًثا( الشَّعب:	

س. الِحكَمة، فلَِنسَتِقم َوَنسَمِع ٱإلِنجيَل ٱلُمَقدَّ الكاِهن: 

الُم لَِجميِعُكم.  السَّ

َولِروِحَك. الشَّعب:	

اِهر )15: 7-1(. ا ٱلَبشيِر والتِّلميِذ الطَّ يِس يوَحنَّ َفصٌل َشريٌف ِمْن ِبشاَرِة ٱلِقدِّ الكاِهن: 

، الَمجُد َلك. الَمجُد َلَك يا َربُّ الشَّعب:	

لُِنصِغ. الكاِهن: 

ُة وأَبي ٱلحاِرث. ُكلُّ ُغصٍن ِفيَّ  بُّ لَِتالميِذه: أَنا ٱلَكرَمُة ٱلَحقيقيَّ قاَل الرَّ
ال يأتي ِبَثَمٍر َينِزُعُه؛ َوُكلُّ ما يأتي ِبَثَمٍر ُيَنقِّيِه لِيأِتَي ِبَثَمٍر أَكَثر. أَنُتُم 
، وأَنا فيُكم. َكما  ٱآلَن أَنِقياُء ِمْن أَجِل ٱلَكالَِم ٱلَّذي َكلَّمُتُكم ِبِه. اثُبتوا ِفيَّ
أَنَّ ٱلُغصَن الَ َيسَتطيُع أَْن يأِتَي ِبَثَمٍر ِمْن ِعنِده، إِْن َلم َيثُبْت في ٱلَكرَمة، 
َمْن  ٱلَكرَمُة، وأَنُتُم ٱألَغصان.  أَنا   . ِفيَّ َتثُبتوا  َلم  إِْن  أَيًضا  أَنُتم  َكذلَِك 
ُكم ِبدوني ال َتسَتطيعوَن  َيثُبْت ِفيَّ وأَنا فيه، َفُهَو يأتي ِبَثَمٍر َكثير؛ ألَنَّ
ُيطَرُح خاِرًجا كٱلُغصِن   ، ِفيَّ َيثُبُت  أََحٌد الَ  إِْن كاَن  َشيًئا.  َتعَملوا  أَْن 
 ، ْم ِفيَّ ؛ َفَيجَمعوَنُه، َوَيطَرحوَنُه في النَّار، َفَيحَتِرق. إِْن أَنُتم َثَبتُّ َفَيِجفُّ

َوَثَبَت َكالمي فيُكم، َتطلُبوَن َمهما أََردُتْم َفَيُكوُن َلُكم.

، الَمجُد َلك. الَمجُد َلَك يا َربُّ الشَّعب:	
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الَمجُد َلَك أَيُّها ٱلَمسيُح ٱإلَِله، يا َرجاَءنا، الَمجُد َلك. الكاِهن: 

َدهِر  وإِلى  أَواٍن  َوُكلَّ  اآلَن  ٱلقُُدس،  وِح  والرُّ واالبِن  لآِلِب  الَمجُد  الشَّعب:	

اِهرين. آِمين. الدَّ

 يا َربُّ ارَحم. )َثالًثا(

بِّ باِرْك يا أَب.  ِباسِم الرَّ

هاَرِة  الطَّ ِة  ٱلُكلِّيَّ يَسِة  ٱلِقدِّ َك  أُمِّ ِبَشفاعاِت  ٱلَحقيقي،  إَِلُهنا  ٱلَمسيُح  أَيُّها  الكاِهن: 

ِبُكلِّ  الَجِديِريَن  ُسِل  الرُّ فيَن  ٱلُمَشرَّ يسيَن  وٱلِقدِّ َعيب،  ُكلِّ  ِمْن  وٱلَبريَئِة 
َهِذِه  َشفيِع  )فاُلن(  يِس  وٱلِقدِّ ِباهلل،  ٱلُمَتَوشِّحيَن  ٱألَبراِر  وآباِئنا  َمديح، 
ٱلَمسيِح  يِّ  َجدَّ َة  َوَحنَّ ُيَواكيَم  يَقْيِن  دِّ الصِّ يَسْيِن  وٱلِقدِّ َسة،  ٱلُمَقدَّ ٱلَكنيَسِة 
يسين،  ٱلِقدِّ َوَجميِع  ٱلَيوم،  َتذكاَرهُ  ُنقيُم  ٱلَّذي  )فاُلن(  يِس  وٱلِقدِّ ٱإلَِله، 

ارَحمنا َوَخلِّصنا ِ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 الشَّعب: 



71

ِخْدَمُة ٱلَمديِح

الَِية، َوَيُردُّ الشَّعُب َبعَد ُكلِّ ِطلَبٍة قاِئلِين: ِعنَدِئٍذ َيقوُل ٱلكاِهُن الِطْلباِت التَّ

يا َربُّ ارَحم.  ِزَمة:	 الاَّلَّ

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: 
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	ِجبرائيلَ إِنَّ
الِث  ِبٱللَّحِن الثَّ

ِتِك َوفاِئِق َلَمعاِن َطهاَرِتك، َهَتَف  هوُل ِمْن َبهاِء ُعذريَّ 	ِجبرائيَل إِِذ اعَتراهُ الذُّ 	إِنَّ
يِك! إِنَّني  ُمُه َلِك! أَو ِبماذا أَُسمِّ َنحَوِك قاِئاًل، يا والَِدَة ٱإلَِله: "أَيُّما َمديٍح واِجٍب أَُقدِّ

أَنَذِهُل وأََتَحيَّر! َلِكنَّني، َكما أُِمرُت أَهِتُف إَِليِك: إِفَرحي يا ُممَتلَِئًة ِنعَمة".

بُّ َيسوُع ٱلَمسيُح إَِلُهنا، ارَحمنا َوَخلِّصنا. يسين، أَيُّها الرَّ ِبَصَلواِت آباِئنا ٱلِقدِّ الكاِهن: 

آِمين. الشَّعب:	




